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Sekcja A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
Sekcja A obejmuje rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia
zwierzęcego, produkty gospodarki leśnej, ryby i pozostałe produkty rybactwa oraz usługi związane z produkcją
roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem oraz usługi schronisk dla zwierząt
gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.
Sekcja ta nie obejmuje:
 mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanych w 10.91.20.0,
 drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,
 brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,
 rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,
 usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów
irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.1,
 usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych
w 96.09.11.0.
Uwagi:
Grupa 01.1 obejmuje rośliny, które rosną nie dłużej niż przez dwa sezony wzrostu oraz uprawę roślin w celu
produkcji nasion.
Grupa 01.2 obejmuje rośliny wieloletnie, tj. rośliny, które rosną dłużej niż przez dwa sezony wzrostu, bez względu
na to, czy rośliny te obumierają po każdym sezonie, czy też stale rosną oraz uprawę roślin wieloletnich w celu
produkcji nasion.
Dział 01

PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Dział ten obejmuje:
 rośliny (w tym genetycznie zmodyfikowane) uprawiane na otwartych polach lub pod osłonami,
 zwierzęta (w tym genetycznie zmodyfikowane),
 produkty zwierzęce,
 zwierzęta łowne,
 sprzedaż przetworzonych lub nieprzetworzonych produktów rolnych bezpośrednio przez ich producenta,
 usługi związane z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz usługi pokrewne.
Dział ten nie obejmuje:
 przetwórstwa produktów rolnych, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach działów 10, 11 i 12,
 robót ziemnych budowlanych wykonywanych na polach, np. orka warstwicowa gruntów rolnych (w celu
utworzenia tarasów), drenaż, przygotowanie pól pod uprawę ryżu niełuskanego itp. sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach Sekcji F,
 handlu produktami rolnymi, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji G,
 zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.1.
01.11

ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

Klasa ta obejmuje:
 ziarna zbóż (nawet znajdujące się w snopkach lub kłosach oraz ziarna uzyskane ze zbóż koszonych przed
dojrzewaniem pozostające w łuskach), warzywa strączkowe i rośliny oleiste uprawiane dla celów żywieniowych
i innych, uprawiane na otwartych polach lub pod osłonami.
Klasa ta nie obejmuje:
 ryżu, sklasyfikowanego w 01.12.10.0,
 suszonych kłosów zbóż, które zostały poddane bieleniu, barwieniu, impregnowaniu lub zostały obrobione
do celów zdobniczych w inny sposób sklasyfikowanych w 02.30.30.0.
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Uwaga:
Zboża, mimo że zostały poddane obróbce cieplnej dla celów przechowywania, która mogła spowodować wstępną
żelatynizację, a czasami pękanie ziarna, są także sklasyfikowane w tej klasie.
Częściowa żelatynizacja (wstępna żelatynizacja) zachodzi w trakcie procesu suszenia i dotyczy jedynie niewielkiej
ilości ziaren.
01.11.1

PSZENICA

01.11.11.0

Pszenica durum

01.11.12.0

Pozostała pszenica

Grupowanie to obejmuje także:
 nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin,
 nasiona orkisza (gatunek pszenicy o małych brązowych ziarnach, które zachowują łuskę nawet po wymłóceniu),
 produkt z materiału w postaci pasa, zawierający ziarna pszenicy zwyczajnej, który po ogrzaniu mikrofalami
stosowany jest do łagodzenia bólów krzyża. Pszenica zwyczajna zawarta w tym pasie używana jest
do przekazywania zakumulowanego ciepła i nadaje temu produktowi zasadniczy charakter zboża objętego
niniejszym grupowaniem. Produkt ten nie wykazuje działania terapeutycznego ani profilaktycznego.
01.11.2

KUKURYDZA

01.11.20.0

Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej)

Grupowanie to obejmuje także hybrydy nasion kukurydzy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.13.39.0,
 kukurydzy pastewnej uprawianej na paszę lub kiszonkę, sklasyfikowanej w 01.19.10.0
01.11.3

JĘCZMIEŃ, ŻYTO I OWIES

01.11.31.0

Jęczmień

01.11.32.0

Żyto

Grupowanie to nie obejmuje:
 żyta porażonego grzybem, znanym, jako sporysz, sklasyfikowanego w 01.28.30.0.
01.11.33.0

Owies

01.11.4

SORGO, PROSO I POZOSTAŁE ZBOŻA

01.11.41.0

Sorgo

Grupowanie to nie obejmuje:
 sorgo pastewnego (do zrobienia siana lub przygotowania kiszonki) i sorgo trawiastego (używanego
do wypasu), sklasyfikowanego w 01.19.10.0,
 nasion sorgo pastewnego, trawiastego lub sorgo słodkiego, przeznaczonych do siewu, sklasyfikowanych
w 01.19.31.0,
 sorgo słodkiego, sklasyfikowanego w 01.19.39.0,
 sorgo miotełkowego, sklasyfikowanego w 01.29.30.0.
01.11.42.0

Proso

01.11.43.0

Pszenżyto

01.11.49.0

Pozostałe zboża

Grupowanie to obejmuje także:
 grykę, ziarno mozgi kanaryjskiej, palusznika, komosę ryżową.
01.11.5

SŁOMA I PLEWY ZBÓŻ
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01.11.50.0

Słoma i plewy zbóż

Grupowanie to obejmuje słomę i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie
granulek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 słomy oczyszczonej, bielonej lub barwionej, sklasyfikowanej w 01.29.30.0 (CN 1213 00 00*),
 brykietów wykonanych ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0.
01.11.6

WARZYWA STRĄCZKOWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

01.11.61.0

Fasola

Grupowanie to nie obejmuje:
 pędów i kiełków fasoli, sklasyfikowanych w 01.13.90.0.
01.11.62.0

Groch

Grupowanie to obejmuje także groszek zielony i groch pastewny.
01.11.69.0

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

Grupowanie to obejmuje także:
 ciecierzycę (cieciorkę), bób, bobik, fasolnik egipski, soczewicę, nasiona guar, świeże lub schłodzone.
01.11.7

WARZYWA STRĄCZKOWE SUSZONE

Kategoria ta obejmuje warzywa strączkowe, suszone i łuskane (nawet bez skórki lub dzielone), nadające się
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta lub do innych celów.
01.11.71.0

Fasola, suszona

01.11.72.0

Bób i bobik, suszone

01.11.73.0

Ciecierzyca (cieciorka), suszona

01.11.74.0

Soczewica, suszona

01.11.75.0

Groch, suszony

01.11.76.0

Fasolnik chiński, suszony

01.11.77.0

Nikla indyjska, suszona

01.11.79.0

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 wspięgę pospolitą,
 kanawalię mieczokształtną,
 nasiona guar.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nasion soi, sklasyfikowanych w 01.11.81.0,
 nasion łubinu, sklasyfikowanych w 01.19.31.0
01.11.8

NASIONA SOI I ORZESZKI ZIEMNE

01.11.81.0

Nasiona soi

Grupowanie to nie obejmuje:
 prażonych nasion soi używanych, jako namiastka kawy, sklasyfikowanych w 10.83.12.0
01.11.82.0

Orzeszki ziemne w łupinach

Grupowanie to nie obejmuje:
 orzechów ziemnych prażonych, solonych lub przetworzonych w inny sposób, sklasyfikowanych w 10.39.23.0,
 orzeszków ziemnych łuskanych, sklasyfikowanych w 10.39.25.0.
01.11.9

POZOSTAŁE NASIONA OLEISTE

01.11.91.0

Nasiona lnu

01.11.92.0

Nasiona gorczycy
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01.11.93.0

Nasiona rzepaku i rzepiku

01.11.94.0

Nasiona sezamu

01.11.95.0

Nasiona słonecznika

01.11.96.0

Nasiona rącznika

01.11.99.0

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 orzechy palmowe i jądra,
 nasiona krokosza (Carthamus tinctorius),
 nasiona melona,
 nasiona maku, nawet łamane,
 ziarna/nasiona konopi, nawet łamane.
01.12

RYŻ NIEŁUSKANY

01.12.10.0

Ryż niełuskany

Grupowanie to obejmuje także:
 ryż, który został poddany obróbce cieplnej przy użyciu podczerwieni, obróbka ta nie powoduje żelatynowania
zawartej skrobi. Obróbka cieplna jest zbyt mała, by doprowadzić do zmiany struktury ziaren ryżu.
01.13

WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE
I BULWIASTE

Klasa ta obejmuje:
 warzywa liściowe i łodygowe,
 warzywa owocowe,
 warzywa korzeniowe, bulwiaste i cebulowe,
 grzyby, w tym trufle,
 buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych,
 nasiona warzyw.
Klasa ta nie obejmuje:
 roślin pastewnych, sklasyfikowanych w 01.19.10.0,
 nasion roślin pastewnych, sklasyfikowanych w 01.19.31.0.
01.13.1

WARZYWA LIŚCIOWE I ŁODYGOWE

01.13.11.0

Szparagi

Grupowanie to obejmuje wyłącznie młode pędy lub „oszczepy” szparagów (Asparagus officinalis).
01.13.12.0

Kapusta

Grupowanie to nie obejmuje:
 kapusty pastewnej oraz kapusty bezgłowej zielonej, sklasyfikowanych w 01.19.10.0.
01.13.13.0

Kalafiory i brokuły

01.13.14.0

Sałata

Grupowanie to obejmuje wyłącznie odmiany sałaty siewnej (Lactuca sativa).
01.13.15.0

Cykoria

Grupowanie to obejmuje wyłącznie cykorię z rodzaju Cichorium spp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 niepalonych korzeni cykorii, sklasyfikowanych w 01.28.19.0,
 roślin cykorii i jej korzeni, sklasyfikowanych w 01.30.10.0.
01.13.16.0

Szpinak

01.13.17.0

Karczochy

01.13.19.0

Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
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Grupowanie to obejmuje warzywa świeże lub schłodzone, takie jak:
 roszponka jadalna,
 rukola,
 mniszek lekarski,
 ketmia jadalna lub piżmian jadalny,
 bylica estragon i cząber,
 majeranek ogrodowy/lebiodka majeranek (Origanum Majorana/Majorana hortensis),
 liście kolendry,
 pietruszka i trybula, inne niż korzeniowe
 różne odmiany rzeżuchy,
 portulaka pospolita,
 rabarbar,
 szczaw zwyczajny (Rumem acetosa) i szczawik (Oxalis crenata),
 buraka boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa),
 koper, świeży lub schłodzony
Grupowanie to nie obejmuje:
 pietruszki korzeniowej, sklasyfikowanej w 01.13.49.0,
 lebiodki pospolitej (Origanum vulgare), zwanej dzikim majerankiem, oregano, sklasyfikowanej w 01.28.30.0,
 majeranku przetworzonego, suszonego (metodami przemysłowymi), sklasyfikowanego w 10.39.13.0
01.13.2

ARBUZY I MELONY

Kategoria ta nie obejmuje:
 świeżych arbuzów i melonów, krojonych i zapakowanych, sklasyfikowanych w 10.39.14.0.
01.13.21.0

Arbuzy

01.13.29.0

Melony

01.13.3

POZOSTAŁE WARZYWA OWOCOWE

01.13.31.0

Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)

Grupowanie to nie obejmuje:
 warzyw owocowych z rodzaju Pimenta, sklasyfikowanych w 01.13.39.0,
 przypraw nieprzetworzonych z rodzaju Capsicum, sklasyfikowanych w 01.28.12.0,
 przypraw przetworzonych z rodzaju Capsicum, sklasyfikowanych w 10.84.22.0.
01.13.32.0

Ogórki i korniszony

01.13.33.0

Bakłażany (oberżyny)

01.13.34.0

Pomidory

01.13.39.0

Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 cukinie, kabaczki, dynie i tykwy,
 kapary,
 kukurydzę cukrową,
 warzywa owocowe z rodzaju Pimenta,
 świeże kłosy kukurydzy do celów zdobniczych.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 suszonych kłosów kukurydzy, które zostały wybielone, farbowane lub poddane innej obróbce do celów
zdobniczych, sklasyfikowanych w 02.30.30.0
 kaparów zakonserwowanych lub przetworzonych, sklasyfikowanych w 10.39.14.0
01.13.4

WARZYWA KORZENIOWE, CEBULOWE I BULWIASTE

Kategoria ta nie obejmuje:
 świeżych warzyw, krojonych i zapakowanych, sklasyfikowanych w 10.39.14.0.
01.13.41.0

Marchew i rzepa

Grupowanie to nie obejmuje:
 marchwi pastewnej (białej lub blado żółtej), rzepy pastewnej i brukwi, sklasyfikowanych w 01.19.10.0.
01.13.42.0

Czosnek

Grupowanie to obejmuje także:
 czosnek poddany suszeniu, z którego nie została całkowicie usunięta zawarta w nim woda i dalej zachowuje
on właściwości i cechy czosnku świeżego.
01.13.43.0

Cebula

Grupowanie to obejmuje także dymkę i szarotkę.
01.13.44.0

Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

Grupowanie to obejmuje także cebulę siedmiolatkę (czosnek dęty) i szczypiorek.
01.13.49.0

Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem
warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny

Grupowanie to obejmuje także:
 pietruszkę korzeniową,
 czyściec bulwiasty,
 rzodkiewki wszystkich rodzajów: białe, czarne, różowe,
 łopian,
 selery (korzeniowe lub niemieckie),
 chrzan "Cochlearia armoracia",
 buraki sałatkowe,
 salsefie,
 pasternak zwyczajny i podobne korzenie jadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 selerów innych niż korzeniowe, sklasyfikowanych w 01.13.90.0.
Uwaga:
Powyższe produkty objęte są tym grupowaniem nawet po usunięciu naci.
01.13.5

ZIEMNIAKI I JADALNE KORZENIE I BULWY O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY

01.13.51.0

Ziemniaki

Grupowanie to obejmuje także sadzeniaki.
01.13.52.0

Ziemniaki słodkie (bataty, pataty)

01.13.53.0

Maniok (cassava)

01.13.54.0

Kolokazja jadalna (taro)
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01.13.59.0

Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

Grupowanie to obejmuje także:
 pochrzyn (ignam),
 ksantosomę (żółtosocza lub malanga),
 marantę, salep, topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi.
01.13.6

NASIONA WARZYW, Z WYŁĄCZENIEM NASION BURAKÓW CUKROWYCH

01.13.60.0

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

Grupowanie to obejmuje także:
 nasiona kalarepy i dyni, nasiona buraka ćwikłowego, przeznaczone do siewu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanych w 01.13.72.0,
 nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanych w 01.19.31.0,
 nasion warzyw, które utraciły zdolność kiełkowania, sklasyfikowanych w 01.19.39.0.
01.13.7

BURAKI CUKROWE I NASIONA BURAKÓW CUKROWYCH

01.13.71.0

Buraki cukrowe

Grupowanie to obejmuje jedynie buraki, które nie zostały pozbawione cukru, o zawartości cukru zazwyczaj
przekraczającej 60 % masy w przeliczeniu na suchą masę.
01.13.72.0

Nasiona buraków cukrowych

Grupowanie to obejmuje także jednozarodkowe nasiona buraka cukrowego, otrzymywane zarówno w procesie
genetycznym lup przez segmentację kłębuszków (nasion zwanych rozczłonkowanymi lub przerzedzonymi), nawet
pokryte powłoką (najbardziej powszechną jest powłoka z gliny).
01.13.8

GRZYBY I TRUFLE

01.13.80.0

Grzyby i trufle

Grupowanie to nie obejmuje:
 grzybni i podłoża do uprawy grzybów z wsianą grzybnią, sklasyfikowanego w 01.30.10.0,
 grzybów leśnych (włączając trufle), dziko rosnących, sklasyfikowanych w 02.30.40.0,
 podłoża do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni, sklasyfikowanego w 20.15.80.0,
01.13.9

WARZYWA ŚWIEŻE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

01.13.90.0

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 koper włoski (fenkuł), gdy jest stosowany, jako warzywo,
 selery inne niż seler korzeniowy,
 świeże, jadalne kiełki lucerny, soi i słonecznika,
 pędy i kiełki fasoli.
Grupowanie to nie obejmuje:
 selerów korzeniowych, sklasyfikowanych w 01.13.49.0,
 kopru włoskiego (fenkuł), gdy jest stosowany, jako przyprawa, sklasyfikowanego w 01.28.14.0.
 pozostałych kiełków, gdzie indziej niesklasyfikowanych (np. kiełki pora, czosnku, cebuli, buraka, ciecierzycy,
soczewicy), sklasyfikowanych w grupowaniach właściwych dla warzyw świeżych.
01.14

TRZCINA CUKROWA

01.14.10.0

Trzcina cukrowa

01.15

TYTOŃ NIEPRZETWORZONY
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01.15.10.0

Tytoń nieprzetworzony

Grupowanie to nie obejmuje:
 suszenia liści tytoniowych, sklasyfikowanego w 01.63.10.0,
 wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanych w klasie 12.00,
 tytoniu częściowo lub całkowicie odżyłowanego, sklasyfikowanego w 12.00.12.0.
01.16

ROŚLINY WŁÓKNISTE

01.16.11.0

Bawełna niezgrzeblona i nieczesana

Grupowanie to obejmuje:
 nasiona/ziarno bawełny,
 włókna bawełniane niezgrzeblone i nieczesane w stanie, w jakim zostały zebrane (bawełna z nasionami) lub
tylko odziarnione z nasion (w bawełnie oczyszczonej z nasion pozostaje jeszcze pewna ilość odpadów
strąkowych, liści lub substancji ziemnej),
 włókna bawełniane (inne niż linters i odpady), które były oczyszczone, bielone, barwione lub uczynione
chłonnymi.
01.16.12.0

Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi
i ramii

Grupowanie to obejmuje także:
 jutę, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe odziarnione, tzn. pozbawione liści i nasion.
01.16.19.0

Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 włókna aloesu, ananasa, juki i banana manilskiego z rodziny imbirowatych, włókna kokosowe, ramię.
01.19

POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.19.1

ROŚLINY PASTEWNE

01.19.10.0

Rośliny pastewne

Grupowanie to obejmuje:
 buraki pastewne, brukiew, marchew, rzepę i pozostałe korzenie pastewne,
 kukurydzę pastewną uprawianą na paszę lub kiszonkę,
 sorgo pastewne i sorgo trawiaste,
 siano, lucernę, koniczynę, esparcetę, kapustę pastewną, łubin, wykę i podobne rośliny pastewne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 grochu pastewnego, sklasyfikowanego w 01.11.62.0,
 kiełków lucerny, sklasyfikowanych w 01.13.90.0,
 nasion sorgo pastewnego i sorgo trawiastego, sklasyfikowanych w 01.19.31.0,
 mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanych w 10.91.
01.19.2

KWIATY CIĘTE I PĄKI KWIATOWE; NASIONA KWIATÓW

01.19.21.0

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe

Grupowanie to obejmuje także:
 bukiety, wieńce, kosze kwiatowe itp. wyroby zawierające kwiaty lub pąki kwiatowe (np. bukieciki, kwiaty
do butonierki),
 cięte gałęzie drzew, krzewów i krzaków, jeśli mają kwiaty lub pąki kwiatowe (np. gałęzie wierzby z pąkami lub
kwiatami, słoneczniki, rezedy, magnolie i niektóre rodzaje róż).
Grupowanie to nie obejmuje:
 gałęzi wierzby bez pąków lub kwiatów, sklasyfikowanych w 01.29.30.0,
 liści, gałęzi i pozostałych części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, odpowiednich do celów
zdobniczych, sklasyfikowanych w 02.30.30.0.
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01.19.22.0

Nasiona kwiatów

Grupowanie to obejmuje także nasiona groszku pachnącego (Lathyrus odoratus).
01.19.3

NASIONA ROŚLIN PASTEWNYCH, WŁĄCZAJĄC NASIONA BURAKÓW PASTEWNYCH; POZOSTAŁE
SUROWE PRODUKTY ROŚLINNE

01.19.31.0

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych

Grupowanie to obejmuje nasiona w rodzaju stosowanych do siewu, np. nasiona:
 słodkiego sorgo, sorgo pastewnego i sorgo trawiastego,
 lucerny (alfalfa),
 koniczyny,
 kostrzewy,
 wiechliny łąkowej,
 rajgrasu,
 łubinu,
 tymotki,
 wyki, wiechliny.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nasion buraków cukrowych, sklasyfikowanych w 01.13.72.0.
01.19.39.0

Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 łodygi arcydzięgla,
 pyłek pszczeli (mąkę pyłkową), tj. małe grudki zawierające pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zbrylony
nektarem, miodem lub śliną pszczół,
 herbatkę z liścia morwy,
 sorgo słodkie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 niepalonych korzeni cykorii, sklasyfikowanych w 01.28.19.0,
 pyłku kwiatowego uzyskiwanego w wyniku obróbki mechanicznej kwiatów roślin, sklasyfikowanego tak jak
roślina, z której pochodzi (np. pyłek roślin stosowany przede wszystkim w przemyśle perfumeryjnym, farmacji
i podobnych, sklasyfikowanych w 01.28.30),
 suchego wyciągu z pyłku roślin, np. uzyskiwanego w wyniku maceracji rozpuszczalnikiem, sklasyfikowanego
w 10.89.15.0.
01.2

ROŚLINY WIELOLETNIE

Grupa ta nie obejmuje:
 owoców, krojonych i pakowanych, sklasyfikowanych w 10.39.14.0,
 owoców, przetworzonych, suszonych lub zakonserwowanych, sklasyfikowanych w 10.39.29.0.
01.21

WINOGRONA

01.21.11.0

Winogrona stołowe

01.21.12.0

Pozostałe winogrona świeże

01.22

OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE

01.22.11.0

Awokado

01.22.12.0

Banany, plantany itp.

01.22.13.0

Daktyle
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01.22.14.0

Figi

Grupowanie to nie obejmuje:
 owoców opuncji figowej (gruszki kaktusowej), sklasyfikowanych w 01.25.90.0.
01.22.19.0

Pozostałe świeże owoce tropikalne i podzwrotnikowe

Grupowanie to obejmuje także:
 owoce flaszowca miękkociernistego,
 jabłko cukrowe i inne owoce z gatunku Annona,
 ananasy,
 guawę, mango i smaczelinę,
 papaje,
 duriany właściwe
01.23

OWOCE CYTRUSOWE

01.23.11.0

Pomelo i grejpfruty

01.23.12.0

Cytryny i limonki

01.23.13.0

Pomarańcze

01.23.14.0

Mandarynki, klementynki i tangeryny

Grupowanie to obejmuje także:
 monrealesy i satsumy, wilkingi, tangelo, ortaniques, malaquinas i podobne hybrydy cytrusowe.
01.23.19.0

Pozostałe świeże owoce cytrusowe

Grupowanie to obejmuje także:
 cedrat (citron),
 kumkwat (Fortunella),
 chinoty,
 bergamoty,
 oroblanco lub sweecie,
01.24

OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE

01.24.1

JABŁKA

01.24.10.0

Jabłka

01.24.2

POZOSTAŁE OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE

01.24.21.0

Gruszki

01.24.22.0

Pigwy

01.24.23.0

Morele

01.24.24.0

Wiśnie i czereśnie

01.24.25.0

Brzoskwinie

01.24.26.0

Nektaryny

01.24.27.0

Śliwki

01.24.28.0

Owoce tarniny

01.24.29.0

Pozostałe świeże owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 tamaryndy,
 jabłka nerkowca,
 liczi (śliwki chińskie),
 owoce chlebowca (jackfruit),
 śliwy sączyńca,
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 owoce męczennicy,
 oskomianu (carambola),
 pitahaya.
01.25

OWOCE ŚWIEŻE, Z POZOSTAŁYCH KRZEWÓW I DRZEW OWOCOWYCH ORAZ DRZEW
ORZECHOWYCH

01.25.1

JAGODY I OWOCE Z RODZAJU VACCINIUM

01.25.11.0

Owoce kiwi

01.25.12.0

Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

01.25.13.0

Truskawki i poziomki

01.25.19.0

Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki
czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.25.2

NASIONA OWOCÓW

01.25.20.0

Nasiona owoców

Grupowanie to obejmuje także:
 nasiona arbuza, w rodzaju stosowanych do siewu,
 nasiona tamaryndy,
 nasiona drzew do celów zdobniczych lub przeznaczonych do upiększania parków, prywatnych lub publicznych
ogrodów, do obsadzania publicznych skwerów, ulic miast, dróg, kanałów itp., włączane są takie drzewa, które
wykorzystywane są nie tylko dla ich kształtu lub koloru liści (np. pewne odmiany topoli, klonów, drzew
iglastych), ale także ze względu na ich kwiaty (np. mimoza, tamaryszek, magnolia, bez, szczodrzeniec, wiśnia
japońska, judaszowiec południowy, róża) lub jaskrawy kolor owoców (np. wiśnia laurowa, irga zwyczajna, ognik
szkarłatny zwany „płonącym krzewem ciernistym”),
 nasiona chleba świętojańskiego, świeże lub suszone, łuszczone, kruszone lub mielone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 owoców chleba świętojańskiego oraz nasion chleba świętojańskiego niełuszczonych, niekruszonych ani
niemielonych, sklasyfikowanych w 01.25.90.0,
 nasion drzew i krzewów leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.12.0.
01.25.3

ORZECHY W ŁUPINACH (Z WYŁĄCZENIEM JADALNYCH ORZECHÓW DZIKO ROSNĄCYCH,
ORZESZKÓW ZIEMNYCH I ORZECHÓW KOKOSOWYCH)

Kategoria ta nie obejmuje:
 orzeszków ziemnych w łupinach, sklasyfikowanych w 01.11.82.0,
 orzechów kokosowych, sklasyfikowanych w 01.26.20.0,
 dziko rosnących orzechów jadalnych, sklasyfikowanych w 02.30.40.0,
 orzeszków ziemnych, migdałów, kasztanów jadalnych, pistacji i innych orzechów łuskanych, sklasyfikowanych
w 10.39.25.0,
 mieszanek orzechów, sklasyfikowanych w 10.39.29.0.
01.25.31.0

Migdały

01.25.32.0

Kasztany jadalne

01.25.33.0

Orzechy laskowe

01.25.34.0

Pistacje

01.25.35.0

Orzechy włoskie

13

Sekcja A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
01.25.39.0

Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków
ziemnych i orzechów kokosowych)

Grupowanie to obejmuje także:
 nasiona limby (owoce Pinus cembra), nawet zawarte w szyszce,
 kotewki orzecha wodnego,
 jądra pinii (owoce Pinus pinea), nawet zawarte w szyszce,
 orzechy brazylijskie,
 orzechy nerkowca,
 orzechy makadamia,
 orzechy kola (Cola spp.),
 orzechy areka,
 pecan (inne nazwy - orzesznik jadalny, orzesznik pekanowy, orzesznik owocowy),
 orzechy sosny.
01.25.9

POZOSTAŁE OWOCE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 owoce opuncji (gruszki kaktusowej),
 owoce persymony (inne nazwy - szaron, kaki),
 granatowce właściwe,
 owoce rokitnika zwyczajnego,
 miechunkę - różne gatunki z rodzaju Physalis,
 kleiszcze smakowite,
 tamaryndowiec,
 owoce chleba świętojańskiego,
 nasiona chleba świętojańskiego, niełuszczone, niekruszone lub niemielone.
01.26

OWOCE OLEISTE

01.26.1

OLIWKI

01.26.11.0

Oliwki stołowe

01.26.12.0

Oliwki do produkcji oliwy

01.26.2

ORZECHY KOKOSOWE

01.26.20.0

Orzechy kokosowe

01.26.9

POZOSTAŁE OWOCE OLEISTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

01.26.90.0

Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także koprę.
01.27

ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW

Uwaga:
ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW są to owoce lub liście drzew wieloletnich lub krzewów,
które charakteryzują się zawartością alkaloidów, takich jak: kofeina, teobromina i teina.
01.27.11.0

Kawa niepalona

01.27.12.0

Herbata

01.27.13.0

Maté (herbata paragwajska)

01.27.14.0

Ziarna kakao
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01.28

ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE ORAZ ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI
LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Klasa ta obejmuje rośliny przyprawowe i rośliny aromatyczne.
Uwaga:
ROŚLINY PRZYPRAWOWE są to rośliny, w większości wieloletnie, które w jednym lub więcej częściach (kłączu, korze,
owocach, jagodach, nasionach itp.) zawierają substancje o mocnym smaku lub zapachu. z tego powodu są one
stosowane głównie, jako przyprawy, ale mają także zastosowanie w produkcji środków medycznych
i kosmetycznych,
ROŚLINY AROMATYCZNE są to liście i nasiona licznych roślin zawierających substancje o słabszym zapachu niż
rośliny przyprawowe, ale używane szeroko do celów kulinarnych. Większość z tych roślin stanowią rośliny dziko
rosnące.
01.28.1

ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE NIEPRZETWORZONE

Kategoria ta obejmuje także:
 resztki i odpady przypraw korzennych, które w sposób nieunikniony powstają podczas zbiorów oraz późniejszej
obróbki (np. sortowania lub suszenia) lub podczas przechowywania, lub transportu klasyfikowane są, jako
„nierozgniatane ani niemielone”, z wyłączeniem identyfikowalnych resztek i odpadów (np. z powodu
homogenicznego składu), jako wyroby, które zostały poddane zamierzonemu procesowi rozgniatania.
01.28.11.0

Pieprz surowy z rodzaju Piper

Grupowanie to obejmuje także:
 pokruszone ziarenka pieprzu i fragmenty pieprzu, pod warunkiem, że nie są one wynikiem zamierzonego
procesu mielenia lub kruszenia,
 pył z pieprzu lub jego zmiotki składające się z zanieczyszczonego pieprzu, pod warunkiem, że nie są one
wynikiem zamierzonego procesu mielenia lub kruszenia,
01.28.12.0

Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone

01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

01.28.15.0

Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca

01.28.16.0

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe

01.28.17.0

Imbir surowy, suszony

01.28.18.0

Wanilia surowa

01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne

Grupowanie to obejmuje także nierozgniatane ani niemielone:
 niepalone korzenie cykorii,
 owoce z rodzaju Pimenta,
 bazylię i nasiona bazylii,
 pieprz czarny (afrykański) z nasion Xylopia aethiopica,
 pieprz metystynowy (znany także, jako Kava),
 szafran,
 kurkumę,
 curry,
 mieszanki z różnych rodzajów przypraw, nierozgniatane ani niemielone,
 nasiona kozieradki,
 macierzankę piaskową (Thymus serpyllum),
 liście laurowe.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 majeranu ogrodowego i kopru ogrodowego, świeżego lub schłodzonego, sklasyfikowanych w 01.13.19.0,
 owoców z rodzaju Capsicum, suszonych, nierozgniatanych ani niemielonych, sklasyfikowanych w 01.28.12.0,
 pestek i jąder owoców, sklasyfikowanych w 01.19.39.0,
 kaparów, sklasyfikowanych w 01.13.39.0,
 cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy, sklasyfikowanych w 10.83.12.0.
01.28.2

SZYSZKI CHMIELOWE

01.28.20.0

Szyszki chmielowe

Grupowanie to obejmuje:
 szyszki chmielowe, świeże lub suszone, także mielone lub sproszkowane, lub w formie granulek (tzn. połączone
bezpośrednio przez sprasowanie lub przez dodanie środka wiążącego w ilościach < 3% masy).
Grupowanie to obejmuje także:
lupulinę, która jest żółtym żywicznym proszkiem, który pokrywa szyszki chmielowe i zawiera gorzki, aromatyczny
składnik, który nadaje szyszkom ich charakterystyczne właściwości. Jest ona wykorzystywana
w browarnictwie, jako częściowa namiastka chmielu oraz w medycynie.
01.28.3

ROŚLINY WYKORZYSTYWANE GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE PERFUMERYJNYM, FARMACJI LUB DLA
CELÓW OWADOBÓJCZYCH, GRZYBOBÓJCZYCH I INNYCH PODOBNYCH

01.28.30.0

Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów
owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych

Grupowanie to obejmuje także:
 pyłek kwiatowy uzyskiwany w wyniku obróbki mechanicznej roślin,
 korzenie żeńszenia, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub sproszkowane,
 liście krzewu kokainowego, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub sproszkowane,
 słomę i plewy rumiankowe,
 liście suszonego mniszka lekarskiego,
 suszony szczaw zwyczajny,
 tonkowiec wonny, świeży lub suszony, nawet krojony, kruszony lub sproszkowany,
 suszoną nasturcję,
 żyto porażone grzybem, znanym, jako sporysz.
01.29

POZOSTAŁE ROŚLINY WIELOLETNIE

01.29.10.0

Kauczuk naturalny

01.29.20.0

Choinki świąteczne cięte

Grupowanie to obejmuje naturalne choinki bożonarodzeniowe pod warunkiem, że nie nadają się one
do przesadzania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sadzonek drzew i krzewów leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.11.0,
 drzew leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.30.0.
01.29.30.0

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub
w farbowaniu lub garbowaniu

Grupowanie to obejmuje:
 liście i łodygi słonecznika i rezedy, bez kwiatów,
 świeże gałązki wierzby, bez pąków lub kwiatów,
 słomę oczyszczoną, bieloną lub barwioną,
 materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (np. bambus, trzcinopalmy rotang (rattan),
trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe) i podobne
produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 słomy niepreparowanej, nawet siekanej, mielonej, prasowanej lub w formie granulek, sklasyfikowanej
w 01.11.50.0.
 sadzonek drzew i krzewów leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.11.0,
 drzew leśnych (w tym choinek), sklasyfikowanych w 02.10.30.0.
01.30

MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY;
GRZYBNIA

Klasa ta obejmuje:
 roślinne materiały wegetatywne (włączając sadzonki, odrosty i rozsady), przeznaczone do bezpośredniego
rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep,
do ewentualnego obsadzania upraw.
01.30.10.0

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

Grupowanie to obejmuje także:
 podłoża do uprawy grzybów z wsianą grzybnią,
 nieukorzenione sadzonki i zrazy,
 ukorzenione sadzonki i młode rośliny drzew, krzewów i krzaków.
Grupowanie to nie obejmuje:
 roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanych w odpowiednich podkategoriach grup 01.1 i 01.2,
 sadzonek drzew i krzewów leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.11.0,
 usług związanych ze szkółkami leśnymi, sklasyfikowanych w 02.10.20.0,
 drzew leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.30.0,
 podłoża do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni, sklasyfikowanego w 20.15.80.0.
01.41

BYDŁO MLECZNE ŻYWE ORAZ SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO

01.41.10.0

Bydło mleczne żywe

Grupowanie to obejmuje także jałówki i krowy hodowlane czystorasowe.
01.41.20.0

Surowe mleko bydła mlecznego

Grupowanie to obejmuje także surowe mleko bawole.
01.42

POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY ORAZ ICH NASIENIE

01.42.1

POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY

Kategoria ta obejmuje wszystkie zwierzęta z podrodziny Bovinae, domowe i dzikie, niezależnie od ich
przewidzianego wykorzystania (np. inwentarskie, hodowlane, do tuczu, rozpłodowe, rzeźne), takie jak:
 bydło z rodzaju Bos, podrodzaje: Bos, Bibos, Novibos i Poephagus, m.in.:
 bydło zwyczajne, zebu lub bydło garbate oraz bydło Watussi,
 bydło azjatyckie z podrodzaju Bibos, takie jak: gaur, gajal i banteng (Bos sondaicus lub Bos javanicus),
 zwierzęta z podrodzaju Poephagus, takie jak tybetański jak (Bos grunniens),
 bawoły z rodzajów Bubalus, Syncerus i Bison, m.in.:
 zwierzęta z rodzaju Bubalus, włącznie z bawołem indyjskim lub bawołem wodnym, bawołem azjatyckim lub
arni oraz bawołem anoa z Celebesu lub anoa nizinnym (Bubalus depressicornis lub Anoa depressicornis),
 bawoły afrykańskie z rodzaju Syncerus, takie jak: bawół krótkorogi i duży bawół afrykański,
 zwierzęta z rodzaju Bison, takie jak: bizon amerykański lub „bawół” oraz żubr europejski,
 Beeffalo (skrzyżowanie bizona z bydłem domowym),
 czykary (antylopy czterorogie) i antylopy krętorogie z rodzajów Taurotragus i Tragelaphus.
01.42.11.0

Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt

01.42.12.0

Cielęta bydła i bawołów, żywe

01.42.2

NASIENIE BYDLĘCE I BAWOLE

01.42.20.0

Nasienie bydlęce i bawole
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01.43

KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE

01.43.11.0

Konie, żywe

Grupowanie to obejmuje:
 konie (klacze, ogiery, wałachy, źrebięta i kucyki), udomowione i dzikie,
 nasienie ogierów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zebr oraz hybryd klaczy i zebry, sklasyfikowanych w 01.49.19.0.
01.43.12.0

Osły, muły i osłomuły, żywe

Grupowanie to obejmuje:
 osły, muły i osłomuły, udomowione i dzikie,
 nasienie ogierów.
Uwaga:
Muły są krzyżówką osła i klaczy.
Osłomuły są krzyżówką ogiera i oślicy.
01.44

WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE

01.44.10.0

Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe

Grupowanie to obejmuje:
 wielbłądy, dromadery i pozostałe zwierzęta z rodziny wielbłądowatych (lamy, alpaki, guanako, wigonie),
 nasienie zwierząt wielbłądowatych.
01.45

OWCE I KOZY ŻYWE; SUROWE MLEKO OWCZE I KOZIE ORAZ WEŁNA STRZYŻONA Z OWIEC I KÓZ

01.45.1

OWCE I KOZY, ŻYWE

01.45.11.0

Owce żywe

Grupowanie to obejmuje zwierzęta domowe z gatunków owiec (Ovis aries):
 rożne odmiany muflonów, takie jak: muflony europejskie, kanadyjskie lub „długorogie”,
 uriale: Shapoor lub azjatycki (Ovis orientalis),
 muflona Pamir argali,
 owce Aoudad lub owce Barbary (Ammotragus lervia), które są znane, jako „owce grzywiaste”,
 nasienie tryków.
01.45.12.0

Kozy żywe

Grupowanie to obejmuje:
 zwierzęta domowe z gatunku koza, takie jak: koziorożec alpejski, koza Bezoar lub koza perska,
 nasienie kozłów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 jeleni, łosi, kozic, dzikich kóz (Rupicapra rupicapra), antylop kozich, sklasyfikowanych w 01.49.19.0
01.45.2

MLEKO OWCZE I KOZIE, SUROWE

01.45.21.0

Mleko owcze surowe

01.45.22.0

Mleko kozie surowe

01.45.3

WEŁNA STRZYŻONA, POTNA Z OWIEC I KÓZ, WŁĄCZAJĄC WEŁNĘ PRANĄ Z DRUGIEJ STRZYŻY

01.45.30.0

Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży

Grupowanie to nie obejmuje:

 wełny szarpanej, wełny nieoczyszczonej, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży, sklasyfikowanej
w 10.11.41.0.
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01.46

ŚWINIE ŻYWE

01.46.10.0

Świnie żywe

Grupowanie to obejmuje:
 świnie domowe,
 dziki,
 pekari (świnia dzika),
 guźce, świnie rzeczne oraz czarne świnie leśne,
 babirusa,
 nasienie knurów.
01.47

DRÓB ŻYWY I JAJA

Uwaga:
Dla celów niniejszej klasy określenie DRÓB domowy oznacza ptactwo z gatunku „Gallus domesticus”, gęsi, indyki,
kaczki, perliczki.
01.47.1

Drób żywy

Kategoria ta obejmuje usługi wylęgarni drobiu.
Kategoria ta nie obejmuje:

 pierza i puchu, sklasyfikowanych w 10.12.50.0.
01.47.11.0

Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku "Gallus domesticus", żywe

01.47.12.0

Indyki, żywe

Grupowanie to nie obejmuje:
 dzikich indyków, sklasyfikowanych w 01.49.12.9.
01.47.13.0

Gęsi, żywe

Grupowanie to nie obejmuje:
 dzikich gęsi, sklasyfikowanych w 01.49.12.9.
01.47.14.0

Kaczki i perliczki, żywe

Grupowanie to nie obejmuje:
 dzikich kaczek, sklasyfikowanych w 01.49.12.9.
01.47.2

JAJA ŚWIEŻE W SKORUPKACH

Kategoria ta obejmuje:
 jaja drobiu, świeże w skorupach,
 jaja drobiu, wylęgowe.
Kategoria ta nie obejmuje:

 świeżych, ptasich jaj w skorupkach i zapłodnionych jaj ptasich do inkubacji(z wyłączeniem z drobiu),
sklasyfikowanych w 01.49.24.0.
01.47.21.0

Jaja kurze, świeże w skorupkach

01.47.22.0

Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach

01.47.23.0

Jaja kurze, wylęgowe

01.47.24.0

Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe

01.49

POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLANE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

01.49.1

POZOSTAŁE ŻYWE ZWIERZĘTA HODOWLANE

01.49.11.0

Króliki żywe domowe

01.49.12.1

Strusie żywe, hodowlane
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01.49.12.9

Pozostałe żywe ptaki hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 ptaki z rodziny gołębiowatych, zarówno dzikie, jak i domowe,
 ptaki drapieżne,
 papugi długoogonkowe, ary, kakadu i inne papugowate,
 emu,
 dzikie indyki, dzikie kaczki i dzikie gęsi,
 łabędzie i pawie,
 kuropatwy, bażanty, przepiórki, bekasy,
 zięby, sikorki, kanarki, kolibry itp.
01.49.13.0

Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie

Grupowanie to obejmuje także iguany, gawiale i jaszczurki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gadów wodnych (morskich lub słodkowodnych), sklasyfikowanych w 03.00.69.0.
01.49.19.0

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pszczoły (nawet w skrzynkach do przewożenia, klatkach lub ulach),
 jedwabniki, motyle, chrząszcze i pozostałe owady,
 zebry,
 żyrafy, okapi,
 lwy, tygrysy, niedźwiedzie, nosorożce, hipopotamy, słonie,
 hybrydy klaczy i zebry,
 jelenie, daniele, sarny, kozice lub dzikie kozy, łosie, elandy, kozły i antylopy właściwe,
 renifery,
 dzikie króliki (Oryctolagus cuniculus) i zające,
 wiewiórki, lisy, norki amerykańskie, bobry, świstaki i pozostałe zwierzęta futerkowe, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 koty, psy (włączając przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych) i pozostałe zwierzęta domowe,
 pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 żab, krokodyli i robaków wodnych (morskich lub słodkowodnych), sklasyfikowanych w 03.00.69.0.
01.49.2

POZOSTAŁE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

01.49.21.0

Miód naturalny

Grupowanie to obejmuje:
 miód wytwarzany przez pszczoły i inne owady, odwirowany lub w plastrach lub zawarty w kawałkach plastrów,
pod warunkiem, że nie dodano do niego cukru, ani żadnych innych substancji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mieszaniny miodu naturalnego i miodu sztucznego, sklasyfikowanej w 10.89.19.0.
01.49.22.0

Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 surowego mleka bydła mlecznego i bawolego, sklasyfikowanego w 01.41.20.0
01.49.23.0

Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków
morskich

Grupowanie to nie obejmuje:
 ślimaków morskich, sklasyfikowanych w 03.00.42.0 i 03.00.44.0.
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01.49.24.0

Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 jaja żółwie,
 jadalne produkty pszczele, inne niż miód naturalny,
 zapłodnione jaja ptasie do inkubacji (z wyłączeniem drobiu),
 jaja ptasie, w skorupkach, świeże(z wyłączeniem drobiu i zapłodnionych jaj do inkubacji).
Grupowanie to nie obejmuje:
 jaj drobiu, świeżych w skorupkach, sklasyfikowanych w 01.47.21.0 i 01.47.22.0,
 jaj wylęgowych, sklasyfikowanych w 01.47.23.0 i 01.47.24.0,
 miodu naturalnego, sklasyfikowanego w 01.49.21.0,
 żabich udek, sklasyfikowanych w 10.11.39.0,
 krwi zwierzęcej, płynnej lub suszonej, jadalnej, sklasyfikowanej w 10.11.60.0,
 mieszaniny miodu naturalnego i miodu sztucznego, sklasyfikowanej w 10.89.19.0.
01.49.25.0

Kokony jedwabników nadające się do motania

01.49.26.0

Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione

01.49.27.0

Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych

Grupowanie to nie obejmuje:
 nasienia ogierów, sklasyfikowanego w 01.43.1,
 nasienia tryków, sklasyfikowanego w 01.45.11.0,
 nasienia kozłów, sklasyfikowanego w 01.45.12.0,
 nasienia knurów, sklasyfikowanego w 01.46.10.0.
01.49.28.0

Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 cienką lub grubą sierść zwierzęcą, niezgrzebną ani nieczesaną.
01.49.3

SKÓRY FUTERKOWE SUROWE I INNE SUROWE SKÓRY I SKÓRKI

01.49.31.0

Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych

Grupowanie to obejmuje także:
 skóry futerkowe surowe z norek, lisów, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapkami,
 łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie.
01.49.32.0

Skóry futerkowe jagnięce surowe

Grupowanie to obejmuje:
 skóry futerkowe surowe, z jagniąt, takich jak: astrachańskie, szerokoogonowe, karakuły, perskie i podobne,
indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami.
01.49.39.0

Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie
indziej niesklasyfikowane

01.61

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

Klasa ta nie obejmuje:
 usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 75.00.1.
01.61.10.0

Usługi wspomagające produkcję roślinną

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wspomagające produkcję roślinną świadczone na zlecenie, w zakresie:
 przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia upraw,
 pielęgnowania, nawożenia, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
 zwalczania szkodników (włączając króliki) związane z rolnictwem,
 przycinania drzew i krzewów owocowych oraz winorośli,
 przesadzania i przerywania upraw,
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 zbiorów,
 wynajem maszyn rolniczych wspomagających produkcję roślinną, z obsługą,
 usługi w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
 usługi związane z eksploatacją systemów irygacyjnych dla celów rolniczych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług następujących po zbiorach, sklasyfikowanych w 01.63.10.0,
 usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów
irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 robót związanych z odwadnianiem gruntów rolnych, sklasyfikowanych w 43.12.1,
 usług związanych z architektonicznym kształtowaniem krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,
 usług świadczonych przez agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanych w 74.90.19.0,
 usług związanych z odkażaniem i tępieniem szkodników, sklasyfikowanych w 81.29.11.0,
 usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.1,
 usług związanych z organizowaniem pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanych w 82.30.12.0.
01.62

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

01.62.10.0

Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich świadczone na zlecenie, w zakresie:
 usług promujących wzrost produkcji zwierząt,
 opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców, segregowania
jaj,
 korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie
ogonków),
 strzyżenia owiec,
 kolczykowania zwierząt,
 przygotowywania zwierząt do wystaw i pokazów,
 czyszczenia pomieszczeń gospodarskich (kurników, chlewów itp.),
 usług związanych ze sztucznym unasiennianiem,
 prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich,
 usługi podkuwania koni (usługi kowali),
 wynajem urządzeń wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, z obsługą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20.12.0,
 usług świadczonych przez agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanych w 74.90.19.0,
 usług weterynaryjnych, włączając szczepienia zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usług związanych z organizowaniem pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanych w 82.30.12.0,
 usług jazd konnych rekreacyjnych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0,

 usług schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
01.63

USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH

01.63.10.0

Usługi następujące po zbiorach

Grupowanie to obejmuje usługi następujące po zbiorach świadczone na zlecenie, w zakresie:
 przygotowania plonów do sprzedaży na rynek pierwotny, przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,
suszenie, łuskanie,
 odziarniania bawełny,
 przygotowania liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
 przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskanie,
 woskowania owoców,
 suszenia na powietrzu (na słońcu) owoców i warzyw oraz suszenia liści.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanych
w grupach 01.1, 01.2 lub 01.3,
 usług w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu
przez producenta wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności
na odżyłowywaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu tytoniu, sklasyfikowanych w 12.00.12.0,
 sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w 46.2.
01.64

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

01.64.10.0

Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin, skierowane na polepszenie, jakości nasion
przeznaczonych na siew, poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez
insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności nasion na poziomie bezpiecznym dla ich
przechowywania,
 usługi w zakresie suszenia, czyszczenia, sortowania i przechowywania nasion do momentu ich sprzedaży,
 usługi związane z genetyczną modyfikacją nasion.
Grupowanie to nie obejmuje:
 produkcji nasion, sklasyfikowanej w grupach 01.1 i 01.2,
 usług związanych z przetwarzaniem nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanych w 10.41,
 usług w zakresie badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych
w 72.11.13.0.
01.70

ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM

01.70.10.0

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

Grupowanie to obejmuje:
 pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych,
 pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych lub martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, dla
futer, skóry czy przeprowadzania badań,
 odłów zwierząt w celu przemieszczenia na inne tereny, a także umieszczania ich w ogrodach zoologicznych lub
jako zwierzęta domowe,
 odstrzały dzikich zwierząt,
 skóry zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwane z działalności łowieckiej,
 połów znajdujących się na lądzie ssaków morskich, takich jak: morsy i foki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 produkcji skór zwierząt (włączając ptaki), pozyskiwane z chowu i hodowli, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach grupy 01.4,
 chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49.1,
 wielorybów, delfinów i pozostałych produktów połowów, sklasyfikowanych w 03.00.69.0,
 skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanych w 10.11,
 usług wspomagających łowiectwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,
 usług związanych z promowaniem myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanych w 94.99.19.0.
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Dział 02

PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

Dział ten obejmuje:
 drewno okrągłe do dalszego przerobu,
 drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.), w postaci
nieprzetworzonej lub przetworzonej w niewielkim stopniu,
 pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
 urządzanie lasu,
 utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
 usługi z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
 zagospodarowanie i ochronę lasu,
 inne usługi związane z leśnictwem.
Dział ten nie obejmuje:
 obróbki drewna związanej z jego piłowaniem i heblowaniem, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach
działu 16.
Uwaga:
Usługi te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.
02.10

DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI

02.10.1

SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH; NASIONA DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH

02.10.11.0

Sadzonki drzew i krzewów leśnych

Grupowanie to obejmuje:
 żywe części roślin bez korzeni, które zostały oddzielone od rośliny matecznej, stając się niezależną rośliną
(sadzonki); młode rośliny, gdzie indziej niesklasyfikowane, na przykład rośliny wymagające dalszej uprawy
w szkółce przed zasadzeniem. Są to jedno bądź dwuroczne młode drzewka, także ukorzenione sadzonki,
szczepione lub pączkujące kłącza lub rośliny, odrośla i rośliny, które zazwyczaj nie są starsze niż dwa do trzech
lat.
02.10.12.0

Nasiona drzew i krzewów leśnych

02.10.2

USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI

02.10.20.0

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych ze szkółkami innymi niż szkółki leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0.
02.10.3

DRZEWA LEŚNE

02.10.30.0

Drzewa leśne

Grupowanie to obejmuje:
 młode rośliny z nasion drzew iglastych lub liściastych, zazwyczaj wykorzystywane do zalesiania. Są one
zazwyczaj dostarczane bez ziemi okrywającej korzenie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 choinek świątecznych ciętych, sklasyfikowanych w 01.29.20.0.
02.20

DREWNO NIEOBROBIONE

Klasa ta obejmuje także:
 papierówkę występującą w postaci okrąglaków lub rozłupanych ćwiartek.
Klasa ta nie obejmuje:
 drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,
 drewna nieobrobionego w postaci rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanego w 16.10.39.0.
02.20.11.0

Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

02.20.12.0

Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

02.20.13.0

Drewno okrągłe z drzew tropikalnych
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02.20.14.0

Drewno opałowe z drzew iglastych

Grupowanie to obejmuje także:
 węgiel drzewny produkowany w lesie przy użyciu tradycyjnych metod,
 drewno opałowe z drzew i krzewów szybko rosnących, także z upraw na użytkach rolniczych.
02.20.15.0

Drewno opałowe z drzew nieiglastych

Grupowanie to obejmuje także:
 węgiel drzewny produkowany w lesie przy użyciu tradycyjnych metod,
 drewno opałowe z drzew i krzewów szybko rosnących, także z upraw na użytkach rolniczych.
02.30

DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE

02.30.1

GUMY NATURALNE

02.30.11.0

Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne

02.30.12.0

Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne

02.30.2

KOREK NATURALNY, SUROWY LUB WSTĘPNIE OBROBIONY

02.30.20.0

Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony

Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów z korka naturalnego, sklasyfikowanych w 16.29.2.
02.30.3

CZĘŚCI ROŚLIN, TRAWY, MCHY, POROSTY I INNE NIEJADALNE DZIKO ROSNĄCE PRODUKTY LEŚNE
NADAJĄCE SIĘ DO CELÓW ZDOBNICZYCH

02.30.30.0

Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się
do celów zdobniczych

Grupowanie to obejmuje także:
 suszone kłosy ze zbóż, włączając kukurydzę, które zostały wybielone, farbowane lub poddane innej obróbce
w celach zdobniczych,
 suszone gałęzie, które zostały skręcone lub uformowane w spirale,
 mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone,
impregnowane lub w inny sposób przygotowane,
 gałązki iglaste, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże
 liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, odpowiednie na bukiety
lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób
przygotowane.
02.30.4

DZIKO ROSNĄCE JADALNE PRODUKTY LEŚNE

02.30.40.0

Dziko rosnące jadalne produkty leśne

Grupowanie to obejmuje także:
 grzyby leśne, w tym trufle,
 owoce jagodowe, leśne,
 orzechy leśne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanych w 01.13.80.0,
 drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanych w 01.25.
02.40

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
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02.40.10.1

Usługi związane z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych ze szkółkami leśnymi, sklasyfikowanych w 02.10.20.0,
 usług związanych z zagospodarowaniem lasu, sklasyfikowanych w 02.40.10.2,
 usług związanych z ochroną lasu, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,
 usług związanych z pozyskiwaniem drewna, sklasyfikowanych w 02.40.10.4,
 usług w zakresie drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.11.0,
 usług związanych z oczyszczaniem placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.11.0.
02.40.10.2

Usługi związane z zagospodarowaniem lasu

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych ze szkółkami leśnymi, sklasyfikowanych w 02.10.20.0,
 usług związanych z urządzaniem lasu, sklasyfikowanych w 02.40.10.1,
 usług związanych z ochroną lasu, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,
 usług związanych z pozyskiwaniem drewna, sklasyfikowanych w 02.40.10.4,
 usług w zakresie drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.11.0,
 usług związanych z oczyszczaniem placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.11.0.
02.40.10.3

Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami

Grupowanie to obejmuje także usługi związane z leśnictwem wykonywane na zlecenie, w zakresie:
 ochrony lasu, włączając patrolowanie lasów i ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach),
 zwalczania szkodników leśnych, włącznie z opryskami lotniczymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie zwalczania szkodników związanych z rolnictwem, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 usług związanych ze szkółkami leśnymi, sklasyfikowanych w 02.10.20.0,
 usług związanych z urządzaniem lasu, sklasyfikowanych w 02.40.10.1,
 usług związanych z zagospodarowywaniem lasu, sklasyfikowanych w 02.40.10.2,
 usług związanych z pozyskiwaniem drewna, sklasyfikowanych w 02.40.10.4,
 usług w zakresie drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanych w 43.12.11.0,
 usług związanych z oczyszczaniem placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.11.0,
 usług związanych z odkażaniem i tępieniem szkodników, sklasyfikowanych w 81.29.11.0.
02.40.10.4

Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie
lasu

Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu drewna poza terenem lasu, sklasyfikowanego w 49.41.19.0.
02.40.10.5

Pozostałe usługi związane z leśnictwem

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
 pozostałe usługi związane z leśnictwem, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.11.0,
 usług związanych z oczyszczaniem placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.11.0.
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Dział 03

RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI;
USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

Dział ten obejmuje:
 ryby ozdobne żywe,
 ryby morskie i słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone,
 skorupiaki, mięczaki i pozostałe organizmy wodne,
 chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.)
w wodach morskich i śródlądowych,
 usługi, które zwykle są integralną częścią procesu produkcji i są wykonywane na własny rachunek
(np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł),
 usługi związane z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych.
Dział ten nie obejmuje:
 budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 30.1 i 33.15.10.0,
 usług wspomagających wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanych w 93.19.13.0.
03.00

RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI;
USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.00.1

RYBY ŻYWE, NIEPRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

03.00.11.0

Ryby żywe ozdobne, niehodowlane

03.00.12.0

Ryby żywe, ozdobne, hodowlane

03.00.13.0

Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze
i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych

03.00.14.0

Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona
stosowane w hodowli organizmów wodnych

03.00.2

RYBY ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, NADAJĄCE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

03.00.21.0

Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.22.0

Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez
ludzi

03.00.23.0

Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.24.0

Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi

03.00.3

SKORUPIAKI NIEZAMROŻONE

Kategoria ta obejmuje wyłącznie skorupiaki żywe, świeże lub schłodzone.
03.00.31.0

Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane

03.00.32.0

Skorupiaki niezamrożone hodowlane

03.00.4

MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

03.00.41.0

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.42.0

Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.43.0

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.44.0

Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.45.0

Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

03.00.46.0

Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane

03.00.5

PERŁY NIEOBROBIONE

03.00.51.0

Perły naturalne, nieobrobione

03.00.52.0

Perły hodowlane, nieobrobione
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03.00.6

POZOSTAŁE PRODUKTY POŁOWÓW

03.00.61.0

Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii

Grupowanie to obejmuje
 koral i podobne produkty, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej,
 skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale
nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki.
03.00.62.0

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

03.00.63.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane

03.00.64.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane

03.00.65.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane

03.00.66.0

Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane

03.00.69.0

Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 węże, żaby i robaki wodne (morskie i słodkowodne),
 aligatory, kajmany, iguany, gawiale i jaszczurki, wodne,
 wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni),
 manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren);

 foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)
03.00.7

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.00.71.0

Usługi wspomagające rybołówstwo

Grupowanie to obejmuje połowy ryb i pozostałych organizmów wodnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanych w 10.20,
 usług wspomagających wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanych w 93.19.13.0.
03.00.72.0

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH

Grupowanie to obejmuje także usługi wylęgarni ryb.
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Sekcja B PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
Sekcja B dzieli się na grupowania z punktu widzenia wydobywanego surowca mineralnego lub organicznego
(kopaliny) w kopalniach podziemnych, odkrywkowych lub za pomocą odwiertów.
Działy 05, 06 dotyczą węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, ropy naftowej, gazu ziemnego innych
gazów naturalnych, takich jak: metan, etan, butan, propan; działy 07, 08 obejmują rudy i koncentraty metali, siarkę
rodzimą i pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glinę, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny,
kamienie szlachetne i półszlachetne oraz solanki.
Sekcja ta obejmuje także:
 usługi wspomagające związane z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie,
suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy
naftowej i gazu ziemnego. Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany
surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
 usługi skraplania i ponowną gazyfikację gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni
oraz magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska
górnicze.
Sekcja ta nie obejmuje:
 soli spożywczej, sklasyfikowanej w grupowaniu 10.84.30.0,
 brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu) i torfu, sklasyfikowanych w kategorii 19.20.1,
 wód leczniczych i wód termalnych, sklasyfikowanych w 36.00.1.
 usług związanych z poszukiwaniem złóż, sklasyfikowanych w 71.12.3.
Uwaga:
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu
ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną
działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09.
Dział 05

WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT)

Dział ten obejmuje:
 paliwa stałe – wydobywane w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe),
 czynności takie jak: sortowanie, czyszczenie, proszkowanie, sprężanie i inne niezbędne czynności prowadzące
do przygotowania paliw stałych do transportu lub składowania.
Dział ten nie obejmuje:
 próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla kamiennego i usług związanych z jego wydobywaniem,
sklasyfikowanych w 09.90.11.0,
 produktów koksowania węgla, sklasyfikowanych w 19.10,
 brykietów, sklasyfikowanych w 19.20.1,
 przygotowania terenu do wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.11.0.
05.10

WĘGIEL KAMIENNY

05.10.10.0

Węgiel kamienny

Grupowanie to obejmuje także:
 czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia, jakości lub przygotowania
do transportu lub składowania,
 węgiel koksowy,
 muł węglowy,
 pył węglowy,
 odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.
Grupowanie to nie obejmuje:
 brykietów i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 19.20.11.0.
05.20

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
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05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

Grupowanie to obejmuje także węgiel brązowy, taki jak węgiel podbitumiczny.
Grupowanie to nie obejmuje:
 brykietów i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych
w 19.20.12.0.
Dział 06

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY

Dział ten obejmuje:
 ropę naftową,
 gaz ziemny i płynne węglowodory,
 łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne,
 wykonywanie szybów i ich wyposażenie,
 uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania.
Dział ten nie obejmuje:
 sondowania, próbnych wierceń i prowadzenia prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego,
sklasyfikowanych w 09.10.1,
 usług związanych z obsługą pól naftowych i gazowych, wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych
w 09.10.1,
 produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanych w 19.20,
 transportu rurociągowego surowej lub rafinowanej ropy naftowej lub produktów naftowych,
sklasyfikowanego w 49.50.11.0,
 transportu gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 49.50.12.0,
 prowadzenia pomiarów geofizycznych oraz działalności kartograficznej, sklasyfikowanych w 71.12.3.
06.10

ROPA NAFTOWA

06.10.10.0

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

Grupowanie to obejmuje także:
 kondensaty gazu naturalnego.
06.10.20.0

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.20

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20.10.0

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

Grupowanie to obejmuje także:
 gazy naturalne, takie jak: metan, etan, butan, propan,
 składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub
miejscach powstałych po wydobyciu.
Dział 07

RUDY METALI

Dział ten obejmuje:
 rudy metali i metali rodzimych (górnictwo głębinowe i odkrywkowe),
 przygotowywanie i wzbogacanie rud poprzez:
 rozdrabnianie, mielenie i płukanie,
 koncentrację przez separację magnetyczną lub separację opartą na różnicy ciężarów właściwych frakcji,
 flotację, przesiewanie, sortowanie, suszenie, kalcynowanie i prażenie.
Dział ten nie obejmuje:
 pirytów żelazowych wyprażonych, sklasyfikowanych w 20.13.67.0,
 wodorotlenku glinu, sklasyfikowanego w 20.13.25.0,
 tlenku glinu, sklasyfikowanego w 24.42.12.0.
07.10

RUDY ŻELAZA

07.10.10.0

Rudy i koncentraty żelaza
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07.21

RUDY URANU I TORU

07.21.10.0

Rudy i koncentraty uranu i toru

Grupowanie to obejmuje także: monacyt; urano-torianit.
Grupowanie to nie obejmuje:
 uranu naturalnego i jego stopów, sklasyfikowanych w 24.46.10.0.
07.29

RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

07.29.11.1

Rudy miedzi

07.29.11.2

Koncentraty miedzi

07.29.12.1

Rudy niklu

07.29.12.2

Koncentraty niklu

07.29.13

RUDY I KONCENTRATY GLINU

Podkategoria ta nie obejmuje:
 wodorotlenku glinu, sklasyfikowanego w 20.13.25.0,
 tlenku glinu, sklasyfikowanego w 24.42.12.0.
07.29.13.1

Rudy glinu

07.29.13.2

Koncentraty glinu

07.29.14.1

Rudy metali szlachetnych

07.29.14.2

Koncentraty metali szlachetnych

07.29.15.1

Rudy ołowiu

07.29.15.2

Koncentraty ołowiu

07.29.15.3

Rudy cynku

07.29.15.4

Koncentraty cynku

07.29.15.5

Rudy cyny

07.29.15.6

Koncentraty cyny

07.29.19

RUDY I KONCENTRATY
NIESKLASYFIKOWANE

POZOSTAŁYCH

METALI

NIEŻELAZNYCH,

Podkategoria ta obejmuje rudy i koncentraty:
 manganu,
 kobaltu
 chromu
 wolframu
 molibdenu,
 tytanu,
 cyrkonu,
 niobu, tantalu lub wanadu,
 antymonu,
 pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
07.29.19.1

Rudy pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.2

Koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 08

POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

Dział ten obejmuje:
 kamień, piasek i glinę,
 minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów,
 torf,
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 siarkę rodzimą,
 sól,
 solankę,
 pozostałe produkty górnictwa i wydobywania,
Dział ten obejmuje także kruszenie, mielenie, cięcie, czyszczenie, suszenie, sortowanie i mieszanie wydobytych
surowców.
Dział ten nie obejmuje:
 przetwórstwa wydobytych surowców (z wyłączeniem kruszenia, mielenia, cięcia, czyszczenia, suszenia,
sortowania i mieszania), sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji C.
Uwaga:
Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji
materiałów budowlanych (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd.
08.11

KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, GIPS, KREDA I ŁUPEK

08.11.1

KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY

08.11.11.0

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

Grupowanie to obejmuje także: trawertyn, ekausynę, alabaster.
08.11.12.0

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

Grupowanie to obejmuje także:
 kwarcyt, porfir, bazalt, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub
płyty o kształcie prostokątnym lub kwadratowym.
08.11.2

WAPIEŃ, GIPS I ANHYDRYT

08.11.20.0

Wapień, gips i anhydryt

Grupowanie to obejmuje także topnik wapniowy.
08.11.3

KREDA I DOLOMIT INNY NIŻ KALCYNOWANY

08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

Grupowanie to nie obejmuje:
 dolomitu zgniecionego lub uszkodzonego, używanego, jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub
do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, sklasyfikowanego w 08.12.12.0.
08.11.4

ŁUPEK

08.11.40.0

Łupek

Grupowanie to obejmuje także proszek i odpady łupka.
08.12

ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN

08.12.1

ŻWIR I PIASEK

08.12.11.0

Piaski naturalne

Grupowanie to obejmuje piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione.
08.12.12.0

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

Grupowanie to obejmuje także:
 granulki, odłamki i proszek marmuru, trawertynu, ekausyny, alabastru, granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca,
sjenitu, lawy, gnejsu, trachitu i pozostałych kamieni, gdzie indziej niesklasyfikowanych, nawet poddanych
obróbce cieplnej.
08.12.13.0

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir
i krzemień do celów budowlanych

Grupowanie to obejmuje:
 makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub z podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający
otoczaki, żwir, gruby żwir i krzemień, jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów
kolejowych lub inne kruszywo
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08.12.2

GLINA I KAOLIN

08.12.21.0

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

Grupowanie to obejmuje także kaolin prażony.
08.12.22.0

Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe

Grupowanie to obejmuje także bentonit i glinę ogniotrwałą
08.91

MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW

08.91.11.0

Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

Grupowanie to obejmuje także naturalną kredę fosforanową
08.91.12.0

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

Grupowanie to obejmuje także siarkę rodzimą.
08.91.19.0

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

Grupowanie to obejmuje także:
 gagat,
 bursztyn, nawet aglomerowany,
 ziemię czarną oraz ziemię zieloną,
 guano,
 złom ceramiczny,
 naturalne siarczany i węglany baru, z wyłączeniem tlenku baru,
 naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych
z naturalnych solanek,
 fluoryt,
 siarczki arsenu, ałunit, pucolana, pigmenty mineralne i pozostałe substancje mineralne, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nawozów naturalnych lub organicznych, sklasyfikowanych w 20.15.80.0,
 ziemi ogrodniczej będącej mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz humusu, sklasyfikowanej
w 20.15.80.0.
08.92

TORF

08.92.10.0

Torf

Grupowanie to obejmuje wszystkie rodzaje torfu, włączając torf dla celów rolniczych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 brykietów i podobnych paliw stałych wytwarzanych z torfu, sklasyfikowanych w 19.20.13.0,
 ziemi ogrodniczej zawierającej torf, jako główny składnik, sklasyfikowanej w 20.15.80.0,
 wyrobów z torfu, sklasyfikowanych w 23.99.19.0.
08.93

SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA

08.93.10.0

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

Grupowanie to obejmuje także roztwory soli, solankę, sól denaturowaną lub do celów przemysłowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 soli kuchennej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0.
08.99

POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

08.99.1

BITUM I ASFALT, NATURALNE; ASFALTYTY I SKAŁY ASFALTOWE

08.99.10.0

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
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08.99.2

KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE; DIAMENTY PRZEMYSŁOWE, NIEOBROBIONE LUB TYLKO
PRZEPIŁOWANE, PRZECIĘTE LUB ZGRUBNIE OBROBIONE; PUMEKS; SZMERGIEL; KORUND
NATURALNY, GRANAT NATURALNY I POZOSTAŁE NATURALNE MATERIAŁY ŚCIERNE; POZOSTAŁE
MINERAŁY

08.99.21.0

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione
lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

Grupowanie to obejmuje także:

 diamenty nieprzemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione
08.99.22.0

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione;
pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

08.99.29.0

Pozostałe minerały

Grupowanie to obejmuje także:
 grafit naturalny,
 kwarc (z wyłączeniem piasku naturalnego),
 naturalny węglan magnezu [magnezyt],
 tlenek magnezu, nawet czysty (z wył. kalcynowanego naturalnego węglanu magnezu)
 magnezję,
 azbest (z wyłączeniem wyrobów azbestu),
 mikę surową oraz jej proszek i odpadki,
 steatyt naturalny i talk, rozdrobniony lub sproszkowany,
 skaleń,
 leucyt, nefelin i sjenit nefelinowy,
 żużel i popiół (włączając popiół z wodorostów morskich [brunatnic]), z wyłączeniem żużla, także
granulowanego, z produkcji żeliwa lub stali i popiołów i pozostałości zawierających arsen, metale lub związki
metali i tych ze spopielenia odpadów komunalnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 popiołu i pozostałości spopielania odpadów komunalnych, sklasyfikowanych w 38.21.40.0.
Dział 09

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie,
w zakresie:
 pobierania rdzeni próbnych i dokonywania obserwacji geologicznych,
 wierceń i odwiertów kierunkowych, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz
występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
 wznoszenia wież wiertniczych,
 budowy fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 cementowania odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 mycia, oczyszczania i wybierania wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 odwadniania kopalń i wypompowywania wód kopalnianych,
 usuwania nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.
Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10, 06.20,
 specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.24.0,
 usług w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportowych na terenie innym
niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.21.
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09.10

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

Klasa ta nie obejmuje:
 usług związanych z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10, 06.20,
 specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.24.0.
09.10.11.0

Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego

Grupowanie to obejmuje:
 wiercenia i odwierty kierunkowe; cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego; odwadnianie,
pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
 wiercenia próbne związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego,
 gaszenie pożarów szybów,
 usługi związane z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług geologicznych, geofizycznych oraz związanych z nimi usług poszukiwania złóż i doradztwa,
sklasyfikowanych w 71.12.3.
09.10.12.0

Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi
wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.13.0

Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu,
prowadzone na terenie kopalni

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportowych na terenie innym
niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.21.
09.90

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Klasa ta obejmuje:
 usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w działach 05, 07 lub 08, wykonywane
na zlecenie, w zakresie:
 odwadniania kopalń i wypompowania wód kopalnianych,
 wierceń próbnych i pogłębiania otworów wiertniczych,
 prowadzenia prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie
obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług związanych z górnictwem i wydobywaniem, sklasyfikowanych w działach 05, 07 lub 08,
 specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.24.0,
 usług geologicznych, geofizycznych oraz związanych z nimi usług poszukiwania złóż i doradztwa,
sklasyfikowanych w 71.12.3.
09.90.11.0

Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego

09.90.19.0

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
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Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Sekcja C obejmuje produkty przetwórstwa przemysłowego, przez które rozumie się fizyczne lub chemiczne
przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób.
Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej,
leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej.
Sekcja ta obejmuje:
 artykuły spożywcze, włączając gotowe posiłki i dania,
 napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
 wyroby tytoniowe, włączając odpady tytoniowe,
 wyroby włókiennicze, włączając gotowe wyroby tekstylne i odzież każdego rodzaju, zarówno konfekcyjną, jak
i szytą na miarę, ze skór, tkanin, dzianin itp.,
 skóry i wyroby ze skór wyprawionych, włączając obuwie oraz wyroby kaletnicze i rymarskie,
 drewno i wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania,
 papier i wyroby z papieru,
 usługi poligraficzne,
 usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji,
 koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu,
 chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów
napędowych,
 substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne,
 metale i usługi wykonywania odlewów,
 metalowe wyroby gotowe, włączając broń i amunicję,
 wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
 budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych, betonu i metalu,
 wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, włączając szkło i wyroby ze szkła, wyroby ogniotrwałe,
materiały budowlane ceramiczne, wyroby z betonu, cementu i gipsu,
 komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
 urządzenia elektryczne, włączając silniki elektryczne, kable światłowodowe, sprzęt instalacyjny, sprzęt
oświetleniowy,
 sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny i nieelektryczny,
 maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia, maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, maszyny i narzędzia
mechaniczne, maszyny specjalnego przeznaczenia, np.: dla metalurgii, górnictwa i wydobywania,
budownictwa, przemysłu spożywczego, papierniczego, włókienniczego,
 pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, statki i łodzie, lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy, statki
powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny, rowery i wózki inwalidzkie oraz pozostały sprzęt
transportowy,
 meble, włączając usługi w zakresie wykończania mebli w trakcie procesu produkcyjnego, takie jak:
lakierowanie, malowanie (włączając natryskowe), politurowanie, złocenie,
 wyroby jubilerskie, biżuterię, monety,
 instrumenty muzyczne,
 sprzęt sportowy,
 gry i zabawki,
 urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne
 ochronne nakrycia głowy i inne wyroby ochronne, parasole, laski,
 trumny, urny
 usługi produkcyjne zleceniobiorców/podwykonawców,
 usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego
oraz naprawy i konserwację pozostałego sprzętu i wyposażenia, z wyłączeniem komputerów i artykułów użytku
osobistego i domowego,
 usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
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Sekcja ta nie obejmuje:
 usług instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej, włączając własnej produkcji, sklasyfikowanych
w 43.32.10.0,
 usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,
 usług naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 95.11.10.0,
 usług naprawy i konserwacji odbiorników telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,
 usług naprawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 95.22.10.0,
 usług naprawy, konserwacji i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.
Uwagi:
NOWY, WYTWORZONY WYRÓB może być: wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie
wykorzystany, jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy
produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty
aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych
(np. siatek aluminiowych).
WYROBY NIEKOMPLETNE LUB NIEGOTOWE zalicza się do grupowań obejmujących wyroby gotowe kompletne pod
warunkiem, że mają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego. Analogicznie zalicza się wyroby
niezmontowane lub zdemontowane.
WYROBY UŻYWANE, sklasyfikowano w grupowaniach dla nich wydzielonych (np. 14.13.40.0 Odzież używana
i pozostałe używane artykuły włókiennicze). W pozostałych przypadkach, gdy nie wydzielono odrębnych grupowań
dla wyrobów używanych, wtedy takie wyroby zalicza się do tego samego grupowania, co wyroby nowe.
CZĘŚCI I AKCESORIA zalicza się do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym, że pod pojęciem „części
i akcesoria” rozumie się również zespoły i elementy. Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym
zostały utworzone osobne grupowania. Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do: maszyn i urządzeń,
sprzętu transportowego i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.
Do części i akcesoriów nie zalicza się takich wyrobów, które potraktowano, jako samodzielne wyroby finalne i dla
których wydzielono osobne grupowania, np.: łożyska (28.15), elementy złączne, śruby i wkręty (25.94), śruby
napędowe do statków i łodzi (25.99.26) i inne. W przypadku, gdy dla części i akcesoriów nie ma osobnych grupowań,
to należy je klasyfikować łącznie z wyrobem finalnym, w skład, którego wchodzą.
USŁUGI są to czynności (będące końcowymi efektami działalności), świadczone przez podmioty gospodarcze
(jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz
ludności.
PKWiU nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrzzakładowych.
Pod pojęciem ZLECENIA WYKONANIA USŁUGI NA ZEWNĄTRZ (OUTSOURCING) należy rozumieć kontrakt, zgodnie,
·z którym zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy (podwykonawcy) wykonania określonego zadania, np. części
lub całego procesu produkcyjnego, usług związanych z zatrudnieniem lub usług pomocniczych.
CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE NAPRAWCZYM I KONSERWACYJNYM są klasyfikowane w następujących
grupowaniach:
 naprawy i konserwacje metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń - grupa 33.1,
 naprawy i konserwacje bojlerów i kotłów domowego użytku - grupowanie 43.22.12.0,
 naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle - odpowiednie grupowania w dziale 45,
 naprawy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telekomunikacyjnego - grupa 95.1.
 naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego - grupa 95.2,
Odbudowa i przebudowa maszyn i sprzętu jest traktowana, jako działalność produkcyjna ujęta w działach sekcji C.
ROBOTY INSTALACYJNE I MONTAŻOWE wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ramach
działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrzeżeniami:
 roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam,
gdzie jest sklasyfikowany wyrób,
 budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej
produkcji, klasyfikuje się w dziale 43,
 roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą
określonego wyrobu, są klasyfikowane tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47.
INSTALOWANIE SPRZĘTU, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, np. wykonywanie
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okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych – sklasyfikowane
jest w odpowiednich podklasach sekcji F Budownictwo.
Instalowanie i montaż maszyn i urządzeń na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym
grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem personelu
w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu.
Przez WYROBY WŁÓKIENNICZE objęte działami 13-15 należy rozumieć wyroby tekstylne i odzież.
WYRÓB WŁÓKIENNICZY w przypadku, gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej materiałów
włókienniczych, należy klasyfikować tak, jakby składał się całkowicie z tego materiału, który masą przeważa nad
dowolnym, pojedynczym materiałem włókienniczym. Natomiast, jeżeli żaden materiał nie przeważa masą, wtedy
taki wyrób należy klasyfikować, jakby całkowicie składał się z tego materiału włókienniczego, który jest objęty
grupowaniem ostatnim w porządku numerycznym, spośród rozpatrywanych materiałów włókienniczych.
Dział 10

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Dział ten obejmuje:
 różnorodne wyroby będące efektem działalności rolniczej, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa, np.: mięso,
ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karmę dla zwierząt
i inne artykuły spożywcze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,
 półwyroby, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi,
 produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych),
 obróbkę odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt.
Dział ten nie obejmuje:
 przetwarzania odpadów żywnościowych i odpadów z produkcji napojów w surowce wtórne, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach 38.3, i ich usuwania, sklasyfikowanych w 38.21,
 przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, np. w restauracjach, sklasyfikowanego w 56.10.1,
 usług związanych z pakowaniem mięsa, wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.92.10.0.
Uwaga:
Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.
Sprzedaż artykułów własnej produkcji (piekarzy, cukierników, masarzy itp.), nawet prowadzona we własnych
sklepach, traktowana jest, jako działalność wytwórcza i sklasyfikowana w niniejszym dziale.
Mięsa i podrobów, warzyw i owoców oraz ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych
pakowanych przy pomocy technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą (MAP) nie należy traktować, jako
wyrobów konserwowanych. W procesie pakowania MAP powietrze otaczające produkt jest zmienione lub
kontrolowane (np. przez usunięcie lub zredukowanie zawartości tlenu oraz zastąpienie go lub zwiększenie
zawartości ditlenku azotu lub ditlenku węgla).
10.11

MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

Klasa ta obejmuje także czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła,
świń, jagniąt, owiec, królików itp.
Klasa ta nie obejmuje:
 mięsa z drobiu, przetworzonego i zakonserwowanego sklasyfikowanego w 10.12,
 usług związanych z pakowaniem mięsa, wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.92.10.0.
10.11.1

MIĘSO Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB
SCHŁODZONE

Kategoria ta nie obejmuje:
 mięsa nienadającego się lub nieodpowiedniego do spożycia przez ludzi oraz surowych, niejadalnych odpadów
zwierzęcych, sklasyfikowanych w 10.11.60.0.
10.11.11.0

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

10.11.12.0

Mięso ze świń, świeże lub schłodzone

10.11.13.0

Mięso z owiec, świeże lub schłodzone

10.11.14.0

Mięso z kóz, świeże lub schłodzone

10.11.15.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
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10.11.2

PODROBY JADALNE Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE

10.11.20.0

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub
schłodzone

Grupowanie to nie obejmuje:
 podrobów nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi oraz surowych, niejadalnych
odpadów zwierzęcych, sklasyfikowanych w 10.11.60.0.
10.11.3

MIĘSO I PODROBY JADALNE ZAMROŻONE; POZOSTAŁE MIĘSO I PODROBY JADALNE

10.11.31.0

Mięso z bydła, zamrożone

10.11.32.0

Mięso ze świń, zamrożone

10.11.33.0

Mięso z owiec, zamrożone

10.11.34.0

Mięso z kóz, zamrożone

10.11.35.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.39.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

Grupowanie to obejmuje:
 mięso i jadalne podroby z królików lub zajęcy,
 ozory, wątroby i inne jadalne podroby z bydła,
 wątroby i inne jadalne podroby ze świń,
 mięso i jadalne podroby z gadów,
 mięso i jadalne podroby z gołębi domowych,
 mięso i jadalne podroby z dziczyzny,
 mięso i jadalne podroby z naczelnych,
 mięso i jadalne podroby z wielorybów, delfinów, fok, morsów itp.
 żabie udka,
 pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone.
10.11.4

WEŁNA SZARPANA ORAZ SKÓRY I SKÓRKI SUROWE Z BYDŁA, ZWIERZĄT KONIOWATYCH, OWIEC
I KÓZ

Kategoria ta obejmuje:
 skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz, które mogą być świeże lub czasowo
zakonserwowane przed gniciem przez solenie, suszenie, wapnienie, piklowanie lub inaczej, ale niepoddane
garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie.
10.11.41.0

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

Grupowanie to nie obejmuje:
 wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz (włączając wełnę praną z drugiej strzyży), sklasyfikowanej w 01.45.30.0.
10.11.42.0

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

Uwaga:
SKÓRY I SKÓRKI objęte tym grupowaniem traktowane są, jako całe, nawet, gdy głowa i nogi zostały usunięte; jednak
nie mogą być dwojone tzn., pierwotna grubość skóry nie może być rozdzielona na dwie lub więcej warstw.
10.11.43.0

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.44.0

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

Grupowanie to nie obejmuje:
 skór futerkowych z jagniąt, takich jak: astrachańskie, szerokoogonowe, karakuły, perskie i podobne indyjskie,
chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całych, nawet z łbem, ogonem lub łapami, sklasyfikowanych
w 01.49.32.0.
10.11.45.0

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.5

TŁUSZCZ Z BYDŁA, OWIEC, KÓZ LUB ŚWIŃ
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10.11.50.0

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

Grupowanie to obejmuje także:
 tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów
spożywanych przez ludzi.
10.11.6

ODPADY ZWIERZĘCE SUROWE, NIEJADALNE

10.11.60.0

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

Grupowanie to obejmuje:
 ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór i skórek,
 szczecinę i sierść oraz odpadki szczeciny lub sierści,
 kości i rdzenie rogów, proszek i odpadki tych produktów,
 zęby wszystkich zwierząt lądowych i morskich,
 skorupę żółwiową,
 rogi, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby,
 martwe zwierzęta (sklasyfikowane w grupie 01.4), nienadające się do spożycia przez ludzi,
 głowy zwierząt i ich kawałki (łącznie z uszami),
 nóżki, ogony, serca, ozory, przepony grube i cienkie, gardła, grasice,
 ambrę szarą,
 strój bobrowy,
 cybet i piżmo,
 kantarydynę,
 żółć, nawet suszoną,
 gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych,
 jelita, pęcherze, żołądki i pozostałe mięso i podroby zwierząt, nienadające się lub nieodpowiednie do spożycia
przez ludzi,
 pozostałe surowe odpady zwierzęce, nienadające się do spożycia przez ludzi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, sklasyfikowanych w 01.49.24.0,
 niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego (sierści zwierzęcej), sklasyfikowanych w 01.49.28.0,
 jelit, pęcherzy i żołądków zwierząt (z wyłączeniem ryb), jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.20.0, 10.11.39.0
i 10.13.13.0,
 uszu świńskich suszonych, jadalnych, nawet stosowanych, jako pasza dla zwierząt, sklasyfikowanych
w 10.13.13.0,
 mąki, mączki i granulek z mięsa i podrobów, jadalnych, sklasyfikowanych w 10.13.13.0,
 mąki, mączki i granulek z mięsa i podrobów, niejadalnych, sklasyfikowanych w 10.13.16.0,
 mąki, mączki i granulek oraz jelit, pęcherzy i innych odpadów, niejadalnych, z ryb, skorupiaków, mięczaków
i innych bezkręgowców wodnych, sklasyfikowanych w 10.20.4.
10.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW
I ZAKONSERWOWANEGO

ZWIĄZANE

Z

PRODUKCJĄ

MIĘSA

PRZETWORZONEGO

10.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.12

MIĘSO Z DROBIU, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.12.10.0

Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone

10.12.20.0

Mięso z drobiu, zamrożone

10.12.30.0

Tłuszcz z drobiu

Grupowanie to obejmuje także:
 tłuszcz z drobiu do zastosowań przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi.
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10.12.40.0

Podroby jadalne z drobiu

Grupowanie to obejmuje także otłuszczone wątróbki z indyków, gęsi i kaczek.
10.12.50.0

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa
z drobiu

10.13

WYROBY Z MIĘSA (WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO)

Klasa ta obejmuje także:
 mięso suszone, solone lub wędzone,
 wyroby z mięsa: kiełbasy, wędliny, pasztet, pudding mięsny, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane
z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście),
 przetwory żywnościowe (z wył. gotowych posiłków i dań) na bazie kiełbas i podobnych wyrobów z mięsa,
podrobów lub krwi.
Klasa ta nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie mięsa i podrobów (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych
próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w
10.85.11.0,
 zup zawierających mięso, sklasyfikowanych w 10.89.11.0,
 ekstraktów mięsnych i soków mięsnych, sklasyfikowanych w 10.89.14.0.
10.13.1

KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA, PODROBÓW I KRWI

10.13.11.0

Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

Grupowanie to nie obejmuje:

 mięsa ze świń (innego niż solone, suszone lub wędzone), sklasyfikowanego w 10.11.1.
10.13.12.0

Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone

Grupowanie to nie obejmuje:
 mięsa z bydła (innego niż solone, suszone lub wędzone), sklasyfikowanego w 10.11.1.
10.13.13.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa
ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

Grupowanie to obejmuje także:
 kawałki kurczaka, nasycone solą kuchenną we wszystkich częściach i całkowicie zamrożone,
 jadalne podroby, włączając suszone uszy świńskie, nawet stosowane, jako pasza dla zwierząt,
 mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz jadalne mąki i mączki, z mięsa lub
podrobów, z wielorybów, delfinów i morświnów, manatów i krów morskich, fok, lwów morskich i morsów,
gadów (np. węży, żółwi, aligatorów).
10.13.14.0

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

Grupowanie to obejmuje:
 przetwory (z mięsa, podrobów i krwi), które zostały pocięte na kawałki lub rozdrobnione, umieszczone
w jelitach, żołądkach, pęcherzach lub podobnych osłonkach (naturalnych lub sztucznych) lub wyroby
uformowane w charakterystyczny kształt kiełbasy, ale pozbawione tych osłon. Wyroby te mogą być surowe,
parzone, wędzone i mogą zawierać dodatek tłuszczu, skrobi, przypraw itp. Mogą także zawierać stosunkowo
duże (np. wielkości kęska) kawałki mięsa lub podrobów. Mogą być pocięte w plasterki lub zapakowane
w pojemniki hermetyczne. Są to m.in. frankfurterki, salami, „andouillettes”, wątrobianki, kiszki oraz pasztety,
pasty mięsne, galantyny tylko, jeśli włożono je w kiełbasiane osłonki lub nadano charakterystyczny kształt
kiełbas.
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10.13.15.0

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi

Grupowanie to nie obejmuje:
 mięsa i podrobów mięsnych solonych, suszonych lub wędzonych, sklasyfikowanych w 10.13.11.0, 10.13.12.0
i 10.13.13.0,
 kiełbas i podobnych wyrobów z mięsa, podrobów lub krwi, sklasyfikowanych w 10.13.14.0,
 gotowych dań na bazie mięsa i podrobów (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub
przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.11.0.
 zup zawierających mięso, sklasyfikowanych w 10.89.11.0,
 ekstraktów mięsnych i soków mięsnych, sklasyfikowanych w 10.89.14.0.
10.13.16.0

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

Grupowanie to obejmuje także:
 produkty proteinowe otrzymane z tkanek zwierzęcych (włącznie z tkanką kostną), z wyłączeniem dodatku krwi,
włosia, kopyt, rogów, skrawków skóry, naturalnego nawozu, treści żołądka.
Uwaga:
Mąki, mączki i granulki objęte niniejszym grupowaniem wykorzystywane są głównie w żywieniu zwierząt, ale też
mogą być używane do innych celów (np. jako nawozy).
10.13.9

GOTOWANIE MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH
PRZETWARZANIEM; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW
Z PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług w zakresie produkcji oleju i tłuszczu zwierzęcego, sklasyfikowanych w 10.41.1.
10.13.91.0

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

10.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego
mięsa, włączając mięso drobiowe

10.20

RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

Klasa ta obejmuje:
 ryby, filety rybne,
 ikrę, kawior, substytuty kawioru itp.,
 skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,
 mączki rybne, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,
 mąki, mączki i granulki z ryb i ssaków morskich, nienadające się do spożycia przez ludzi,
 przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie,
suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
 przetwory żywnościowe (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań) na bazie ryb, skorupiaków, mięczaków lub
innych bezkręgowców wodnych,
 usługi statków zajmujących się wyłącznie przetwarzaniem i konserwowaniem ryb i innych organizmów
wodnych,
 obróbkę wodorostów.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług statków prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych, połączone z ich przetwórstwem
i konserwowaniem, sklasyfikowanych w 03.00,
 olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanych w 10.41.12.0,
 gotowych posiłków i dań (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych
technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.12.0,
 zup rybnych, sklasyfikowanych w 10.89.11.0.
10.20.1

RYBY ŚWIEŻE, SCHŁODZONE LUB ZAMROŻONE

10.20.11.0

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
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10.20.12.0

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone

10.20.13.0

Ryby zamrożone

10.20.14.0

Filety rybne zamrożone

10.20.15.0

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.16.0

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone

10.20.2

RYBY PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE W INNY SPOSÓB; KAWIOR I NAMIASTKI
KAWIORU

10.20.21.0

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.22.0

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone,
wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

10.20.23.0

Ryby suszone, solone lub w solance

10.20.24.0

Ryby wędzone, włączając filety

10.20.25.0

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie ryb (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy
pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.12.0,
 zup rybnych, sklasyfikowanych w 10.89.11.0.
10.20.26.0

Kawior i namiastki kawioru

10.20.3

SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, WODOROSTY I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE, ZAMROŻONE,
PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE

Kategoria ta nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych (mrożonych,
w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze
zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.12.0.
10.20.31.0

Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

Grupowanie to obejmuje także:
 mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, jadalne,
 skorupiaki w ich skorupkach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet zamrożone, suszone, solone lub
w solance.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skorupiaków niezamrożonych, sklasyfikowanych w 03.00.3,
 skorupiaków wędzonych, sklasyfikowanych w 10.20.34.0.
10.20.32.0

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

Grupowanie to obejmuje także mąki, mączki i granulki z mięczaków, jadalne,
Grupowanie to nie obejmuje:
 ślimaków żywych, świeżych lub schłodzonych (z wyłączeniem ślimaków morskich), sklasyfikowanych
w 01.49.23.0,
 ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, sklasyfikowanych w 03.00.41.0, 03.00.43.0,
 ślimaków morskich, takich jak trąbiki pospolite (Buccinum undatum), sklasyfikowanych w 03.00.42.0,
03.00.44.0,
 skorup mięczaków, sklasyfikowanych w 03.00.61.0,
 mięczaków wędzonych, sklasyfikowanych w 10.20.34.0.
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10.20.33.0

Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance

Grupowanie to obejmuje także:
 mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych (innych niż mięczaki i skorupiaki), jadalne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wędzonych pozostałych bezkręgowców wodnych, sklasyfikowanych w 10.20.34.0.
10.20.34.0

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub
zakonserwowane

Grupowanie to obejmuje także:
 wędzone skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ekstraktu i soków ze skorupiaków, sklasyfikowanych w 10.89.14.0.
10.20.4

MĄKI, MĄCZKI I GRANULKI NIEJADALNE ORAZ POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
NIEJADALNE WYROBY Z RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW
WODNYCH LUB WODOROSTÓW

10.20.41.0

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
lub wodorostów, niejadalne

10.20.42.0

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców
wodnych lub wodorostów

Grupowanie to obejmuje także:
 martwe ryby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, nienadające się do spożycia przez ludzi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rybich płetw, głów, szyjek i innych jadalnych odpadków rybich, suszonych, wędzonych, solonych lub w solance,
sklasyfikowanych w 10.20.22.0.
10.20.9

WĘDZENIE I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM WYROBÓW
Z RYB; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM RYB,
SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

10.20.91.0

Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb

Grupowanie to nie obejmuje:
 przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 03.00.7,
 usług w zakresie produkcji oleju i tłuszczu zwierzęcego, sklasyfikowanych w 10.41.1.
10.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków,
mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

10.31

ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31.1

ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31.11.0

Ziemniaki zamrożone

Grupowanie to obejmuje ziemniaki zamrożone, poddane lub niepoddane obróbce cieplnej.
Grupowanie to obejmuje także:
 ziemniaki (chipsy lub frytki) smażone lub częściowo smażone w oleju i następnie zamrożone,
 ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane w postaci mąki, mączki lub płatków, zamrożone,
 ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone,
 ziemniaki, ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone.
10.31.12.0

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

10.31.13.0

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

Grupowanie to nie obejmuje:
 skrobi ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 10.62.11.0
 namiastek tapioki przygotowanej ze skrobi ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 10.62.12.0.
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Uwagi:
Produkty objęte niniejszym grupowaniem mogą zostać ulepszone przez dodanie niewielkich ilości
przeciwutleniaczy, emulgatorów lub witamin.
10.31.14.0

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane w formie mąki, mączki lub płatków,
 puree ziemniaczane z boczkiem i cebulą (danie instant),
 klösse – kluski ziemniaczane (kopytka),
 roesti - szwajcarskie placki ziemniaczane (danie składające się głównie z ziemniaków),
 pellety ziemniaczane otrzymywane w procesie ekstruzji, których zasadniczym składnikiem jest skrobia
ziemniaczana i płatki ziemniaczane, do wyrobu słonych przekąsek,
 ziemniaki w postaci cienkich plasterków, smażone lub pieczone, nawet solone lub z przyprawami,
w hermetycznych opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spożycia, niezamrożone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ziemniaków, sklasyfikowanych w 01.13.51.0,
 ziemniaków zamrożonych, poddanych lub niepoddanych obróbce cieplnej, sklasyfikowanych w 10.31.11.0.
10.31.9

GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYRZĄDZANIEM ZIEMNIAKÓW I WYROBÓW
Z
ZIEMNIAKÓW;
USŁUGI
PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE
Z
PRZETWARZANIEM
I KONSERWOWANIEM ZIEMNIAKÓW

10.31.91.0

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków

Grupowanie to obejmuje także obieranie ziemniaków związane z ich gotowaniem.
10.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków

10.32

SOKI Z OWOCÓW I WARZYW

Klasa ta obejmuje:
 nieskoncentrowane soki z owoców i warzyw, niesfermentowane i bez dodatku alkoholu (tzn. o objętościowej
mocy alkoholu < 0,5%),
 koncentraty ze świeżych owoców i warzyw,
 zagęszczone naturalne soki owocowe,
 soki warzywne, zawierające dodatek soli (chlorku sodu), przypraw lub substancji aromatycznych,
 mieszaniny soków z owoców i warzyw.
Klasa ta nie obejmuje:
 soków owocowych lub warzywnych o objętościowej mocy alkoholu > 0,5%, sklasyfikowanych w dziale 11,
 moszczu gronowego, zawierającego objętościową moc alkoholu > 0,5%, sklasyfikowanego w 11.02.1,
 soków owocowych i warzywnych, do których dodano większą ilość wody, niż jest to konieczne do odtworzenia
naturalnego soku, co powoduje rozcieńczenie produktów, które posiadają wtedy charakter napojów,
sklasyfikowanych w 11.07,
 gazowanych soków owocowych, lemoniad i wód gazowanych aromatyzowanych sokami owocowymi,
sklasyfikowanych w 11.07.
Uwaga:
SOKI OWOCOWE I WARZYWNE objęte niniejszą klasą otrzymywane są generalnie przez wyciskanie świeżych,
zdrowych i dojrzałych owoców lub warzyw. Mogą być zagęszczone (nawet zamrożone) lub w postaci kryształków
lub proszku, pod warunkiem, że w ostatnim przypadku będą całkowicie lub prawie całkowicie rozpuszczalne
w wodzie. Takie produkty zazwyczaj otrzymuje się w wyniku procesów wymagających ogrzewania (nawet w próżni)
lub chłodzenia (liofilizacja).
10.32.1

SOKI Z OWOCÓW I WARZYW

10.32.11.0

Sok pomidorowy

Grupowanie to nie obejmuje:
 soku pomidorowego o zawartości ≥ 7% suchej masy, sklasyfikowanego w 10.39.17.0.
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10.32.12.0

Sok pomarańczowy

10.32.13.0

Sok grejpfrutowy

10.32.14.0

Sok ananasowy

10.32.15.0

Sok winogronowy

10.32.16.0

Sok jabłkowy

10.32.17.0

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

Grupowanie to obejmuje także:
 mieszaniny niefermentowanych soków zawierające przyprawy korzenne ( np. imbir).
10.32.19.0

Pozostałe soki z owoców i warzyw

Grupowanie to obejmuje także:
 sok z selera, ogórka, szpinaku, czerwonej kapusty, rabarbaru,
 sok z marchwi, nawet z dodatkiem kwasu mlekowego,
 sok z dowolnego pozostałego pojedynczego owocu cytrusowego,
 sok żurawinowy,
 sok z dowolnego pozostałego pojedynczego owocu lub warzywa
10.32.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

10.32.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw

10.39

POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

Klasa ta obejmuje:
 gotowe posiłki i dania łatwo psujące się, z owoców i warzyw, takie jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek,
obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),
 owoce, orzechy i warzywa konserwowane poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, itp.,
 orzeszki ziemne, migdały, kasztany jadalne i inne orzechy, łuskane,
 artykuły spożywcze owocowe i warzywne,
 dżemy, marmolady i galaretki,
 orzechy prażone i artykuły spożywcze z orzechów.
Klasa ta nie obejmuje:
 soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanych w 10.32.1,
 mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanych w 10.61.23.0,
 owoców i orzechów w cukrze, sklasyfikowanych w 10.82.24.0,
 gotowych posiłków i dań na bazie warzyw (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub
przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.13.0.
10.39.1

WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW

10.39.11.0

Warzywa zamrożone

Grupowanie to obejmuje także:
 warzywa, do których przed zamrożeniem dodano soli lub cukru lub ugotowano na parze lub w wodzie,
 mieszanki warzyw niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone.
Uwaga:
Za ZAMROŻONE uznaje się wyroby, które są poddane procesowi zamrożenia, w których w wyniku samego procesu
zachodzą pewne nieodwracalne zmiany, w szczególności w strukturze komórkowej, skutkiem, czego produkty te nie
znajdują się już w stanie naturalnym, nawet po częściowym lub całkowitym rozmrożeniu.
10.39.12.0

Warzywa zakonserwowane tymczasowo

Grupowanie to obejmuje:
 warzywa, które poddano obróbce wyłącznie w celu tymczasowej konserwacji na okres transportu lub
magazynowania przed użyciem (np. gazowym ditlenkiem siarki, solanką, wodą siarkową lub innymi roztworami
konserwującymi), pod warunkiem, że w stanie tym są one niezdatne do bezpośredniego spożycia.
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10.39.13.0

Warzywa suszone, włączając grzyby

Grupowanie to obejmuje także mieszanki suszonych warzyw, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub
w proszku, ale dalej nieprzetworzone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 suszonych warzyw strączkowych, łuskanych, sklasyfikowanych w 01.11.7,
 suszonych ziemniaków, sklasyfikowanych 10.31.12.0.
10.39.14.0

Warzywa i owoce, krojone i zapakowane

Grupowanie to obejmuje:
 warzywa, owoce, grzyby, krojone i zapakowane, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach działów
01 i 02.
10.39.15.0

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych
dań z warzyw

Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie fasoli (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy
pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.13.0.
10.39.16.0

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem
gotowych dań z warzyw

Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie groszku (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub
przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.13.0.
10.39.17.0

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub
kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

Grupowanie to obejmuje także:
 przetworzone lub zakonserwowane, inaczej niż octem lub kwasem octowym: karczochy, kapary i oliwki,
pomidory, grzyby, mieszanki warzywne, szparagi, kukurydzę cukrową, pędy bambusa,
 kapustę i ogórki, kwaszone,
 sok pomidorowy, w którym zawartość suchej masy wynosi ≥ 7%,
 cebule, gotowane, inaczej nieprzetworzone, zamrożone,
 mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane, inaczej niż octem lub kwasem octowym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie warzyw (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub
przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.13.0,
 warzyw homogenizowanych, sklasyfikowanych w 10.86.10.0,
 gotowych posiłków i dań łatwo psujących się, składających się z warzyw z dodatkami, takimi jak: mięso lub
ryby, ser, ryż lub makaron, sklasyfikowanych w 10.89.16.0.
10.39.18.0

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin,
przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

Grupowanie to obejmuje także:
 ostry sos z mango i rdzenie palmowe, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym,
 grzyby z rodzaju pieczarek (Agaricus), całkowicie ugotowane, zakonserwowane w solance, z dodatkiem octu
winnego lub kwasu octowego z wagową zawartością wolnego kwasu lotnego wyrażonego, jako kwas octowy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie warzyw (mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub
przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.13.0.
10.39.2

OWOCE I ORZECHY, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
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10.39.21.0

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

Grupowane to obejmuje także:
 zamrożone owoce i orzechy, nawet ugotowane na parze lub w wodzie przed zamrożeniem,
 zamrożone owoce i orzechy, do których dodano cukier lub inny środek słodzący, czego skutkiem jest
hamowanie utleniania i nie dochodzi do zmiany barwy, (która, w przeciwnym przypadku, miałaby miejsce przy
rozmrażaniu); wyroby mogą zawierać również dodatek soli,
 mieszanki owoców zamrożonych.
10.39.22.0

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

Grupowanie to obejmuje także marmolady z owoców.
Grupowanie to nie obejmuje:
 galaretek i past w postaci czekoladowych wyrobów cukierniczych lub wyrobów cukierniczych,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach kategorii w 10.82.2,
 stołowych galaretek otrzymywanych z żelatyny, cukru i soków owocowych lub syntetycznych esencji
owocowych, sklasyfikowanych w 10.89.19.0.
10.39.23.0

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

Grupowanie to obejmuje także:
 masło orzechowe, nawet zawierające dodatek soli lub oleju,
 mieszanki orzechów, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób.
Grupowanie to nie obejmuje:
 orzeszków ziemnych w łupinach, sklasyfikowanych w 01.11.82.0,
 orzechów w łupinach, sklasyfikowanych w 01.25.3,
 orzeszków ziemnych łuskanych, sklasyfikowanych w 10.39.25.0.
10.39.24.0

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

Grupowanie to obejmuje także skórki owoców cytrusowych i melonów (włącznie z arbuzami).
10.39.25.0

Orzeszki ziemne, migdały, kasztany jadalne i inne orzechy, łuskane

10.39.29.0

Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone

Grupowanie to obejmuje także:
 herbatki z suszonych owoców (jednorodnych lub mieszanin) bez dodatków innych składników,
 liofilizowane owoce ananasa,
 mieszanki owoców i innych jadalnych części roślin, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające
dodatek alkoholu i cukru,
 mieszanki orzechów i/lub owoców suszonych, przetworzonych lub zakonserwowanych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rozpuszczalnych herbatek granulowanych o złożonym składzie (np. zawierające ekstrakty ziół, cukier,
maltodekstrynę), sklasyfikowanej w 10.89.19.0.
10.39.3

MATERIAŁY I ODPADY ROŚLINNE, POZOSTAŁOŚCI I PRODUKTY UBOCZNE

10.39.30.0

Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne

Grupowanie to obejmuje także:
 liście i odpady roślin okopowych i warzyw,
 łupiny warzyw (strąki grochu, fasoli itd.),
 odpadki owoców (skórki i owocnie jabłek, gruszek itp.) wytłoczyny i wysłodki owoców (z wyciśniętych
winogron, jabłek, gruszek, owoców cytrusowych itp.), w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, również
wtedy, gdy mogą być użyte do ekstrakcji pektyny, żołędzie i kasztany, do karmienia zwierząt,
 otręby otrzymane, jako produkt uboczny z kruszonych nasion gorczycy,
 pozostałości po wytwarzaniu namiastek kawy (lub ich ekstraktów) z ziarna zboża lub innych materiałów
roślinnych,
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 łodygi i liście kukurydzy, skórki owoców i pozostałe roślinne materiały, odpady, produkty uboczne,
do karmienia zwierząt, nawet w postaci granulek, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 produkty uboczne powstające przy zagęszczaniu wody odpadowej z produkcji cytrusowych soków owocowych,
czasami określane, jako „cytrusowa melasa owocowa".
Grupowanie to nie obejmuje:
 skórek owoców cytrusowych i melonów (włącznie z arbuzami), sklasyfikowanych w 10.39.24.0 lub 10.39.29.0.
10.39.9

GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM
OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW); USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM
ZIEMNIAKÓW)

10.39.91.0

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw
(z wyłączeniem ziemniaków)

Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowania ziemniaków i wyrobów z ziemniaków, sklasyfikowanego w 10.31.91.0.
10.39.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw
(z wyłączeniem ziemniaków)

10.41

OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE

Klasa ta nie obejmuje:
 smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.50.0,
 tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanych w 10.12.30.0,
 margaryny oraz mieszanin tłuszczów, nadających się do spożycia przez ludzi, sklasyfikowanych w 10.42.10.0,
 oleju kukurydzianego, sklasyfikowanego w 10.62.14.0,
 olejków eterycznych, sklasyfikowanych w 20.53.10.0,
 olejów i tłuszczów zwierzęcych, chemicznie modyfikowanych, sklasyfikowanych w 20.59.20.0.
10.41.1

OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE, SUROWE

10.41.11.0

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane,
niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

Grupowanie to obejmuje:
 stearynę smalcową - biały tłuszcz w postaci stałej pozostały po wytłoczeniu smalcu i innego wytapianego
tłuszczu wieprzowego (jadalny, jak i niejadalny),
 olej smalcowy - produkt otrzymany przez wytłaczanie smalcu lub innego tłuszczu wytopionego na zimno,
 oleinę (jadalną) - biały lub żółtawy tłuszcz w postaci stałej, o miękkiej konsystencji i słabym zapachu łoju oraz
przyjemnym posmaku; jest ona krystaliczna, ale po walcowaniu i wygładzaniu może stać się ziarnista; składa
się ona głównie z glicerydu kwasu olejowego (trójoleina),
 olej łojowy (oleina niejadalna) – żółtawy płyn, o smaku łoju, który bardzo łatwo jełczeje po wystawieniu
na działanie powietrza,
 oleostearynę [stearyny łojowe („łój tłoczony”)] - tj. twardszą część pozostałą po ekstrakcji oleiny lub oleju
łojowego, będąca mieszaniną składającą się głównie z glicerydów kwasów stearynowego i palmitynowego
(trójstearynian i trójpalmitynian).
Grupowanie to nie obejmuje:
 jadalnej stearyny smalcowej zmieszanej z miękkim smalcem w celu uzyskania bardziej zwartej konsystencji,
sklasyfikowanej w 10.42.10.0.
10.41.12.0

Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

Grupowanie to obejmuje także oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane.
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10.41.19.0

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu)
oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Grupowanie to nie obejmuje:
 tłuszczów z bydła, owiec, kóz i świń, sklasyfikowanych w 10.11.50.0,
 tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanych w 10.12.30.0.
10.41.2

OLEJE ROŚLINNE SUROWE

Kategoria ta nie obejmuje:
 oleju kukurydzianego, surowego, sklasyfikowanego w 10.62.14.0.
10.41.21.0

Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22.0

Oliwa z oliwek surowa

10.41.23.0

Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe

10.41.24.0

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.25.0

Olej palmowy surowy

10.41.29.0

Pozostałe surowe oleje roślinne

Grupowanie to obejmuje także:
 olej sojowy surowy,
 olej z nasion bawełny, surowy
 olej kokosowy, surowy
 olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowe
 olej lniany, surowy
 olej sezamowy, surowy,
 olej z nasion tytoniu, surowy.
10.41.3

LINTERS BAWEŁNIANY

10.41.30.0

Linters bawełniany

Grupowanie to obejmuje linters bawełniany, nawet surowy, oczyszczony, bielony, barwiony lub absorpcyjny; może
występować luzem lub mocno ściśnięty w postaci arkuszy lub płyt.
Uwaga:
LINTERS BAWEŁNIANY są to nasiona pewnych odmian bawełny po oddzieleniu włókien bawełnianych przez
odzieranie pozostają pokryte delikatnym puchem utworzonym przez bardzo krótkie włókna (zwykle krótsze niż
5 mm).
10.41.4

MAKUCHY I INNE POZOSTAŁOŚCI STAŁE Z TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ROŚLINNYCH; MĄKI I MĄCZKI
Z NASION LUB OWOCÓW OLEISTYCH, Z WYŁĄCZENIEM GORCZYCY

10.41.41.0

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

Grupowanie to obejmuje:
 makuchy i inne pozostałości stałe powstałe po ekstrakcji oleju z ziarna soi za pomocą rozpuszczalników lub
za pomocą prasy lub obrotowej prasy ślimakowej,
 makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju
z orzeszków ziemnych,
 makuchy i inne pozostałości stałe, otrzymane w wyniku ekstrakcji oleju z nasion oleistych, owoców oleistych
i kiełków zbożowych, za pomocą rozpuszczalników lub prasy lub obrotowej prasy ślimakowej.
Grupowanie to obejmuje także:
 odolejone otręby, otrzymane, jako pozostałość po ekstrakcji oleju z otrębów ryżowych,
 nieteksturowaną odtłuszczoną mąkę nadającą się do spożycia przez ludzi.
Uwaga:
POZOSTAŁOŚCI STAŁE mogą występować w postaci kawałków (kostek), mączek lub gałek.
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10.41.42.0

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

Grupowanie to nie obejmuje:
 mąki i mączki z gorczycy, sklasyfikowanych w 10.84.12.0.
10.41.5

OLEJE RAFINOWANE, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁOŚCI

Kategoria ta obejmuje:
 pojedyncze (tzn. niezmieszane z tłuszczami lub olejami innego rodzaju) nielotne tłuszcze i oleje roślinne,
włącznie z ich frakcjami, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.
Uwaga:
TŁUSZCZE I OLEJE ROŚLINNE klasyfikowane do poniższych grupowań niniejszej kategorii są tłuszczami i olejami
nielotnymi, tzn. tłuszczami i olejami, których nie można łatwo oddestylować bez ich rozłożenia, są one nielotne i nie
mogą zostać odprowadzone za pomocą przegrzanej pary, (która powoduje ich rozkład i zmydlenie).
10.41.51.0

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.0

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.0

Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.0

Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale
niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.0

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56.0

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.0

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.0

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.0

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne
oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej
niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Grupowanie to obejmuje także:
 olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
chemicznie olej lniany,
 olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
 olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oleju kukurydzianego, sklasyfikowanego w 10.62.14.0.
10.41.6

OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE,
ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE

10.41.60.0

Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej
nieprzetworzone

Grupowanie to obejmuje także:
 oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce, nawet, jeśli mają one charakter wosku i następnie zostały pozbawione
zapachu lub poddane podobnemu procesowi rafinacji, nawet, jeśli będą bezpośrednio użyte, jako żywność.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tłuszczy i olejów i ich frakcji, które zostały poddane takiemu przetworzeniu w celach spożywczych, jak
teksturowanie (tzn. modyfikacji tekstury lub struktury krystalicznej), sklasyfikowanych w 10.42.10.0,
 uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych tłuszczy i olejów lub
ich frakcji, jeżeli modyfikacja dotyczy więcej niż jednego tłuszczu lub oleju, sklasyfikowanych w 10.42.10.0 lub
20.59.20.0.
10.41.7

WOSKI ROŚLINNE (Z WYŁĄCZENIEM TRIGLICERYDÓW); DEGRAS; POZOSTAŁOŚCI POWSTAŁE PRZY
OBRÓBCE SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH ORAZ WOSKÓW ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLINNYCH
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10.41.71.0

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

Grupowanie to obejmuje woski roślinne, surowe lub rafinowane, bielone lub barwione, nawet w postaci makuch,
pałeczek itp. (np. wosk palmowy, wosk z trzciny cukrowej, wosk bawełniany, wosk lniany, wosk eparto)
10.41.72.0

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub
roślinnych

Grupowanie to obejmuje:
 degras naturalny, degras sztuczny i degras otrzymany przez poddanie skóry zamszowej działaniu roztworu
alkalicznego i wytrącanie kwasu siarkowego z hydroksykwasów tłuszczowych,
 pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:
 osad i szlamy olejowe - oleiste i kleiste pozostałości powstałe w czasie oczyszczania olejów,
 sopstoki - produkty uboczne rafinacji oleju powstałe przy zobojętnianiu wolnych kwasów tłuszczowych zasadą
(wodorotlenkiem sodu) i składające się z mieszaniny surowego mydła i obojętnych olejów lub tłuszczów,
 pak stearynowy z destylacji kwasów tłuszczowych - składa się on z lepkiej, czarnej masy, dosyć twardej, czasem
elastycznej, częściowo rozpuszczalnej w eterze naftowym,
 pozostałości z destylacji tłuszczu z wełny,
 pak glicerynowy - pozostałość po destylacji gliceryny,
 zużyte ziemie odbarwiające, składające się z tłuszczów lub wosków roślinnych albo zwierzęcych;
 pozostałości filtracyjne z wosków zwierzęcych lub roślinnych, składające się z zanieczyszczeń zawierających
pewne ilości wosku,
 inne pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych.
10.41.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

10.41.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów

10.42

MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE, JADALNE

10.42.10.0

Margaryna i podobne tłuszcze, jadalne

Grupowanie to obejmuje:
 margarynę i podobne tłuszcze o zawartości mleka >15%, ale <= 40%,
 inne jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub frakcji różnych
tłuszczów i olejów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 olejów i tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych oraz ich frakcji uwodornionych, estryfikowanych, ale dalej
nieprzetworzonych, sklasyfikowanych w 10.41.60.0
10.42.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

10.51

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 mleka surowego, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach grupy 01.4,
 przetworów mlecznych zawierających zboża, sklasyfikowanych w 10.89.19.0,
 produktów mlecznych otrzymywanych przez zastąpienie jednego lub więcej składników mleka (np. kwasu
masłowego) przez inne substancje (np. kwas oleinowy), sklasyfikowanych w 10.89.19.0,
 napojów składających się z mleka o smaku kakao lub innych substancji, sklasyfikowanych w 11.07.
Uwaga:
Wyrażenie MLEKO oznacza mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.
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10.51.1

MLEKO I ŚMIETANA, PRZETWORZONE W POSTACI PŁYNNEJ

Kategoria ta obejmuje:
 mleko oraz śmietanę, nawet pasteryzowane, sterylizowane lub w inny sposób zakonserwowane,
homogenizowane lub peptonizowane,
 śmietanę, która jest warstwą tłuszczu, tworzącą się w sposób naturalny na powierzchni stojącego mleka,
na skutek powolnego zlepiania się, będących w zawiesinie, kuleczek tłuszczu. Zarówno śmietana zebrana
ręcznie, jak i wyekstrahowana w procesie wirowania mleka w wirówce, zawiera poza innymi składnikami
mleka, dosyć dużo tłuszczu (zwykle o zawartość > 10 % masy),
 rekonstytuowane mleko i śmietanę, o takim samym składzie ilościowym i jakościowym, jak produkty naturalne.
Uwaga:
W ramach tego grupowania śmietana, niezależnie od zawartości procentowej tłuszczu, uważana jest
za „niezagęszczoną”, jeżeli została otrzymana całkowicie w jednym z następujących procesów:
 zebranie z powierzchni mleka,
 odwirowanie.
10.51.11.0

Mleko płynne przetworzone

Grupowanie to nie obejmuje:
 mleka zagęszczonego lub śmietany w postaci pasty, sklasyfikowanych w 10.51.51.0
10.51.12.0

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

10.51.2

MLEKO I ŚMIETANA W POSTACI STAŁEJ

Kategoria ta obejmuje mleko i śmietanę, zagęszczone (np. odparowane) lub zawierające dodatek cukru albo
innego środka słodzącego, w postaci stałej (w blokach, proszku lub w granulkach), nawet zakonserwowane lub
rekonstytuowane.
Uwaga:
MLEKO W PROSZKU może zawierać małe ilości skrobi (≤ 5 % masy) dodanej, w szczególności, w celu utrzymania
rekonstytuowanego mleka w normalnym stanie fizycznym.
10.51.21.0

Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku

10.51.22.0

Mleko pełne i śmietana, w proszku

10.51.3

MASŁO I POZOSTAŁE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA

10.51.30.0

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

Grupowanie to obejmuje:
 masło, tzn. masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając
masło w puszkach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka z zawartością tłuszczu mlecznego nie
mniej, niż 80%, ale nie więcej niż 95% masy, o maksymalnej zawartości mleka w postaci stałej innej niż tłuszcz
< 2% masy i o maksymalnej zawartości wody 16%; masło nie zawiera dodatkowych emulgatorów,
 tłuszcze do smarowania – tj. nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz
z mleka, jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, w ilości ≥ 39%, ale < 80% masy całkowitej; mogą one zawierać
dodatkowe składniki takie jak: kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy, witaminy,
chlorek sodu, cukier, żelatynę, skrobię; barwniki spożywcze; składniki smakowe; emulgatory; środki
zagęszczające i konserwanty,
 tłuszcz mleczny, tłuszcz masłowy i olej maślany.
Grupowanie to obejmuje także mieszaniny masła i małych ilości ziół, przypraw, substancji smakowo-zapachowych,
czosnku, itd. (pod warunkiem, że zachowują one cechy wyrobu objętego niniejszym grupowaniem).
Grupowanie to nie obejmuje:
 tłuszczów do smarowania zawierających tłuszcze inne niż tłuszcz mleczny lub zawierające tłuszczu mlecznego
< 39% masy, sklasyfikowanych w 10.42.10.0 lub 10.89.19.0.
10.51.4

SERY I TWAROGI
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10.51.40.0

Sery i twarogi

Grupowanie to obejmuje także:
 wszelkie rodzaje serów tartych lub proszkowanych,
 twaróg sernikowy,
 ser serwatkowy,
 ser topiony,
 ser z przerostami niebieskiej pleśni, który może mieć barwę niebieską, zieloną, zielonkawo-niebieską lub
białawo-szarą.
Uwaga:
Obecność mięsa, ryb, skorupiaków, ziół, przypraw, warzyw, owoców, orzechów, witamin, odtłuszczonego mleka
w proszku itd. nie wpływa na klasyfikację, pod warunkiem, że wyroby te zachowują cechy charakterystyczne dla
sera.
Sery otoczone ciastem lub panierowane są klasyfikowane do tego grupowania, nawet, jeśli zostały wcześniej
wstępnie poddane obróbce cieplnej, pod warunkiem, że towary te zachowują cechy charakterystyczne dla sera.
10.51.5

POZOSTAŁE WYROBY MLECZARSKIE

10.51.51.0

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka
słodzącego

Grupowanie to obejmuje także śmietanę w postaci pasty.
10.51.52.0

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

Grupowanie to obejmuje:
 maślankę, mleko zsiadłe i śmietanę ukwaszoną, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko
i śmietanę, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub
aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao.
10.51.53.0

Kazeina

Grupowanie to obejmuje różne rodzaje kazeiny, która jest głównym białkiem wchodzącym w skład mleka.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kazeiny utwardzonej, sklasyfikowanej w 20.16.59.0,
 klejów kazeinowych w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanych w 20.52.10.0.
Uwaga:
KAZEINĘ otrzymuje się z odtłuszczonego mleka metodą strącania (zsiadania) zasadniczo za pomocą kwasu lub
podpuszczki, których właściwości zmieniają się w zależności od metody zakwaszania mleka, np. kazeinę kwasową,
kazeinogen i kazeinę podpuszczkową (parakazeinę).
10.51.54.0

Laktoza i syrop laktozowy

Grupowanie to obejmuje:
 laktozę handlową, jak i laktozę chemicznie czystą. Produkty takie muszą zawierać więcej niż 95 % masy laktozy,
wyrażonej, jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę.
Uwaga:
LAKTOZA (znana także, jako cukier mlekowy), występuje w mleku, a przemysłowo otrzymywana jest z serwatki.
10.51.55.0

Serwatka

Grupowanie to obejmuje także:
 serwatkę zmodyfikowaną, tj. serwatkę, z której całkowicie lub częściowo odciągnięto laktozę, białko lub sole
mineralne, serwatkę, do której dodano jej składniki naturalne oraz wyroby uzyskane przez zmieszanie
naturalnych składników serwatki; w postaci płynu, pasty lub postaci stałej (także zamrożone); nawet
zagęszczoną lub zawierającą dodatek środka słodzącego.
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10.51.56.0

Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 skoncentrowane białka mleka otrzymane za pomocą częściowego usunięcia laktozy i soli mineralnych z mleka
odtłuszczonego i w których zawartość białka wynosi do 85 % masy lub mniej w suchej masie,
 pozostałe produkty zawierające naturalne składniki mleka, nawet słodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.51.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW MLECZNYCH I SERÓW

10.51.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów

10.52

LODY

10.52.10.0

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

Grupowanie to obejmuje:
 lody śmietankowe zazwyczaj przygotowywane na bazie mleka lub śmietanki i inne lody jadalne (np. sorbet,
lizaki lodowe), nawet zawierające kakao w każdej proporcji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sorbetów owocowych w stanie płynnej emulsji lub pasty, sklasyfikowanych w 10.89.19.0,
 wyrobów w stanie płynnym, tzw. lodów wodnych, składających się z wody, cukru i aromatów, nawet
z dodatkiem alkoholu, przeznaczonych do zamrażania w domu, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach działu 11.
10.52.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów

10.61

PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ

10.61.1

RYŻ ŁUSKANY I RYŻ CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE BIELONY LUB ŁAMANY

Kategoria ta obejmuje także:
 ryż parzony (ryż parboiled), który nadal w łusce i przed poddaniem działaniu innego procesu (łuskania, bielenia,
polerowania) został namoczony w gorącej wodzie lub parze i następnie wysuszony. Na niektórych etapach
procesu sparzania ryż może być poddany obróbce pod ciśnieniem lub działaniu całkowitej lub częściowej
próżni.
10.61.11.0

Ryż łuskany

10.61.12.0

Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany

10.61.2

MĄKI ZE ZBÓŻ I POZOSTAŁYCH ROŚLIN ORAZ ICH MIESZANKI

Kategoria ta nie obejmuje:
 mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanych w 10.31.13.0.
10.61.21.0

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

Grupowanie to obejmuje także mąki zbożowe samo spulchniające się, np. mąki z dodatkiem proszku do pieczenia.
10.61.22.0

Mąka z pozostałych zbóż

Grupowanie to obejmuje także mąki zbożowe samo spulchniające się, np. mąki z dodatkiem proszku do pieczenia.
10.61.23.0

Mąka i mączka z suszonych części roślin

Grupowanie to obejmuje:
 mąkę, mączkę i proszek, z suszonych warzyw strączkowych (objętych kategorią 01.11.7), z sago i manioku,
maranty, salepu, topinamburu, słodkich ziemniaków i podobnych korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi lub
inuliny (z zakresu kategorii 01.13.5), lub z produktów objętych grupą 01.2.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ryżu częściowo lub całkowicie bielonego lub łamanego, sklasyfikowanego w 10.61.1,
 kaszy, mączki i granulek zbożowych, sklasyfikowanych w 10.61.32.0.
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10.61.24.0

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

Grupowanie to obejmuje:
 mieszaniny i ciasta, z mąki, kaszy, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub
zawierające
 < 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, do wytwarzania wyrobów
piekarniczych objętych klasami 10.71 lub 10.72.
Grupowanie to obejmuje także: surową pizzę, składającą się z blatu pizzy (ciasta), pokrytego różnego rodzaju
dodatkami.
10.61.3

KASZE, MĄCZKI I GRANULKI ORAZ POZOSTAŁE WYROBY Z ZIAREN ZBOŻOWYCH

Kategoria ta obejmuje kasze, mączki i granulki zbożowe, które otrzymano przez rozdrobnienie ziaren zbóż.
10.61.31.0

Kasze i mączki z pszenicy

10.61.32.0

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 kaszę i mączkę z kukurydzy, otrzymywane metodą „nikstamalizacji”, polegającą na gotowaniu i moczeniu
ziaren kukurydzy w roztworze wodorotlenku wapnia, a następnie ich suszeniu i mieleniu.
10.61.33.0

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

Grupowanie to obejmuje także:
 „dmuchane” ryż i pszenicę, otrzymywane przez poddanie ziaren ciśnieniu w wilgotnej, gorącej komorze,
 przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków
zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznianych. Wyroby te często zwane „Müsli” mogą
zawierać suszone owoce, orzechy, cukier, miód, itd.,
 kruche, pikantne produkty spożywcze, otrzymywane przez poddanie wilgotnych ziaren zbóż (całych lub
w kawałkach) procesom ogrzewania, które powodują pęcznienie ziaren. Są one następnie spryskiwane
substancjami aromatycznymi, składającymi się z mieszaniny oleju roślinnego, sera, ekstraktu drożdżowego,
soli i glutaminianu sodu,
 chrupki kukurydziane powstałe w procesie ekstruzji,
 ziarna zbóż obrobione w inny sposób, np. łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub
śrutowane,
 zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone (z wyłączeniem mąki ze zbóż, ryżu łuskanego, ryżu
częściowo lub całkowicie bielonego i ryżu łamanego).
Grupowanie to nie obejmuje:
 przetworzonych kolb i ziaren kukurydzy, jadalnych, sklasyfikowanych w 10.39.1.
 ryżu łuskanego, ryżu częściowo lub całkowicie bielonego lub łamanego, sklasyfikowanego w 10.61.1,
 kaszy, mączki i granulek z ryżu, sklasyfikowanych w 10.61.32.0,
 przetworów zbożowych w polewie lub innych zawierających cukier w ilościach nadających im charakter
wyrobów cukierniczych, sklasyfikowanych 10.82.2,
 gotowych posiłków i dań na bazie ryżu z mięsem, rybami, warzywami i innymi składnikami (mrożonych, w
puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze
zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.19.0.
10.61.4

OTRĘBY, ŚRUTA I INNE POZOSTAŁOŚCI PRZEMIAŁU ZBÓŻ I CZĘŚCI SUSZONYCH ROŚLIN

10.61.40.0

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

Grupowanie to obejmuje:
 otręby, śrutę i inne pozostałości przemiału kukurydzy, ryżu, pszenicy, pozostałych zbóż oraz roślin
strączkowych, włączając pozostałości z przemiału zbóż, stosowane bez specjalnego przetworzenia, jako karma
dla zwierząt.
10.61.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW OTRZYMYWANYCH
W WYNIKU PRZEMIAŁU ZBÓŻ

10.61.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
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10.62

SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE

10.62.1

SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE; CUKRY I SYROPY Z CUKRU, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10.62.11.0

Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 preparatów ze skrobi, sklasyfikowanych w 10.89.19.0,
 klejów na bazie skrobi, sklasyfikowanych w 20.52.10.0.
10.62.12.0

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

Grupowanie to obejmuje:
 jadalne produkty otrzymane ze skrobi manioku (tapioka), skrobi sago (sago), skrobi ziemniaczanej (farinoka,
tapioka ziemniaczana, sago ziemniaczane) lub z podobnych skrobi (maranta, salep, juka itd.).
10.62.13.0

Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy
z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 maltozę chemicznie czystą, w postaci stałej,
 izoglukozę w postaci stałej, zawierającą w stanie suchym 50 % masy fruktozy, otrzymywaną z polimerów
glukozy,
 maltodekstrynę w postaci stałej i syrop maltodekstrynowy, z wyłączeniem aromatyzowanych lub barwionych,
 syrop inulinowy, bezpośrednio otrzymany przez hydrolizę inuliny lub oligofruktozy, zawierający w stanie
suchym ≥ 10%, ale ≤ 50%, fruktozy w czystej postaci lub w postaci sacharozy,
 cukier w postaci stałej (włącznie z cukrem inwertowanym) wraz z mieszankami cukru i syropów cukrowych,
zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy, niearomatyzowane, ani niebarwione.
Grupowanie to nie obejmuje:
 laktozy, sklasyfikowanej w 10.51.54.0
 cukru trzcinowego lub buraczanego, czystej sacharozy, cukru klonowego, sklasyfikowanych w 10.81.1,
 miodu sztucznego, sklasyfikowanego w 10.89.19.0.
10.62.14.0

Olej kukurydziany

Grupowanie to obejmuje:
 olej kukurydziany otrzymywany z ziaren kukurydzy zwyczajnej lub indiańskiej. Olej surowy ma wiele
zastosowań przemysłowych, np. do wyrobu mydła, smarów, wyprawiania skór itp. Olej rafinowany jest jadalny
i jest wykorzystywany do przyrządzania potraw, do mieszania z innymi rodzajami oleju itd. Olej kukurydziany
jest olejem półschnącym.
10.62.2

POZOSTAŁOŚCI Z PRODUKCJI SKROBI I PODOBNE POZOSTAŁOŚCI

10.62.20.0

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości (z kukurydzy, ryżu, ziemniaków itd.), składające się
głównie z substancji włóknistych i białkowych, zazwyczaj występujące w postaci granulek lub mączki, czasami
w postaci kawałków. Wykorzystywane są one, jako pasza dla zwierząt lub jako nawozy; niektóre pozostałości
(np. płyn z rozmoczonej kukurydzy) używane są w hodowli drobnoustrojów do produkcji antybiotyków.
10.62.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH

10.62.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych

10.71

PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE

10.71.1

PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE

10.71.11.0

Pieczywo świeże zawierające < 5% masy cukru lub tłuszczu lub bez dodatku miodu, jajek, sera lub
owoców

Grupowanie to obejmuje także:
 chleb glutenowy dla diabetyków,
 pieczywo wstępnie podpieczone, zamrożone.
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10.71.12.1

Pozostałe pieczywo świeże

Grupowanie to obejmuje także:
 pieczywo świeże, zawierające dodatki, takie jak: miód, jajka, ser, owoce,
 pozostałe pieczywo wstępnie podpieczone, zamrożone.
10.71.12.9

Pozostałe świeże wyroby piekarnicze, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także tartaletki owocowe, jagodzianki, bezy, croissanty i inne świeże wyroby piekarnicze,
z dodatkiem substancji słodzących.
10.71.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek

10.72

SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE

Klasa ta nie obejmuje:
 pizzy surowej, pokrytej różnego rodzaju składnikami, sklasyfikowanej w 10.61.24.0,
 pizzy zamrożonej lub pakowanej próżniowo, pokrytej różnego rodzaju składnikami, sklasyfikowanej
w 10.85.19.0,

 pizzy świeżej, sklasyfikowanej w 10.89.16.0.
10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

10.72.12.0

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby waflowe oblane czekoladą,
 herbatniki sandwiczowe, maślane,
 podwójne herbatniki z nadzieniem (typu markizy),
 wafle pikantne zawierające ser.
Uwaga:
Dla celów niniejszego grupowania określenie SŁODKIE HERBATNIKI stosuje się wyłącznie do produktów o zawartości
wody ≤ 12 % masy i o zawartości tłuszczu <= 35 % masy (przy wyznaczaniu tych zawartości nadzienia i polewy nie
są brane pod uwagę).
10.72.19.0

Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze

Grupowanie to obejmuje także:
 herbatniki zwykłe, pikantne i solone,
 bułkę tartą,
 chrupki z orzeszkiem ziemnym w środku,
 chrupkie przekąski w kształcie cienkich plasterków, o różnych smakach,
 słone paluszki,
 wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone,
 mace,
 krakersy, włączając krakresy smakowe,
 kruche ciasteczka, np. w kształcie różnych zwierzątek,
 opłatki sakralne,
 wafle wytłaczane,
 papier ryżowy,
 puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych,
 materiały do pakowania o nieregularnym kształcie, nawet, kiedy nie nadają się do spożycia przez ludzi,
otrzymywane przez ekstruzję skrobi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 herbatników słodkich, sklasyfikowanych w 10.72.12.0.
10.72.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz suchych lub
konserwowanych wyrobów piekarniczych
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10.73

MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań na bazie wyrobów mącznych, kuskus, z mięsem, warzywami i innymi składnikami
(mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań
ze zmodyfikowaną atmosferą), sklasyfikowanych w 10.85.14.0,
 gotowych posiłków i dań na bazie wyrobów mącznych, kuskus, z mięsem, warzywami i innymi składnikami,
łatwo psujących się, sklasyfikowanych w 10.89.16.0,
 gotowych posiłków i dań przygotowanych w zakładach gastronomicznych, do bezpośredniego spożycia,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 56.
10.73.11.0

Makarony, kluski i podobne wyroby mączne

Grupowanie to obejmuje:
 makarony, kluski i podobne wyroby mączne, niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani
nieprzygotowane inaczej,
 makarony poddane obróbce cieplnej lub przygotowane inaczej, w tym suszone.
10.73.12.0

Kuskus

10.73.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów
mącznych

10.81

CUKIER

Klasa ta obejmuje:
 cukier (sacharozę) oraz substytuty cukru, z buraków, trzciny cukrowej, klonu i palmy,
 melasę,
 syrop i cukier klonowy.
Klasa ta nie obejmuje:
 glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanych w 10.62.13.0.
10.81.1

CUKIER TRZCINOWY LUB BURACZANY, SUROWY LUB RAFINOWANY; MELASA

10.81.11.0

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

Grupowanie to obejmuje:
 cukier surowy, buraczany lub trzcinowy, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących,
w postaci stałej.
10.81.12.0

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej,
z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

Grupowanie to obejmuje także cukier surowy, buraczany lub trzcinowy, nawet rafinowany, niezawierający
dodatku środków aromatyzujących lub barwiących, w postaci stałej.
10.81.13.0

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub
barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

10.81.14.0

Melasa

Grupowanie to obejmuje:
 melasę, którą otrzymuje się wyłącznie, jako rezultat ekstrakcji lub rafinacji cukru, najczęściej, jako produkt
uboczny będący rezultatem ekstrakcji lub rafinacji cukru buraczanego lub trzcinowego lub produkcji fruktozy
z kukurydzy. Są to brązowe lub ciemne z czarnym odcieniem, lepkie substancje zawierające znaczne ilości
cukru, który łatwo nie krystalizuje się. Mogą występować w proszku, mogą być odbarwione, barwione lub
aromatyzowane.
10.81.2

WYSŁODKI BURACZANE, WYTŁOKI Z TRZCINY CUKROWEJ I POZOSTAŁE ODPADY Z PRODUKCJI
CUKRU
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10.81.20.0

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

Grupowanie to nie obejmuje:
 wysłodków buraczanych zawierających dodatek melasy lub innej substancji do sporządzania paszy dla
zwierząt, sklasyfikowanych w 10.91.10.0, 10.92.10.0.
Uwaga:
WYSŁODKI BURACZANE są pozostałością po ekstrakcji cukru z korzenia buraka cukrowego.
10.81.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CUKRU

10.81.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru

10.82

KAKAO, CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE

10.82.1

MIAZGA KAKAOWA, NAWET ODTŁUSZCZONA; MASŁO, TŁUSZCZ I OLEJ KAKAOWE; PROSZEK
KAKAOWY

10.82.11.0

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

Grupowanie to obejmuje także kuch kakaowy (miazgę całkowicie lub częściowo odtłuszczoną), pozbawiony łusek,
łupin i osłonek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 miazgi kakaowej zawierającej dodatek cukru lub innego środka słodzącego, sklasyfikowanej w 10.82.14.0
 kuchu kakaowego zawierającego cząsteczki łusek, łupin i osłonek, sklasyfikowanego w 10.82.30.0.
10.82.12.0

Masło, tłuszcz i olej kakaowe

10.82.13.0

Proszek kakaowy niesłodzony

Grupowanie to obejmuje także proszek kakaowy, do którego dodano małą ilość lecytyny (około 5% masy).
10.82.14.0

Proszek kakaowy słodzony

10.82.2

CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE

Kategoria ta obejmuje także:
 wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w dowolnej proporcji (włącznie z nugatem czekoladowym),
słodzony proszek kakaowy, czekoladę w proszku, czekoladową pastę do smarowania,
 czekoladę wzbogaconą witaminami.
Uwaga:
CZEKOLADA zawiera głównie miazgę kakaową i cukier lub inny środek słodzący, zwykle z dodatkiem aromatu
i masła kakaowego; w niektórych przypadkach miazga kakaowa może być zastąpiona proszkiem kakaowym
i tłuszczem roślinnym. Czasami do czekolady dodaje się również mleko, kawę, orzechy laskowe, migdały, skórkę
pomarańczową itd. Czekolada i wyroby czekoladowe mogą mieć formę bloków, tabliczek, tabletek, batonów,
pastylek, krokietów, granulek lub proszku lub mogą występować w postaci wyrobów czekoladowych nadziewanych
kremami, owocami, likierami itd.
10.82.21.0

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku
kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej

Grupowanie to obejmuje także okruchy czekolady mlecznej i smakową polewę czekoladową.
10.82.22.0

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku
kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej

Grupowanie to obejmuje także:
 stałe bloki, płytki i batony czekolady zawierające zboża, owoce lub orzechy, nawet w kawałkach, zatopione
w czekoladzie,
 czekoladki i wyroby czekoladowe zawierające nadzienie, włączając alkohol,
 wermiszel (nitki) czekoladowy, płatki czekoladowe i podobne wyroby,
 pełne lub wydrążone jaja i figurki czekoladowe,
 wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao,
 czekoladowe wyroby do smarowania w bezpośrednich opakowaniach,
 przetwory zawierające kakao do produkcji napojów.
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Uwaga:
Określenie NADZIEWANE oznacza bloki, tabliczki lub batony, których wnętrze, złożone jest np. z kremu, pomady,
wiórków kokosowych, owoców, past owocowych, likierów, marcepanu, orzechów, nugatu, karmelu lub kombinacji
tych produktów, jest oblane czekoladą, z wyłączeniem jednolitych bloków, tabliczek lub batonów czekoladowych,
zawierających np. zboże, owoce lub orzechy (nawet rozdrobnione) znajdujące się w całej masie czekolady.
10.82.23.0

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

Grupowanie to obejmuje:
 gumy do żucia zawierające cukier, występujące w postaci płytek, tabletek pokrytych cukrem, kulek itp.,
włączając „gumę balonową”,
 pasty do produkcji pomadek, marcepan, nugat itp., które są półproduktami, stosowanymi w słodyczach, nawet
wtedy, gdy zawartość cukru w nich ulega zwiększeniu, w późniejszym procesie przetwarzania na produkt
finalny, ale pod warunkiem, że są one przeznaczone, w sposób ściśle określony poprzez swój skład,
do wyłącznego wykorzystania do produkcji określonych wyrobów cukierniczych,
 toffi, karmelki i podobne cukierki,
 cukierki odświeżające oddech,
 białą czekoladę składającą się z cukru, masła kakaowego (nie jest uważane za kakao), mleka w proszku
i środków aromatyzujących, lecz niezawierającą więcej niż śladowe ilości kakao,
 marcepan pakowany, do bezpośredniego spożycia,
 chałwa sezamowa z miodem ─ wyrób cukierniczy w postaci masy, otrzymany poprzez zmieszanie zmielonych
nasion sezamu z miodem naturalnym,
 galaretki owocowe i masy owocowe występujące w postaci wyrobów cukierniczych,
 wyroby żelowe, galaretki owocowe i masy owocowe występujące w postaci wyrobów cukierniczych,
 wyroby cukiernicze pokryte cukrem, takie jak: migdały pokryte twardą cukrową polewą lub skorupą,
 pastylki od bólu gardła lub cukierki łagodzące kaszel, składające się głównie z cukru (nawet z zastosowaniem
takich substancji spożywczych, jak: żelatyna, skrobia czy mąka) i środków aromatyzujących (włącznie
z substancjami o znaczeniu medycznym, takimi jak: alkohol benzylowy, mentol, eukaliptol i olejek z balsamu
tolutańskiego, pod warunkiem, że ilość tych substancji jest taka, że niniejsze pastylki lub cukierki nie
są stosowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych),
 pozostałe wyroby cukiernicze (z wyłączeniem zawierających kakao), gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.1,
 wyrobów cukierniczych zawierających kakao, pakowanych do sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanych
w 10.82.22.0,
 słodyczy, gum do żucia zawierających syntetyczne środki słodzące zamiast cukru, sklasyfikowanych
w 10.89.19.0,
 pastylek od bólu gardła lub cukierków od kaszlu, w skład, których wchodzą substancje o znaczeniu medycznym
innym niż aromatyzowanie pod warunkiem, że zawartość tych substancji zapewnia im zastosowanie lecznicze
lub profilaktyczne, sklasyfikowanych w 21.20.13.0.
10.82.24.0

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby przetworzone, najpierw przez wstępną obróbkę warzyw, owoców, orzechów, skórek z owoców lub
innych części roślin wrzącą wodą, (co zmiękcza surowiec i ułatwia wnikanie cukru), a następnie przez powtórne
ogrzanie do temperatury wrzenia i przetrzymywanie w syropie o stopniowo zwiększającej się zawartości cukru,
do momentu, gdy wysycenie cukrem będzie wystarczające do ich konserwacji.
10.82.3

ŁUSKI KAKAO, ŁUPINY, OSŁONKI I POZOSTAŁE ODPADY KAKAO

10.82.30.0

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao

Grupowanie to obejmuje także: kuch kakaowy zawierający cząsteczki łusek, łupin i osłonek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kuchu kakaowego pozbawionego łusek, łupin i osłonek, sklasyfikowanego w 10.82.11.0
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10.82.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW
CUKIERNICZYCH

10.82.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i pozostałych wyrobów
cukierniczych

10.83

KAWA I HERBATA PRZETWORZONE

10.83.11.0

Kawa palona i kawa bezkofeinowa

10.83.12.0

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski
kawy

Grupowanie to obejmuje także:
 kawę rozpuszczalną,
 substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji,
 cykorię paloną i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty,
 prażone nasiona soi używane, jako namiastka kawy,
 wyroby w płynie lub w postaci pasty (nawet zamrożonej). Wyroby takie są stosowane, w szczególności,
do przetworów spożywczych (na przykład do produkcji czekolady, ciast i wyrobów cukierniczych, lodów),
 nieporośnięte ziarno jęczmienia, łuskane, palone i nadające się do produkcji piwa, jako środek barwiący lub
aromatyzujący lub jako substytut kawy.
10.83.13.0

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo
fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

Grupowanie to nie obejmuje:

 suszonych kwiatów herbaty (z krzewu gatunku Thea), sklasyfikowanych w 01.27.12.0.
10.83.14.0

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

10.83.15.0

Napary (herbatki) ziołowe

Grupowanie to obejmuje:
 napary (herbatki) ziołowe jednorodne i składające się z mieszaniny roślin lub ich części.
Grupowanie to nie obejmuje:
 herbatek z suszonych owoców (jednorodnych lub mieszanin) bez dodatków innych składników,
sklasyfikowanych w 10.39.29.0,
 rozpuszczalnych herbatek granulowanych o złożonym składzie (np. zawierające ekstrakty ziół, cukier,
maltodekstrynę), sklasyfikowanej w 10.89.19.0,
 surowców do sporządzania naparów („herbatek”) ziołowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach
PKWiU.
10.83.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAWY I HERBATY

10.83.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty

10.84

PRZYPRAWY

10.84.1

OCET; SOSY; MIESZANKI PRZYPRAW; MĄKA I MĄCZKA Z GORCZYCY; GOTOWA MUSZTARDA

10.84.11.0

Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego

Grupowanie to obejmuje także ocet i substytuty octu otrzymywane z wina.
Grupowanie to nie obejmuje:
 octu toaletowego, który jest mieszaniną octów lub kwasu octowego i alkoholi zapachowych, sklasyfikowanego
w 20.42.15.0.
Uwagi:
SUBSTYTUTY (NAMIASTKI) OCTU często barwione są karmelem lub innymi organicznymi substancjami barwiącymi.
OCET I SUBSTYTUTY OCTU używane są do przyprawiania lub marynowania produktów spożywczych, mogą być
przyprawione roślinami takimi jak estragon lub mogą zawierać dodane przyprawy.
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10.84.12.0

Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

Grupowanie to obejmuje:
 majonez,
 sosy sałatkowe typu dressing,
 sos bolognese (składający się z rozdrobnionego mięsa, przecieru pomidorowego, przypraw itp.),
 sosy bazujące na warzywach lub owocach głównie w formie płynów, emulsji lub zawiesin, używane, jako
dodatki do żywności, takie jak:
 ketchup pomidorowy i inne sosy pomidorowe,
 sos sojowy,
 sosy grzybowe,
 orientalny sos słodko-kwaśny,
 ostry sos z marynowanych owoców mango, do którego dodano, takie produkty, jak: imbir, suszone
winogrona, pieprz oraz cukier,
 sos miętowy, składający się z odtworzonej mięty, octu, cukru, soli, stabilizatora, chlorofiliny kompleksu
miedziowego, ryboflawiny (barwnik) i wody,
 mieszaniny przypraw zawierające, poza przyprawami, jedną lub więcej substancji smakowych lub
przyprawowych, w takich proporcjach, że mieszanina (np. soli kuchennej i drobno zmielonych nasion selera)
nie ma zasadniczych cech przypraw sklasyfikowanych w 01.28.1 i 10.84.2,
 mąkę i mączkę z gorczycy,
 gotową musztardę.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nasion gorczycy, sklasyfikowanych w 01.11.92.0,
 oleju z gorczycy, sklasyfikowanego w 10.41.24.0.
10.84.2

PRZYPRAWY PRZETWORZONE

Kategoria ta nie obejmuje:
 roślin przyprawowych, nierozgniatanych ani niemielonych, sklasyfikowanych w 01.28.1.
10.84.21.0

Pieprz z rodzaju Piper przetworzony

Grupowanie to obejmuje także pył i zmiotki z pieprzu.
10.84.22.0

Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone

Grupowanie to nie obejmuje
 nieprzetworzonych świeżych owoców z rodzaju Capsicum, sklasyfikowanych w 01.28.12.0.
10.84.23.0

Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone

Grupowanie to obejmuje:
 wanilię, rozgniataną lub mieloną
 cynamon i kwiaty cynamonowca, rozgniatane lub mielone
 goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki), rozgniatane lub mielone
 gałkę muszkatołową, rozgniataną lub mieloną,
 kwiat muszkatołowy, rozgniatany lub mielony,
 kardamon, rozgniatany lub mielony,
 nasiona kolendry, rozgniatane lub mielone,
 nasiona kminu rzymskiego, rozgniatane lub mielone,
 nasiona anyżku, badianu, kminku lub kopru, jagody jałowca, rozgniatane lub mielone,
 szafran, rozgniatany lub mielony,
 kurkumę,
 owoce z rodzaju Pimenta (włączając ziele angielskie), rozgniatane lub mielone,
 mieszanki różnych rodzajów przypraw korzennych (włączając curry), rozgniatane lub mielone,
 nasiona kozieradki,
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 tymianek, rozgniatany lub mielony,
 liście laurowe,
 pozostałe przyprawy korzenne, rozgniatane lub mielone.
10.84.3

Sól spożywcza

10.84.30.0

Sól spożywcza

Grupowanie to obejmuje:
 sól kuchenną, lekko jodowaną, fosforowaną itd. lub poddaną obróbce, dzięki której jest ona utrzymywana
w stanie suchym.
10.84.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw

10.84.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw

10.85

GOTOWE POSIŁKI I DANIA

Klasa ta obejmuje:
 gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, składające się, co najmniej z dwóch
różnych składników, mrożone, w puszkach, w słoikach, pakowane próżniowo lub przy pomocy innych
technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą. Potrawy te zwykle są pakowane i etykietowane z
przeznaczeniem na sprzedaż.
Klasa ta obejmuje także dania regionalne i narodowe, składające się, co najmniej z dwóch składników.
Klasa ta nie obejmuje:
 żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu
10,
 zup i bulionów, sklasyfikowanych w 10.89.11.0,
 gotowych posiłków i dań, łatwo psujących się, sklasyfikowanych w 10.89.16.0,
 sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38,
 sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 47,
 gotowych posiłków i dań przygotowanych w zakładach gastronomicznych, do bezpośredniego spożycia,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 56.
10.85.1

GOTOWE POSIŁKI I DANIA

10.85.11.0

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

Grupowanie to obejmuje:
 gotowe posiłki i dania na bazie kiełbasy lub mięsa lub podrobów lub krwi.
10.85.12.0

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

Grupowanie to obejmuje:
 gotowe posiłki i dania, na bazie ryb lub skorupiaków lub mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych.
10.85.13.0

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

10.85.14.0

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

Grupowanie to obejmuje:
 gotowe dania składające się z ciasta makaronowego, nadziewanego: mięsem, rybą, serem lub innymi
substancjami w dowolnej proporcji, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane.
Uwaga:
Nadziewane ciasto makaronowe może mieć formę całkowicie zamkniętą (np. ravioli), otwartą na końcach
(np. cannelloni) lub może być ułożone warstwami, tak jak lasagne.
10.85.19.0

Pozostałe gotowe posiłki i dania

Grupowanie to obejmuje także pizzę zamrożoną lub inaczej zakonserwowaną, pokrytą różnego rodzaju
składnikami.
10.85.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

10.85.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
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10.86

PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA

10.86.10.0

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

Grupowanie to obejmuje:
 przetwory z mięsa, podrobów lub krwi, dokładnie zhomogenizowane, nawet mogące zawierać małe ilości
widocznych kawałków mięsa lub podrobów, pakowane do sprzedaży detalicznej, jako żywność dla niemowląt
lub do celów dietetycznych,
 przetwory owocowe dokładnie zhomogenizowane, nawet mogące zawierać niewielką ilość widocznych
kawałków owoców, pakowane do sprzedaży detalicznej, jako żywność dla niemowląt lub do celów
dietetycznych,
 żywność dla niemowląt i dzieci,
 żywność będącą pochodną mleka i pozostałych artykułów spożywczych,
 mleko specjalne dla niemowląt, w stałej postaci, o zawartości tłuszczu > 10% masy, ale ≤ 27%, zawierające
dodatek cukru lub innego środka słodzącego,
 żywność niskokaloryczną i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,
 żywność dietetyczną zalecaną do stosowania przy leczeniu schorzeń,
 żywność o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierającą sole mineralne,
 żywność bezglutenową,
 żywność dla diabetyków,
 konfitury, galaretki owocowe, marmolady, puree i pasty owocowe lub orzechowe, homogenizowane,
pakowane do sprzedaży detalicznej, jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach
o zawartości netto ≤250 g masy,
 przetwory warzywne dokładnie zhomogenizowane, pakowane do sprzedaży detalicznej, jako żywność dla
niemowląt lub do celów dietetycznych; nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które
mogły zostać dodane do przetworów, jako przyprawy, środki konserwujące lub do innych celów; przetwory
te mogą zawierać niewielką ilość widocznych kawałków warzyw,
 wyroby składające się z dokładnie zhomogenizowanej mieszaniny dwóch lub więcej podstawowych
składników, takich jak mięso, ryby, warzywa lub owoce, pakowane do sprzedaży detalicznej, jako żywność dla
niemowląt lub do celów dietetycznych; oprócz podstawowych składników przetwory te mogą zawierać
niewielkie ilości takich substancji, jak ser, żółtka jaj, skrobia, dekstryny, sól lub witaminy, które są dodawane
zarówno w celach dietetycznych (zbilansowanie diety), jak i do przyprawienia, zakonserwowania lub w innych
celach.
10.86.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności
dietetycznej

10.89

POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10.89.1

ZUPY, JAJA, DROŻDŻE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; EKSTRAKTY I SOKI Z MIĘSA, RYB
I BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH

10.89.11.0

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

10.89.12.0

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach,
zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja

Grupowanie to obejmuje także:
 jaja ptasie, w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane,
 jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone
lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego,
 jaja formowane, np. cylindryczne jaja „wydłużone”, wykonane z żółtek i białek kilku jaj,
 albuminę jaja, np. w postaci arkuszy, łusek, płatków, proszku.
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10.89.13.0

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe
proszki do pieczenia

Grupowanie to obejmuje także:
 polepszacze do pieczywa i wyrobów ciastkarskich,
 różne typy drożdży suszonych otrzymywanych z drożdży aktywnych; znane są powszechnie, jako petrobiałka
lub biobiałka drożdżowe,
 mikroorganizmy jednokomórkowe, takie jak: bakterie i jednokomórkowe algi (martwe), które mogą być
pakowane, jako suplementy diety do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mąki z dodatkiem proszku do pieczenia, sklasyfikowanej w 10.61.21.0, 10.61.22.0,
 kultur mikroorganizmów (innych niż drożdże), sklasyfikowanych w 21.10.60.0.
Uwaga:
DROŻDŻE AKTYWNE generalnie powodują fermentację. Składają się głównie z pewnych mikroorganizmów (prawie
wyłącznie z rodzaju Saccharomyces), rozmnażających się podczas fermentacji alkoholowej. Drożdże można również
otrzymać, zapobiegając częściowo lub całkowicie fermentacji przez napowietrzanie.
DROŻDŻE NIEAKTYWNE, otrzymywane przez suszenie, są generalnie drożdżami piwnymi, gorzelnianymi lub
piekarniczymi, które nie mają aktywności wystarczającej do ich użycia w tych przemysłach. Przeznaczone
są do konsumpcji przez ludzi lub do karmienia zwierząt. Należy jednakże zauważyć, że ze względu na wzrost ich
znaczenia, drożdże te w coraz większej mierze produkowane są bezpośrednio ze specjalnie przygotowanych drożdży
aktywnych.
10.89.14.0

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

Uwaga:
Wszystkie wyroby objęte niniejszym grupowaniem mogą zawierać sól lub inne substancje w ilościach
wystarczających do zapewnienia ich utrwalenia.
10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące

Grupowanie to obejmuje także:
 opium, suszony sok niedojrzałych makówek maku,
 pektyniany i pektany,
 ekstrakty przyrządzane z alg,
 kleje otrzymywane z nasion pigwy i mchów islandzkich,
 suchy wyciąg z pyłku roślin uzyskiwany np. w wyniku maceracji rozpuszczalnikiem.
10.89.16.0

Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza

Grupowanie to obejmuje także:
 ciasto makaronowe nadziewane, które może mieć formę całkowicie zamkniętą (np. ravioli), otwartą
na końcach (np. cannelloni) lub może być ułożone warstwami, tak jak lasagne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań, łatwo psujących się, z owoców i warzyw, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach klasy 10.39,
 gotowych posiłków i dań, mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych
technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, sklasyfikowanych w 10.85,
 gotowych posiłków i dań przygotowanych w punktach gastronomicznych, do bezpośredniego spożycia,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 56.
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10.89.17.0

Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi

Grupowanie to nie obejmuje:
 mikroorganizmów jednokomórkowych, tj. bakterii i jednokomórkowych alg (martwych), które mogą być
pakowane, jako suplementy diety do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, sklasyfikowanych
w 10.89.13.0,
 napojów energetyzujących i innych napojów niewymagających rozcieńczenia przed ich spożyciem,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach klasy 11.07,
 leków, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach klasy 21.20.
Uwaga:
SUPLEMENT DIETY - środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym
źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny
fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie,
w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach, przeznaczonych do
spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych.
10.89.19.0

Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 syropy izoglukozowe, laktozowe, glukozowe i z maltodekstryny, aromatyzowane lub barwione,
 cukry lub melasy karmelizowane,
 miód sztuczny,
 karmel w proszku otrzymany w wyniku suszenia rozpyłowego na bazie nośnika,
 słodycze, gumy do żucia zawierające syntetyczne środki słodzące zamiast cukru,
 bitą śmietanę, pakowaną w puszki pod ciśnieniem,
 ser fondue,
 koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe,
 ekstrakt słodowy,
 przetwory spożywcze, z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub
zawierające < 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 przetwory spożywcze z mleka, śmietany, maślanki, mleka kwaśnego, śmietany kwaszonej, serwatki, jogurtu,
kefiru lub podobnych, niezawierające kakao lub zawierające < 5% masy kakao, obliczone w stosunku
do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi itp.,
 pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gotowej żywności łatwo psującej się, z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach klasy
10.39,
 pizzy zamrożonej, pokrytej różnego rodzaju składnikami, sklasyfikowanej w 10.85.19.0,
 przetworów dla niemowląt, zawierających ekstrakt słodowy, nawet, gdy jest jednym z głównych składników,
sklasyfikowanych w 10.86.10.0,
 gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.16.0
 suplementów diety, sklasyfikowanych w 10.89.17.0,
 napojów, sklasyfikowanych w dziale 11.07.
10.89.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

10.89.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

10.91

GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
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10.91.10.0

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

Grupowanie to obejmuje także:
 gotowe pasze dla ryb,
 koncentraty i dodatki paszowe,
 mieszankę paszową uzupełniającą, stosowaną w żywieniu zwierząt gospodarskich, zawierającą w składzie
m.in.: śrutę poekstrakcyjną sojową, węglan wapnia, chlorek sodu, witaminy (A, E, D3), stosowaną w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania organizmu m.in. zwiększającą odporność i wspomagającą przemianę
materii,
 mieszankę paszową pełnoporcjową przeznaczoną do stosowania w żywieniu prosiąt w pierwszych tygodniach
życia, zawierającą w składzie m.in.: mielone ziarna jęczmienia i pszenicy, serwatkę w proszku, koncentrat białka
sojowego, chlorek sodu, aminokwasy, witaminy (A, D3, E, B6, B1), cynk, miedź oraz aromat,
 preparat uzupełniający mlekozastępczy stosowany w żywieniu cieląt, zawierający w składzie m.in.: makuchy
lniane, olej roślinny palmowy, serwatkę w proszku, drożdże piwne suszone, zestaw witamin (A, D3, B2, B12)
oraz żelazo, kwas nikotynowy, kwas foliowy,
 przedmieszki do karmienia zwierząt gospodarskich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.41.0,
 makuchów oraz produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt,
z nasion oleistych, sklasyfikowanych w 10.41.41.0,
 produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z przemiału zbóż,
sklasyfikowanych w 10.61.40.0.
10.91.20.0

Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

10.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich

10.92

GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

10.92.10.0

Gotowa karma dla zwierząt domowych

Grupowanie to obejmuje także:
 herbatniki dla psów, w kształcie kości, o różnych smakach, zawierające w składzie m.in.: mąkę pszenną, mąkę
sojową, mleko w proszku, jaja w proszku, środki spulchniające, aromatyzowane i barwione,
 karmę uzupełniającą dla papug, w postaci kolb - drewnianych patyczków, z uchwytem z tworzywa sztucznego,
służącym do zamocowania w klatce,
 gotową karmę dla rybek akwariowych,
 zabawki do żucia przez psy, występujące w różnych postaciach,
 rozmaite wieloskładnikowe chrupki do gryzienia, poddane bardziej skomplikowanej obróbce niż wstępna.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odpadów zwierzęcych (np. jelita, żołądki, uszy, ogony), nienadających się do spożycia przez ludzi,
sklasyfikowanych w 01.11.60.0,
 odpadów zwierzęcych (np. jelita, żołądki, uszy, ogony), jadalnych, które po wysuszeniu, mogą mieć
przeznaczenie, jako „naturalne gryzaki dla psów”, sklasyfikowanych w 10.13.13.0,
 mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.41.0,
 makuchów oraz produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt,
z nasion oleistych, sklasyfikowanych w 10.41.41.0,
 produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z przemiału zbóż,
sklasyfikowanych w 10.61.40.0.
10.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych

Dział 11

NAPOJE

Dział ten obejmuje:
 napoje alkoholowe, otrzymywane głównie przez fermentację,
 piwo, włącznie z piwem bezalkoholowym,
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 wino, włącznie z winem bezalkoholowym,
 destylowane napoje alkoholowe,
 napoje bezalkoholowe,
 wody mineralne.
Dział ten nie obejmuje:
 soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanych w 10.32.1,
 napojów bezalkoholowych na bazie mleka, sklasyfikowanych w 10.51.5,
 kawy, herbaty i maté (herbaty paragwajskiej), sklasyfikowanych w 10.83,
 butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.1 (jeśli występują w handlu hurtowym) i 82.92.10.0
(jeśli są wykonywane na zlecenie).
11.01

NAPOJE SPIRYTUSOWE

11.01.10.0

Napoje spirytusowe

Grupowanie to obejmuje:
 napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron,
 whisky,
 rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny
cukrowej,
 gin,
 wódkę,
 likiery i kordiały,
 alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu < 80 % obj.,
 pozostałe napoje spirytusowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu => 80 % obj., sklasyfikowanego w 20.14.74.0,
 bioetanolu skażonego (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach,
sklasyfikowanego w 20.14.75.1,
 pozostałego alkoholu etylowego skażonego i pozostałych skażonych wyrobów alkoholowych o dowolnej mocy,
sklasyfikowanych w 20.14.75.9,
 butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.1 (jeśli występują w handlu hurtowym) i 82.92.10.0
(jeśli są wykonywane na zlecenie).
11.01.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych

11.02

WINA (GRONOWE)

11.02.1

WINA ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON; MOSZCZ Z WINOGRON

11.02.11.0

Wina musujące ze świeżych winogron

Grupowanie to obejmuje także:
 szampany,

 wina musujące bezalkoholowe.
Grupowanie to nie obejmuje:

 napojów (używanych, jako aperitify lub toniki) otrzymywanych z wina ze świeżych winogron
i aromatyzowanych wyciągami z substancji roślinnych lub substancjami aromatycznymi, sklasyfikowanych
w 11.04.10.0.
11.02.12.0

Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

Grupowanie to obejmuje:
 wina zwykłe (białe, różowe lub czerwone),
 wina wzmocnione alkoholem,
 wina deserowe (czasami nazywane winami likierowymi),
 wina bezalkoholowe.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 soku i moszczu winogronowego, nawet zagęszczonego, niefermentowanego lub zawierającego alkohol,
o objętościowej mocy alkoholu <= 0,5 % obj., sklasyfikowanego w 10.32.19.0,
 napojów (używanych, jako aperitify lub toniki) otrzymywanych z wina ze świeżych winogron
i aromatyzowanych wyciągami z substancji roślinnych lub substancjami aromatycznymi, sklasyfikowanych
w 11.04.10.0.
11.02.2

OSAD I KAMIEŃ WINNY

11.02.20.0

Osad i kamień winny

Grupowanie to obejmuje:
 osad winny z drożdży - mulisty osad powstający w czasie fermentacji i dojrzewania wina; po odfiltrowaniu
i sprasowaniu osadu otrzymuje się osad winny w postaci stałej (tj. w postaci proszku, granulek lub
nieregularnych cząsteczek); używany jest w produkcji paszy dla zwierząt, natomiast kamień winny służy, jako
zaprawa farbiarska,
 kamień winny tworzący się w kadziach winiarskich podczas fermentacji moszczu gronowego lub w beczkach,
w których przechowuje się wino; występuje w postaci proszku, płatków lub kryształków o nieregularnym
kształcie, przyjmuje barwę od szarej do ciemno czerwonej,
 przemyty kamień winny.
11.02.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WIN GRONOWYCH

11.02.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych

11.03

CYDR I POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE

11.03.10.0

Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające
alkohol

Grupowanie to obejmuje:
 cydr, perry, miód pitny i pozostałe napoje fermentowane,
 mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
11.03.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych

11.04

POZOSTAŁE NIEDESTYLOWANE NAPOJE FERMENTOWANE

11.04.10.0

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

Grupowanie to obejmuje:
 wermut i inne wino ze świeżych winogron aromatyzowane ziołami lub substancjami aromatycznymi
i o objętościowej mocy alkoholu => 7 % obj. oraz niniejsze napoje z dodatkiem witamin lub związków żelaza,
określane czasami, jako „suplementy diety” przeznaczone do spożywania w celu zachowania dobrego stanu
zdrowia lub dobrego samopoczucia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 win otrzymywanych z suszonych winogron i przyprawionych aromatycznymi roślinami lub substancjami,
sklasyfikowanych w 11.03.10.0.
11.04.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów
fermentowanych

11.05

PIWO

11.05.10.0

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

Grupowanie to obejmuje także:
 piwo bezalkoholowe, którego objętościowa moc alkoholu jest ≤ 0,5% obj.
11.05.20.0

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

Grupowanie to obejmuje w szczególności:
 odpadki zbożowe (jęczmienia, ryżu itd.) otrzymane przy produkcji piwa i składające się z ziarna pozostałego
po odciągnięciu brzeczki,
 kiełki słodowe oddzielone od skiełkowanego ziarna podczas procesu prażenia słodu,
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 wysłodziny chmielowe,
 odpadki powstające w procesie destylacji spirytusu ze zboża, ziarna, ziemniaków itd.,
 wysłodki buraczane odfermentowane (pozostałości po destylacji melasy buraczanej).
Uwaga:
Powyższe wyroby objęte są niniejszym grupowaniem, niezależnie od tego czy są wilgotne, czy wysuszone.
11.05.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa

11.06

SŁÓD

11.06.10.0

Słód

Grupowanie to obejmuje:
 słód w całości, mielony i mąkę słodową,
 słód karmelizowany,
 słód, nawet palony (np. przeznaczony do barwienia piwa).
Grupowanie to nie obejmuje:
 słodu palonego w postaci namiastek kawy naturalnej, sklasyfikowanego w 10.83.12.0,
 ekstraktu słodowego, sklasyfikowanego w 10.89.19.0.
11.06.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu

11.07

NAPOJE BEZALKOHOLOWE; WODY MINERALNE I POZOSTAŁE WODY BUTELKOWANE

11.07.1

WODY MINERALNE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE

11.07.11.0

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

Grupowanie to obejmuje:
 wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani
aromatyzującego,
 wody zwykłe naturalne, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 słodzonych i aromatyzowanych wód mineralnych i gazowanych, sklasyfikowanych w 11.07.19.0.
11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe

Grupowanie to obejmuje także:
 wody, włącznie z mineralnymi i gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub
aromatyzowane, do bezpośredniej konsumpcji, jako napoje,
 napoje owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, nektary,
 napoje energetyzujące,
 napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcze pochodzące z mleka lub mlecznych produktów,
 napoje bezalkoholowe niezawierające mleka, mlecznych produktów i tłuszczów z nich pochodzących,
 płynne preparaty zawierające bogaty zestaw witamin, składników mineralnych, enzymów, aminokwasów,
które są stosowane np. w celu poprawy stanu zdrowia, obniżenia poziomu cholesterolu, pomocy w leczeniu
astmy, wrzodów, przeziębień, niestrawności itp.,
 sok marchwiowy poddany fermentacji mlekowej, nadający się do bezpośredniego spożycia, jako napój,
 żel aloesowy, sok aloesowy, płynny preparat aloesowy, roztwór wodny elektrolitu itp., napoje stosowane
w celu poprawy stanu zdrowia,
 pozostałe napoje bezalkoholowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, sklasyfikowanych w 10.32.1,
 napojów na bazie mleka, sklasyfikowanych w 10.51.5,
 suplementów diety w postaci płynnej, wymagające rozcieńczenia przed ich spożyciem, sklasyfikowanych
w 10.89.17.0,
 bezalkoholowego wina, sklasyfikowanego w 11.02.1,
 bezalkoholowego piwa, sklasyfikowanego w 11.05.10.0.
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11.07.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

11.07.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Dział 12

WYROBY TYTONIOWE

Dział ten nie obejmuje:
 uprawy tytoniu, sklasyfikowanej w 01.15.10.0,
 suszenia liści tytoniu, sklasyfikowanego w 01.63.10.0.
12.00

WYROBY TYTONIOWE

12.00.1

WYROBY TYTONIOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW TYTONIOWYCH

12.00.11.0

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

Grupowanie to obejmuje także:
 papierosy wyprodukowane z liści podbiału oraz mięty pieprzowej, niezawierające tytoniu,
 papierosy zawierające pewne substancje, aby odzwyczajać się od nałogu palenia, ale nieposiadające
właściwości leczniczych,
 papierosy produkowane ze specjalnie przyrządzanych liści pewnej odmiany sałaty, niezawierające tytoniu ani
nikotyny.
12.00.12.0

Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

Grupowanie to obejmuje:
 liście tytoniu, zmieszane, odżyłowane/warstwowe i „sosowane” („przyprawiane” lub „nasączane”) roztworem
o odpowiednim składzie, głównie w celu zapobieżenia pleśnieniu i wysuszeniu, jak i zachowaniu smaku.
12.00.19.0

Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty
i esencje tytoniowe

Grupowanie to obejmuje także:
 tytoń do żucia i tabakę,
 tytoń homogenizowany lub odtworzony.
 tytoń do fajek wodnych składający się całkowicie z namiastek tytoniu i substancji innych niż tytoń.
12.00.2

ODPADY TYTONIOWE

12.00.20.0

Odpady tytoniowe

Grupowanie to obejmuje:
 odpady tytoniowe powstałe w czasie obróbki liści tytoniu lub w czasie wytwarzania wyrobów tytoniowych
(łodygi, żyły, ścinki składające się z kawałków ciętych liści, pył tytoniowy itp.).
12.00.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

12.00.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych

Dział 13

WYROBY TEKSTYLNE

Dział ten obejmuje:
 przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
 tkaniny,
 dzianiny metrażowe,
 włókniny,
 pozostałe tekstylne wyroby techniczne i przemysłowe,
 wykończanie wyrobów tekstylnych i odzieży,
 pozostałe gotowe wyroby tekstylne (np. bielizna pościelowa, koce, dywany, wyroby powroźnicze, olinowania
itp.), z wyłączeniem odzieży.
Dział ten nie obejmuje:
 uprawy roślin włóknistych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,
 odzieży, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 14,
 włókien chemicznych, sklasyfikowanych w 20.60.
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13.10

PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA

Klasa ta nie obejmuje:
 czynności związanych z przygotowaniem włókien, wykonywanych w ramach działalności rolniczej,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 01,
 roszenia roślin włóknistych (juta, len, kokos itp.), sklasyfikowanego w 01.16,
 odziarniania bawełny, sklasyfikowanego w 01.63.10.0,
 włókien i pakuł syntetycznych lub sztucznych oraz pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej
wytrzymałości i do produkcji dywanów), z włókien syntetycznych lub sztucznych, sklasyfikowanych w 20.60,
 włókien szklanych, sklasyfikowanych w 23.14.1.
13.10.1

TŁUSZCZ Z WEŁNY, WŁĄCZAJĄC LANOLINĘ

13.10.10.0

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

Grupowanie to obejmuje:
 tłuszcz z wełny, który jest lepkim tłuszczem o nieprzyjemnym zapachu, ekstrahowanym z mydlanej wody,
w której prano wełnę lub spilśniono sukno. Może być on również ekstrahowany z tłustej wełny za pomocą
rozpuszczalników lotnych (dwusiarczek węgla itp.); tłuszcz z wełny nie zawiera estrów gliceryny, dlatego należy
go uważać pod względem chemicznym raczej za wosk niż tłuszcz,
 lanolinę otrzymywaną przez oczyszczenie tłuszczu z wełny, o konsystencji maści, barwie od żółtawobiałej
do brązowej, w zależności od stopnia rafinacji; rozróżniamy lanolinę bezwodną i lanolinę uwodnioną lub
emulgowaną.
13.10.2

WŁÓKNA TEKSTYLNE NATURALNE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA

13.10.21.0

Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.22.0

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana

Grupowanie to obejmuje także wełnę strzyżoną odtłuszczoną, niekarbonizowaną, niezgrzebną ani nieczesaną.
Uwaga:
Wyrażenie WEŁNA oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt.
13.10.23.0

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

Grupowanie to nie obejmuje:
 szarpanki rozwłóknionej zgrzebnej lub czesanej, z wełny lub z cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej,
sklasyfikowanej w 13.10.24.0
13.10.24.0

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

Grupowanie to obejmuje także szarpankę rozwłóknioną zgrzebną lub czesaną, z wełny lub z cienkiej albo grubej
sierści zwierzęcej.
13.10.25.0

Bawełna zgrzeblona lub czesana

Grupowanie to obejmuje także szarpankę rozwłóknioną i pozostałe odpady bawełny zgrzeblonej lub czesanej.
13.10.26.0

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale
nieprzędzione

Grupowanie to obejmuje także pakuły i odpady z juty i pozostałych włókien tekstylnych przetworzonych, ale
nieprzędzionych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii.
Grupowanie to nie obejmuje:

 lnu, konopi i ramii przetworzonych, ale nieprzędzionych, sklasyfikowanych w 13.10.29.0.
13.10.29.0

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

Grupowanie to obejmuje także:
 len międlony, trzepany, czesany lub przetworzony w inny sposób, ale nieprzędziony,
 konopie trzepane, czesane, ale nieprzędzione,
 włókno kokosowe, manilię (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramię, przetworzone, ale nieprzędzione,
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 pozostałe włókna tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane, przetworzone, ale nieprzędzione,
 pakuły, wyczeski i odpady tych włókien, włączając odpady przędzy i szarpankę rozwłóknioną.
Grupowanie to nie obejmuje:

 lnu, konopi i pozostałych roślin włóknistych, surowych, sklasyfikowanych w 01.16.19.0.
13.10.3

WŁÓKNA TEKSTYLNE CHEMICZNE, ODCINKOWE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA

13.10.31.0

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane
do przędzenia

13.10.32.0

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.4

PRZĘDZA JEDWABNA ORAZ PRZĘDZA Z ODPADÓW JEDWABIU

13.10.40.0

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

Grupowanie to obejmuje także:
 nitkę wyczeskową z odpadów jedwabiu,
 jelita jedwabnika.
Grupowanie to nie obejmuje:

 substytutu jelita jedwabnika, sklasyfikowanego w 13.96.13.0.
13.10.5

PRZĘDZA WEŁNIANA, PAKOWANA LUB NIEPAKOWANA DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ; PRZĘDZA
Z UDZIAŁEM CIENKIEJ LUB GRUBEJ SIERŚCI ZWIERZĘCEJ LUB WŁOSIA KOŃSKIEGO

13.10.50.0

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem
cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.6

PRZĘDZA BAWEŁNIANA; NICI BAWEŁNIANE DO SZYCIA

13.10.61.0

Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia

Grupowanie to nie obejmuje:
 przędzy bawełnianej połączonej z nitką metalową, w dowolnej proporcji, sklasyfikowanej w 13.96.11.0.
13.10.62.0

Nici bawełniane do szycia

13.10.7

PRZĘDZA Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN ROŚLINNYCH, WŁĄCZAJĄC LEN, JUTĘ, WŁÓKNA KOKOSOWE
I KONOPIE; PRZĘDZA PAPIEROWA

Kategoria ta nie obejmuje:
 przędzy objętej tą kategorią połączonej z nitką metalową, w dowolnej proporcji, sklasyfikowanej w 13.96.11.0.
13.10.71.0

Przędza lniana

Grupowanie to nie obejmuje:

 przędzy lnianej połączonej z nitką metalową, w dowolnej proporcji, sklasyfikowanej w 13.96.11.0.
13.10.72.0

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych
włókien tekstylnych; przędza papierowa

Grupowanie to nie obejmuje:
 przędzy objętej tym grupowaniem, połączonej z nitką metalową, w dowolnej proporcji, sklasyfikowanej
w 13.96.11.0.
13.10.8

PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA, Z CHEMICZNYCH WŁÓKIEN CIĄGŁYCH LUB ODCINKOWYCH

13.10.81.0

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz
przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna
wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych
(z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej

Grupowanie to obejmuje:
 przędzę wielowłókową (multifilament) otrzymaną przez połączenie pewnej ilości przędz jednowłókowych
(monofilamentów) (ilość ta zmienia się od dwóch do kilkuset włókien ciągłych). Przędze te mogą być bez skrętu
lub skręcone (pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane).
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13.10.82.0

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.83.0

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.84.0

Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych

13.10.85.0

Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.9

SZARPANKA ROZWŁÓKNIONA; USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM NATURALNYCH
WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH DO DALSZEGO PRZEROBU; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
Z PRODUKCJĄ PRZĘDZY I NICI DO SZYCIA

13.10.91.0

Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej

Grupowanie to nie obejmuje:
 szarpanki rozwłóknionej zgrzebnej lub czesanej, z wełny lub z cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej,
sklasyfikowanej w 13.10.24.0.
13.10.92.0

Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane

Grupowanie to obejmuje:
 szarpankę rozwłóknioną,
 pozostałe odpady bawełny otrzymane podczas przygotowania bawełny do przędzenia lub podczas operacji
przędzenia, tkania, dziania itp. lub z rozwłókniania towarów z bawełny, takie jak:
 odpady z czesania, zazwyczaj nazywane wyczeskami czesankowymi,
 odpady zebrane z cylindrów zgrzeblących lub czeszących,
 porwane włókna oddzielone w czasie procesu rozciągania,
 fragmenty taśm lub niedoprzędów,
 puch zgrzeblarkowy,
 przędzę splątaną i pozostałe odpady przędzy,
 przędzę i włókna uzyskane z rozwłókniania szmat.
Grupowanie to nie obejmuje:
 lintersu bawełnianego, sklasyfikowanego w 10.41.30.0,
 odpadów bawełny zgrzebnej lub czesanej, sklasyfikowanych w 13.10.25.0,
 kosmyków i pyłu, tekstylnych oraz rozdrobnionych resztek włókien, sklasyfikowanych w 13.99.14.0,
 waty z bawełny, sklasyfikowanej w 17.22.12.0.
Uwaga:
ODPADY BAWEŁNIANE mogą zawierać substancje tłuste, pył lub inne zanieczyszczenia, lub mogą być czyszczone,
bielone lub barwione. Mogą być używane do przędzenia lub do innych celów.
13.10.93.0

Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu

13.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia

13.20

TKANINY

Klasa ta nie obejmuje:
 dzianin metrażowych, sklasyfikowanych w 13.91,
 tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanych w 13.93.1,
 taśm (włączając taśmy złożone z osnowy bez wątku), wykonanych przy użyciu środków klejących,
sklasyfikowanych w 13.96.17.0.
13.20.1

TKANINY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH INNYCH NIŻ BAWEŁNIANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN
SPECJALNYCH

13.20.11.0

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

13.20.12.0

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.13.0

Tkaniny lniane

13.20.14.0

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
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13.20.19.0

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

Grupowanie to obejmuje także tkaniny z konopi i ramii.
13.20.2

TKANINY BAWEŁNIANE

13.20.20.0

Tkaniny bawełniane

13.20.3

TKANINY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH

13.20.31.0

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.32.0

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.33.0

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.4

TKANINY WŁOSOWE, TKANINY PĘTELKOWE I POZOSTAŁE TKANINY SPECJALNE

13.20.41.0

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane), z bawełny

13.20.42.0

Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane),
z bawełny

13.20.43.0

Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy
tkane)

13.20.44.0

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.45.0

Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć
podłogowych)

13.20.46.0

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

Grupowanie to obejmuje także tkaniny z włókien szklanych z niedoprzędów.
13.20.5

TKANINY PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI IMITACJI SKÓR FUTERKOWYCH

13.20.50.0

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

13.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TKANIN

13.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

13.30

USŁUGI WYKOŃCZALNICZE

13.30.11.0

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.12.0

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13.0

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19.0

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

Grupowanie to obejmuje:
 apreturowanie, suszenie, parowanie, sanforyzowanie, merceryzowanie, dekatyzowanie wyrobów tekstylnych
i odzieży.
13.91

DZIANINY METRAŻOWE

13.91.11.0

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.19.0

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

Grupowanie to obejmuje także:
 dzianiny z długim włosem przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tkanin przeznaczonych do produkcji imitacji skór futerkowych, sklasyfikowanych w 13.20.50.0,
 materiałów ażurowych i firan okiennych typu koronkowego, produkowanych na maszynach typu Raschel lub
podobnych, sklasyfikowanych w 13.99.11.0.
13.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

13.92

GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY)
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13.92.1

GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Uwaga:
Na klasyfikację wyrobów w niniejszej kategorii nie mają wpływu niewielkie ozdoby lub dodatki z futra, metalu
(włączając metal szlachetny), skóry wyprawionej, tworzywa sztucznego itp.
13.92.11.0

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

Grupowanie to obejmuje koce i pledy z dowolnych tekstyliów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 koców specjalnie uformowanych do okrywania zwierząt, sklasyfikowanych w 15.12.11.0,
 narzut i kap, na łóżka, sklasyfikowanych w 13.92.16.0,
 koców elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.14.0.
13.92.12.0

Pościel

Grupowanie to obejmuje:

 pościel – np. prześcieradła, poszewki, pokrowce na zagłówki, poszwy na kołdry, pokrowce materacowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 prześcieradeł chirurgicznych, sklasyfikowanych w 32.50.50.0.
13.92.13.0

Obrusy i serwety

Grupowanie to obejmuje:
 obrusy, podkładki i bieżniki, serwetki, serwety, serwetki do herbaty, saszetki na serwetki, serwetki o wzorze
koronkowym, podkładki pod szklanki itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 serwetek kładzionych na środku stołu, wykonanych z koronki, aksamitu lub brokatu, sklasyfikowanych
w 13.92.16.0.
13.92.14.0

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

Grupowanie to obejmuje także:
 ścierki do szklanek i naczyń szklanych,
 ręczniki do rąk i do twarzy (włączając ręczniki zrolowane), ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe,
 ścierki do twarzy i rękawice toaletowe,
 rękawice do masażu lub użytku toaletowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zmywaków, ścierek do kurzu, ścierek do podłogi i podobnych ścierek do czyszczenia, wykonanych z grubych,
szorstkich materiałów, sklasyfikowanych w 13.92.29.0.
13.92.15.0

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe

Grupowanie to obejmuje:
 firanki, zasłony (włącznie z draperiami), które używane są, na przykład do powieszenia w oknach lub
do zasłonięcia wnęk, scen teatralnych itp.; określenie „firanki i zasłony” obejmuje lekkie i przezroczyste lub
półprzezroczyste artykuły oraz artykuły wykonane z ciężkich materiałów,
 wewnętrzne rolety, które zazwyczaj są nieprzezroczyste i zwijane (np. rolety w wagonach kolejowych),
 lambrekiny zasłonowe (lub karniszowe), które składają się z pasków materiału przeznaczonych do zawieszania
nad oknem do zakrycia góry firanek oraz lambrekiny łóżkowe do zamocowania i dekoracji,
 materiał w długości tak przygotowany po tkaniu, że wyraźnie widać, iż w wyniku niewielkiej operacji można
go przetworzyć w wyroby objęte tym grupowaniem (np. materiał w długości, którego jeden brzeg jest
wykończony frędzlami i który wymaga jedynie przycięcia do odpowiedniej długość i obrębienia, aby przerobić
na gotowe firanki, zasłony).
Grupowanie to nie obejmuje:

 zewnętrznych zasłon przeciwsłonecznych, sklasyfikowanych w 13.92.22.0.
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13.92.16.0

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny
i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów

Grupowanie to obejmuje także:
 serwetki kładzione na środku, wykonane z koronki, aksamitu lub brokatu,
 narzuty i kapy na łóżka,
 pokrowce ochronne na siedzenia pojazdów mechanicznych,
 moskitiery,
 podświetlony bieżnik na stół,
 tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobelin oraz haftowane na kanwie,
 tekstylne dekoracje obrzędowe (np. ślubne lub pogrzebowe).
Grupowanie to nie obejmuje:
 abażurów, sklasyfikowanych w 22.29.24.0.
13.92.2

POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE

13.92.21.0

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

Grupowanie to obejmuje:
 worki i torby z materiałów włókienniczych w rodzaju stosowanych do pakowania towarów do transportu,
magazynowania lub sprzedaży, w szczególności elastyczne opakowania pośrednie na towary masowe, węgiel,
ziarno, mąkę, ziemniaki, kawę lub podobne torby na pocztę i małe torby używane do przesyłania próbek
towarów pocztą oraz takie wyroby, jak woreczki na herbatę,
 worki i torby, które do transportu towarów użyte były przynajmniej jeden raz i na których widoczne są wyraźne
ślady takiego wykorzystania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 worków i toreb, z papieru, sklasyfikowanych w 17.21.12.0.
13.92.22.0

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub
pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne)

Grupowanie to obejmuje także tzw. materace „samonadmuchujące się’’.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyściełanych śpiworów i wypchanych materacy, poduszek i podgłówków, sklasyfikowanych w 13.92.24.0,
 namiotów dla dzieci, do zabawy, do użytku w pomieszczeniu lub na zewnątrz, sklasyfikowanych w 32.40.39.0.
13.92.23.0

Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części
i akcesoria do nich

Grupowanie to obejmuje także:
 spadochrony używane do desantu wojskowego przeznaczone dla ludzi wraz ze sprzętem wojskowym,
opuszczania na ziemię aparatury meteorologicznej, bomb oświetlających itp.,
 spadochrony używane, jako hamulce ogonowe do zmniejszania prędkości statków powietrznych z napędem
po wylądowaniu,
 części i akcesoria spadochronów, takie jak: pokrowiec, uprząż, ramy sprężynowe do otwierania spadochronu
oraz części i akcesoria do spadochronów wirnikowych.
13.92.24.0

Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub
wyposażone w sprężyny

Grupowanie to obejmuje także:
 kołdry, pierzyny i miękkie nakrycia pościelowe (zawierające puch lub jakikolwiek inny materiał),
 poduszki, jaśki, podgłówki, pufy itp.,
 wyściełane śpiwory (nawet ogrzewane elektrycznie) i wypchane materace,
 ochraniacze na materace (pikowane nakrycia materacy),
 kołderki do wózków dziecięcych i beciki niemowlęce, nawet zawiązywane w rożek,
 elektrycznie podgrzewane poduszki zawierające wewnątrz tworzywo sztuczne porowate lub piankowe, gumę
gąbczastą, watę, filc lub flanelę.
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13.92.29.0

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki,
kamizelki i pasy ratunkowe

Grupowanie to nie obejmuje:
 bielizny kuchennej, takiej jak: ścierki do szklanek i naczyń szklanych, sklasyfikowanej w 13.92.14.0,
 masek tekstylnych na twarz noszonych przez chirurgów, sklasyfikowanych w 32.50.50.0,
 obłożeń chirurgicznych, które są impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowanych
do postaci, lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych,
stomatologicznych lub weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 21.20.24.0.
13.92.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

13.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych

13.93

DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE

Klasa ta nie obejmuje:
 pokryć podłogowych z korka, sklasyfikowanych w 16.29.22.0,
 dywaników, wycieraczek i mat podłogowych z materiałów roślinnych, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,
 sprężystych pokryć podłogowych, takich jak: linoleum, płyty winylowe itp., sklasyfikowanych w 22.23.11.0,
 przekładek pokryć podłogowych, tj. szorstkiego materiału lub filcu, kładzionych pomiędzy podłogą a dywanem,
klasyfikowanych zgodnie z materiałem, z którego są wykonane.
Uwaga:
W niniejszej klasie wyrażenie „DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLE POKRYCIA PODŁOGOWE” oznacza
pokrycia podłogowe, w których materiał włókienniczy, podczas użytkowania, stanowi ich odsłoniętą powierzchnię.
Obejmuje artykuły mające cechy pokryć podłogowych włókienniczych (np. grubość, sztywność i wytrzymałość), ale
przeznaczonych do stosowania do innych celów (np. do powieszenia na ścianie lub przykrycia stołu, lub innych celów
dekoracyjnych).
13.93.11.0

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

13.93.12.0

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych
i flokowanych

13.93.13.0

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

Grupowanie to obejmuje także:
 dywany i pozostałe pokrycia podłogowe igłowe wykonane z użyciem pistoletu igłowego lub wykonane ręcznie.
13.93.19.0

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

Grupowanie to obejmuje także:
 pokrycia podłogowe włókiennicze z filcu igłowanego na ogół wzmocnionego lub impregnowanego od spodu
gumą lub tworzywami sztucznymi, w celu wzmocnienia wyrobu lub nadania mu właściwości
przeciwpoślizgowych,
 dywany z przyklejoną okrywą, których powierzchnia użytkowa z okrywą albo przyklejona jest do podłoża, albo
bezpośrednio do spoiwa tworzącego podłoże,
 dywany włókninowe składające się z warstwy zgrzebnych włókien tekstylnych, karbowanych między
rowkowanymi walcami w celu uzyskania pętelek, które można utrzymać w odpowiednim położeniu albo przez
grube powleczenie gumą, tworzywami sztucznymi itd., które służy również, jako podłoże, albo przez
przyklejenie do podkładu za pomocą podobnych klejów,
 dywany wykonane przez „flokowanie”, tj. przez wprowadzenie włókien tekstylnych prostopadle do podłoża
włókienniczego powleczonego gumą, tworzywami sztucznymi itd.,
 dywany i wykładziny dywanowe, dziane (na ogół mające wygląd pluszu osnowowego lub czasami skór
futerkowych).
13.93.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych
pokryć podłogowych

13.94

SZPAGATY, POWROZY, LINY I LINKI ORAZ WYROBY SIECIOWE
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13.94.1

SZPAGATY, POWROZY, LINY I LINKI ORAZ WYROBY SIECIOWE (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW
WŁÓKIENNICZYCH)

13.94.11.0

Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien
chemicznych

Grupowanie to obejmuje także:
 szpagat do wiązania lub belowania, powrozy, liny i linki, z polietylenu i polipropylenu,
 szpagat, powróz, linki lub liny z przędzy papierowej, jeżeli są plecione lub wzmocnione nitką metalową.
Uwaga:
Szpagat, powróz, linki i liny używane do wiązania paczek, holowania, ładowania itd. Zazwyczaj mają okrągły
przekrój poprzeczny, ale czasami (np. niektóre liny transmisyjne) mają przekrój kwadratowy, trapezowy lub
trójkątny. Zwykle nie są bielone, ale mogą być barwione, impregnowane w celu zabezpieczenia przed butwieniem,
formowane ze skrętek o różnej barwie lub impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami
sztucznymi.
Wyroby te klasyfikowane są do tego grupowania, nawet, jeżeli są cięte do długości.
13.94.12.0

Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby
z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 gotowe sieci rybackie, wraz z uchwytami, pierścieniami, ciężarkami, pływakami, sznurami lub innymi
akcesoriami,
 sieci kamuflażowe,
 sieci do scen teatralnych,
 siatki na zakupy i podobne siatki do noszenia (np. piłek tenisowych lub nożnych),
 hamaki,
 sieci do balonów lub statków powietrznych,
 siatki do ochrony przed owadami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 siatek na włosy, sklasyfikowanych w 14.19.42.0,
 siatek sportowych (np. siatki na bramki lub siatki tenisowe), sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 siatek podbierakowych i pozostałych siatek (np. na motyle), sklasyfikowanych w 32.30.16.0.
Uwaga:
Wyroby objęte są tym grupowaniem, nawet wtedy, gdy są impregnowane (np. w celu zabezpieczenia ich przed
działaniem atmosferycznym, wodą).
13.94.2

SZMATY, ODPADY SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ ZUŻYTE WYROBY Z MATERIAŁÓW
WŁÓKIENNICZYCH

13.94.20.0

Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych

Grupowanie to obejmuje także:
 szmaty zużyte lub nowe, z materiałów włókienniczych (włączając dziane, z filcu lub włókniny), które mogą
składać się z artykułów wyposażenia wnętrz lub odzieży lub z innych starych artykułów tekstylnych tak
zniszczonych, zabrudzonych lub podartych, że nie nadają się do czyszczenia lub naprawy, lub z nowych małych
ścinków (np. krawieckich lub skrawków krawieckich),
 odpady szpagatu, powrozów, lin lub linek, używanych lub nieużywanych (np. odpady powstające przy produkcji
szpagatu, powrozów, lin lub linek, lub artykułów z nich) i stary szpagat, powróz, liny i linki oraz wyroby zużyte
z takich materiałów.
Uwaga:
Niniejsze grupowanie obejmuje tylko wyroby zniszczone, zabrudzone lub rozdarte, lub w małych kawałkach.
Na ogół wyroby te, nadają się jedynie do odzysku (np. przez rozwłóknianie) włókien, (które zazwyczaj są wyciągane),
do wyrobu papieru lub tworzyw sztucznych, do wyrobu materiałów ściernych (np. tarczy polerskich) lub
do wykorzystania, jako przemysłowe czyściwo (np. czyściwo maszynowe).
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13.94.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK
ORAZ WYROBÓW SIECIOWYCH

13.94.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów
sieciowych

13.95

WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY

13.95.10.0

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

Grupowanie to obejmuje także:
 samoprzylepną taśmę składającą się z włókniny pokrytej substancją klejącą z gumy, tworzyw sztucznych lub
z mieszanki tych materiałów,
 włókniny wytwarzane w procesie wet-laid, składające się z mieszanki włókien chemicznych o różnej grubości
i włókien celulozowych (10 do 35 %), impregnowanych razem za pomocą akrylanowego środka wiążącego,
o masie powierzchniowej pomiędzy 60 a 80 g/m² i przechowywane w rolkach o szerokości od 100 do 1500
mm; w szczególności przeznaczone są do wytwarzania jednorazowych filtrów mleka.
Grupowanie to nie obejmuje:
 włóknin do zastosowań technicznych, sklasyfikowanych w 13.96.16.0,
 dywanów i pozostałych pokryć podłogowych z włóknin, sklasyfikowanych w 13.93.1,
 włóknin impregnowanych, powleczonych lub pokrytych substancjami lub preparatami, w których materiał
włókienniczy występuje tylko, jako nośnik, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach klasy 20.41,
 włóknin powleczonych lub pokrytych zmiękczaczami do tkanin, w których materiał włókienniczy występuje
tylko, jako nośnik, sklasyfikowanych w 20.59.55.0,
 włóknin pokrytych proszkiem ściernym lub ziarnem ściernym, sklasyfikowanych w 23.91.12.0,
 włóknin pokrytych miką aglomerowaną lub regenerowaną, sklasyfikowanych w 23.99.19.0.
Uwaga:
WŁÓKNINA jest arkuszem lub runem, o przewadze włókien tekstylnych orientowanych kierunkowo lub
przypadkowo i połączonych. Włókna te mogą być pochodzenia naturalnego lub chemicznego. Mogą to być włókna
odcinkowe (naturalne lub chemiczne) lub włókna ciągłe chemiczne, lub formowane na miejscu.
Włókniny mogą być barwione, drukowane, impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane.
Pokryte jednostronnie lub dwustronnie przez sklejenie, zszycie lub w wyniku innego dowolnego procesu,
materiałami włókienniczymi lub arkuszami innego materiału, klasyfikowane są do tego grupowania, tylko wtedy,
gdy zasadniczy charakter nadaje włóknina.
13.95.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin,
z wyłączeniem odzieży

13.96

POZOSTAŁE TEKSTYLNE WYROBY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE

Klasa ta nie obejmuje:
 pasów napędowych lub taśm przenośnikowych z gumy, impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub
laminowanych kauczukiem, gdzie kauczuk stanowi podstawowy składnik, sklasyfikowanych w 22.19.40.0,
 płyt lub arkuszy z gumy porowatej lub tworzyw sztucznych w połączeniu z wyrobami tekstylnymi, tylko w celu
ich wzmocnienia, sklasyfikowanych w 22.19.20.0, 22.21.30.0,
 tkanin z wplecionym drutem metalowym, sklasyfikowanych w 25.93.1.
13.96.1

PRZĘDZA METALIZOWANA, NAWET RDZENIOWA; TKANINY Z NITKI METALOWEJ ORAZ TKANINY
Z PRZĘDZY METALIZOWANEJ; NIĆ GUMOWA I SZNUREK, POKRYTE MATERIAŁEM WŁÓKIENNICZYM
ORAZ WYROBY TEKSTYLNE DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH

13.96.11.0

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa

Grupowanie to obejmuje także:
 przędzę składającą się z dowolnego materiału włókienniczego [włączając przędzę jednowłókową
(monofilament), pasek itp. oraz przędzę papierową] połączoną z metalową nicią lub taśmą, otrzymaną
w procesie skręcania, kablowania lub rdzeniowania, niezależnie od proporcji udziału metalu,
 przędzę pokrytą metalem przez elektrolityczne osadzanie lub przez nałożenie powłoki z substancji kleistej
(np. żelatyny) i następnie pokrycie jej proszkiem metalowym (np. aluminium lub brązem),
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 wyroby, składające się z rdzenia z folii metalowej (na ogół z aluminium) lub z rdzenia z folii z tworzywa
sztucznego pokrytego proszkiem metalowym, wprowadzonym za pomocą kleju pomiędzy dwie warstwy folii
z tworzywa sztucznego,
 nitkę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną zawierającą nitkę skręconą (np. sznurki ozdobne stosowane
w cukierniach, otrzymane przez skręcenie dwóch lub więcej przędz metalizowanych),
 przędzę metalizowaną rdzeniową, używaną do wyrobu ozdób i sznurowadeł, do sznurów ozdobnych itp.
 przędzę włókienniczą wzmocnioną nitką metalową, inną niż przędza metalizowana tzn., gdzie rdzeń metalowy
służy tylko za wzmocnienie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przędzy włókienniczej wzmocnionej nitką metalową, sklasyfikowanej w 13.94.11.0.
13.96.12.0

Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 tkaniny z przędzy metalizowanej, jak również tkaniny z nitek metalowych, pod warunkiem, że są tkaninami
w rodzaju stosowanych do odzieży, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 tkaniny zawierające nitkę metalową lub przędzę metalizowaną razem z innymi rodzajami przędzy
włókienniczej, pod warunkiem, że masa nitek metalowych lub przędzy metalizowanej przekracza masę
dowolnego, innego materiału włókienniczego.
13.96.13.0

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek
i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami
sztucznymi

13.96.14.0

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową (np. krochmalem), w rodzaju stosowanych
do opraw książek lub podobnych,
 kalkę techniczną płócienną,
 płótna malarskie zagruntowane,
 bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy,
 arkusze płócien pomalowanych lub podobnych materiałów włókienniczych, na których namalowane są sceny
z wnętrz lub z terenu, lub wzory dekoracyjne, w rodzaju stosowanych, jako dekoracje teatralne
do przedstawienia lub jako tła studyjne lub atelier filmowych itp. Mogą być już przycięte do rozmiaru, w rolkach
lub zamontowane na drewnianych lub metalowych stojakach (inne niż sklasyfikowane w 91.02.20.0).
13.96.15.0

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów,
poliestrów lub włókien wiskozowych

13.96.16.0

Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody
rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

13.96.17.0

Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs);
wykończenia (ozdoby) itp.

Grupowanie to obejmuje także:
 etykiety, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub wykrojone
do kształtu lub wymiaru, niehaftowane,
 plecionki z materiałów włókienniczych, w sztukach,
 ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach, niehaftowane, inne niż dziane,
 frędzle, pompony i podobne wyroby.
13.96.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TEKSTYLNYCH WYROBÓW TECHNICZNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH

13.96.99.0

Usługi podwykonawców
i przemysłowych

związane

z
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13.99

WYROBY TEKSTYLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Klasa ta obejmuje także:
 materiały ażurowe i firany okienne typu koronkowego, produkowane na maszynach typu Raschel lub
podobnych.
13.99.1

TIULE, KORONKI I HAFTY; PRZĘDZA I TAŚMA RDZENIOWA; PRZĘDZA SZENILOWA; PRZĘDZA
PĘTELKOWA

13.99.11.0

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach
lub w postaci motywów

Grupowanie to obejmuje także:
 koronki wykonane ręcznie, jaki i maszynowo,
 wyroby sieciowe wiązane o jednolitych kwadratowych lub romboidalnych oczkach, powiązanych w każdym
rogu tak, aby nie można było przesunąć nitki, wytwarzane ręcznie lub maszynowo, z wyłączeniem tkanych
i dzianych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 imitacji tiulu i innych wyrobów ażurowych, wykonanych przez dzianie zarówno ręczne, jak i maszynowe,
sklasyfikowanych w 13.91.19.0,
 sieci lub siatek, sklasyfikowanych w 13.94.12.0.
Uwaga:
TIULE I POZOSTAŁE WYROBY SIECIOWE używane są do wyrobu firanek, narzut lub podobnych domowych dekoracji,
zasłon, odzieży damskiej, haftów itp. Na ogół są z jedwabiu, włókien chemicznych, bawełny lub lnu.
KORONKA jest wyrobem ażurowym ozdobnym lub dekoracyjnym, w którym poszczególne elementy utworzone
są przez przeplatanie nitek i powiązanie ich oczkami, zazwyczaj o regularnym kształcie i rozmiarze tworzącym
ażurowe podłoże lub też przez ozdobne nitki łączące (pętelki lub węzełki), które same tworzą części wzoru. Koronka
może być wykonana ręcznie lub maszynowo.
13.99.12.0

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby tekstylne zszywane lub pikowane, na których ściegi tworzą wzory nadające im charakter haftu,
 hafty na podłożu materiału włókienniczego, w sztukach, paskach lub motywach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robótek ręcznych dekoracyjnych; zestawów składających się z tkaniny i przędzy, przeznaczonych do wyrobu
haftowanych obrusów lub serwet, lub podobnych artykułów, sklasyfikowanych w 13.92.16.0.
13.99.13.0

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

Grupowanie to obejmuje:
 filc igłowany i materiały składające się z runka ze splecionych włókien tekstylnych, których spójność zwiększono
przez łączenie ściegiem z użyciem włókien z tego samego runka.
Grupowanie to nie obejmuje:
 filcowych pokryć podłogowych wykonywanych na krosnach igłowych, sklasyfikowanych w 13.93.13.0,
 derek pod siodła i podkładek, sklasyfikowanych w 15.12.11.0,
 pokryć podłogowych składających się z powłoki lub pokrycia na podłożu z filcu, nawet przyciętych do kształtu,
sklasyfikowanych w 22.23.15.0.
Uwaga:
FILC może być barwiony, drukowany, impregnowany, powleczony, pokryty, laminowany lub wzmacniany (np. nićmi
włókienniczymi lub drutem). Może być pokryty jednostronnie lub dwustronnie, papierem, tekturą, tekstyliami itd.
(np. przyszyty lub przyklejony), pod warunkiem, że wyrobowi zasadniczy charakter nadaje filc.
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13.99.14.0

Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki
włókien

Grupowanie to obejmuje:
 kosmyki tekstylne składające się z włókien tekstylnych o długości ≤ 5 mm (jedwab, wełna, bawełna, włókna
chemiczne itd.), otrzymywane, jako odpad podczas różnych operacji wykończających, a w szczególności
podczas strzyżenia aksamitu lub w wyniku cięcia kabla lub włókien tekstylnych; mogą być bielone lub barwione
lub sztucznie skędzierzawione,
 węzły tekstylne otrzymywane, jako odpad lub przez zmielenie włókien tekstylnych na proszek, mogą być
bielone lub barwione lub sztucznie skędzierzawione,
 pęczki tekstylne - małe, o regularnych kształtach kulki (czasami nieco wydłużone) z jedwabiu, wełny, bawełny,
włókien odcinkowych chemicznych itd., na ogół otrzymane w wyniku rozcierania włókien pomiędzy dwoma
tarczami; mogą być bielone lub barwione oraz używane są do wytwarzania z przędz ozdobnych imitacji, takich
jak samodziały,
 węzły i pęczki, tekstylne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przędzy metalizowanej rdzeniowej, sklasyfikowanej w 13.96.11.0,
 perfumowanych kosmyków i proszków tekstylnych, sklasyfikowanych w 20.41.41.0 lub 20.42.19.0.
13.99.15.0

Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

Grupowanie to nie obejmuje:
 przędzy rdzeniowej z włosia końskiego, sklasyfikowanej w 13.10.50.0,
 przędzy metalizowanej rdzeniowej, sklasyfikowanej w 13.96.11.0,
 nici gumowej rdzeniowej z materiałami włókienniczymi, sklasyfikowanej w 13.96.13.0.
13.99.16.0

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby impregnowane, powlekane bądź pokrywane lub też same materiały włókiennicze użyte do ich
produkcji; mogą być impregnowane, powlekane bądź pokrywane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów tekstylnych zszywanych lub pikowanych, na których ściegi tworzą wzory nadające im charakter haftu,
sklasyfikowanych w 13.99.12.0.
13.99.19.0

Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 puszki do pudru, tamponiki, gąbki lateksowe lub aplikatory kosmetyczne służące do nakładania wszelkiego
rodzaju kosmetyków lub preparatów toaletowych (pudru do twarzy, różu, cieni do oczu, talku kosmetycznego
itp.).
Grupowanie to nie obejmuje:
 waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej (podpasek higienicznych, tamponów itp.), sklasyfikowanych
w 17.22.12.0,
 waty z materiałów tekstylnych, papieru, tworzyw sztucznych itp., impregnowanej lub powlekanej substancjami
farmaceutycznymi, do celów medycznych, sklasyfikowanej w 21.20.24.0.
Uwaga:
WYROBY TEKSTYLNE objęte tym grupowaniem mogą być wykonane z dowolnego materiału (puchu łabędziego lub
kaczki edredonowej, skóry wyprawionej, włosia zwierząt, tkaniny włoskowatej, gumy piankowej itp.) i mogą
posiadać rękojeści lub ozdoby z kości słoniowej, skorupy żółwia, kości, tworzyw sztucznych, metali szlachetnych lub
metali nieszlachetnych pokrytych metalami szlachetnymi.
13.99.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

13.99.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
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Dział 14

ODZIEŻ

Dział ten obejmuje:
 każdego rodzaju odzież, zarówno konfekcyjną, jak i szytą „na miarę”, ze skóry, tkanin, dzianin itp., np.: odzież
wierzchnia i bielizna damska, męska i dziecięca; odzież robocza, codzienna i wyjściowa itp.,
 dodatki do odzieży,
 wyroby futrzarskie.
Dział ten nie obejmuje:
 odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej „na szwach”, sklasyfikowanej w 22.19.60.0, 22.29.10.0,
 sportowych kasków ochronnych, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 ochronnych okryć głowy i odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanych w 32.99.11.0.
Uwaga:
Dział ten nie wyróżnia odzieży dla dorosłych i dla dzieci oraz odzieży nowoczesnej i tradycyjnej.
14.11

ODZIEŻ SKÓRZANA

Klasa ta nie obejmuje:
 kapeluszy i innych nakryć głowy, sklasyfikowanych w 14.19.4,
 odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 14.20.10.0,
 skórzanych rękawic sportowych i sportowych nakryć głowy, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.11.0.
Uwaga:
Dla celów niniejszej klasy wyrażenie SKÓRA WYPRAWIONA obejmuje skórę zamszową (włącznie z zamszem
kombinowanym), skórę lakierowaną, skórę lakierowaną laminowaną i skórę metalizowaną.
14.11.10.0

Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

Grupowanie to obejmuje:
 odzież, włącznie z odzieżą roboczą, ze skóry naturalnej lub ze skóry wtórnej, taka jak: płaszcze, kurtki,
marynarki, spodnie i fartuchy,
 skórki i zszywki ze skór, stanowiące niekompletne lub niedokończone wyroby, ale rozpoznawalne, jako odzież.
Grupowanie to nie obejmuje:
 dzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 14.20.10.0,
 skórzanych rękawic sportowych i sportowych nakryć głowy, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.11.0.
14.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej

14.12

ODZIEŻ ROBOCZA

Klasa ta nie obejmuje:
 odzieży roboczej ze skóry, sklasyfikowanego w 14.11.10.0,
 odzieży roboczej z dzianin, sklasyfikowanej w 14.13,
 obuwia ochronnego, sklasyfikowanego w 15.20,
 ochronnych nakryć głowy i innych wyrobów ochronnych, sklasyfikowanych w 32.99.11.0,
 naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.19.0,
 fartuchów, kombinezonów, kitli i pozostałej odzieży ochronnej, w rodzaju noszonej przez mechaników,
robotników, chirurgów itp., dzianej, sklasyfikowanej w 14.19.12.0,
 fartuchów, kombinezonów, kitli i pozostałej odzieży ochronnej, w rodzaju noszonej przez mechaników,
robotników, chirurgów itp., niedzianej, sklasyfikowanej w 14.19.22.0.
14.12.1

ODZIEŻ ROBOCZA MĘSKA

14.12.11.0

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze

14.12.12.0

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze

14.12.2

ODZIEŻ ROBOCZA DAMSKA
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14.12.21.0

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze

14.12.22.0

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze

14.12.3

POZOSTAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

14.12.30.0

Pozostała odzież robocza

14.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY ROBOCZEJ

14.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej

14.13

POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA

Klasa ta obejmuje także usługi krawieckie, tzw. szycie „na miarę”.
Klasa ta nie obejmuje:
 odzieży ze skóry, sklasyfikowanej w 14.11.10.0,
 obuwia, sklasyfikowanego w 15.20,
 odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej „na szwach”, sklasyfikowanej w 22.19.60.0, 22.29.10.0,
 naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.19.0.
14.13.1

ODZIEŻ WIERZCHNIA DZIANA

14.13.11.0

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane

Grupowanie to obejmuje ubiory zewnętrzne chroniące przed warunkami atmosferycznymi, w tym:
 palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki włączając poncho, peleryny, anoraki włącznie
z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, takie jak płaszcze 3/4, szynele,
pelerynki z kapturem, budrysówki, trencze, płaszcze gabardynowe, parki, kamizelki watowane.
14.13.12.0

Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie
lub chłopięce, dziane

Grupowanie to obejmuje:
 garnitury i stroje wieczorowe (frak, smoking), inne zestawy odzieżowe, marynarki, spodnie, bryczesy i szorty
oraz spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 dresów, ubiorów narciarskich oraz strojów kąpielowych, niedzianych sklasyfikowanych w 14.19.12.0.
Uwaga:
ZESTAW ODZIEŻOWY składa się z kilku części wykonanych z identycznego materiału, tzn. z części do przykrycia
górnej części ciała (z wyłączeniem pulowerów), które mogą tworzyć drugą górną część zestawów typu bliźniak
i kamizelek oraz z jednej lub dwóch części odzieży przeznaczonych do przykrycia dolnej części ciała, tj. spodnie,
spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy, szorty.
14.13.13.0

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce,
dziane

Grupowanie to obejmuje ubiory zewnętrzne chroniące przed warunkami atmosferycznymi, takie jak:
 palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki włączając poncho, peleryny, anoraki włącznie
z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, takie jak płaszcze 3/4, szynele,
pelerynki z kapturem, budrysówki, trencze, płaszcze gabardynowe, parki, kamizelki watowane.
14.13.14.0

Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie,
ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane

Grupowanie to obejmuje także:

 kamizelki będące częścią garsonki damskiej lub dziewczęcej.
14.13.2

POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA MĘSKA LUB CHŁOPIĘCA
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14.13.21.0

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki
i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

Grupowanie to obejmuje ubiory zewnętrzne chroniące przed warunkami atmosferycznymi, takie jak:
 palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki włączając poncho, peleryny, anoraki włącznie
z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, takie jak płaszcze 3/4, szynele,
pelerynki z kapturem, budrysówki, trencze, płaszcze gabardynowe, parki, kamizelki watowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej na „szwach”, sklasyfikowanej w 22.19.60.0, 22.29.10.0.
14.13.22.0

Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

Grupowanie to obejmuje także:

 garnitury i stroje wieczorowe (frak, smoking), inne zestawy odzieżowe, marynarki, spodnie, bryczesy i szorty
oraz spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 dresów, ubiorów narciarskich oraz strojów kąpielowych, niedzianych, sklasyfikowanych w 14.19.12.0.
Uwaga:
Określenie SZORTY oznacza „spodnie”, które nie zakrywają kolan.
ZESTAW ODZIEŻOWY składa się z kilku części wykonanych z identycznego materiału, tzn. z części do przykrycia
górnej części ciała, z wyłączeniem pulowerów, które mogą tworzyć drugą górną część zestawów typu bliźniak
i kamizelek oraz z jednej lub dwóch różnych części odzieży przeznaczonych do przykrycia dolnej części ciała,
tj. spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy, szorty.
14.13.23.0

Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

14.13.24.0

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

Grupowanie to obejmuje także spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki.
14.13.3

POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA DAMSKA LUB DZIEWCZĘCA

14.13.31.0

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

Grupowanie to obejmuje ubiory zewnętrzne chroniące przed warunkami atmosferycznymi, takie jak:
 palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki włączając poncho, peleryny, anoraki włącznie
z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, takie jak płaszcze 3/4, szynele,
pelerynki z kapturem, budrysówki, trencze, płaszcze gabardynowe, parki, kamizelki watowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej na „szwach”, sklasyfikowanej w 22.19.60.0, 22.29.10.0.
14.13.32.0

Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

Grupowanie to obejmuje także:
 kamizelki będące częścią garsonki damskiej lub dziewczęcej.
14.13.33.0

Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

14.13.34.0

Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

14.13.35.0

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

14.13.4

ODZIEŻ UŻYWANA I POZOSTAŁE UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

14.13.40.0

Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby używane z materiałów włókienniczych:
 odzież i dodatki odzieżowe oraz ich części (np. odzież, szale, chusty, pończochy i skarpety, rękawiczki
i kołnierzyki),
 koce i pledy,
 bieliznę pościelową, bieliznę stołową, bieliznę toaletową i bieliznę kuchenną,
 artykuły wyposażenia wnętrz, np. firanki, zasłony i przykrycia stołu,
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 tkaniny dekoracyjne,
 obuwie i nakrycia głowy używane z dowolnego materiału innego niż azbest.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nowych wyrobów z wadami powstałymi podczas tkania, barwienia itp. oraz artykułów zleżałych w sklepie,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji C,
 worków i toreb, plandek, namiotów i wyposażenia kempingowego, wykazujących oznaki używania,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach odpowiadających wyrobom nowym,
 wyrobów wyposażenia wnętrz, nawet, gdy wykazują widoczne oznaki używania, niezależnie od sposobu ich
pakowania, sklasyfikowanych w 13.92.16.0,
 dywanów, chodników i innych tekstylnych pokryć podłogowych, nawet, gdy wykazują widoczne oznaki
używania, niezależnie od sposobu ich pakowania, sklasyfikowanych w 13.93.1,
 kołder, pierzyn, poduszek, puf, jaśków (sklasyfikowanych w 13.92.24.0), materacy, stelaży pod materace
(sklasyfikowanych w 31.03.1), niezależnie od stopnia ich zużycia lub sposobu opakowania.
Uwaga:
Wyżej wymieniona odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze, objęte są niniejszym grupowaniem,
jeśli spełniają oba poniższe wymogi:
 muszą wykazywać dostrzegalne oznaki noszenia/używania, nawet, jeśli przed ich użyciem wymagają
czyszczenia lub naprawy,
 muszą być przedstawione luzem lub w belach, workach lub podobnych opakowaniach.
14.13.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

14.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej

14.14

BIELIZNA

14.14.1

BIELIZNA DZIANA

14.14.11.0

Koszule męskie lub chłopięce, dziane

14.14.12.0

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie
lub chłopięce, dziane

14.14.13.0

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.14.0

Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe
i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.2

POZOSTAŁA BIELIZNA

14.14.21.0

Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

14.14.22.0

Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe,
szlafroki, męskie lub chłopięce

14.14.23.0

Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

14.14.24.0

Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze
kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.14.25.0

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

Grupowanie to obejmuje także:
 gorsety wyszczuplające (kombinacje pasów lub paso-majtek i biustonoszy),
 wyrób mający cechy biustonosza, wyprodukowany z różnokolorowej dzianiny z włókien chemicznych,
odpowiedniej na stroje kąpielowe,
 wyrób składający się z dwóch uformowanych miękkich miseczek, z tworzywa sztucznego, pokryty po obu
stronach dzianiną, miseczki połączone zatrzaskiem magnetycznym, wnętrze miseczek pokryte klejem
umożliwiającym bezpośrednie przylgnięcie miseczek do piersi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pasów do pończoch i pasów wykonanych całkowicie z gumy, sklasyfikowanych w 22.19.60.0,
 pasów podtrzymujących lub korekcyjnych, będących urządzeniami ortopedycznymi, sklasyfikowanych
w 32.50.22.0.
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Uwaga:
Niniejsze grupowanie obejmuje artykuły, w rodzaju przeznaczonych do noszenia, jako odzież podtrzymująca ciało
lub inne artykuły odzieżowe, oraz ich części. Artykuły te mogą być wykonane z dowolnego materiału
włókienniczego, włączając dzianiny (nawet elastyczne).
14.14.3

T-SHIRTY I PODKOSZULKI, DZIANE

14.14.30.0

T-shirty i podkoszulki, dziane

Grupowanie to obejmuje:

 t-shirty, koszulki i pozostałe podkoszulki, bez rozróżniania ich na męskie lub damskie.
Uwaga:
Określenie T-shirty odnosi się do odzieży z lekkiej dzianiny różnych rodzajów, z bawełny lub włókien chemicznych,
niedrapanej, nie włosowej ani pętelkowej, jedno lub wielobarwnej, z kieszeniami lub bez, z długimi lub krótkimi
ściśle przylegającymi rękawami, bez guzików lub innych zapięć, bez kołnierzyka, bez rozpięcia pod szyją, mające
ściśle dopasowane lub luźne wycięcie przy szyi (okrągłe, kwadratowe, w łódkę lub w kształcie litery V); odzież taka
może mieć ozdoby, inne niż koronki, w postaci reklam, obrazków lub napisów, otrzymanych przez drukowanie,
dzianie lub inną techniką.
14.14.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BIELIZNY

14.14.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny

14.19

POZOSTAŁA ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE

Klasa ta obejmuje:
 odzież niemowlęcą, odzież treningową, narciarską, do pływania itp.,
 kapelusze i czapki,
 dodatki odzieżowe: rękawiczki, paski, szelki, krawaty, apaszki, siatki na włosy itp.,
 nakrycia głowy wykonane ze skór futerkowych,
 obuwie tekstylne bez nakładanych spodów,
 części ww. wyrobów.
Klasa ta nie obejmuje:
 sportowych okryć głowy, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 ochronnych nakryć głowy i innych wyrobów ochronnych, sklasyfikowanych w 32.99.11.0,
 naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.19.0.
14.19.1

ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, DRESY I POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY, DODATKI ODZIEŻOWE I ICH
CZĘŚCI (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), DZIANE

14.19.11.0

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane

Grupowanie to obejmuje:
 płaszczyki, pelerynki z kapturkiem, watowane płaszczyki, ubranka typu pajacyk, szlafroczki, ubranka
dwuczęściowe, kombinezony, spodnie, rajtuzy, krótkie spodnie z zapięciem pod kolanami, śpioszki, kamizelki,
wiatrówki, mitenki, rękawiczki z jednym palcem, sukienki, spódniczki, bolerka, kurteczki, anoraki, pelerynki,
tuniki, bluzeczki, bluzeczki koszulowe, szorty, śpiworki dla niemowląt, które mogą być również wyściełane,
z rękawami lub otworami na ręce, buciki bez podeszew zewnętrznych, przyklejonych, przyszytych lub
przyczepionych w inny dowolny sposób do górnej części itp. Część z powyższej odzieży to artykuły składające
się na wyprawki dla niemowląt. Rozmiar niektórych artykułów składających się na wyprawkę dla niemowląt
jest trudny do ustalenia, ale klasyfikowane są one do niniejszego grupowania, jeżeli dają się jednoznacznie
zidentyfikować, jako artykuły przeznaczone dla niemowląt.
Grupowanie to nie obejmuje:
 becików niemowlęcych, sklasyfikowanych w 13.92.24.0,
 odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, niedzianych, sklasyfikowanych w 14.19.21.0,
 czapeczek niemowlęcych z dzianin, sklasyfikowanych w 14.19.42.0.
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14.19.12.0

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane

Grupowanie to obejmuje także:
 fartuchy, kombinezony, kitle i pozostałą odzież ochronną, w rodzaju noszonej przez mechaników, robotników,
chirurgów itp.,
 odzież dla księży lub duchowieństwa (np. habity zakonne, sutanny, ornaty, komże),
 togi i szaty zawodowe lub szkolne,
 odzież specjalistyczną przeznaczoną dla wojska,
 odzież używaną w niektórych sportach, tańcach lub gimnastyce (np. odzież dla szermierzy, dżokejów,
akrobatów, spódnice baletnic, trykoty).
14.19.13.0

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane

Grupowanie to nie obejmuje:
 rękawic do masażu lub użytku toaletowego, sklasyfikowanych w 13.92.14.0,
 mitenek i rękawiczek z jednym palcem dla niemowląt, sklasyfikowanych w 14.19.11.0,
 rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, niedzianych, sklasyfikowanych w 14.19.23.0.
14.19.19.0

Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane

Grupowanie to obejmuje także:
 mantyle, odmiana welonu lub szala zarzucanego na głowę i ramiona, wykonana z koronki lub cienkiej tkaniny
jedwabnej,
 muszki, krawaty i fulary,
 potniki, wykonane z podgumowanego materiału lub gumy pokrytej materiałem włókienniczym,
 poduszki na ramiona lub inne wywatowania,
 mufki, włączając mufki, które ozdabiane są na zewnątrz futrem naturalnym lub sztucznym,
 chusteczki do nosa,
 śliniaki dla dorosłych,
 ochraniacze rękawów,
 nakolanniki, inne niż te używane w sporcie,
 oddzielnie prezentowane odpinane podpinki płaszczy przeciwdeszowych lub podobnej odzieży,
 kieszenie, rękawy, kołnierze, krezy, kwefy, różnego rodzaju drobiazgi (takie jak: rozetki, kokardki, krezy, kryzki
oraz falbanki), góry sukienek - przody, żaboty, mankiety, karczki, klapy i podobne wyroby,
 pasy wszelkich rodzajów (włączając bandoliery) i szarfy (np. wojskowe lub kościelne), nawet elastyczne.
Wyroby te mogą zawierać klamerki lub inne zapięcia z metali szlachetnych, mogą być ozdobione perłami,
kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub przetworzonymi),
 opaski na głowę stosowane, jako ochrona przed zimnem, podtrzymujące włosy, itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pasów używanych do zabezpieczenia (np. myjących okna lub dla elektryków) lub rozet niebędących dodatkami
odzieżowymi, sklasyfikowanych w 13.92.29.0,
 dzianych nakryć głowy, sklasyfikowanych w 14.19.42.0,
 usztywnień do nakryć głowy, sklasyfikowanych w 14.19.43.0,
 zamków błyskawicznych, sklasyfikowanych w 32.99.23.0.
14.19.2

ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY I POZOSTAŁE DODATKI ODZIEŻOWE
(Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), NIEDZIANE

14.19.21.0

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane

Uwaga:
Do niniejszego grupowania mają zastosowanie wyjaśnienia do grupowania 14.19.11.0, z uwzględnieniem różnicy
w materiale, z jakiego została wykonana odzież i dodatki odzieżowe.
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14.19.22.0

Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane

Grupowanie to obejmuje także:
 spodnie do „paintballa”,
 fartuchy, kombinezony, kitle i inną odzież ochronną, w rodzaju noszonej przez mechaników, robotników,
chirurgów itp.,
 odzież dla księży lub duchowieństwa (np. habity zakonne, sutanny, ornaty, komże),
 togi i szaty zawodowe lub szkolne,
 odzież specjalistyczną przeznaczoną dla wojska,
 odzież używaną w niektórych sportach, lub tańcach, lub gimnastyce (np. odzież dla szermierzy, dżokejów,
akrobatów, spódnice baletnic, trykoty).
14.19.23.0

Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki
odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane

Grupowanie to obejmuje także:
 obuwie tekstylne bez nakładanych spodów,
 chusty i mantyle,
 muszki, krawaty i fulary,
 potniki, wykonane z podgumowanego materiału lub gumy pokrytej materiałem włókienniczym,
 poduszki na ramiona lub inne wywatowania,
 mufki, włączając mufki, które ozdabiane są na zewnątrz futrem naturalnym lub sztucznym,
 rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem,
 rękawice ochronne wykonane z tkaniny, ocieplane watoliną, z podszewką z tkaniny bawełnianej,
 kieszenie, rękawy, kołnierze, krezy, kwefy, różnego rodzaju drobiazgi (takie jak: rozetki, kokardki, krezy, kryzki
oraz falbanki), góry sukienek (przody, żaboty), mankiety, karczki, klapy i podobne wyroby,
 pasy wszelkich rodzajów (włączając bandoliery) i szarfy (np. wojskowe lub kościelne), z materiału
włókienniczego, nawet elastyczne lub gumowane, lub z tkaniny z nitki metalowej. Wyroby te mogą zawierać
klamerki lub inne zapinki z metali szlachetnych, mogą być ozdobione perłami, kamieniami szlachetnymi lub
półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi).
Grupowanie to nie obejmuje:
 pasów używanych do zabezpieczenia (np. myjących okna lub dla elektryków) lub rozet niebędących dodatkami
odzieżowymi, sklasyfikowanych w 13.92.29.0,
 chusteczek do nosa z dzianin, sklasyfikowanych w 14.19.19.0,
 usztywnień do nakryć głowy, sklasyfikowanych w 14.19.43.0,
 chusteczek do nosa z papieru, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych, sklasyfikowanych
w 17.22.11.0,
 zamków błyskawicznych, sklasyfikowanych w 32.99.23.0.
14.19.3

DODATKI ODZIEŻOWE WYKONANE ZE SKÓRY; ODZIEŻ WYKONANA Z FILCU LUB WŁÓKNIN; ODZIEŻ
WYKONANA Z TKANIN POWLECZONYCH

14.19.31.0

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

Grupowanie to obejmuje także:
 rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem,
 pasy na pieniądze i podobne pasy ze skóry wyprawionej z jedną lub więcej kieszeniami z zapięciem,
 szelki, opaski na rękę, rękawki, krawaty i szelki do bryczesów tyrolskich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sznurowadeł, ze skóry lub ze skóry wtórnej, sklasyfikowanych w 15.12.19.0,
 rękawic zaprojektowanych specjalnie do stosowania w sporcie, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 rękawic ze skóry lub ze skóry wtórnej, ochronnych dla wszystkich zawodów, sklasyfikowanych w 32.99.11.0.
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14.19.32.0

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

Grupowanie to obejmuje także:
 odzież wykonaną z dzianin, gumowaną lub impregnowaną, powleczoną, pokrytą tworzywem sztucznym lub
innymi materiałami (z wył. odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt),
 odzież wykonaną z filcu lub włókniny, nawet impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych,
 odzież z tekstyliów, gumowanych lub impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych
tworzywami sztucznymi lub innymi substancjami (z wył. dzianych, odzieży i dodatków odzieżowych dla
niemowląt),
 płaszcze przeciwdeszczowe, ubrania sztormowe, kombinezony dla płetwonurków oraz kombinezony chroniące
przed radiacją, niepołączone z aparaturą do oddychania,
 fartuchy jednorazowego użytku, w rodzaju używanych przez pacjentów lub chirurgów podczas procedur
chirurgicznych.
14.19.4

KAPELUSZE I POZOSTAŁE NAKRYCIA GŁOWY

14.19.41.0

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione
lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

14.19.42.0

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego
materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku;
siatki na włosy

14.19.43.0

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych,
ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy
kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy

Grupowanie to obejmuje także:
 kapelusze i nakrycia głowy ze skóry futerkowej lub futra sztucznego,
 kapelusze i nakrycia głowy z piór lub sztucznych kwiatów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sportowych kasków ochronnych, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 ochronnych nakryć głowy, sklasyfikowanych w 32.99.11.0.
14.19.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW
ODZIEŻOWYCH

14.19.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych

14.20

WYROBY FUTRZARSKIE

14.20.10.0

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

Grupowanie to obejmuje także:
 rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, całkowicie wykonane ze skóry futerkowej,
 mufki, etole, krawaty, kołnierze itp. dodatki odzieżowe wykonane, ze:
 skóry futerkowej,
 pozostałych materiałów podszytych skórą futerkową,
 pozostałych materiałów mających skórę futerkową po stronie zewnętrznej (np. kołnierz czy wyłogi),
 skóry lub skórki garbowane lub wykończone z włosem lub wełną, z dodatkiem innych materiałów
(np. obszycia), pod warunkiem, że dodatki te nie zmienią zasadniczego charakteru tego wyrobu, jako skóry
futerkowej,
 dekoracyjne skóry futerkowe do zawieszania na ścianie, maty futrzane, pasy itp.,
 dywaniki, narzuty, niewypchane pufy, skrzynki, torebki, torby myśliwskie i chlebaki oraz wyroby i dodatki
do stosowania w maszynach lub urządzeniach mechanicznych, lub do celów przemysłowych (np. nasadki
polerskie, tuleje do wałków malarskich lub dekoracyjnych), wykonane ze skóry futerkowej lub którym skóra
futerkowa nadaje zasadniczy charakter.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 surowych skór futerkowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 01.4 oraz w 01.70.10.0,
 surowych skór, sklasyfikowanych w 10.11.4,
 tkanin i dzianin o długim włosie przeznaczonych do produkcji imitacji skór futerkowych, sklasyfikowanych
w 13.20.50.0, 13.91.19.0,
 kapeluszy i nakryć głowy ze skór futerkowych lub futra sztucznego, sklasyfikowanych w 14.19.43.0,
 obuwia, zawierającego części wykonane ze skór futerkowych, sklasyfikowanego w 15.20.
Uwaga:
Do niniejszego grupowania klasyfikowany jest także wypreparowany eksponat-trofeum w postaci dywanu z głową
tygrysa, niedźwiedzia, składający się z całego futra z łbem, ogonem i łapami przymocowanymi do podkładu
z materiału włókienniczego. Głowa jest wypreparowana a oczy i język zostały zastąpione sztucznymi oczami
i językiem.
14.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich

14.31

WYROBY POŃCZOSZNICZE

14.31.10.0

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

Grupowanie to obejmuje także:
 stopki,
 obuwie bez podeszew zewnętrznych przyklejonych, przyszytych lub przyczepionych w inny sposób
do cholewki, z wyłączeniem dla niemowląt,
 niewykończone pończochy, skarpety itp., dziane, pod warunkiem, że wykazują one zasadniczy charakter
wyrobu wykończonego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rajstop, skarpet i bucików dla niemowląt, bez podeszew zewnętrznych, przyklejonych, przyszytych lub
przyczepionych w inny sposób do cholewki, sklasyfikowanych w 14.19.11.0,
 pończoch, skarpet itp., niedziane, sklasyfikowanych w 14.19.23.0,
 getrów (włączając „pończochy bez stóp dla alpinistów”), sklasyfikowanych w 15.20.40.0.
14.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych

14.39

POZOSTAŁA ODZIEŻ DZIANA

14.39.10.0

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

Grupowanie to obejmuje wyroby dziane bez rozróżniania na męskie lub damskie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kamizelek wywatowanych, sklasyfikowanych w 14.13.11.0, 14.13.13.0,
 kamizelek będących częścią garnituru męskiego lub chłopięcego, sklasyfikowanych w 14.13.12.0,
 kamizelek będących częścią kostiumu damskiego lub dziewczęcego, sklasyfikowanych w 14.13.14.0.
14.39.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej

Dział 15

SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Dział ten obejmuje także:
 galanterię skórzaną, artykuły podróżne wykonane z substytutów skóry, ponieważ ich produkcja pod wieloma
względami podobna jest do wytwarzania wyrobów wykonywanych ze skóry (np. torby).
Dział ten nie obejmuje:
 skór surowych pochodzących z gospodarstw rolnych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy
01.4,
 skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanych w 10.11.4,
 piór, puchu, pierza i skór ptaków, sklasyfikowanych w 10.12.50.0,
 rękawic, mitenek i rękawic z jednym palcem podszytych skórą futerkową lub futrem sztucznym,
sklasyfikowanych w 14.19.31.0, 14.20.10.0,
 odzieży skórzanej lub ze skóry wtórnej, sklasyfikowanej w 14.11.10.0,
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 pasków do zegarków, sklasyfikowanych w 32.12.14.0 i 32.13.10.0,
 skórzanych rękawic sportowych, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 pasów bezpieczeństwa dla monterów i innych pasów do celów zawodowych oraz sprzętu ochronnego
do użytku osobistego, sklasyfikowanych w 32.99.11.0.
15.11

SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE

15.11.1

SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I GARBOWANE

15.11.10.0

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

Grupowanie to obejmuje:
 skóry futerkowe całe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), garbowane
lub wykończone, niepołączone i niekrojone do kształtu lub obrobione w inny sposób do kształtu,
do szczególnych zastosowań, nawet, jeśli mogą być proponowane do bezpośredniego wykorzystania
(na przykład, jako dywaniki),
 błamy do wyrobu płaszczy lub kurtek futrzanych.
15.11.2

SKÓRY ZAMSZOWE; SKÓRY LAKIEROWANE I LAKIEROWANE SKÓRY LAMINOWANE; SKÓRY
METALIZOWANE

15.11.21.0

Skóry zamszowe

Grupowanie to obejmuje także zamsz kombinowany.
15.11.22.0

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.3

SKÓRY BYDLĘCE LUB ZE ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ODWŁOSIONE

Grupowanie to nie obejmuje:

 skóry wtórnej, lakierowanej lub metalizowanej, sklasyfikowanej w 15.11.52.0.
15.11.31.0

Skóry bydlęce całe, odwłosione

Grupowanie to obejmuje także:
 skóry i skórki bydlęce bez włosa (włączając bawole), garbowane lub kondycjonowane, ale dalej
nieprzetworzone,
 skóry cielęce garbowane tylko przy użyciu substancji roślinnych,
 skóry cielęce chromowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skór i skórek surowych z bydła, sklasyfikowanych w 10.11.42.0 i 10.11.43.0,
 skór i skórek bydlęcych (włącznie z bawolimi), garbowanych lub kondycjonowanych, z sierścią,
sklasyfikowanych w 15.11.10.0.
15.11.32.0

Pozostałe odwłosione skóry bydlęce

Grupowanie to obejmuje także skóry wyprawione podeszwowe.
Grupowanie to nie obejmuje:

 skór i skórek surowych, z bydła, sklasyfikowanych w 10.11.42.0 i 10.11.43.0.
15.11.33.0

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione

Grupowanie to obejmuje także:
 skóry i skórki bez włosa ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub kondycjonowane, ale dalej
nieprzetworzone,
 skóry wyprawione pergaminowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skór i skórek surowych, ze zwierząt jednokopytnych, sklasyfikowanych w 10.11.42.0 i 10.11.43.0,
 skór i skórek ze zwierząt jednokopytnych, garbowanych lub kondycjonowanych, z sierścią, sklasyfikowanych
w 15.11.10.0.
15.11.4

SKÓRY OWCZE BEZ WEŁNY ORAZ ODWŁOSIONE SKÓRY KOZIE I ŚWIŃSKIE
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15.11.41.0

Skóry owcze i jagnięce, bez wełny

Grupowanie to obejmuje także skóry owcze lub jagnięce (włącznie z tymi z krzyżówki owiec i kóz), garbowane lub
kondycjonowane, bez wełny, ale dalej nieprzetworzone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skór futerkowych z jagniąt, surowych, sklasyfikowanych w 01.49.32.0,
 skór i skórek z owiec lub jagniąt, surowych, sklasyfikowanych w 10.11.44.0.
15.11.42.0

Skóry kozie i koźlęce, odwłosione

Grupowanie to obejmuje także:
 skóry z kóz lub koźląt wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, które przed wykończeniem wymagają
dalszego garbowania,
 skóry wyprawione z kóz lub koźląt, dalej przetworzone po garbowaniu lub kondycjonowaniu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skór i skórek surowych, z kóz i koźląt, sklasyfikowanych w 10.11.45.0.
15.11.43.0

Skóry świńskie, odwłosione

15.11.5

SKÓRY ODWŁOSIONE Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT; SKÓRY WTÓRNE NA BAZIE SKÓRY NATURALNEJ

15.11.51.0

Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt

Grupowanie to obejmuje także skóry bez wełny lub odwłosione, skóry bez sierści, z takich zwierząt, jak: gady
(jaszczurki, węże, krokodyle itp.), ssaki [antylopy, kangury, jelenie, kozice, renifery, łosie, słonie, wielbłądy
(włącznie z dromaderami), hipopotamy, psy], ryby lub ssaki morskie.
15.11.52.0

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

Grupowanie to obejmuje wyłącznie skóry wtórne na bazie naturalnej skóry wyprawionej lub włókien skóry
wyprawionej.
Uwagi:
SKÓRA WTÓRNA może być barwiona, wytłaczana, polerowana, groszkowana lub matrycowana, wykończona
na zamsz przez szlifowanie karborundem lub papierem ściernym, lakierowana lub metalizowana.
Taka skóra wtórna sklasyfikowana jest w tym grupowaniu, jeżeli jest w postaci płyt, arkuszy lub pasów, nawet
w zwojach.
15.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYPRAWĄ I GARBOWANIEM SKÓR ORAZ WYPRAWĄ
I BARWIENIEM SKÓR FUTERKOWYCH

15.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem
skór futerkowych

15.12

WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE

15.12.1

WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE;
POZOSTAŁE WYROBY SKÓRZANE

15.12.11.0

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

Grupowanie to obejmuje:
 sprzęt przeznaczony dla zwierząt, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry futerkowej, tkanin i innych
materiałów, taki jak: siodła i uprzęże (włącznie z lejcami, uzdami i postronkami) dla zwierząt pod siodło,
pociągowych i jucznych, nakolanniki, końskie okulary i buty, dekoracyjne czapraki dla zwierząt cyrkowych,
kagańce dla wszelkich zwierząt, obroże, smycze i czapraki dla psów i kotów, derki pod siodło, poduszki do siodeł
i juki, derki o specjalnym kształcie dla koni, ubrania dla psów, bicze i szpicruty przeznaczone dla zwierząt.
15.12.12.0

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa
sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy
podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

Grupowanie to obejmuje także:
 kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały (np. na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne,
instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery),
 torby na zakupy, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje,
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 kosmetyczki, puderniczki,
 plecaki,
 portfele, portmonetki,
 mapniki,
 papierośnice, woreczki na tytoń,
 torby na narzędzia, torby sportowe,
 pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce.
Grupowanie to nie obejmuje:
 toreb na zakupy, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.22.1.
15.12.13.0

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

15.12.19.0

Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.

Grupowanie to obejmuje także:
 taśmy, napędowe lub przenośnikowe do maszyn (włącznie z taśmami plecionymi) o dowolnym przekroju,
wykonane, jako gotowe pasy lub w długości,
 paski z uchami, gońce czółenkowe, skóry do czesarek, skóry do obić zgrzeblarskich, paski strun nicielnicowych
i pozostałe wyroby skórzane do maszyn włókienniczych,
 przybory, uszczelki, podkładki, skórzane uszczelnienia zaworów, skórzane uszczelnienia pomp lub pras, tuleje
cylindrowe do maszyn drukarskich,
 skóry perforowane do sortowników,
 skórzane młotki blacharskie,
 membrany gazomierzy,
 skórzane rury i przewody rurowe giętkie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pasów lub taśm, napędowych lub przenośnikowych, wraz z maszynami lub urządzeniami, do których są one
przeznaczone, nawet zamontowanych, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu włącznie
z tą maszyną lub urządzeniem,
 obić zgrzeblarskich wyposażonych w druty, sklasyfikowanych w 28.94.51.0,
 sztucznych kwiatów, liści lub owoców lub ich części, sklasyfikowanych w 32.99.55.0.
15.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW RYMARSKICH ORAZ TOREB
BAGAŻOWYCH, TOREBEK RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH

15.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych,
torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

15.20

OBUWIE

Klasa ta obejmuje:
 obuwie różnego typu (włączając obuwie sportowe), wykonane z różnych materiałów, przy zastosowaniu
różnych procesów technologicznych, włączając modelowanie,
 części obuwia ze skóry, takie jak: cholewki, spody, obcasy itp.
Klasa ta nie obejmuje:
 bucików niemowlęcych bez podeszew zewnętrznych przyklejonych, przyszytych lub przyczepionych w inny
sposób do cholewki, sklasyfikowanych w 14.19.11.0 (z dzianin) i 14.19.21.0 (innych niż z dzianin),
 obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów, sklasyfikowanego w 14.19.23.0,
 części obuwia z drewna (np. obcasów i kopyt), sklasyfikowanych w 16.29.14.0,
 obcasów i spodów z gumy oraz innych części obuwia z gumy, sklasyfikowanych w 22.19.73.0,
 części obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.29.29.0,
 butów narciarskich, sklasyfikowanych w 32.30.12.0,
 butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami, sklasyfikowanych w 32.30.15.0,
 obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanego w 32.50.22.0.
96

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
15.20.1

OBUWIE, Z WYŁĄCZENIEM OBUWIA SPORTOWEGO, OCHRONNEGO I ORTOPEDYCZNEGO

15.20.11.0

Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych,
z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

Grupowanie to obejmuje:
 obuwie skonstruowane do chronienia przed przenikaniem wody lub innych płynów, przed wilgocią, brudem,
śniegiem, solą itp., takich jak: niektóre śniegowce, kalosze, kalosze wkładane na obuwie i buty narciarskie,
ochraniacze na obuwie wykonane z gumy naturalnej, zakrywające spód oraz wierzch obuwia do wysokości
kostki, bez cholewek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 obuwia z metalowym noskiem ochronnym, sklasyfikowanego w 15.20.31.0.
15.20.12.0

Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem
obuwia nieprzemakalnego i sportowego

Grupowanie to obejmuje także:
 obuwie domowe, z podeszwami zewnętrznymi z gumy lub tworzyw sztucznych i z cholewkami z tworzyw
sztucznych,
 klapki damskie typu japonki o podeszwie zewnętrznej wykonanej z gumy lub tworzywa sztucznego,
 saboty bez zapiętka lub napiętka, których cholewki są wytwarzane w jednym kawałku, zwykle przymocowane
do podstawy lub grubej podeszwy za pomocą nitów.
15.20.13.0

Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia
z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu

Grupowanie to obejmuje także:
 buty do gimnastyki artystycznej - obuwie zakrywające palce i śródstopie, pozostawiające odkrytą piętę i ponad
połowę stopy, ze skórzaną cholewką wyściełaną od wewnątrz tkaniną włókienniczą, ze skórzaną podeszwą
zewnętrzną,
 obuwie typu mokasyn z wierzchem skórzanym, z podeszwą z tworzywa sztucznego, pokrytą warstwą tkaniny,
mającą bezpośredni kontakt z podłożem.
15.20.14.0

Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego

Grupowanie to obejmuje także klapki typu „japonki” z paskami wykonanymi z tkaniny.
15.20.2

OBUWIE SPORTOWE

15.20.21.0

Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami
z materiałów włókienniczych

15.20.29.0

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

Grupowanie to nie obejmuje:
 butów narciarskich, butów do biegów narciarskich i butów snowbordowych, sklasyfikowanych w 32.30.12.0,
 butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami, sklasyfikowanych w 32.30.11.0.
15.20.3

OBUWIE OCHRONNE I POZOSTAŁE OBUWIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

15.20.31.0

Obuwie z metalowym noskiem ochronnym

Grupowanie to obejmuje także:
 obuwie nieprzemakalne, z metalowym noskiem ochronnym,
 obuwie zakrywające kostkę, z metalowym noskiem ochronnym.
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15.20.32.0

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 obuwie z podeszwami z drewna, korka, szpagatu lub liny, tektury, skóry futerkowej, materiału włókienniczego,
filcu, włókniny, linoleum, rafii, słomy, luffy itp.; cholewki takiego obuwia mogą być z dowolnego materiału,
 lekkie wsuwane obuwie, którego podeszwa zewnętrzna i cholewka wykonane są z dwóch kawałków
karbowanego papieru siarczanowego (crepe) zszytych razem na brzegach; obuwie to jest noszone w hotelach,
szpitalach itd.
15.20.4

CZĘŚCI OBUWIA ZE SKÓRY, WKŁADKI, GETRY, PODKŁADKI POD PIĘTY I PODOBNE ARTYKUŁY ORAZ
ICH CZĘŚCI

15.20.40.0

Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

Grupowanie to obejmuje także:
 sztylpy, kamasze, owijacze, „skarpety górskie” bez stóp, ocieplacze nóg i podobne artykuły,
 wkładki wyjmowane i pozostałe wyjmowane dodatki do obuwia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 części obuwia z drewna (np. obcasy), sklasyfikowanych w 16.29.14.0,
 części obuwia z gumy (np. obcasy, fleki), sklasyfikowanych w 22.19.73.0,
 części obuwia z tworzyw sztucznych (np. podeszwy zewnętrzne i obcasy), sklasyfikowanych w 22.29.29.0.
15.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OBUWIA

15.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia

Dział 16

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

Dział ten obejmuje:
 wyroby z drewna, które podlegają następującym operacjom: piłowaniu, heblowaniu, obróbce mechanicznej,
laminowaniu i łączeniu (klejeniu); następnie drewno może być pocięte lub obrobione za pomocą tokarki lub
innych narzędzi służących do obróbki drewna,
 drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego, które może być wstępnie oheblowane
lub wygładzone i zmontowane w wyrób końcowy, np. opakowania drewniane.
Dział ten nie obejmuje:
 drewna nieobrobionego, sklasyfikowanego w 02.20,
 wyrobów z drewna wytwarzanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonej w niewielkim stopniu, takich
jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
sklasyfikowanych w 02.20.
Uwaga:
Produkcja wyrobów z drewna obejmuje następujące operacje: piłowanie, heblowanie, obróbkę mechaniczną,
laminowanie i łączenie (klejenie) drewna, które może być następnie pocięte lub obrobione za pomocą tokarki lub
innych narzędzi służących do obróbki drewna
Drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego mogą być wstępnie oheblowane lub
wygładzone i zmontowane w wyrób końcowy, np. opakowania drewniane.
16.10

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

Klasa ta nie obejmuje:
 drewna nieobrobionego, sklasyfikowanego w 02.20,
 papierówki występującej w postaci okrąglaków lub rozłupanych ćwiartek, sklasyfikowanej w 02.20.1,
 arkuszy fornirowych odpowiednio cienkich w celu użycia ich w sklejce, płytach i panelach, sklasyfikowanych
w 16.21,
 klepek i listew, które nie zostały obrobione poza struganiem, szlifowaniem lub łączeniem stykowo,
sklasyfikowanych w 16.21.21.0,
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 gontu, listew dekoracyjnych, listew profilowych i szablonów, sklasyfikowanych w 16.23,
 polan do kominka lub innego materiału opałowego z prasowanego drewna, sklasyfikowanych w 16.29.14.0.
16.10.1

DREWNO PRZETARTE LUB STRUGANE WZDŁUŻNIE, SKRAWANE WARSTWAMI LUB OBWODOWO
O GRUBOŚCI > 6 MM; PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE, Z DREWNA,
NIEIMPREGNOWANE

16.10.11.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm,
z drzew iglastych

Grupowanie to obejmuje także:
 przetarte belki, bale, części składowe belki złożonej, płyty, listwy itd., z drzew iglastych,
 arkusze drewna skrawanego lub okorowanego (cięcie obrotowe),
 listwy i klepki na parkiet inne niż sklasyfikowane w 16.10.21.0.
Grupowanie to nie obejmuje:
 listwy i klepki na parkiet, które były kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końca lub
powierzchni, sklasyfikowanych w 16.10.21.0
16.10.12.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm,
z drzew innych niż iglaste

Grupowanie to obejmuje także:
 przetarte belki, bale, części składowe belki złożonej, płyty, listwy itd., z drzew innych niż iglaste
 arkusze drewna skrawanego lub okorowanego (cięcie obrotowe),
 listwy i klepki na parkiet inne niż sklasyfikowane w 16.10.21.0.
Grupowanie to nie obejmuje:
 listew i klepek na parkiet, które były kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końca lub
powierzchni, sklasyfikowanych w 16.10.21.0
16.10.13.0

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane

Grupowanie to obejmuje także:
 podrozjezdnice, które są dłuższe niż podkłady, oraz mostownice, które są szersze, grubsze i zazwyczaj dłuższe
niż podkłady; wyroby te mogą być powierzchniowo pokryte ochronnymi środkami owadobójczymi lub
grzybobójczymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 podkładów kolejowych lub tramwajowych, z drewna, impregnowanych, sklasyfikowanych w 16.10.32.0.
16.10.2

DREWNO KSZTAŁTOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY WZDŁUŻ DOWOLNEJ KRAWĘDZI LUB
POWIERZCHNI; WEŁNA DRZEWNA; MĄCZKA DRZEWNA; DREWNO W POSTACI WIÓRÓW LUB
KAWAŁKÓW

Kategoria ta obejmuje:
 drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi, nawet szlifowanymi i lakierowanymi),
kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami
w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni,
 wełnę drzewną,
 mączkę drzewną,
 drewno w postaci wiórów lub kawałków.
Kategoria ta nie obejmuje:
 gotowych płyt podłogowych, sklasyfikowanych 16.22.10.0.
16.10.21.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając
niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew
iglastych

16.10.22.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając
niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa
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16.10.23.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając
niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych
drzew

16.10.24.0

Wełna drzewna; mączka drzewna

Grupowanie to obejmuje:
 wełnę drzewną składającą się z drobnych kawałków drewna, zwiniętych lub skręconych w splątaną masę.
Kawałki te są regularnych rozmiarów i grubości oraz znacznej długości, wytwarzane są z kłód (z drewna topoli,
drzew iglastych itd.) przy użyciu specjalnej maszyny strugającej. Wełna drzewna zazwyczaj jest prezentowana
w sprasowanych belach, nawet, jeśli jest barwiona, gumowana itd., lub jest ściśle zwinięta lub ułożona
warstwami pomiędzy arkuszami papieru. Używana jest głównie do pakowania lub wypychania, ale stosuje się
ją również do wyrobu płyt aglomerowanych,
 mączkę drzewną, która jest proszkiem otrzymywanym przez mielenie trocin, strużyn lub innych odpadów
drzewnych lub przez przesiewanie trocin. Używana jest głównie, jako materiał wypełniający w przemyśle
tworzyw sztucznych, do wyrobu płyty wiórowej i linoleum. Mączkę drzewną można odróżnić od trocin objętych
grupowaniem 16.29.14.0 po mniejszych rozmiarach i większej regularności jej cząstek.
Uwaga:
Dla celów tego grupowania wyrażenie MĄCZKA DRZEWNA oznacza proszek, którego ≤ 8 % masy pozostaje na sicie
o oczkach 0,63 mm.
16.10.25.0

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

Grupowanie to obejmuje:
 drewno w postaci wiórów lub kawałków, tzn. drewno mechanicznie rozdrobnione na niewielkie wióry (płaskie,
sztywne i w przybliżeniu kwadratowe) lub kawałki (cienkie i giętkie) stosowane do wyrobu masy celulozowej
przy użyciu środków mechanicznych, środków chemicznych lub zarazem środków mechanicznych
i chemicznych, lub do wyrobu płyty pilśniowej lub płyty wiórowej.
16.10.3

DREWNO NIEOBROBIONE; DREWNIANE PODKŁADY
IMPREGNOWANE LUB PODDANE INNEJ OBRÓBCE

KOLEJOWE

LUB

TRAMWAJOWE

16.10.31.0

Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami
konserwującymi

16.10.32.0

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 podkładów pokrytych środkami grzybobójczymi lub owadobójczymi dla zabezpieczenia ich przed grzybami lub
pasożytami jedynie podczas transportu lub składowania, sklasyfikowanych w 16.10.13.0.
Uwaga:
Dla celów tego grupowania wyrażenie IMPREGNOWANY oznacza nasycony kreozotem lub innymi substancjami
w celu długoterminowego zabezpieczenia.
16.10.39.0

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

Grupowanie to obejmuje także:
 obręcze drewniane,
 żerdzie rozszczepione,
 pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie,
 tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób nieobrobione, nadające się
do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne,
 wióry, tzn. drewno skrawane, okorowane lub czasem przetarte na giętkie, wąskie, cienkie i równe taśmy
drewniane, w rodzaju stosowanych do wyplatania i wyrobu sit, pudełek, koszyków, pudełek na tabletki i zapałki
itd.
 taśmy drewniane do wyrobu szyn ortopedycznych lub kołków do obuwia,
 strużyny drewniane, zazwyczaj bukowe lub leszczynowe, które przypominają skręcone wióry drewniane.
16.10.9

USŁUGI SUSZENIA, IMPREGNOWANIA I ZABEZPIECZANIA DREWNA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETARTEGO I STRUGANEGO DREWNA
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16.10.91.0

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

Grupowanie to obejmuje także:
 impregnację i obróbkę chemiczną drewna z użyciem środków konserwujących i innych substancji,
 suszenie drewna.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, sklasyfikowanych
w 43.99.10.0,
 dezynfekcji i tępienia szkodników w budynkach i podobnych usług, sklasyfikowanych w 81.29.11.0.
16.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna

16.21

FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA

16.21.1

SKLEJKA, PŁYTY FORNIROWANE I PODOBNE LAMINOWANE PŁYTY I ARKUSZE; PŁYTY WIÓROWE
I PODOBNE PŁYTY, Z DREWNA LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH

Kategoria ta obejmuje także:
 wyroby, nawet, jeśli zostały obrobione, wygięte, fałdowane, dziurkowane, cięte lub formowane do kształtu
innego niż kwadrat lub prostokąt, oraz nawet obrobione na powierzchni, na ich krawędzi lub końcu, lub
powleczone albo pokryte (np. materiałem włókienniczym, tworzywami sztucznymi, farbą, papierem lub
metalem), lub poddane jakiejkolwiek innej operacji, pod warunkiem, że operacje te nie nadały takim
produktom zasadniczego charakteru artykułów objętych pozostałymi pozycjami.
16.21.11.0

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

Grupowanie to obejmuje:
 sklejkę, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z bambusa, niezawierające płyty wiórowej,
stolarskiej, płyty warstwowej i płyty podłogowej.
16.21.12.0

Płyty wiórowe

Grupowanie to obejmuje:
 płyty wiórowe, które zazwyczaj są szlifowane; mogą być impregnowane jedną lub wieloma substancjami, które
nie odgrywają roli przy aglomeracji składających się na nie materiałów, ale nadają im dodatkowe własności,
np. wodoodporność, odporność na gnicie, na pasożytujące owady, na ogień lub rozprzestrzenianie się
płomienia, na czynniki chemiczne lub elektryczne, a także zwiększają jej twardość.
16.21.13.0

Płyty o wiórach zorientowanych [oriented strand board (OSB)]

Grupowanie to obejmuje:
 płyty o wiórach zorientowanych, które są wykonane z warstw cienkich płytek z drewna o długości, co najmniej
dwa razy większej od szerokości. Płytki te są zmieszane ze spoiwami (zazwyczaj wodoodpornymi), takimi jak
żywice izocyjanianowe lub fenolowe, przeplatane ze sobą i układane w warstwy tworzące grube maty,
w których płytki w warstwach powierzchniowych są na ogół zorientowane wzdłużnie, a w warstwach
wewnętrznych zazwyczaj zorientowane są poprzecznie lub układane przypadkowo w celu nadania płycie
lepszych właściwości elastycznych i mechanicznych. Mata poddawana jest działaniu wysokiej temperatury
i ciśnienia, w wyniku, których powstaje lita, jednorodna i sztywna płyta konstrukcyjna.
16.21.14.0

Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

Grupowanie to obejmuje także:
 płyty warstwowe złożone z:
 płyty wiórowej pokrytej jedno- lub obustronnie płytą pilśniową,
 wielu płyt wiórowych, nawet pokrytych jedno- lub obustronnie płytą pilśniową,
 wielu płyt wiórowych i wielu płyt pilśniowych połączonych w dowolnym układzie.
 płyty płatkowe, które są wykonane z cienkich płytek drewnianych o długości dwukrotnie mniejszej niż
szerokość. Płytki te są zmieszane ze spoiwami (zazwyczaj wodoodpornymi), takimi jak żywice izocyjanianowe
lub fenolowe, przeplatane ze sobą i układane przypadkowo, tworząc grubą matę. Mata poddawana jest
działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia, w wyniku, których powstaje lita, jednorodna płyta konstrukcyjna
o wysokiej wytrzymałości i odporności na wodę.
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16.21.15.0

Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

Grupowanie to obejmuje:
 płyty pilśniowe, najczęściej wytwarzane z wiórów drewnianych rozwłóknianych mechanicznie lub działaniem
pary, lub z innych materiałów drewnopochodnych (uzyskiwanych np. z wytłoczyn z trzciny cukrowej lub
z bambusa). Włókna tworzące płytę pilśniową połączone są w płytę przez spilśnianie, a także dzięki ich
właściwościom przyczepnym, które im nadaje zawarta w nich lignina. W celu aglomeracji włókien mogą być
użyte dodatkowo żywice lub inne wiążące substancje organiczne. W trakcie lub po zakończeniu procesu
produkcji płyty pilśniowej mogą być również do niej dodane substancje impregnujące i inne w celu nadania jej
dodatkowych własności, np. wodoodporności, odporności na gnicie, na pasożytujące owady, na ogień
i rozprzestrzenianie się płomienia. Płyta pilśniowa może składać się z pojedynczego arkusza lub kilku spojonych
arkuszy.
16.21.16.0

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych

16.21.17.0

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną
warstwą, z drewna drzew tropikalnych

16.21.18.0

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew

Grupowanie to obejmuje:
 płyty stolarskie, płyty warstwowe i płyty podłogowe, których rdzeń jest gruby i złożony z bloków, listew lub
desek, z drewna sklejonego razem i pokryty zewnętrznymi warstwami. Płyty tego rodzaju są bardzo sztywne
i mocne i mogą być używane bez obramowania lub podkładu; lub w których drewniany rdzeń został zastąpiony
innymi materiałami, takimi jak warstwa lub warstwy płyty wiórowej, płyty pilśniowej, z drewna sklejonego
odpadów drewna, azbestu lub korka,
 płyty (tak zwane „sklejki wodoodporne”) wykonane z trzynastu arkuszy drewna sklejonych razem klejem
odpornym na wrzącą wodę. Arkusze ułożone są w taki sposób, że włókna kolejnych warstw są pod kątem.
16.21.2

FORNIR; ARKUSZE DO PRODUKCJI SKLEJKI; DREWNO UTWARDZONE

16.21.21.0

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

Grupowanie to obejmuje:
 drewno utwardzone obrobione chemicznie lub fizycznie w celu zwiększenia jego gęstości lub twardości
i poprawienia jego wytrzymałości mechanicznej lub odporności na działanie czynników chemicznych lub
elektrycznych; drewno takie może być lite lub składać się z kilku połączonych warstw, przy czym w tym
ostatnim wypadku stosowana obróbka stanowi jedynie uzupełnienie obróbki niezbędnej do dobrego związania
warstw.
16.21.22.0

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami
lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych

16.21.23.0

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami
lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego

16.21.24.0

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami
lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew

16.21.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYKAŃCZANIEM PŁYT I PANELI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
Z PRODUKCJĄ FORNIRU I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH

16.21.91.0

Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli

16.21.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych

16.22

GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE

16.22.10.0

Gotowe płyty podłogowe

Grupowanie to obejmuje:
 połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewna,
 połączone płyty podłogowe, wielowarstwowe, z drewna,
 połączone płyty podłogowe, z drewna.
16.22.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
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16.23

POZOSTAŁE WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA

16.23.1

WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA Z DREWNA, Z WYŁĄCZENIEM
DREWNIANYCH BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH

16.23.11.0

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

16.23.12.0

Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna

16.23.19.0

Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna

Grupowanie to obejmuje także:
 słupy i belki, z drewna
 schody i poręcze, z drewna,
 ścianki działowe, do wbudowania na stałe, z drewna,
 budowlane drewno warstwowe, klejone (glulam).
Grupowanie to nie obejmuje:
 mebli, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 31.
16.23.2

PREFABRYKOWANE BUDYNKI Z DREWNA

16.23.20.0

Prefabrykowane budynki z drewna

Grupowanie to obejmuje:
 domy mieszkalne, przemieszczalne,
 pozostałe prefabrykowane budynki w przeważającej części wykonane z drewna, zarówno zmontowane,
gotowe do użytku jak i niezmontowane,
 budynki niekompletne, nawet zmontowane, o charakterze budynków prefabrykowanych.
Uwaga:
Budynki mogą być zaprojektowane na cele mieszkalne, na miejsca pracy, sklepy, hangary, szklarnie lub inne cele.
16.23.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

16.23.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

16.24

OPAKOWANIA DREWNIANE

16.24.11.0

Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna

Grupowanie to obejmuje:
 palety płaskie, z drewna,
 nadstawki do palet płaskich, wykonane z czterech kawałków drewna, zazwyczaj z zawiasami na rogach, które
tworzą ramę nakładaną na paletę,
 palety skrzyniowe, z drewna,
 platformy słupkowe, platformy skrzyniowe z nadstawkami, platformy z bocznym nadburciem i platformy
z szczytowym nadburciem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu, sklasyfikowanych
w 29.20.21.0.
16.24.12.0

Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna

Grupowanie to obejmuje także:
 beczki na piwo lub wino, baryłki, duże beczki, z drewna,
 klepki i wszelkie pozostałe wyroby drewniane, wykończone lub nie, rozpoznawalne, jako części wyrobów
bednarskich (np. wieka baryłek, obręcze drewniane przycięte na długość i z wcięciami montażowymi
na końcach),
 niewykończone klepki (drewno bednarskie), to znaczy listwy drewniane używane do kształtowania boków,
wiek i den beczek i pozostałych wyrobów bednarskich,
 kadzie, cebry, z drewna.
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16.24.13.0

Pozostałe opakowania drewniane i ich części

Grupowanie to obejmuje:
 skrzynie i pudła do pakowania, o pełnych ścianach, wiekach i dnach, zazwyczaj stosowane do ogólnego
pakowania i transportu,
 klatki, pudła na owoce lub warzywa, pojemniki na jaja i pozostałe pojemniki z bokami wykonanymi z listewek,
otwarte u góry (włączając pojemniki w rodzaju stosowanych do transportu wyrobów ze szkła, wyrobów
ceramicznych, maszyn itd.),
 pudła zrobione z drewna skrawanego lub okorowanego, (ale nie z drewna wyplatanego), w rodzaju
stosowanych do pakowania sera, produktów farmaceutycznych itd.; pudełka na zapałki (włącznie
z wyposażonymi w powierzchnię cierną) oraz stożkowate otwarte pojemniki do sprzedaży masła, owoców itd.,
 bębny i pojemniki w kształcie beczki, ale nie w rodzaju wytwarzanych przez bednarzy, takie, jakie używane
do transportu barwników, chemikaliów itd.,
 bębny do kabli, z drewna, używane do przechowywania i transportu kabli elektrycznych, kabli telefonicznych
i podobnych kabli.
16.24.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych

16.29

POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU
STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

16.29.1

POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA

16.29.11.0

Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek,
prawidła i kopyta do obuwia, z drewna

Grupowanie to nie obejmuje:
 szczotek, mioteł i pędzli, sklasyfikowanych w 32.91.1.
16.29.12.0

Przybory stołowe i kuchenne, z drewna

Grupowanie to obejmuje także:
 łyżki, widelce, tace do sałatek,
 talerze i półmiski,
 dzbanki,
 filiżanki i spodki,
 zwykłe pudełka na przyprawy i inne pojemniki kuchenne,
 kółka na serwetki,
 wałki i formy do ciasta,
 maselnice,
 tłuczki,
 dziadki do orzechów,
 tacki,
 misy,
 deski do chleba i szatkowania,
 stojaki na talerze,
 miary pojemnościowe,
 szufelki do okruchów, niewystępujące razem ze zmiotkami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sit ręcznych, sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
 rękojeści noży stołowych, łyżek i widelców i innych uchwytów do przyborów kuchennych lub stołowych,
z drewna, sklasyfikowanych w 16.29.14.0.
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16.29.13.0

Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz
pozostałe ozdoby, z drewna

Grupowanie to obejmuje także:
 płyty intarsji i mozaiki, włączając te częściowo wykonane z materiału innego niż drewno,
 zwierzęta, figurki i pozostałe ozdoby
 pudełka drewniane pokryte laką (typu chińskiego lub japońskiego),
 drewniane skrzynki i pudełka na noże, sztućce, przyrządy naukowe itd.,
 tabakierki i pozostałe małe pudełka do noszenia w kieszeni, torebce lub przy sobie,
 pudełka na papeterie itd.,
 pudełka na robótki ręczne,
 słoje na tytoń i pudełka na słodycze.
 tacki na listy do użytku biurowego,
 popielniczki,
 tacki na przybory piśmienne,
 kałamarze,
 ozdobne wieszaki na ubrania i kapelusze,
 wieszaki na szczotki do ubrania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zwykłych pojemników na przyprawy kuchenne, z drewna, sklasyfikowanych w 16.29.12.0.
16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna

Grupowanie to obejmuje także:
 części obuwia, z drewna (np. obcasy),
 klatki na króliki, kojce, ule, klatki, budy, koryta, jarzma dla zwierząt, z drewna,
 rękojeści noży stołowych, łyżek i widelców, z drewna,
 drabiny i stopnie schodów, z drewna,
 deski do prasowania, z drewna,
 wieszaki na ubrania, z drewna,
 drewniane uchwyty i gałki do parasoli, lasek, biczy itp.,
 ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, z drewna,
 wiosła, wiosła łopatkowe, stery, z drewna,
 wykałaczki z drewna,
 rolety weneckie i inne żaluzje, z drewna,
 drewniane kostki chodnikowe, które są zazwyczaj jednakowych rozmiarów i na ogół mają prostokątne boki,
 litery, znaki drogowe, cyfry,
 szlabany z drewna.
Grupowanie to nie obejmuje:
 obuwia z drewna, sklasyfikowanego w 15.20.32.0,
 trumien z drewna, sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
16.29.15.0

Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych

Grupowanie to obejmuje także:
 trociny, drewno opałowe i ścinki drewniane aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy,
 brykiety i inne materiały opałowe wykonane ze słomy, odpadów kokosowych, sojowych, pestek słonecznika
itp. odpadów pochodzenia roślinnego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odpadów drewnianych, takich jak: trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nieaglomerowanych w kłody,
brykiety, granulki lub w podobne formy, nadających się do recyklingu, sklasyfikowanych w 38.11.59.0.
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16.29.2

WYROBY Z KORKA, SŁOMY LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH
DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WIKLINIARSKIE

16.29.21.0

Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy;
kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka

16.29.22.0

Wyroby z korka naturalnego

Grupowanie to obejmuje także:
 pokrycia podłogowe z korka,
 korki i zatyczki, zatyczki nawet złączone z kapslami z metalu, tworzyw sztucznych itp.,
 podkładki i rękojeści różnego rodzaju (np. rękojeści noży).
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzętu ratunkowego z korka, sklasyfikowanego w 32.99.11.0,
 zatyczek do uszu i nosa (np. do ochrony przy pływaniu i przed hałasem), sklasyfikowanych w 32.99.11.0
16.29.23.0

Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka

Grupowanie to obejmuje także korki i zatyczki do win musujących, z korka prasowanego.
16.29.24.0

Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także korki i zatyczki, inne niż cylindryczne, z korka aglomerowanego.
16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania;
wyroby koszykarskie i wikliniarskie

Grupowanie to obejmuje także:
 dywany z materiałów roślinnych wykonane z małych mat, mat lub materiałów na maty powiązanych razem,
 otuliny słomiane na butelki.
16.29.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA ORAZ WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA, Z WYŁĄCZENIEM
MEBLI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA ORAZ WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH
DO WYPLATANIA

16.29.91.0

Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy
i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli

16.29.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów
z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

Dział 17

PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

Dział ten obejmuje:
 masę celulozową produkowaną metodą polegającą na oddzielaniu włókien celulozowych od zanieczyszczeń
zawartych w drewnie lub makulaturze,
 papier produkowany metodą polegającą na łączeniu włókien w arkusze,
 wyroby z papieru, wytwarzane różnymi technikami (poprzez cięcie, formowanie, pokrywanie i laminowanie).
Uwaga:
Wyroby z papieru mogą zawierać nadruki (np. tapeta, papier ozdobny) pod warunkiem, że informacje w nich
zawarte nie mają zasadniczego charakteru.
Masa włóknista, papier i tektura sklasyfikowane są w odpowiednich grupowaniach grupy 17.1.
Natomiast pozostałe grupowania tego działu obejmują wyroby przetworzone z papieru i tektury.
17.11

MASA WŁÓKNISTA

17.11.1

MASA WŁÓKNISTA DRZEWNA LUB Z POZOSTAŁYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW CELULOZOWYCH
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17.11.11.0

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

Uwaga:
Wyrażenie MASA CELULOZOWA DO PRZEROBU CHEMICZNEGO oznacza masę celulozową z drewna, posiadającą
frakcje nierozpuszczalne 92 % masy lub więcej w odniesieniu do masy celulozowej sodowej lub siarczanowej, lub
88 % masy lub więcej w odniesieniu do masy celulozowej siarczynowej po jednej godzinie w roztworze wodorotlenku
sodu zawierającym 18 % masy wodorotlenku sodu (NaOH) w temperaturze 20 °C i w odniesieniu do masy
celulozowej siarczynowej zawartość popiołu nie przekracza 0,15 % masy.
17.11.12.0

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.13.0

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.14.0

Masa włóknista drzewna, mechaniczna i półchemiczna, masa włóknista z pozostałych surowców
celulozowych, innych niż drewno

Grupowanie to obejmuje także:
 ścier drzewny,
 masy włókniste:
 z lintersu bawełnianego,
 pochodzące z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura lub odpady),
 pozostałego włóknistego materiału celulozowego.
17.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASY WŁÓKNISTEJ

17.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej

17.12

PAPIER I TEKTURA

Klasa ta nie obejmuje:
 papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanych w 17.21.11.0,
 wyrobów z papieru, tektury lub masy celulozowej, sklasyfikowanych w 17.22, 17.23, 17.24, 17.29,
 papieru ściernego, sklasyfikowanego w 23.91.1,
 papieru powlekanego lub impregnowanego, jeżeli pokrycie lub impregnat są głównymi składnikami,
sklasyfikowanego w grupowaniu związanym z produkcją pokrycia lub impregnatu.
17.12.1

PAPIER GAZETOWY; PAPIER I TEKTURA CZERPANE; POZOSTAŁY PAPIER I TEKTURA DLA CELÓW
GRAFICZNYCH

17.12.11.0

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

Grupowanie to obejmuje:
 papier gazetowy, niepowleczony, w rodzaju stosowanego do druku gazet, w którym nie mniej niż 50 % masy
całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w wyniku procesu mechanicznego
lub procesu chemiczno-mechanicznego, nieklejony lub klejony w nieznacznym stopniu, posiadający
obustronną powierzchnię o chropowatości parker print surf (1 mpa) przekraczającą 2,5 mikrometra (mikrona),
o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m2 i nie większej niż 65 g/m2.
17.12.12.0

Papier i tektura czerpane

17.12.13.0

Papier i tektura w rodzaju stosowanych, jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych,
ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet

Grupowanie to obejmuje także:
 bibułkę podłożową do produkcji kalki (cienka, wytrzymała na rozdarcie bibułka o gramaturze od 9 do 70 g
na m2, stosowana zgodnie z przeznaczeniem) służącą do przetwarzania na kalki jednorazowego użytku lub
pozostałe kalki maszynowe.
Uwaga:
PODŁOŻE DO TAPET może być z papieru białego lub barwionego, klejonego, wykończonego maszynowo, grubego,
ale elastycznego i o szorstkiej powierzchni. Tego typu papier nadaje się do pokrycia i/lub zadrukowania na jednej
ze stron, druga strona służy do smarowania klajstrem lub innym środkiem klejącym. Papier podłożowy musi
wytrzymać proces produkcji tapet i tapetowanie.
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17.12.14.0

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

Grupowanie to obejmuje także:
 papier i tekturę niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych,
 nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach,
 papier offsetowy,
 brystol drukowy, brystol kartotekowy, tekturę na pocztówki, tekturę manila, papier okładkowy,
 papier korespondencyjny cienki, papier powielaczowy, papier powielaczowy drzewny, papier do pisania
na maszynie, pelur, papier przebitkowy, włączając papier w rodzaju stosowanego do drukarek lub kopiarek,
 papier zabezpieczony przed fałszowaniem używany na czeki, znaczki, banknoty lub tym podobne.
Grupowanie to nie obejmuje

 bibuły lub tektury filtracyjnych (włączając bibułę na torebki do herbaty), sklasyfikowanych w 17.12.43.0.
Uwaga:
Wyrażenie PAPIER I TEKTURA, W RODZAJU STOSOWANYCH DO PISANIA, DRUKOWANIA LUB INNYCH CELÓW
GRAFICZNYCH oraz wyrażenie NIEPERFOROWANY PAPIER NA KARTY DZIURKOWANE LUB TAŚMY DZIURKOWANE
oznaczają papier i tekturę produkowane głównie z masy celulozowej bielonej lub z masy celulozowej otrzymanej
w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym.
17.12.2

BIBUŁKA TISSUE DO PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO, CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH,
RĘCZNIKÓW, SERWETEK ITP.; WATA CELULOZOWA I WSTĘGI Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCH

17.12.20.0

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek
itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 waty celulozowej paczkowanej, sklasyfikowanej w 17.22.12.0,
 waty celulozowej impregnowanej lub pokrytej substancjami farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 21.20.24.0.
17.12.3

PAPIER DO PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ

Uwaga:
Wyrażenie PAPIER I TEKTURA SIARCZANOWE (dla celów grupowań 17.12.31.0 i 17.12.32.0) oznacza wykończone
maszynowo lub satynowane maszynowo papier i tekturę, w których nie mniej niż 80 % masy całkowitej zawartości
włókien składa się z włókien otrzymanych w wyniku chemicznych procesów z zastosowaniem siarczanów lub sody,
w zwojach.
17.12.31.0

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony

17.12.32.0

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony

17.12.33.0

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

Grupowanie to obejmuje:
 papier półchemiczny na warstwę pofalowaną, tzn. papier w zwojach, w którym nie mniej niż 65 % masy
całkowitej zawartości włókien stanowi niebielone włókno z drewna liściastego.
17.12.34.0

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną

Grupowanie to obejmuje także:
 papier słomowy w zwojach otrzymywany głównie z masy celulozowej słomowej, w połączonych procesach
mechanicznych i chemicznych.
17.12.35.0

Testliner - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

Uwaga:
„Testliner” może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy
celulozowej niepochodzącej z odzysku, bielonej lub niebielonej.
17.12.4

POZOSTAŁY PAPIER NIEPOWLECZONY
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17.12.41.0

Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub
marszczony

Grupowanie to nie obejmuje:
 waty celulozowej paczkowanej, sklasyfikowanej w 17.22.12.0,
 waty celulozowej impregnowanej lub pokrytej substancjami farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 21.20.24.0.
Uwaga:
Wyrażenie PAPIER SIARCZANOWY WORKOWY oznacza papier wykończony maszynowo, w którym nie mniej niż
80 % masy całkowitej zawartości włókien, składa się z włókien otrzymanych w wyniku chemicznych procesów
z zastosowaniem siarczanów lub sody, w zwojach.
Wyrażenie PAPIER KREPOWANY LUB MARSZCZONY oznacza wyroby wytwarzane w drodze mechanicznej obróbki
wilgotnych wstęg papieru lub przez przepuszczanie gotowego papieru pomiędzy wałkami o pomarszczonej
powierzchni. Pierwotna powierzchnia papieru zostaje w tym procesie znacznie zmniejszona, a powstały wyrób
ma pomarszczoną powierzchnię i jest wysoce rozciągliwy.
Papiery krepowane lub marszczone są często barwione i używane są pojedynczo lub w wielu warstwach
do produkcji całej gamy wyrobów (np. worków na cement i pozostałych opakowań, serpentyn).
17.12.42.0

Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju
stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

Grupowanie to obejmuje:
 papier pakowy siarczynowy tzn. papier maszynowo satynowany, w którym więcej niż 40 % masy ogólnej
zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w chemicznym procesie siarczynowym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 papieru i tektury w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych,
sklasyfikowanych w 17.12.14.0.
17.12.43.0

Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy

Grupowanie to obejmuje:
 bibułę i tekturę filtracyjne, które są produktami porowatymi, pozbawionymi włókien drzewnych uzyskiwanych
w procesie mechanicznym lub półchemicznym, nieklejone i przeznaczone do wychwytywania stałych cząstek
z płynów i gazów,
 filtracyjną bibułę i tekturę analityczną, które nie mogą być ani kwaśne, ani zasadowe i powinny mieć bardzo
niską zawartość popiołu,
 papier i tekturę dachową do wyrobu, których używa się papieru i tektury pilśniowych, które są wytworzone
z masy włóknistej o różnym stopniu chłonności.
Uwaga:
BIBUŁĘ I TEKTURĘ FILTRACYJNE otrzymuje się z półmasy szmacianej lub chemicznej albo ich mieszanki; mogą one
również zawierać włókna syntetyczne lub szklane. Bibuła i tektura filtracyjne mają zastosowanie do wyrobu torebek
na herbatę, filtrów do kawy lub filtrów do pojazdów silnikowych.
Do produkcji PAPIERU I TEKTURY DACHOWEJ wykorzystuje się makulaturę i odpady papieru lub tektury, ścier
drzewny lub odpady włókiennicze w postaci włókien. Papier i tektura pilśniowe są na ogół matowe niebiesko-szarej
barwy, mają surową, włóknistą powierzchnię i zawierają zanieczyszczenia.
17.12.44.0

Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach

Grupowanie to obejmuje:
 wszelką bibułkę papierosową (włącznie z papierem do owijania i papierem ustnikowym używanymi,
odpowiednio, do owijania papierosowej masy filtracyjnej i łączenia końca filtra z papierosem), bez względu
na rozmiary i postać.
17.12.5

TEKTURA NIEPOWLECZONA, Z WYŁĄCZENIEM W RODZAJU STOSOWANEJ DO PISANIA,
DRUKOWANIA LUB INNYCH CELÓW GRAFICZNYCH

17.12.51.0

Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
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17.12.59.0

Pozostała tektura niepowleczona

Grupowanie to obejmuje także:
 pozostały papier i tekturę siarczanowe, bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy
całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym,
 pozostały papier i tekturę siarczanowe, niebielone.
17.12.6

PERGAMIN ROŚLINNY, PAPIER TŁUSZCZOODPORNY, PAPIEROWA KALKA KREŚLARSKA, PAPIER
PERGAMINOWY SATYNOWANY I POZOSTAŁE SATYNOWANE PAPIERY PRZEZROCZYSTE LUB
PÓŁPRZEZROCZYSTE

17.12.60.0

Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy
satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste

17.12.7

PAPIER I TEKTURA PRZETWORZONE

17.12.71.0

Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane

Grupowanie to obejmuje:
 papier i tekturę wykonane przez sklejenie dwóch lub więcej warstw papieru lub tektury przy użyciu spoiwa.
Wyroby te mogą być wykonane z papieru lub tektury dowolnej klasy, a materiał wiążący może być pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego (np. dekstryna, klej, smoła, asfalt, lateks),
 papier i tekturę złożone, w których środek wiążący spełnia również rolę substancji uodparniającej na wodę
(np. smołowany podwójny papier siarczanowy), pod warunkiem, że wyroby te zachowują zasadniczy charakter
papieru lub tektury,
 papier i tekturę ze wzmocnieniem wewnętrznym z masy bitumicznej, smoły, asfaltu, materiału włókienniczego
lub innego materiału (np. tekstylnej lub metalowej siatki, tworzywa sztucznego), pod warunkiem, że wyroby
te zachowują zasadniczy charakter papieru lub tektury.
17.12.72.0

Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane

Grupowanie to obejmuje:
 papiery i tekturę tłoczone, w których uzyskano widoczną nierówność powierzchni, na ogół po wyprodukowaniu
papieru, przez przepuszczenie go w stanie mokrym lub suchym pomiędzy wałkami z wytłoczonym lub wyrytym
na powierzchni wzorem, lub przez odciśnięcie wzoru za pomocą tłoczonych lub rytych metalowych matryc,
 papier i tekturę perforowane, otrzymywane przez mechaniczne przebijanie otworów za pomocą tłoczników
w papierze lub tekturze, w stanie suchym. perforacja może tworzyć wzór lub być rozłożona równomiernie,
 papier krepowany lub marszczony, tj. wyroby wytwarzane w drodze mechanicznej obróbki wilgotnych wstęg
papieru lub przez przepuszczanie gotowego papieru pomiędzy wałkami o pomarszczonej powierzchni.
pierwotna powierzchnia papieru zostaje w tym procesie znacznie zmniejszona, a powstały wyrób
ma pomarszczoną powierzchnię i jest wysoce rozciągliwy,
 papiery krepowane lub marszczone są często barwione i używane pojedynczo lub w wielu warstwach
do produkcji całej gamy wyrobów (np. worków na cement i pozostałych opakowań, serpentyn).
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów sklasyfikowanych w 17.12.20.0,

 papieru i tektury siarczanowych, krepowanych lub marszczonych, nawet tłoczonych lub perforowanych,
sklasyfikowanych w 17.12.41.0.
17.12.73.0

Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych,
powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi

Grupowanie to obejmuje także:
 papier i tekturę, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, włączając papier
w rodzaju stosowanego do drukarek lub urządzeń kopiujących,

 papier lekki powleczony, w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, pokryty
obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi.
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17.12.74.0

Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi,
z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

Grupowanie to obejmuje:
 papier siarczanowy (inny niż w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych),
powleczony jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w których
> 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie
chemicznym i o gramaturze ≤ 150 g/m2
Grupowanie to nie obejmuje:
 papieru w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, sklasyfikowanego
w 17.12.14.0.
17.12.75.0

Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi,
z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

Grupowanie to obejmuje:
 tekturę siarczanową (inną niż te w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych),
powleczoną jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w których
> 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie
chemicznym, i o gramaturze > 150 g/m2
Grupowanie to nie obejmuje:
 tektury w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, sklasyfikowanej
w 17.12.14.0.
17.12.76.0

Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery
przedrukowe, w zwojach lub arkuszach

Grupowanie to obejmuje papiery powlekane, impregnowane lub wytwarzane w inny sposób, w zwojach lub
w arkuszach, o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o jednym boku > 36 cm
i o drugim boku > 15 cm, po rozłożeniu, takie jak:
 kalki maszynowe lub podobne papiery samokopiujące składające się z papieru, który został powleczony lub
czasem impregnowany tłustymi lub woskowymi substancjami zmieszanymi z sadzą lub innym materiałem
barwiącym,
 cienki papier używany do przekładania jednorazowego lub wielokrotnego użytku,
 kalki hektograficzne do powielaczy, używane do wykonywania arkuszy wzorcowych, które z kolei służą, jako
„płyta” drukowa do wykonania większej ilości kopii,
 papiery samokopiujące (znane także, jako papiery kopiujące bezkalkowe), nawet złożone w postaci harmonijki;
nacisk zastosowany poprzez maszynę biurową lub rylec na pierwotną kartkę wywołuje reakcję pomiędzy
dwoma składnikami normalnie oddzielonymi od siebie na tej samej kartce lub na dwóch kartkach
przylegających, w wyniku, czego powstaje reprodukcja pierwotnego dokumentu,
 papiery przedrukowe na gorąco, po jednej stronie powleczone substancją termoczułą, do stosowania
w kopiarkach na podczerwień, do wykonywania kopii pierwotnego dokumentu poprzez przenoszenie barwnika
zmieszanego z substancją powlekającą na kartkę ze zwykłego papieru (proces przenoszenia cieplnego).
Grupowanie to nie obejmuje:
 kalki maszynowej, papieru samokopiującego oraz pozostałego papieru do kopiowania lub papieru
przedrukowego w zwojach o szerokości <= 36 cm lub w prostokątnych, albo kwadratowych arkuszach,
w których żaden bok nie przekracza 36 cm po rozłożeniu, lub pociętych w kształty inne niż prostokątne albo
kwadratowe, sklasyfikowanych w 17.23.11.0.
17.12.77.0

Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane,
pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach

Grupowanie to obejmuje także:
 papier i tekturę do wyrobu opakowań na napoje i inne produkty żywnościowe, z nadrukowanym tekstem
i ilustracjami odnoszącymi się do towarów, które mają w nie być zapakowane, pokryte obustronnie cienkimi,
przezroczystymi arkuszami z tworzyw sztucznych, z warstwą z folii metalowej lub bez (po stronie wewnętrznej
opakowania), wyroby te mogą być rowkowane i naznaczane, aby można było odróżnić pojedyncze pojemniki
przy odcinaniu ze zwoju,
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 papier i tekturę gumowane lub powleczone warstwą kleju, nawet samoprzylepne.
 papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, powleczonych powierzchniowo materiałami
innymi niż kaolin lub innymi substancjami nieorganicznymi, w całości lub częściowo, na jednej lub obu
powierzchniach (np. papier termoczuły używany, na przykład w aparatach telefaksowych),
 papier, tekturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, impregnowanych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 waty celulozowej impregnowanej lub powlekanej substancjami farmaceutycznymi itd., sklasyfikowanej
w 21.20.24.0
Uwaga:
Papier i tektura sklasyfikowane są w tym grupowaniu, tylko wtedy, gdy są w taśmach lub zwojach, lub
w prostokątnych (włączanie z kwadratowymi) arkuszach, dowolnego rozmiaru.
17.12.78.0

Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi,
z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

Grupowanie to obejmuje także:
 papier i tekturę wielowarstwową powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi
substancjami nieorganicznymi, w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym rozmiarze.
17.12.79.0

Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem
w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

Grupowanie to obejmuje także:
 papier i tekturę wielowarstwowe, każda warstwa bielona, powleczone jednostronnie lub obustronnie
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub
kwadratowych, o dowolnym rozmiarze.
17.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PAPIERU I TEKTURY

17.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury

17.21

PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

17.21.11.0

Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach

Grupowanie to obejmuje:
 papier i tekturę faliste, powstałe w wyniku obróbki tych materiałów przez wałki żłobkowane przy zastosowaniu
podwyższonej temperatury i pary. Mogą składać się z jednej falistej warstwy lub mogą być połączone z płaskimi
arkuszami powierzchniowymi po jednej stronie (pokryte jednostronnie) lub po obu stronach (kryte
obustronnie). Cięższe tektury mogą być złożone z wielu warstw papieru lub tektury falistej, przekładanych
warstwami płaskimi.
17.21.12.0

Worki i torby z papieru

Grupowanie to obejmuje worki i torby, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych,
w tym:
 torby papierowe do specjalnych zastosowań, takie jak: torby do odkurzaczy, torebki podróżne na wypadek
choroby morskiej.
17.21.13.0

Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej

Grupowanie to obejmuje także:
 pudełka i koperty na płyty i pozostałe opakowania (z wyłączeniem toreb), z papieru falistego lub tektury falistej.
Grupowanie to nie obejmuje:

 wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej, np. korytek do jajek, papierowych talerzy
itp., sklasyfikowanych w 17.29.19.0.
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17.21.14.0

Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste

Grupowanie to obejmuje także:

 pudełka i koperty na płyty i pozostałe opakowania (z wyłączeniem toreb) z papieru lub tektury innych niż
falista.
Grupowanie to nie obejmuje:

 wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej, np. korytek do jajek, papierowych talerzy
itp., sklasyfikowanych w 17.29.19.0.
17.21.15.0

Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju
stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury

Grupowanie to nie obejmuje:
 kopert, sklasyfikowanych w 17.23.12.0.
Uwaga:
Wyroby objęte tym grupowaniem mogą być wzmocnione lub uzupełnione elementami niewykonanymi z papieru
(np. pętlami, uchwytami, zamknięciami z metalu, drewna, tworzyw sztucznych lub materiałów włókienniczych).
Mogą również mieć ramki z metalu, tworzyw sztucznych itd. do wkładania kart informacyjnych.
17.21.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
z papieru i tektury

17.22

ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU

17.22.11.0

Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy
i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien
celulozowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 papieru i waty celulozowej impregnowanych, powlekanych lub pokrytych mydłem lub detergentem,
sklasyfikowanych w 20.41.31.0
17.22.12.0

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne
lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty
celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

Grupowanie to obejmuje także:
 odzież i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych,
 watę celulozową paczkowaną,
 watę z bawełny, z włókien chemicznych i materiałów włókienniczych i artykuły z niej,
 tampony i inne kobiece artykuły, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien
celulozowych, materiałów włókienniczych
 artykuły higieniczne, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych, np. dla
osób nietrzymających moczu lub stolca,
 wkładki do łóżka dla obłożnie chorych wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg
z włókien celulozowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 waty celulozowej, sklasyfikowanej w 17.12.20.0,

 waty celulozowej impregnowanej lub pokrytej substancjami farmaceutycznymi, sklasyfikowanej w 21.20.24.0.
17.22.13.0

Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury

17.22.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych,
toaletowych i sanitarnych z papieru

17.23

ARTYKUŁY PIŚMIENNE
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17.23.11.0

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery
przedrukowe; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru

Grupowanie to obejmuje także:
 papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe z tekstami lub wzorami do reprodukcji, nawet połączone
w sekwencję.
Grupowanie to nie obejmuje:
 papieru powleczonego substancją termoczułą stosowanego do wykonywania kopii pierwotnego dokumentu
poprzez bezpośrednie ciemnienie substancji powlekającej (proces termokopiowania), sklasyfikowanego
w 17.12.20.0 i 17.12.77.0,
 kalki maszynowej, papieru samokopiującego i pozostałych papierów do kopiowania lub papierów
przedrukowych, sklasyfikowanych 17.12.76.0,
 formularzy urzędowych i przekładanych kompletów z kalką do pisania, sklasyfikowanych w 17.23.13.0,
 światłoczułego papieru lub tektury, sklasyfikowanych w 20.59.11.0 i 74.20.11.0,
 kalkomanii, sklasyfikowanej w 58.19.13.0.
17.23.12.0

Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka,
torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów
piśmiennych

Grupowanie to nie obejmuje:
 kopert, kart pocztowych, kart listowych itd. ofrankowanych drukiem lub inaczej, znaczkami bieżącej emisji,
sklasyfikowanych w 58.19.14.0.
17.23.13.0

Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne,
z papieru lub tektury

Grupowanie to obejmuje także:
 bloki listowe,
 terminarze,
 formularze urzędowe i przekładane komplety z kalką do pisania,
 księgi zamówień,
 kwitariusze,
 zeszyty do ćwiczeń z kaligrafii,
 pamiętniki,
 notesy, włącznie z notesami na adresy i numery telefoniczne,
 okładki do wkładania luźnych stron lub podobne, np. okładki z zaciskami, okładki z dociskiem sprężynowym,
śrubowym, okładki z kółkami), teczki, okładki do akt, skoroszyty i teki,
 albumy na próbki lub kolekcje (np. na znaczki, fotografie),
 okładki książek (okładki i obwoluty), nawet z nadrukiem literowym (tytuł itd.) lub z ilustracjami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 segregatorów, sklasyfikowanych w 17.21.15.0,
 szkolnych zeszytów do ćwiczeń, w których znajdują się drukowane pytania lub ćwiczenia istotne z punktu
widzenia ich zastosowania, jako zeszytów do ćwiczeń oraz zazwyczaj wolne miejsca do odręcznego
wypełnienia, sklasyfikowanych w 58.11.1,
 zeszytów do ćwiczeń dla dzieci, zawierających głównie obrazki uzupełnione tekstem, przeznaczone do pisania
lub innych ćwiczeń, sklasyfikowanych w 58.11.13.0,
 atlasów, sklasyfikowanych w 58.11.15.0,
 losów loteryjnych, „kart zdrapek”, losów na loterie fantowe oraz losów na tombolę, sklasyfikowanych
w 58.19.19.0
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17.23.14.0

Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych,
z nadrukiem, wytłaczane lub perforowane

Grupowanie to obejmuje:
 papier i tekturę, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, nieobjętych
wcześniejszymi grupowaniami, przyciętych do kształtu innego niż prostokątny (włączając kwadratowy).
Grupowanie to nie obejmuje:
 papieru i tektury w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych,
sklasyfikowanych w 17.12.14.0.
17.23.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych

17.24

TAPETY

Klasa ta nie obejmuje:
 pokryć ściennych składających się z forniru lub korka, na podłożu z papieru, sklasyfikowanych w 16.21.21.0,
16.29.21.0, 16.29.23 lub 16.29.24.0,
 pokryć ściennych tekstylnych na podłożu z papieru, sklasyfikowanych w 17.24.12.0,
 pokryć ściennych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.23.11.0,
 pokryć ściennych składających się z folii aluminiowej na podłożu z papieru, sklasyfikowanych w 24.42.25.0.
17.24.11.0

Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne

Uwaga:
PRZEZROCZYSTE PAPIEROWE MATERIAŁY OKIENNE wykonywane są z cienkiego, twardego i wysoko satynowanego
papieru prześwitującego lub przezroczystego. Są one drukowane w różne ozdobne wzory, często barwione tak, aby
przypominały szkło barwione i używane są albo do dekoracji, albo po prostu dla zmniejszenia przezroczystości szyb
w oknach. Mogą również mieć nadrukowane teksty lub ilustracje, np. do celów reklamowych lub pokazowych.
Mogą występować w zwojach lub w rozmiarach i kształtach gotowych do naklejenia na szyby okien lub drzwi, nawet
mogą być pokryte klejem.
17.24.12.0

Pokrycia ścienne tekstylne

Grupowanie to obejmuje:
 pokrycia ścienne włókiennicze są to wyroby w rolkach o szerokości ≤ 45 cm, nadające się do ozdabiania ścian
lub sufitów, składające się z powierzchni tekstylnej, która umieszczona jest na jakimś podłożu (np. papierze)
lub której spód został poddany obróbce (impregnacji lub powleczeniu umożliwiającemu nalepianie);
powierzchnia tekstylna może być barwiona, zadrukowana lub inaczej ozdobiona, a w przypadkach, gdy
materiał ten występuje na podłożu, może je przykryć całkowicie lub częściowo.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tkanin pokrytych kosmykami tekstylnymi, nawet z dodatkowym podkładem lub impregnacją lub powleczeniem
umożliwiającymi nakładanie pasty, sklasyfikowanych w 13.96.14.0,
 pokryć ściennych, składających się z papieru lub z papieru pokrytego tworzywami sztucznymi, ozdobionych
wprost na powierzchni kosmykami tekstylnymi lub pyłem tekstylnym, sklasyfikowanych w 17.24.11.0,
 pokryć ściennych, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.23.11.0.
17.24.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet

17.29

POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY

17.29.11.0

Etykiety z papieru i tektury

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkiego rodzaju etykiety z papieru i tektury, w rodzaju stosowanych do przytwierdzania do wszelkiego
rodzaju artykułów dla wskazania ich charakteru, rodzaju, własności, przeznaczenia, ceny itd. Mogą być one
w rodzaju do naklejania (gumowane lub samoprzylepne) lub do mocowania w inny sposób, np. za pomocą
sznurka; etykiety te mogą być czyste, zadrukowane w dowolnym zakresie tekstem lub obrazkami, gumowane,
zaopatrzone w zamocowania, klamry, haczyki lub inne umocowania, lub wzmacniane metalem, lub innym
materiałem; mogą być perforowane lub występować w arkuszach lub książeczkach.
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Grupowanie to nie obejmuje:

 drukowanych samoprzylepnych „naklejek humorystycznych” oraz „naklejek okiennych”, z papieru, używanych,
na przykład. do celów reklamowych lub dekoracyjnych, sklasyfikowanych w 58.19.1.
17.29.12.0

Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej

Grupowanie to obejmuje:
 bloki, płyty i płytki filtracyjne składające się z włókien roślinnych (bawełny, lnu, drewna itd.) o wysokiej
zawartości celulozy, ściśniętych w bloki, płyty lub płytki bez użycia jakichkolwiek materiałów wiążących, gdzie
włókna pozostają w stanie luźno spojonym, mogą być także wymieszane z włóknami azbestowymi, pod
warunkiem, że zachowują charakter wyrobów z masy papierniczej.
17.29.19.0

Papier do wyrobu papierosów; szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy
papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 jajka wielkanocne, składające się z dwóch części, które są dopasowane razem w postać pojemnika, wykonane
z formowanej masy papierowej i pokryte cienkim arkuszem folii aluminiowej, drukowanej we wzory,
 papierowe tarcze z nadrukiem skali, przeznaczone do urządzeń rejestrujących parametry środowiskowe;
na tarczach sporządzane są wykresy kołowe przebiegu mierzonych wartości,
 wyrób (nocnik, miska, basen płaski lub głęboki, nerka) wytworzony z masy papierniczej z dodatkiem żywicy
akrylowej; wykorzystywany, jako pojemnik jednorazowego użytku, np. w szpitalach lub innych jednostkach
świadczących usługi medyczne,
 nocnik jednorazowy dla dzieci wykonany z tektury falistej,
 papier i tekturę, filtracyjne, na ogół o kształcie innym niż prostokątny (włączając kwadratowy), taki jak okrągłe
filtracyjne papiery i płyty,
 papier kondensatorowy, który jest papierem izolacyjnym stosowanym w kondensatorach, jako dielektryk,
 materiał termoizolacyjny o wyglądzie kłaczkowatym stosowany, np. na strychach (poddaszach) lub w murach
szczelinowych budynków, otrzymywany z porozrywanych gazet lub innych odpadów papierowych lub
tekturowych i makulatury doprowadzonych do postaci małych cząsteczek przez rozdrobnienie, a następnie
poddany obróbce chemicznej w celu zapewnienia ognioodporności,
 papierową koronkę i ozdoby; okleiny na półki,
 papierowe uszczelki i podkładki,
 papierki do cukierków, owoców i pozostałe papierki przycięte do rozmiaru,
 osłonki kiełbasiane,
 wzory ubrań, modele i szablony, nawet złożone,
 wachlarze i osłony przenośne, z oprawami z papieru lub płatkami i ramkami z dowolnego materiału oraz
oddzielnie przedstawiane oprawy,
 artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wachlarzy lub osłon przenośnych z ramami z metalu szlachetnego, sklasyfikowanych w 32.12.13.0,
 gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanych w 32.40.3,
 kart do gry, sklasyfikowanych w 32.40.41.0.
17.29.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dział 18

USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Dział ten obejmuje:
 usługi drukowania książek, gazet i pozostałych periodyków,
 usługi drukowania formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów,
 usługi reprodukcji zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub
taśmach, płyty itp.,
 usługi poligraficzne i usługi pokrewne z drukowaniem,
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 usługi introligatorskie,
 fotochemigrafię, litografię, fotoskład.
Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością wydawniczą, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 58.
18.11

USŁUGI DRUKOWANIA GAZET

18.11.10.0

Usługi drukowania gazet

Grupowanie to obejmuje:
 drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z fotokopiowaniem dokumentów, sklasyfikowanych w 82.19.11.0.
18.12

POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE

18.12.11.0

Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart
magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.

18.12.12.0

Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych
materiałów reklamowych

18.12.13.0

Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu

18.12.14.0

Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart
pocztowych

18.12.15.0

Usługi drukowania etykiet i metek

18.12.16.0

Usługi drukowania bezpośrednio na materiałach innych niż papier

Grupowanie to obejmuje:
 usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie, ceramice i materiałach
tekstylnych,
 usługi w zakresie drukowania sitowego (sitodruku) tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży.
Grupowanie to nie obejmuje:
 różnorodnych usług wykonywanych „na poczekaniu”, sklasyfikowanych w 95.29.19.0.
18.12.19.0

Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także usługi drukowania kalendarzy wszelkiego rodzaju, nut (włącznie z nutami dla
niewidomych), kalkomanii.
18.13

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU I WSPOMAGAJĄCE DRUKOWANIE; WYROBY
W RODZAJU STOSOWANYCH DO DRUKOWANIA

18.13.10.0

Usługi związane z przygotowaniem do druku

Grupowanie to obejmuje:
 wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne
rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,
 tworzenie dokumentów, publikację dokonaną przy wykorzystaniu komputera oraz pozostałe czynności
realizacyjne,
 przygotowanie danych elektronicznych, np. wprowadzanie poprawek, selekcja, powiązanie danych,
 projektowanie i elektroniczne generowanie danych,
 ustawianie tekstu w kolumny,
 usługi związane z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego
i offsetowego,
 usługi grawerowania cylindrów do reprodukcji rycin,
 transfer bezpośredni z płyty na płytę drukarską, włączając płyty fotopolimerowe,
 reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,
 prace artystyczne, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,
 pozostałe usługi związane z przygotowaniem do druku, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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18.13.20.0

Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkiego rodzaju czcionki drukarskie,
 płyty wypukłe lub wklęsłe, grawerowane ręcznie, mechanicznie lub wytrawiane kwasem, z drewna, linoleum,
miedzi, stali itd.
 kamienie litograficzne, nawet niewygrawerowane ani nieodciśnięte, pod warunkiem, że zostały one obrobione
do postaci nadającej się do naniesienia na nie grawerunku lub odcisku,
 cylindry grawerowane lub wytrawiane,
 pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 płyt światłoczułych (np. składających się z płyt metalowych lub z tworzywa sztucznego, powleczonych
światłoczułą emulsją fotograficzną lub z arkuszy ze światłoczułego tworzywa sztucznego, nawet
przymocowanych do podłoża z metalu lub z innego materiału), sklasyfikowanych w 20.59.11.0.
18.13.30.0

Usługi wspomagające drukowanie

Grupowanie to obejmuje:
 produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,
 usługi projektowania wyrobów drukowanych, np. szkiców, makiet, modeli itp.,
 pozostałe usługi wspomagające drukowanie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
18.14

USŁUGI INTROLIGATORSKIE I PODOBNE USŁUGI

18.14.10.0

Usługi introligatorskie i podobne usługi

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi oprawiania książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie,
zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń,
 pozostałe usługi wykończeniowe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u,
wiercenie, tłoczenie, perforowanie, dziurkowanie, malowanie, lakierowanie, laminowanie, zaginanie,
 ponowne oprawianie książek.
18.20

USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

18.20.10.0

Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi reprodukcji z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym
zapisem dźwiękowym.
18.20.20.0

Usługi reprodukcji nagrań wideo

Grupowanie to obejmuje:

 usługi reprodukcji z egzemplarza wzorcowego płyt DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo
18.20.30.0

Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi reprodukcji z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach
i taśmach.
Dział 19

KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY
NAFTOWEJ

Dział ten obejmuje:
 produkty pieców koksowniczych,
 brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu,
 produkty rafinacji ropy naftowej: benzyna, nafta, olej opałowy, napędowy i podobne produkty wytwarzane
na rachunek własny,
 gazy rafineryjne, takie jak: etan, propan, butan, propylen,

118

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
 eksploatację pieców koksowniczych,
 usługi związane z wytwarzaniem brykietów, brykietów i podobnych paliw stałych z węgla, torfu oraz produktów
rafinacji ropy naftowej.
Dział ten nie obejmuje:
 gazów naturalnych, takich jak: metan, etan, butan lub propan, sklasyfikowanych w 06.20.10.0,
 wyrobów z rafinowanej ropy naftowej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 20,
 gazów technicznych, sklasyfikowanych w 20.11.1,
 gazów chemicznych, sklasyfikowanych w 20.14,
 paliw gazowych, innych niż gazy pochodzące z ropy naftowej (np. gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy,
gaz miejski), sklasyfikowanych w 35.21.10.0.
Uwaga:
W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca wydzielenie z niej poszczególnych
składników, np. metodą krakingu, destylacji.
19.10

PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH

19.10.10.0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

Grupowanie to obejmuje także:
 koks gazowy (produkt uboczny powstały podczas produkcji gazu),
 koks i półkoks sproszkowany,
 koks i półkoks odlewniczy,
 wyroby otrzymane z odgazowania torfu,
 węgiel retortowy (węgiel gazowy).
Grupowanie to nie obejmuje:
 koksu pakowego, sklasyfikowanego w 19.10.30.0,
 brykietów i podobnego paliwa stałego z węgla i torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,
 koksu naftowego, sklasyfikowanego w 19.20.42.0,
 wyrobów wykonanych z węgla retortowego (węgla gazowego), wykorzystywanych do zastosowań
elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.90.13.0.
Uwaga:
WĘGIEL RETORTOWY jest twardą, czarną, kruchą postacią węgla, otrzymywaną, jako produkt uboczny
w gazowniach lub piecach koksowniczych, w których odkłada się na ścianach pieców albo retort. Węgiel ten
zazwyczaj składa się z nieregularnych kawałków, których jedna strona jest raczej płaska lub lekko zakrzywiona
odpowiednio do kształtu retorty.
19.10.20.0

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły
mineralne

Grupowanie to obejmuje:
 smoły, które są bardzo złożonymi mieszaninami składników aromatycznych i alifatycznych w różnych
proporcjach, powstałych zazwyczaj podczas destylacji węgla, lignitu lub torfu,
 pozostałe smoły mineralne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 smoły drzewnej, sklasyfikowanej w 20.14.71.0.
19.10.30.0

Pak i koks pakowy

Grupowanie to obejmuje:
 pak, który jest pozostałością po destylacji wysokotemperaturowych smół węglowych lub innych smół
mineralnych; zawiera niewielką ilość ciężkich olejów smołowych. jest zabarwiony na czarno albo brązowo
i może być miękki albo kruchy,
 pak, który poddano niewielkiej modyfikacji przez przedmuchiwanie powietrzem,
 koks pakowy, który jest ostatecznym produktem pozostającym po destylacji wysoko- lub
niskotemperaturowych smół węglowych, innych smół mineralnych lub paków z nich.

119

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
19.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.20

BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ
PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

Klasa ta obejmuje:
 płynne i gazowe paliwa lub pozostałe produkty z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji.
Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej
destylacji ropy naftowej oraz krakingu,
 paliwa silnikowe: benzynę, nafty lotnicze (kerozyny) itp.,
 oleje opałowe (lekkie, średnie i ciężkie),
 gazy rafineryjne, takie jak: etan, propan, butan, propylen,
 oleje smarowe i smary, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych,
 wyroby dla przemysłu petrochemicznego i pokryć drogowych,
 różne wyroby: benzyny lakiernicze, wazelinę, parafinę itp.,
 brykiety z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu,
 mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).
19.20.1

BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE, WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU

19.20.11.0

Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego

19.20.12.0

Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

19.20.13.0

Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z torfu

19.20.2

PALIWO SILNIKOWE, OLEJE OPAŁOWE I NAPĘDOWE; OLEJE SMAROWE

Kategoria ta nie obejmuje:

 olejów odpadowych, sklasyfikowanych w 38.12.25.0
19.20.21.0

Benzyna silnikowa (gazolina)

19.20.22.0

Benzyna lotnicza

19.20.23.0

Benzyna lakiernicza

19.20.24.0

Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych

19.20.25.0

Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

19.20.26.0

Oleje napędowe

19.20.27.0

Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

19.20.28.0

Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

19.20.29.0

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

19.20.3

GAZY I POZOSTAŁE WĘGLOWODORY GAZOWE, Z WYŁĄCZENIEM GAZU ZIEMNEGO

Kategoria ta nie obejmuje:
 gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.10.0.
19.20.31.0

Propan i butan skroplone

Grupowanie to nie obejmuje:
 gazów naturalnych, takich jak propan i butan, sklasyfikowanych w 06.20.10.0,
 skroplonego butanu w pojemnikach wykorzystywanych do napełniania i uzupełniania zapalniczek
do papierosów i podobnych, sklasyfikowanych w 32.99.43.0.
19.20.32.0

Etylen, propylen, butylen i butadien

19.20.39.0

Pozostałe gazy pochodzenia naftowego i węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego

19.20.4

POZOSTAŁE PRODUKTY NAFTOWE
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19.20.41.0

Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski

Grupowanie to obejmuje także:
 wosk mikrokrystaliczny,
 gacz parafinowy,
 ozokeryt,
 wosk montanowy,
 wosk torfowy,
 pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet
barwione
Grupowanie to nie obejmuje:

 wosków sztucznych i preparowanych, sklasyfikowanych w 20.41.42.0
19.20.42.0

Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej

Grupowanie to obejmuje także:
 ekstrakty otrzymywane przez działanie na oleje smarowe pewnymi wybranymi rozpuszczalnikami,
 żywice naftowe i inne substancje żywiczne otrzymywane z ropy naftowej
 pozostałości kwasowe i zużytych ziem wybielających, zawierające niewielką ilość oleju.
Uwagi:
KOKS NAFTOWY (koks surowy lub koks kalcynowany) jest czarną, porowatą pozostałością w postaci stałej, powstałą
z krakowania lub destylacji rozkładowej ropy naftowej, albo otrzymaną z olejów z minerałów bitumicznych. Jest
wykorzystywany głównie, jako surowiec do wyrobu elektrod (koks kalcynowany) lub jako paliwo (koks surowy).
BITUM NAFTOWY (znany również, jako pak naftowy, pak rafineryjny, asfalt naftowy) jest zazwyczaj otrzymywany,
jako pozostałość z destylacji surowej ropy naftowej. Jest brązowy lub czarny i może być miękki lub kruchy. Jest
on wykorzystywany do układania nawierzchni drogowej, ochrony przed wodą itd. Bitum naftowy lekko
zmodyfikowany przedmuchiwaniem powietrzem jest podobny do bitumu nieprzedmuchiwanego i jest objęty
niniejszą pozycją.
BITUM, KOKS I INNE POZOSTAŁOŚCI klasyfikowane są do niniejszego grupowania, jeśli powstały z obróbki olejów
łupkowych lub innych olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.
19.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM BRYKIETÓW I PODOBNYCH PALIW
STAŁYCH Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla
i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej

Dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

Dział ten obejmuje surowce organiczne i nieorganiczne, przetworzone w wyniku procesów chemicznych, w wyroby
chemiczne obejmujące:
 chemikalia podstawowe,
 pośrednie i finalne wyroby chemiczne wytworzone w wyniku transformacji podstawowych surowców.
Dział ten nie obejmuje:
 gazów naturalnych, takich jak: metan, etan, butan lub propan, sklasyfikowanych w 06.20.10.0,
 metali podstawowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 24.
20.11

GAZY TECHNICZNE

Klasa ta obejmuje gazy nieorganiczne w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub
medycznych:
 pierwiastki chemiczne w stanie gazowym,
 powietrze w stanie ciekłym lub sprężonym,
 gazy chłodnicze,
 mieszanki gazów technicznych,
 gazy obojętne, jak dwutlenek węgla,
 gazy izolacyjne.
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Klasa ta nie obejmuje:
 gazów naturalnych, takich jak: metan, etan, butan lub propan, sklasyfikowanych w 06.20.10.0,
 gazów opałowych takich jak: etan, butan lub propan, wytworzonych w procesie rafinacji ropy naftowej,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach 19.20,
 paliw gazowych z węgla, odpadów itp. sklasyfikowanych w 35.21.10.0.
20.11.11.0

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

Grupowanie to nie obejmuje:
 trytu (promieniotwórczego izotopu wodoru), sklasyfikowanego w 20.13.13.0,
 deuteru (trwałego izotopu wodoru), sklasyfikowanego w 20.13.61.0.
20.11.12.0

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

Grupowanie to obejmuje także:
 tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy),
 tritlenek arsenu,
 tlenki azotu.
20.11.13.0

Powietrze ciekłe i sprężone

Grupowanie to obejmuje także powietrze ciekłe, z którego usunięto gazy szlachetne.
20.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.12

BARWNIKI I PIGMENTY

Klasa ta obejmuje:
 barwniki i pigmenty z dowolnego surowca w formie podstawowej lub jako koncentrat,
 substancje fluorescencyjne i luminescencyjne.
Klasa ta nie obejmuje:
 gotowych preparatów barwnikowych i pigmentowych, sklasyfikowanych w 20.30.21.0.
20.12.1

TLENKI, NADTLENKI I WODOROTLENKI METALI

20.12.11.0

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnego tlenku cynku lub cynkitu, sklasyfikowanego w 07.29.15.3,
 wodorotlenku cynku, sklasyfikowanego w 20.12.19.0,

 zanieczyszczonego tlenku cynku, zwanego cynkiem szarym, sklasyfikowanego w 20.12.24.0.
20.12.12.0

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnego tlenku chromu (chromitu), naturalnego ditlenku manganu (piroluzytu), uwodnionego naturalnego
tlenku manganu (manganitu) i uwodnionego naturalnego ditlenku manganu (psylomelanu), sklasyfikowanych
w 07.29.19.
20.12.19.0

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

Grupowanie to obejmuje także:
 tlenki i wodorotlenki żelaza, kobaltu, litu, wanadu, niklu, molibdenu, berylu, tlenki germanu, kadmu, wolframu,
antymonu i ditlenek cyrkonu.
20.12.2

EKSTRAKTY GARBARSKIE LUB BARWIĄCE; GARBNIKI I ICH POCHODNE; ŚRODKI BARWIĄCE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
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20.12.21.0

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby
syntetyczne w rodzaju stosowanych, jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako
luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie

Grupowanie to obejmuje także:
 niezmieszane syntetyczne organiczne środki barwiące (nawet chemicznie zdefiniowane),
 syntetyczne organiczne środki barwiące rozcieńczone substancjami niewykazującymi własności barwiących
(np. bezwodnym siarczanem sodu, chlorkiem sodu, dekstryną, skrobią), których celem jest zmniejszenie lub
ujednolicenie ich mocy koloryzującej,
 różne rodzaje syntetycznych organicznych środków barwiących zmieszanych ze sobą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 laki japońskiej (lub chińskiej), sklasyfikowanej w 10.89.15.0,
 farb, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach klasy 20.30.
20.12.22.0

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne;
środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Grupowanie to obejmuje także:
 garbniki (pirogalolowe lub pirokatechinowe), nawet zawierające zanieczyszczenia pochodzące z procesu
ekstrakcji.
 taniniany glinu, bizmutu, wapnia, żelaza, manganu, cynku, heksametylenotetraaminy, fenazonu lub oreksyny,
 acetylotaninę i metylenoditaninę.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ekstraktów garbarskich zmieszanych z syntetycznymi produktami garbnikowymi, sklasyfikowanych
w 20.12.23.0,
 związków rtęci niezdefiniowanych chemicznie, sklasyfikowanych w 20.13.52.0.
20.12.23.0

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty
garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty garbujące, pod warunkiem, że nie są to odrębne, chemicznie zdefiniowane związki,
 substancje garbnikowe syntetyczne zmieszane z naturalnymi materiałami garbnikowymi.
20.12.24.0

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych,
jako luminofory

Grupowanie to obejmuje także:
 pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu, związków chromu,
 ultramarynę i preparaty na jej bazie,
 magnetyt oraz sztuczną ochrę, która jest otrzymywana z syntetycznych tlenków żelaza.
20.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BARWNIKÓW I PIGMENTÓW

20.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.13

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE

Klasa ta obejmuje:
 podstawowe chemikalia nieorganiczne powstałe przez zastosowanie podstawowych procesów, wynikiem,
których są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.
Klasa ta nie obejmuje:
 gazów technicznych, sklasyfikowanych w 20.11,
 amoniaku, sklasyfikowanego w 20.15.10.0,
 chlorku amonu, sklasyfikowanego w 20.15.20.0,
 nawozów azotowych i mieszanek azotowych, sklasyfikowanych w 20.15.3,
 azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanych w 20.15.5,
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 aromatyzowanej wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.53.10.0,
 metali podstawowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 24.
20.13.1

URAN WZBOGACONY I PLUTON; URAN ZUBOŻONY I TOR; POZOSTAŁE PIERWIASTKI
RADIOAKTYWNE

20.13.11.0

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

Grupowanie to obejmuje:
 uran wzbogacony w U235 oraz jego związki; pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje, włącznie z cermetalami,
produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U235, pluton lub związki tych produktów.
20.13.12.0

Uran zubożony i tor oraz ich związki

Grupowanie to obejmuje:
 uran zubożony w U235 oraz jego związki; tor i jego związki; stopy, dyspersje, włącznie z cermetalami, produkty
ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran zubożony w U235, tor lub związki tych produktów.
20.13.13.0

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby
ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

20.13.14.0

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych

Uwaga:
Nienapromieniowane sekcje paliwowe (kasety) reaktorów jądrowych składają się z materiału rozszczepialnego
lub paliworodnego, umieszczonego w osłonie wykonanej zwykle z metalu nieszlachetnego (np. cyrkonu, aluminium,
magnezu, stali nierdzewnej), wyposażonej w specjalne mechanizmy ułatwiające obsługę.
20.13.2

PIERWIASTKI CHEMICZNE,
NIEORGANICZNE

20.13.21.0

Niemetale

GDZIE

INDZIEJ

NIESKLASYFIKOWANE;

KWASY

I

ZWIĄZKI

Grupowanie to obejmuje:
 chlor, jod, fluor, brom, siarkę (sublimowaną lub strąconą), siarkę koloidalną, węgiel (sadze oraz inne postacie
węgla, gdzie indziej niesklasyfikowane), bor, tellur, krzem, fosfor, arsen, selen.
20.13.22.0

Związki halogenów i siarki z niemetalami

20.13.23.0

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć

20.13.24.0

Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu
i ditlenek siarki

Grupowanie to obejmuje także:
 kwas chlorosulfonowy,
 kwas siarkowy,
 pentatlenek difosforu, kwas fosforowy, kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie,
 tlenki boru; kwasy borowe,
 fluorowodór [kwas fluorowodorowy],
 pozostałe kwasy nieorganiczne, z wyłączeniem kwasu azotowego, mieszanin nitrujących,
 bromowodór (kwas bromowodorowy),
 cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy).
Grupowanie to nie obejmuje:
 kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, sklasyfikowanych w 20.15.10.0.
Uwaga:
OLEUM (dymiący kwas siarkowy) to kwas siarkowy zawierający nadmiar (do 80%) tritlenku siarki, występuje, jako
ciecz lub ciało stałe, o bardzo nasyconej barwie brązowej.
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20.13.25.0

Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

Grupowanie to obejmuje także:
 wodorotlenek sodu [soda kaustyczna],
 wodorotlenek potasu [potas żrący],
 nadtlenki sodu lub potasu,
 wodorotlenek i nadtlenek magnezu,
 tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru,
 wodorotlenek glinu,
 hydrazyny i hydroksyloaminy i ich soli nieorganicznych.
20.13.3

ZWIĄZKI FLUOROWCÓW Z METALAMI; PODCHLORYNY, CHLORANY I NADCHLORANY

20.13.31.0

Związki fluorowców z metalami

Grupowanie to obejmuje:
 fluorki,
 fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe,
 chlorek wapnia, magnezu, glinu, niklu,
 tlenochlorki i chlorki zasadowe,
 bromki i tlenobromki,
 jodki i tlenojodki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 chlorku amonu, sklasyfikowanego w 20.15.20.0.
20.13.32.0

Podchloryny, chlorany i nadchlorany

20.13.4

SIARCZKI, SIARCZYNY I SIARCZANY; AZOTANY, FOSFORANY I WĘGLANY

Kategoria ta nie obejmuje:
 związków rtęci niezdefiniowanych chemicznie, sklasyfikowanych w 20.13.52.0
20.13.41.0

Siarczki, siarczyny i siarczany

Grupowanie to obejmuje:
 siarczki, polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie,
 ditioniny i sulfoksylany,
 siarczyny, tiosiarczany
 siarczany, ałuny, nadtlenosiarczany (nadsiarczany).
Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnych siarczków: molibdenu (molibdenitu), wanadu (patronitu) i bizmutu (bizmutynu), sklasyfikowanych
w 07.29.19.0,
 naturalnych siarczanów wapnia (gipsu, anhydrytu, karstenitu), sklasyfikowanych w 08.11.20.0,
 siarczków niemetali, sklasyfikowanych w 20.13.22.0,
 siarczanów rtęci, sklasyfikowanych w 20.13.52.0,
 siarczanu amonu, sklasyfikowanego w 20.15.32.0,
 siarczanu potasu, sklasyfikowanego w 20.15.52.0
20.13.42.0

Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu

Grupowanie to obejmuje także:
 azotany baru, berylu, kadmu, kobaltu, niklu, ołowiu i miedzi,
 fosforany i polifosforany amonu, sodu,
 fosforany (fosforyny) glinu, manganu, kobaltu, potasu lub wapnia.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnych fosforanów wapnia, apatytytu i naturalnych fosforanów glinu wapnia sklasyfikowanych
w 08.91.19.0,
 fosforanu monoamonu i wodoroortofosforanu diamonu (fosforan diamonu), nawet czystych,
sklasyfikowanych w 20.15.72.0 lub 20.15.73.0,
 azotanu potasu, sklasyfikowanego w 20.15.76.0.
20.13.43.0

Węglany

Grupowanie to obejmuje także:
 nadtlenowęglany (nadwęglany),
 techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnego węglanu żelaza (syderytu lub chalybitu), sklasyfikowanego w 07.10.10.0,
 naturalnego węglanu miedzi (malachitu, azurytu), sklasyfikowanego w 07.29.11,
 naturalnego węglanu ołowiu, naturalnego węglanu cynku (smitsonitu), sklasyfikowanych w 07.29.15,
 kredy (naturalnego węglanu wapnia), sklasyfikowanej w 08.11.30.0,
 naturalnego węglanu baru (witerytu), sklasyfikowanego w 08.91.19.0,
 naturalnego węglanu magnezu (magnezytu), sklasyfikowanego w 08.99.29.0
20.13.5

SOLE POZOSTAŁYCH METALI

20.13.51.0

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych

Grupowanie to obejmuje także:
 wodorki palladu i innych metali szlachetnych,
 fosforki platyny i innych metali szlachetnych
 azotki srebra i innych metali szlachetnych,
 amalgamaty metali szlachetnych,
 nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie.
Uwaga:
SOLE TLENOWE I NADTLENOWE KWASÓW METALICZNYCH odpowiadają tlenkom metali, które są ich
bezwodnikami. Głównymi grupami związków obejmujących te sole są: gliniany, chromiany, manganiany,
molibdeniany, wolframiany, tytaniany, wanadany, żelaziany, cynkany i cyniany.
20.13.52.0

Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną;
amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

Grupowanie to obejmuje także:
 związki rtęci, nawet zdefiniowane chemicznie,
 wodę do pomiarów przewodnictwa oraz wodę o podobnej czystości,
 chlorek cyjanu.
Grupowanie to nie obejmuje
 amalgamatów metali szlachetnych, sklasyfikowanych w 20.13.51.0.
20.13.6

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

20.13.61.0

Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)

Grupowanie to obejmuje także:
 izotopy niepromieniotwórcze,
 związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie
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20.13.62.0

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany;
nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych

Grupowanie to obejmuje także:
 techniczne krzemiany metali alkalicznych,
 krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 związków rtęci niezdefiniowanych chemicznie, sklasyfikowanych w 20.13.52.0,
 roztworów nadtlenku wodoru, prezentowanego, jako lek w odmierzonych dawkach lub formach lub
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanego w 21.20.1.
20.13.63.0

Nadtlenek wodoru

Grupowanie to obejmuje także nadtlenek wodoru zestalony mocznikiem, nawet stabilizowany.
Grupowanie to nie obejmuje:
 roztworów nadtlenku wodoru, prezentowanego, jako lek w odmierzonych dawkach lub formach lub
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanych w 21.20.1.
20.13.64.0

Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki

Grupowanie to nie obejmuje:
 związków fosforu:
 z fluorowcami lub z siarką, sklasyfikowanych w 20.13.22.0,
 z tlenem, sklasyfikowanych w 20.13.24.0,
 wodorków palladu i innych metali szlachetnych, fosforków platyny i innych metali szlachetnych oraz azotków
srebra i innych metali szlachetnych, sklasyfikowanych w 20.13.51.0.
 nieorganicznych lub organicznych związków rtęci, nawet zdefiniowanych chemicznie, sklasyfikowanych
w 20.13.52.0,
 żelazofosforu (fosforku żelaza), sklasyfikowanego w 24.10.12.0
 mieszanin spiekanych węglików metali, w płytkach, pałeczkach, końcówkach i tym podobnych, do narzędzi,
sklasyfikowanych w 25.73.60.0.
20.13.65.0

Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

Grupowanie to obejmuje także:
 nieorganiczne lub organiczne związki metali ziem rzadkich lub mieszaniny tych metali.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnych związków metali ziem rzadkich, przykładowo ksenotymu (złożonych fosforanów), gadolinitu lub
iterbitu i cerytu (złożonych krzemianów), sklasyfikowanych w 08.91.19.0,
 roztworów nadtlenku wodoru, prezentowanego, jako lek w odmierzonych dawkach lub formach lub
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanego w 21.20.1.
Uwaga:
W skład METALI ZIEM RZADKICH wchodzą skandowce i lantanowce, tj. skand, itr, lantan, cer, prazeodym, neodym,
promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet.
20.13.66.0

Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej

Grupowanie to nie obejmuje:

 siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej, sklasyfikowanej w 20.13.21.0.
20.13.67.0

Piryty żelazowe wyprażone
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20.13.68.0

Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub
półszlachetne, nieobrobione

Grupowanie to nie obejmuje:
 kamieni szlachetnych i półszlachetnych, nieobrobionych, sklasyfikowanych w 08.99.21.0,
 piezoelektrycznych kryształków otrzymywanych ze związków chemicznych, takich jak: sole Seignette lub
Rochellete, tytanianu baru, ortomonofosforanu amonu lub ortomonofosforanu rubidu, sklasyfikowanych
w 20.59.59.9,
 oprawionych kryształków piezoelektrycznych, sklasyfikowanych w 26.11.22.0,
 piezoelektrycznych kryształków otrzymywanych z kamieni naturalnych lub syntetycznych, sklasyfikowanych
w 32.12.11.0.
20.13.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH
CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH

20.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów
nieorganicznych

20.14

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE

Klasa ta obejmuje:

 podstawowe chemikalia organiczne, takie jak:






acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
alkohole cykliczne i acykliczne,
kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy, ketony, benzochinony i związki o dwu
i wielu rodnikach zawierających tlen,
 syntetyczna gliceryna,
 organiczne związki azotowe, włączając aminy,
 alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nieprzeznaczone do spożycia,
 syntetyczny alkohol etylowy,
 inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. węgiel drzewny) itp.,
 syntetyczne aromaty,
 smołę węglową.
Uwaga:
PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE objęte niniejszą klasą powstają przez zastosowanie takich procesów jak:
kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz
wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.
20.14.1

WĘGLOWODORY I ICH POCHODNE

20.14.11.0

Węglowodory alifatyczne

Grupowanie to obejmuje:
 nasycone węglowodory alifatyczne, które obejmują: etan, butany, pentany, heksany, heptany, oktany, nonany,
dekany, pentadekany, triakontany, heksakontany
 nienasycone węglowodory alifatyczne, które obejmują: węglowodory monoetylenowe, węglowodory
polietylenowe, szereg acetylenu, węglowodory etylenowo-acetylenowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 surowego gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.10.0,
 surowego butanu i podobnych surowych węglowodorów gazowych, sklasyfikowanych w 19.20.3.
20.14.12.0

Węglowodory cykliczne

Grupowanie to obejmuje:
 węglowodory cykliczne, które są związkami zawierającymi jedynie atomy węgla i wodoru, mającymi w swej
strukturze, co najmniej jeden pierścień. Mogą być klasyfikowane w trzech kategoriach:
 cykloalkany i cykloalkeny,
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 cykloterpeny,
 węglowodory aromatyczne.
20.14.13.0

Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych

Grupowanie to obejmuje:
 chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu),
 dichlorometan (chlorek metylenu),
 chloroform (trichlorometan),
 tetrachlorek węgla,
 dichlorek etylenu (iso) (1,2-dichloroetan),
 pozostałe nasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych,
 chlorek winylu (chloroetylen),
 trichloroetylen,
 tetrachloroetylen (perchloroetylen),
 pozostałe nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych.
Grupowanie to nie obejmuje:

 preparatów lub ładunków do gaśnic przeciwpożarowych; granatów gaśniczych, sklasyfikowanych
w 20.59.52.0.
20.14.14.0

Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane

20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów

Grupowanie to obejmuje:
 fluorowane, bromowane lub jodowane pochodne węglowodorów alifatycznych,
 fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców,
 fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych,
 fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych.
20.14.2

ALKOHOLE, FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE
LUB NITROZOWANE POCHODNE; ALKOHOLE TŁUSZCZOWE PRZEMYSŁOWE

20.14.21.0

Alkohole tłuszczowe przemysłowe

20.14.22.1

Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach

20.14.22.9

Pozostałe alkohole monowodorotlenowe

Grupowanie to obejmuje:
 nasycone i nienasycone alkohole monowodorotlenowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 alkoholu etylowego, sklasyfikowanego w 11.01.10.0, 20.14.74.0,
 alkoholi tłuszczowych o czystości < 90% (w przeliczeniu na masę suchego produktu), sklasyfikowanych
w 20.14.21.0 lub 20.14.31.0,
 nafty drzewnej (surowy alkohol metylowy) otrzymywanej przez suchą destylację drewna, sklasyfikowanej
w 20.14.71.0.
20.14.23.0

Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

Grupowanie to obejmuje także:
 diole (glikol etylenowy i propylenowy) i pozostałe alkohole wielowodorotlenowe (np. trimetylolopropan,
pentaerytrytol, mannit, D-sorbit, glicerol),
 glikol etylenowy i propylenowy,
 D-sorbit,
 glicerol,
 mannit,
 fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 surowej gliceryny (o czystości < 95% w przeliczeniu na suchą masę produktu), sklasyfikowanej w 20.41.10.0.
20.14.24.0

Fenole; fenoloalkohole i pochodne fenoli

Grupowanie to obejmuje:
 monofenole monocykliczne, monofenole policykliczne, polifenole, fenoloalkohole,
 fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi.
20.14.3

KWASY TŁUSZCZOWE MONOKARBOKSYLOWE PRZEMYSŁOWE; KWASY KARBOKSYLOWE I ICH
POCHODNE

20.14.31.0

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji

Grupowanie to obejmuje także:
 przemysłowe kwasy stearynowe, oleinowe,
 przemysłowe kwasy oleju talowego.
 techniczny kwas stearynowy,
 techniczny kwas oleinowy,
 kwasy tłuszczowe oleju talowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kwasu oleinowego o czystości ≤ 85% (w przeliczeniu na masę suchego produktu), sklasyfikowanego
w 20.14.33.0.
20.14.32.0

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne

Grupowanie to obejmuje także:
 bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy nasyconych alifatycznych kwasów monokarboksylowych,
 fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne nasyconych alifatycznych kwasów
monokarboksylowych.
20.14.33.0

Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe,
cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne

Grupowanie to obejmuje także:
 nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe
lub cykloterpenowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne,
 alifatyczne kwasy polikarboksylowe, cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy
polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne.
 cykliczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy,
 estry i sole,
 kwas szczawiowy, jego sole i estry,
 kwas adypinowy, jego sole i estry,
 kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry,
 bezwodnik maleinowy.
20.14.34.0

Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich
pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli

Grupowanie to obejmuje także:
 aromatyczne kwasy polikarboksylowe,
 kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
 kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
 kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną,
 bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane
pochodne związków objętych niniejszym grupowaniem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kwasu salicylowego i jego soli, sklasyfikowanych w 21.10.10.0.
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20.14.4

ZWIĄZKI ORGANICZNE Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ

20.14.41.0

Związki z aminową grupą funkcyjną

Grupowanie to obejmuje także:
 monoaminy alifatyczne, ich pochodne i ich sole,
 poliamidy alifatyczne, ich pochodne i ich sole,
 monoaminy aromatyczne, ich pochodne i ich sole,
 poliamidy aromatyczne, ich pochodne i ich sole.
20.14.42.0

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego

Grupowanie to obejmuje także:
 aminoalkohole, z tlenową grupą funkcyjną, ich etery i estry oraz ich sole,
 aminonaftole i inne aminofenole, z tlenową grupą funkcyjną, ich etery i estry oraz ich sole,
 aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony, z tlenową grupą funkcyjną, ich etery i estry; ich sole,
 aminokwasy, z tlenową grupą funkcyjną, ich etery i estry; ich sole,
 aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 lizyny i jej estrów i ich soli, sklasyfikowanych w 21.10.20.0,
 kwasu glutaminowego i jego soli, sklasyfikowanych w 21.10.20.0.
Uwaga:
Określenie ZWIĄZKI AMINOWE Z TLENOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ oznacza związki aminowe, które oprócz aminowej
grupy funkcyjnej zawierają jedną lub więcej tlenowych grup funkcyjnych (grupy funkcyjne alkoholowe, eterowe,
fenolowe, acetalowe, aldehydowe, ketonowe itd.), jak również estry kwasów organicznych i nieorganicznych.
Grupowanie to obejmuje, zatem związki aminowe, które są pochodnymi podstawionymi amin, zawierających
tlenowe grupy funkcyjne oraz ich estry i sole.
20.14.43.0

Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne

20.14.44.0

Związki z inną azotową grupą funkcyjną

Grupowanie to obejmuje także:
 diazo-, azo- lub azoksyzwiązki,
 pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy,
 izocyjaniany, izonitryle (izocyjanki), azydki kwasów karboksylowych, cyklaminian
dimetylonitrozoaminę, tetryl.
Grupowanie to nie obejmuje:
 hydrazyny i hydroksyloaminy i ich soli nieorganicznych, sklasyfikowanych w 20.13.25.0

wapnia,

20.14.5

ZWIĄZKI SIARKI ORGANICZNE I POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE; ZWIĄZKI
HETEROCYKLICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

20.14.51.0

Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

Grupowanie to obejmuje także:
 związki siarki, których cząsteczki mają atom(y) siarki, bezpośrednio związane z atomem (atomami) węgla.
Obejmuje ono związki, których cząsteczki oprócz atomu (atomów) siarki, zawierają inne atomy niemetali lub
metali związane bezpośrednio z atomem (atomami) węgla, np. tiokarbiaminiany i ditiokarbiaminiany,
metioninę, kaptafol i metamidofos.
Uwaga:
ZWIĄZKI SIARKI ORGANICZNE I POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE nie obejmują pochodnych
sulfonowanych ani fluorowcowanych (włącznie z pochodnymi złożonymi), które - oprócz atomów wodoru, tlenu
i azotu - zawierają jedynie atomy siarki lub fluorowców, połączone bezpośrednio z atomami węgla, które nadają
im charakter pochodnych sulfonowanych lub fluorowcowanych (lub pochodnych złożonych).
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20.14.52.0

Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole

Grupowanie to obejmuje także:
 związki heterocykliczne, tylko z atomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień
furanowy (nawet uwodorniony),
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany
pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony), z wyłączeniem hydantoiny i jej pochodnych
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany
pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony),
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze układ pierścieniowy
chinolinowy lub izochinolinowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej,
 melaminę,
 laktamy,
 kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie, związki zawierające w strukturze
nieskondensowany pierścień tiazolowy (nawet uwodorniony),
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu,
 związki heterocykliczne zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień tiazolowy (nawet
uwodorniony),
 kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie, heterocykliczne związki zawierające
w strukturze benzotiazolowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej,
Grupowanie to nie obejmuje:
 związków rtęci, niezdefiniowanych chemicznie, sklasyfikowanych w 20.13.52.0,
 cyklicznych polimerów aldehydów, sklasyfikowanych w 20.14.61.0,
 nadtlenków ketonów, sklasyfikowanych w 20.14.63.2,

 laktonów, innych niż kumaryna, metylokumaryna i etylokumaryna, sklasyfikowanych w 21.10.31.0.
20.14.53.0

Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów
halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane
pochodne

Grupowanie to obejmuje także:
 estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole, estry siarkowe i ich sole, estry kwasu: azotowego i azotawego,
estry kwasu węglowego i nadtlenowęglowego oraz ich sole, estry kwasu krzemowego i ich sole.
Grupowanie to nie obejmuje:
 estrów halogenków wodoru, sklasyfikowanych w 20.14.13.0.
20.14.6

ETERY, NADTLENKI ORGANICZNE, EPOKSYDY, ACETALE I PÓŁACETALE; POZOSTAŁE ZWIĄZKI
ORGANICZNE

20.14.61.0

Związki z aldehydową grupą funkcyjną

Grupowanie to obejmuje także:
 aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
 aldehydy cykliczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
 aldehydoalkohole, aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inną tlenową grupą funkcyjną,
 cykliczne polimery aldehydów
 para formaldehyd,
 fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne powyższych związków.
20.14.62.0

Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną

Grupowanie to obejmuje także:
 ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
 ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
 ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej,
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 ketonoalkohole i ketonoaldehydy,
 fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne powyższych związków.
20.14.63.1

Etery zawierające biometanol lub bioetanol

20.14.63.2

Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne

Grupowanie to obejmuje także:
 etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki
ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie),
 epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym,
 acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną,
 fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne powyższych związków.
20.14.64.0

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje odrębne, chemicznie zdefiniowane związki organiczne
 keteny,
 kompleksy trifluorku boru z kwasem octowym, eterem dietylowym lub fenole,
 dijodek ditymolu,
 preparaty enzymatyczne:
 preparaty enzymatyczne nadające mięsu kruchość takie np., które składają się z enzymu proteolitycznego
(np. papainy) i do których dodano dekstrozę lub inne substancje spożywcze,
 preparaty enzymatyczne służące do klarowania piwa, wina lub soków owocowych (np. enzymy pektynowe
zawierające dodatek żelatyny, bentonitu itp.),
 preparaty enzymatyczne służące do odklejania materiałów włókienniczych, takie jak te, których głównym
składnikiem są a-amylazy lub proteazy bakteryjne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 diketenu, będącego laktonem, sklasyfikowanego w 21.10.31.0.
20.14.7

RÓŻNE ORGANICZNE CHEMIKALIA PODSTAWOWE

20.14.71.0

Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych
półproduktów,
 olej talowy, nawet oczyszczony,
 terpentynę balsamiczną, ekstrakcyjna lub siarczanowa,
 pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych,
 surowy dipenten,
 terpentynę posiarczynową i pozostały surowy para cymen,
 olejek sosnowy zawierający alfa terpinol, jako główny składnik,
 kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne,
 spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe,
 żywicę ciekłą i estrową,
 smołę drzewną,
 oleje ze smoły drzewnej,
 kreozot drzewny,
 drzewną benzynę ciężką,
 węgiel kostny,
 naftę drzewną (surowy alkohol metylowy) otrzymywaną przez suchą destylację drewna,
 pak roślinny, pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego,
 aktywowaną ziemię okrzemkową (diatomit).
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Grupowanie to nie obejmuje:
 past węglowych do elektrod i podobnych past na wykładziny piecowe,
 paku burgundzkiego, paku żółtego, sklasyfikowanego w 02.30.12.0,
 paku stearynowego, smoły tłuszczowej i paku glicerynowego, sklasyfikowanych w 10.41.72.0.
20.14.72.0

Węgiel drzewny

Grupowanie to nie obejmuje:
 węgla drzewnego produkowanego w lesie z wykorzystaniem metod tradycyjnych, sklasyfikowanego w 02.20,
 węgla drzewnego zmieszanego ze środkiem perfumeryjnym, sklasyfikowanego w 20.42.1,
 węgla aktywowanego, sklasyfikowanego w 20.59.54.0,
 węgla drzewnego w postaci wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanego w 21.20,
 węgli rysunkowych (ołówków węglowych), sklasyfikowanych w 32.99.15.0.
Uwaga:
WĘGIEL DRZEWNY otrzymywany jest w procesie zwęglania drewna bez dostępu powietrza. Klasyfikowany jest
do niniejszego grupowania w postaci bloków, pałeczek lub w postaci granulek lub proszku, lub aglomerowany
smołą lub inną substancją w brykiety, tabletki, kulki itd.
Podobne produkty otrzymywane przez zwęglanie łupin orzechów kokosowych lub innych, także objęte są niniejszym
grupowaniem.
20.14.73.0

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne
produkty

Grupowanie to obejmuje także surowe lub rafinowane:
 benzen, toluen, ksylen i solwentnaftę,
 oleje naftalenowe i surowy naftalen,
 oleje antracenowe i surowy antracen,
 oleje fenolowe (fenole, krezole, ksylenole itd.).
 zasady pirydynowe, chinolinowe i akrydynowe,
 oleje kreozotowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 olejów ze smoły drzewnej, sklasyfikowanych w 20.14.71.0.
20.14.74.0

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj.

Grupowanie to nie obejmuje:
 alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu < 80% obj., sklasyfikowanego w 11.01.10.0
20.14.75.1

Bioetanol skażony (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach

20.14.75.9

Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy

20.14.8

ŁUGI ODPADOWE Z PRODUKCJI PULPY DRZEWNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OLEJU TALOWEGO

20.14.80.0

Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego

Grupowanie to obejmuje także:
 stężony ług siarczynowy otrzymywany w procesie silnego zatężania ługów odpadowych z produkcji ścieru
drzewnego metodą procesu siarczynowego.
Grupowanie to nie obejmuje:

 oleju talowego, sklasyfikowanego w 20.14.71.0.
20.14.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH
CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH

20.14.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych
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20.15

NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE

Klasa ta obejmuje:
 nawozy:
 czyste lub mieszane nawozy: azotowe, fosforowe, potasowe,
 mocznikowe, surowe naturalne fosfaty i surowe naturalne sole potasowe,
 związki azotowe, takie jak: kwas azotowy, mieszaniny nitrujące, amoniak, chlorek amonu, węglan amonu,
azotyny i azotany potasu,
 nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 nawozy organiczno-mineralne,
 nawozy mikroelementowe,
 podłoże bez wsianej grzybni,
 ziemię ogrodniczą zawierającą torf, jako główny składnik,
 ziemię ogrodniczą będącą mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów.
Klasa ta nie obejmuje:
 guano, ziemi czarnej I zielonej, sklasyfikowanych w 08.91.19.0,
 wyrobów agrochemicznych, takich jak pestycydy, sklasyfikowanych w 20.20,
 nawozów, które są wyodrębnionymi, chemicznie zdefiniowanymi związkami, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach Sekcji C.
20.15.1

KWAS AZOTOWY; MIESZANINY NITRUJĄCE; AMONIAK

20.15.10.0

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak

Grupowanie to obejmuje także:
 mieszaniny nitrujące, będące mieszaninami, w różnej proporcji stężonego kwasu azotowego i stężonego kwasu
siarkowego,
 amoniak bezwodny,
 amoniak ciekły nawozowy,
 wodę amoniakalną nawozową.
20.15.2

CHLOREK AMONU; AZOTYNY

20.15.20.0

Chlorek amonu; azotyny

20.15.3

NAWOZY AZOTOWE, MINERALNE

20.15.31.0

Mocznik

Grupowanie to obejmuje:
 mocznik (diamid kwasu węglowego), nawet czysty, nawet w roztworze wodnym; stosowany przede wszystkim,
jako nawóz, ale także, jako pasza dla zwierząt, do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych,
w syntezach organicznych itp.
20.15.32.0

Siarczan amonu

20.15.33.0

Azotan amonu

20.15.34.0

Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

Uwaga:
Niektóre mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu mogą być sprzedawane, jako nawóz o nazwie „saletra
wapniowa”.
20.15.35.0

Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami
niebędącymi nawozami

Grupowanie to obejmuje także:
 nawóz azotowy w postaci granulek, składający się głównie z azotanu amonu zmieszanego z małymi ilościami
węglanu wapnia i magnezu, azotanu magnezu i wody.
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20.15.36.0

Mieszaniny mocznika i azotanu amonu

Grupowanie to obejmuje mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym.
20.15.39.0

Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu,
 nawozy azotowe mineralne lub chemiczne.
20.15.4

NAWOZY FOSFOROWE, MINERALNE

20.15.41.0

Superfosfaty

20.15.49.0

Pozostałe mineralne nawozy fosforowe

Grupowanie to nie obejmuje:

 fosforanu sodu, nawet, jeśli używany jest, jako nawóz, sklasyfikowanego w 20.13.42.0.
20.15.5

NAWOZY POTASOWE, MINERALNE

20.15.51.0

Chlorek potasu

Uwaga:
CHLOREK POTASU sklasyfikowany jest w tym grupowaniu, nawet wtedy, gdy nie stosuje się go, jako nawóz.
20.15.52.0

Siarczan potasu

Uwaga:
SIARCZAN POTASU sklasyfikowany jest w tym grupowaniu, nawet wtedy, gdy nie stosuje się go, jako nawóz.
20.15.59.0

Pozostałe mineralne nawozy potasowe

Grupowanie to obejmuje także:
 karnalit, kainit i sylwin i pozostałe surowe naturalne sole potasu,
 siarczan magnezu-potasu,
 mieszaniny nawozów potasowych np. chlorku potasu i siarczanu potasu.
Grupowanie to nie obejmuje:

 węglanu potasu, nawet, jeśli używany jest, jako nawóz, sklasyfikowanego w 20.13.43.0.
20.15.6

AZOTAN SODU

20.15.60.0

Azotan sodu

Uwaga:
AZOTAN SODU znany jest także pod nazwą saletra sodowa, saletra chilijska.
20.15.7

NAWOZY MINERALNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

20.15.71.0

Nawozy mineralne zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

Uwaga:
Wyrażenie ZAWIERAJĄCE TRZY PIERWIASTKI NAWOZOWE: AZOT, FOSFOR I POTAS oznacza, że wskazane
pierwiastki występują w wystarczającej ilości do wykazania się rzeczywistą aktywnością nawozową, a nie
są zanieczyszczeniami.
Azot może występować w postaci azotanów, soli amonowych, mocznika, cyjanoamidu wapnia lub innych związków
organicznych.
Fosfor zazwyczaj występuje w postaci fosforanów, które są bardziej lub mniej rozpuszczalne lub sporadycznie
w postaci organicznej.
Potas występuje w postaci soli (węglanu, chlorku, siarczanu, azotanu itp.).
20.15.72.0

Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)

20.15.73.0

Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
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20.15.74.0

Nawozy mineralne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor

Grupowanie to obejmuje także:
 nawozy zawierające zarówno azotany jak i fosforany z dowolnym kationem, włącznie z amonowym, ale
z wyłączeniem potasowego.
 mieszaniny soli mineralnych zawierające fosforany z dowolnym kationem (z wyłączeniem potasowego) i sole
amonowe, inne niż azotany,
 nawozy azotowo-fosforowe, w których azot jest obecny w postaci innej niż azotowa lub amoniakalna,
np. w postaci cyjanoamidu wapnia, mocznika lub innych związków organicznych.
Uwaga:
Wyrażenie ZAWIERAJĄCE DWA PIERWIASTKI NAWOZOWE: AZOT I FOSFOR oznacza, że wskazane pierwiastki
występują w wystarczającej ilości do wykazania się rzeczywistą aktywnością nawozową, a nie
są zanieczyszczeniami.
Azot może występować w postaci azotanów, soli amonowych, mocznika, cyjanoamidu wapnia lub innych związków
organicznych.
Fosfor zazwyczaj występuje w postaci fosforanów, które są bardziej lub mniej rozpuszczalne lub sporadycznie
w postaci organicznej.
20.15.75.0

Nawozy mineralne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

Grupowanie to obejmuje także:
 kalcynowane naturalne fosforany i chlorek potasu,
 superfosfaty i siarczan potasu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 chemicznie zdefiniowanych fosforanów potasu, nawet, jeżeli są one stosowane, jako nawozy,
sklasyfikowanych w 20.13.42.0.
Uwaga:
Wyrażenie ZAWIERAJĄCE DWA PIERWIASTKI NAWOZOWE: FOSFOR I POTAS oznacza, że wskazane pierwiastki
występują w wystarczającej ilości do wykazania się rzeczywistą aktywnością nawozową, a nie
są zanieczyszczeniami.
Fosfor zazwyczaj występuje w postaci fosforanów, które są bardziej lub mniej rozpuszczalne lub sporadycznie
w postaci organicznej.
Potas występuje w postaci soli (węglanu, chlorku, siarczanu, azotanu itp.).
20.15.76.0

Azotan potasu

20.15.79.0

Nawozy mineralne zawierające, co najmniej dwa z podanych pierwiastków nawozowych (azot,
fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostałe nawozy mineralne, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych
postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg.
Grupowanie to nie obejmuje:
 azotanu potasu, nawet, jeżeli jest on przeznaczony do stosowania, jako nawóz, sklasyfikowanego w 20.15.76.0.
Uwaga:
Określenie POZOSTAŁE NAWOZY dotyczy produktów stosowanych wyłącznie, jako nawozy i zawierających, jako
główny składnik, przynajmniej jeden z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor lub potas.
20.15.8

NAWOZY NATURALNE LUB ORGANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

20.15.80.0

Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 ziemię ogrodniczą zawierającą torf, jako główny składnik,
 ziemię ogrodniczą będącą mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów,
 podłoże do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni,
 mączki nawozowe,
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 kompost,
 humus – bezpostaciowe, organiczne szczątki, głównie roślinne, w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozkładu, nagromadzone w glebie lub na jej powierzchni (np. w lesie),
 mieszaniny nawozów zwierzęcych i roślinnych,
 kurzak (pomiot kurzy).
Grupowanie to nie obejmuje:
 podłoża do uprawy grzybów z wsianą grzybnią, sklasyfikowanego w 01.30.10.0,
 guano, sklasyfikowanego w 08.91.19.0,
 ziemi czarnej i ziemi cypryjskiej (zielonej), sklasyfikowanych w 08.91.19.0,
 pestycydów i innych środków agrochemicznych, sklasyfikowanych w 20.20.1,
 nawozów, które są wyodrębnionymi, chemicznie zdefiniowanymi związkami, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach Sekcji C.
20.15.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

20.15.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych

20.16

TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH

Klasa ta obejmuje produkcję żywic, tworzyw sztucznych, niewulkanizowanych termoplastycznych elastomerów,
zmieszanych i połączonych żywic w formach podstawowych, jak również produkcję żywic syntetycznych, bez ich
przetworzenia, w tym:
 tworzywa sztuczne w formach podstawowych, takie jak:
 polimery, włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,
 poliamidy,
 żywice fenolowe i epoksydowe oraz poliuretany,
 żywice alkidowe, poliestrowe i poliestry,
 silikony,
 wymieniacze jonowe polimerowe,
 celulozowe tworzywa sztuczne.
Uwaga:
Wyrażenie FORMY PODSTAWOWE odnosi się do następujących postaci:
 cieczy i past włącznie z ośrodkiem dyspersyjnym (emulsje i suspensje) oraz roztworów,
 bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków (włącznie z tłoczywami), granulek, płatków i podobnych
postaci masowych.
20.16.1

POLIMERY ETYLENU W FORMACH PODSTAWOWYCH

20.16.10.0

Polimery etylenu w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także:
 polietylen o niskiej gęstości (LDPE),
 polietylen o wysokiej gęstości (HDPE),
 polietylen liniowy o niskiej gęstości (LLDPE),
 chemicznie modyfikowany polietylen (np. chlorowany polietylen i chlorosulfonowany polietylen),
 kopolimery etylenu (np. kopolimery etylenu - octanu winylu i kopolimery etylenu - propylenu),
 mieszaniny polimerów, w których etylen jest dominującym komonomerem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wosków polietylenowych, sklasyfikowanych w 20.41.42.0
20.16.2

POLIMERY STYRENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH
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20.16.20.0

Polimery styrenu, w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także:
 polistyren, spieniony lub niespieniony,
 kopolimery styren–akrylonitryl (SAN),
 kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS).
20.16.3

POLIMERY CHLORKU WINYLU I POZOSTAŁYCH FLUOROWCOWANYCH ALKENÓW, W FORMACH
PODSTAWOWYCH

20.16.30.0

Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także:
 poli(chlorek winylu) (PCW) – niezmieszany z żadnymi innymi substancjami oraz uplastyczniony
i nieuplastyczniony,
 kopolimery chlorku winylu i etylenu, w których chlorek winylu jest monomerem dominującym,
 kopolimery fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu w formie podstawowej (fluorowany kopolimer),
 polimery chlorku winylidenu,
 fluoropolimery - poli(tetrafluoroetylen), poli(chlorotrifluoroetylen) i poli(fluorek winilidenu) itp.,
 mieszanki poli(chlorku winylu) i poli(octanu winylu), w których chlorek winylu jest monomerem
przeważającym.
20.16.4

POLIACETALE, POZOSTAŁE POLIETERY I ŻYWICE EPOKSYDOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH;
POLIWĘGLANY, ŻYWICE ALKIDOWE, POLIESTRY ALLILOWE I POZOSTAŁE POLIESTRY W FORMACH
PODSTAWOWYCH

20.16.40.0

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany,
żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także:
 polietery otrzymywane z epoksydów, glikoli lub podobnych materiałów, charakteryzujące się obecnością
eterowych grup funkcyjnych w łańcuchu polimeru, najważniejszymi członkami tej grupy są polioksyetylen,
polioksypropylen i poli(tlenek dimetylofenylenu (PPO),
 żywice epoksydowe,
 poliwęglany,
 poliestry obejmujące: żywice alkidowe, estry poliallilowe, poli(tereftalan etylenu) (PET) i pozostałe poliestry
(nasycone lub nienasycone).
20.16.5

POZOSTAŁE TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH; WYMIENIACZE JONÓW

20.16.51.0

Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także:
 polimery wszelkich alkenów (tzn. acyklicznych węglowodorów mających jedno lub więcej wiązań podwójnych),
z wyłączeniem etylenu. Ważnymi polimerami tego grupowania są polipropylen, poliizobutylen, kopolimery
propylenu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 polimerów etylenu, w formach podstawowych, sklasyfikowanych w 20.16.10.0.
20.16.52.0

Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych,
w formach podstawowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 polimerów winylowych, w formach podstawowych, sklasyfikowanych w 20.16.30.0.
20.16.53.0

Polimery akrylu w formach podstawowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 polimerów akrylowych w formach podstawowych, będących wymieniaczami jonowymi, sklasyfikowanych
w 20.16.59.0.
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Uwaga:
Określenie POLIMERY AKRYLOWE obejmuje polimery kwasu akrylowego lub metakrylowego, ich soli lub estrów,
bądź też odpowiednich aldehydów, amidów lub nitryli.
20.16.54.0

Poliamidy w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także poliamidy i ich kopolimery.
Uwaga:
POLIAMIDY LINIOWE znane są pod nazwą nylonów.
20.16.55.0

Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje żywice aminowe, takie jak:
 żywice mocznikowe (np. mocznikowo-formaldehydowe),
 żywice tiomocznikowe (na przykład tiomocznikowo-formaldehydowe),

 żywice melaminowe (na przykład melaminowo-formaldehydowe)
20.16.56.0

Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także żywice anilinowe (np. anilinowo-formaldehydowe).
20.16.57.0

Silikony w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje:
 silikony w formach podstawowych, niedające się zdefiniować chemicznie, zawierające więcej niż jeden układ
wiązań krzem-tlen-krzem oraz grupy organiczne związane z atomami krzemu przez bezpośrednie wiązania
krzem-węgiel; charakteryzują się znaczną trwałością, mogą być ciekłe, półciekłe lub stałe; obejmują oleje
silikonowe, smary, żywice i elastomery.
20.16.59.0

Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
wymieniacze jonów

Grupowanie to obejmuje także:
 żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe polimery
i prepolimery otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 celulozę i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 polimery naturalne, np. kwas alginowy, i modyfikowane polimery naturalne, np. utwardzone białka, pochodne
chemiczne kauczuku naturalnego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 celulozy regenerowanej w postaci włókien ciągłych tekstylnych, sklasyfikowanej w 20.60,

 celulozy regenerowanej w postaci cienkich, przezroczystych arkuszy, sklasyfikowanej w 22.21.30.0, 22.21.4.
20.16.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH
PODSTAWOWYCH

20.16.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych

20.17

KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH

Uwaga:
Wyrażenie FORMY PODSTAWOWE odnosi się do następujących postaci:
 cieczy i past włącznie z ośrodkiem dyspersyjnym (emulsje i suspensje) oraz roztworów,
 bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków (włącznie z tłoczywami), granulek, płatków i podobnych
postaci masowych.
20.17.10.0

Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także
 faktysę pochodzącą z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach,
 mieszaninę kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych
z kauczukiem syntetycznym i faktysą, w płytach, arkuszach lub taśmach.
20.17.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
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20.20

PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE

Klasa ta obejmuje także pestycydy niebezpieczne (20.20.16.0)
Klasa ta nie obejmuje:

 nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanych w 20.15.
20.20.11.0

Środki owadobójcze

Grupowanie to obejmuje także
 środki roztoczobójcze,
 płyny przeciwpasożytnicze do zwalczania wszy i gnid na skórze głowy,
 obroże dla psów, z tworzywa sztucznego, impregnowanych środkiem owadobójczym i środkiem
roztoczobójczym, aby ochronić psy przed pchłami i kleszczami.
Uwaga:
ŚRODKI OWADOBÓJCZE obejmują nie tylko wyroby do zabijania owadów, lecz również takie, które dają efekt
odstraszania lub wabienia.
20.20.12.0

Środki chwastobójcze

Grupowanie to obejmuje także defolianty, które są chemikaliami przeznaczonymi do powodowania
przedwczesnego zrzucania liści roślin.
Uwaga:
ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE są chemikaliami stosowanymi do kontrolowania lub niszczenia niepożądanych roślin.
20.20.13.0

Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

Grupowanie to obejmuje:
 środki opóźniające kiełkowanie, które mogą być stosowane do nasion, cebulek, bulw lub do gleby dla
wstrzymania lub opóźnienia kiełkowania lub porastania,
 regulatory wzrostu roślin, które są stosowane do zmieniania procesów życiowych roślin tak, aby przyspieszyć
lub opóźnić wzrost, zwiększyć zbiory itp. poprawić, jakość, ułatwić zbiórkę plonów itp.; hormony roślinne
(fitohormony) są jednym z typów regulatorów wzrostu roślin (np. kwas giberelinowy), także organiczne
syntetyczne chemikalia są używane, jako regulatory wzrostu roślin.
20.20.14.0

Środki odkażające

Grupowanie to obejmuje:
 środki odkażające stosowane w przemyśle spożywczym, środki bakteriostatyczne i sterylizujące,
 środki do kontroli roztoczy i kleszczy (akarycydy), mięczaków (moluskocydy), nicieni (nematocydy), gryzoni
(rodentycydy), ptaków (awicydy) i innych szkodników (np. lamperycydy, predacydy).
Uwaga:
ŚRODKI ODKAŻAJĄCE są wykorzystywane w rolnictwie do dezynfekcji nasion oraz do produkcji karmy dla zwierząt
w celu kontrolowania niepożądanych mikroorganizmów.
20.20.15.0

Środki grzybobójcze

Uwaga:
ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE są produktami, które zabezpieczają przed wzrostem grzybów (np. preparaty na bazie
związków miedzi) lub, które są przeznaczone do wyniszczenia grzybów już obecnych (np. preparaty na bazie
formaldehydu).
20.20.16.0

Pestycydy niebezpieczne

Grupowanie to obejmuje wyłącznie wyroby objęte grupowaniami 20.20.11.0-20.20.15.0 i 20.20.19.0 zawierające
jedną lub więcej z następujących substancji: aldryna (ISO); binapakryl (ISO); kamfechlor (ISO) (toksafen); kaptafol
(ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzylat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), (1,1,1-trichloro-2,2bis(p-chlorofenylo) etan); dieldryna (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i jego sole; dinoseb (ISO), jego
sole lub estry; dibromek etylenu (ISO) (1,2 dibromoetan); dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan);
fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); heksachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)),
włącznie z lindanem (ISO, INN); związki rtęci; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (tlenek etylenu);
paration (ISO); paration-metyl (ISO) (metyloparation); pentachlorofenol (ISO), jego sole lub estry; fosfamidon (ISO);
2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5 trichlorofenoksyoctowy), jego sole lub estry; związki tributylocyny.
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Grupowanie to obejmuje także możliwe do rozpylania preparaty proszkowe zawierające mieszaninę benomylu
(ISO), karbofuranu (ISO) i tiramu (ISO).
20.20.19.0

Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne

Grupowanie to obejmuje także:
 środki gryzoniobójcze (rodentycydy),
 pozostałe produkty ochrony roślin, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub
w postaci preparatów lub artykułów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
20.20.99.0

Usługi podwykonawców
agrochemicznych

związane

z

produkcją

pestycydów

i

pozostałych

środków

20.30

FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY
I MASY USZCZELNIAJĄCE

20.30.1

FARBY I POKOSTY NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH

20.30.11.0

Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone
w środowisku wodnym

Grupowanie to obejmuje:
 farby złożone z dyspersji lub roztworów spoiwa na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych,
modyfikowanych chemicznie w środowisku wodnym, zmieszanych z dyspersjami nierozpuszczalnych środków
barwiących (głównie pigmentów mineralnych lub organicznych albo laków barwnikowych) i wypełniaczami.
Wyroby te stabilizuje się dodatkiem środków aktywnych powierzchniowo i koloidów zabezpieczających.
 pokosty, podobne do farb, z tą różnicą, że nie zawierają pigmentów, mogą jednak zawierać substancję
barwiącą rozpuszczalną w spoiwie.
Uwaga:
Określenie ŚRODOWISKO WODNE oznacza jakiekolwiek środowisko składające się z wody lub mieszaniny wody
i rozpuszczalnika rozpuszczalnego w wodzie.
20.30.12.0

Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub
rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory

Grupowanie to obejmuje:
 farby, które są zawiesinami nierozpuszczalnych środków barwiących (głównie pigmentów mineralnych bądź
organicznych lub laków barwnikowych), albo proszków lub płatków metali w cieczy nośnej, składającej się
ze spoiwa rozproszonego lub rozpuszczonego w środowisku niewodnym,
 pokosty i lakiery są preparatami w stanie ciekłym, służącymi do zabezpieczania lub zdobienia powierzchni. Ich
bazą są syntetyczne polimery (włącznie z kauczukiem syntetycznym), lub chemicznie zmodyfikowane polimery
naturalne (takie jak azotan celulozy lub inne pochodne celulozy, nowolaki lub inne żywice fenolowe, żywice
aminowe i silikony itp.), z dodatkiem rozpuszczalników i rozcieńczalników.
Uwaga:
Wyrażenie ROZTWORY obejmuje roztwory (inne niż kolodia) złożone z dowolnych wyrobów, wyszczególnionych
w grupowaniach od 20.16.10.0 do 20.16.59.0, w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, gdy masa rozpuszczalnika
przekracza 50 % masy roztworu.
20.30.2

POZOSTAŁE FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI
WYROBY; FARBY DO CELÓW ARTYSTYCZNYCH I FARBA DRUKARSKA

20.30.21.0

Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe
materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby stosowane do produkcji powłok dla wyrobów ceramicznych, szklanych lub metalowych, a także
do produkcji np. wyrobów laboratoryjnych, izolatorów elektrycznych, materiałów ściernych, ozdób
choinkowych, barwionych wyrobów szklanych itp.,
 wszystkie odmiany szkła (włączając witryny i szkło otrzymywane ze stopionego kwarcu lub innej stopionej
krzemionki) tylko w postaci proszku, granulek lub płatków, nawet barwionych lub srebrzonych.
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20.30.22.0

Pozostałe farby, lakiery i podobne środki pokrywające; gotowe sykatywy i masy uszczelniające

Grupowanie to obejmuje także:
 farby (włącznie z emaliami), do których zalicza się: oleje schnące (np. olej lniany), żywice naturalne rozproszone
lub rozpuszczone w środowisku wodnym lub niewodnym, z dodatkiem pigmentu, jakiekolwiek ciekłe spoiwo,
farby na bazie kauczuku (innego niż kauczuk syntetyczny),
 pokosty (włącznie z lakierami), w tym pokosty i lakiery na bazie kauczuku (innego niż kauczuk syntetyczny),
 farby wodne (włącznie z bielidłem do czyszczenia obuwia) i gotowe pigmenty wodne używane do wykańczania
skóry wyprawionej,
 gotowe sykatywy będące mieszaninami przyspieszającymi wysychanie niektórych farb lub pokostów przez
wspomożenie utleniania oleju schnącego,
 kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie,
 nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów,
 organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe
zmywacze farb i lakierów,
 folie do wytłoczeń stosowane z zastosowaniem ciśnienia (i zazwyczaj ciepła), do drukowania okładek książek,
wkładek do kapeluszy itp., ręcznie lub maszynowo,
 „farbę cementową”, składającą się z mieszanki białego cementu portlandzkiego (od 70 do 95% masy), środka
barwiącego, przyspieszacza wiązania, środka hydrofobowego, a czasami proszków mineralnych (np. wapna
hydratyzowanego i kredy płukanej),
 preparaty stosowane do hermetycznego uszczelniania metalowych puszek, składające się z wodnych dyspersji
o następującym składzie: kauczuk butadienowo-styrenowy, środek barwiący, plastyfikator, wypełniacze,
spoiwa i antyutleniacz.
20.30.23.0

Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby
do celów rozrywkowych i podobne

Grupowanie to obejmuje także:
 gotowe barwniki lub gotowe farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące
odcienie, farby do celów rozrywkowych (akwarele, gwasze, farby olejne itp.), pod warunkiem, że występują
w postaci tabletek lub w opakowaniach takich jak: tuby, małe słoiki lub butelki, miseczki,
 farby sprzedawane w zestawach, nawet zawierające pędzle, palety, szpachle, wiszory, miseczki itp.
20.30.24.0

Farba drukarska

Grupowanie to obejmuje:
 farby drukarskie (lub barwniki), które są pastami o różnej konsystencji, otrzymywanymi przez zmieszanie
bardzo drobno zmielonego pigmentu czarnego lub kolorowego z nośnikiem. Pigmentem dla farb czarnych jest
zwykle sadza, a dla farb barwnych pigmenty organiczne lub nieorganiczne. Ciecz nośna składa się albo z żywic
naturalnych albo z polimerów syntetycznych, rozproszonych w olejach lub rozpuszczonych
w rozpuszczalnikach i zawiera niewielką ilość dodatków w celu uzyskania pożądanych właściwości
funkcjonalnych.
20.30.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH
ŚRODKÓW POKRYWAJĄCYCH, FARB DRUKARSKICH, GOTOWYCH SYKATYW I MAS
USZCZELNIAJĄCYCH

20.30.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków
pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających

20.41

MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE

Klasa ta obejmuje także:

 włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte substancjami lub preparatami, w których materiał
włókienniczy występuje tylko, jako nośnik.
20.41.1

GLICERYNA
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20.41.10.0

Gliceryna surowa

Grupowanie to nie obejmuje:
 gliceryny o czystości =>95% w przeliczeniu na masę suchego produktu, sklasyfikowanej w 20.14.23.0.
20.41.2

ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, Z WYŁĄCZENIEM MYDŁA

20.41.20.0

Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła

Grupowanie to obejmuje organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej,
takie jak:
 anionowe, które wytwarzają w roztworze wodnym ujemnie naładowane jony organiczne, odpowiedzialne
za aktywność powierzchniową,
 kationowe, które wytwarzają w roztworze wodnym dodatnio naładowane jony organiczne, odpowiedzialne
za aktywność powierzchniową.
 niejonowe, nietworzące jonów w roztworze wodnym,
 amfoteryczne, które w zależności od warunków środowiska mogą wytwarzać w roztworze wodnym jony
i nadać związkowi właściwości anionowego lub kationowego środka powierzchniowo czynnego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mydła, sklasyfikowanego w 20.41.31.0,
 mydła kosmetycznego, sklasyfikowanego w 20.42.19.0.
20.41.3

MYDŁO, ŚRODKI PIORĄCE I CZYSZCZĄCE

20.41.31.0

Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania, jako mydło;
papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub
detergentem

Grupowanie to obejmuje także:
 mydło w postaci płatków, granulek, proszków, past lub w roztworach wodnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mydła do stosowania toaletowego (włączając lecznicze), sklasyfikowanego w 20.42.19.0.
20.41.32.0

Detergenty i preparaty do prania

Grupowanie to obejmuje detergenty i preparaty powierzchniowo czynne, do prania (włącznie z pomocniczymi
preparatami piorącymi) oraz detergenty i preparaty czyszczące.
Grupowanie to nie obejmuje:
 organicznych środków powierzchniowo czynnych, mydła i organicznych preparatów powierzchniowo
czynnych, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, i produktów i preparatów do mycia skóry,
w postaci płynów lub kremów, sklasyfikowanych w 20.41.20.0 i 20.41.31.0.
20.41.4

PREPARATY ZAPACHOWE, WOSKI ORAZ POZOSTAŁE PREPARATY DO CZYSZCZENIA

20.41.41.0

Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty zapachowe/perfumowane (np. w formie poduszeczek bawełnianych wypełnionych watą nasączoną
esencją zapachową), przeznaczone do umieszczania w szafie, szufladach, garderobie, w samochodzie czy
w torebce damskiej,
 preparaty zapachowe stosowane w trakcie obrzędów religijnych.
20.41.42.0

Woski sztuczne i preparowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 alkoholi lanolinowych, nawet, jeśli mają charakter wosków, sklasyfikowanych w 13.10.10.0
 olejów uwodornionych, nawet, jeśli mają one charakter wosków, sklasyfikowanych w 10.41.60.0,
 przemysłowych, monokarboksylowych kwasów tłuszczowych i przemysłowych alkoholi tłuszczowych, nawet,
jeśli mają one charakter wosków, sklasyfikowanych w 20.14.21.0 lub 20.14.31.0,
 wosku dentystycznego, sklasyfikowanego w 20.59.52.0.
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20.41.43.0

Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu

Grupowanie to obejmuje także:
 pasty i kremy do skór mające właściwości konserwujące,
 preparaty do czyszczenia, polerowania, w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych
komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 bielideł do obuwia, w postaci tabletek, i gotowych ciekłych barwników do obuwia ze skóry zamszowej,
sklasyfikowanych w 20.30.22.0,
 degrasów i degrasów sztucznych, sklasyfikowanych w 10.41.72.0.
20.41.44.0

Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty do czyszczenia, polerowania, w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych
komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami.
20.41.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW
PIORĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH

20.41.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących,
czyszczących i polerujących

20.42

PREPARATY KOSMETYCZNE I TOALETOWE

20.42.11.0

Perfumy i wody toaletowe

Grupowanie to obejmuje:
 perfumy w postaci cieczy, kremu lub stałej (włącznie z pałeczkami),
 wody toaletowe przeznaczone do nadawania zapachu głównie ciału ludzkiemu, np. wodę toaletową dla dzieci
o zapachu owocowym.
Uwaga:
PERFUMY składają się na ogół z olejków eterycznych, konkretów kwiatowych, absolutów lub mieszanin
syntetycznych substancji zapachowych rozpuszczonych w wysokoprocentowym alkoholu; zwykle zawierają one
nieznacznie perfumowane środki pomocnicze oraz utrwalacz lub stabilizator.
WODY TOALETOWE, np. woda lawendowa, woda kolońska zawierają mniej olejków eterycznych itp. oraz słabszy
procentowo alkohol niż perfumy.
20.42.12.0

Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu

Grupowanie to obejmuje:
 szminki i inne preparaty do upiększania ust,
 cienie do oczu,
 tusze do rzęs,
 ołówki do brwi,
 inne preparaty do upiększania ust lub oczu, gdzie indziej niesklasyfikowane.
20.42.13.0

Kosmetyki do manicure i pedicure

Grupowanie to obejmuje:
 lakiery i emalie do paznokci,
 zmywacze,
 preparaty do usuwania naskórka,
 zestawy przeznaczone do pielęgnacji płytki paznokcia,
 inne preparaty do manicure lub pedicure, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sztucznych paznokci z uformowanego tworzywa sztucznego, sklasyfikowanych w 22.29.29.0.
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20.42.14.0

Pudry kosmetyczne lub toaletowe

Grupowanie to obejmuje także:
 pudry do twarzy (nawet prasowane),
 pudry aktorskie,
 zasypki dla dzieci (włącznie z talkiem w proszku, niezmieszanym, nieperfumowanym),
20.42.15.0

Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty
do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 naturalną wodę mineralną, sprężoną w pojemnikach, rozpylaną za pomocą naturalnych i neutralnych gazów,
stosowaną do pielęgnacji skóry (zraszanie, hydromasaż itd.),
 kremy do pielęgnacji cery, kremy do skóry, odżywcze (włącznie z preparatami zawierającymi mleczko pszczele),
 toniki do skóry,
 balsamy do ciała,
 wazelinę do pielęgnacji skóry,
 kremy ochronne przeciw podrażnieniom skóry,
 dające się wstrzykiwać żele śródskórne do usuwania zmarszczek i powiększania ust (w tym te zawierające kwas
hialuronowy);
 preparaty przeciwko trądzikowi, które są przeznaczone zasadniczo do oczyszczenia skóry i które nie zawierają
dostatecznie dużej ilości składników aktywnych, wskazujących na ich terapeutyczne lub profilaktyczne
działanie,
 octy toaletowe, które są mieszaninami octów lub kwasu octowego i perfumowanego alkoholu,
 rękawiczki i skarpetki do pielęgnacji dłoni i stóp, z naniesioną (na wewnętrznej stronie) cienką warstwą serum,
 maseczki kosmetyczne na twarz,
 pianki do demakijażu,
 wyroby w postaci profilowanego paska wykonanego z włókniny, z naniesionymi po jednej stronie substancjami
kosmetycznymi, stosowane w celu usunięcia zaskórników i zanieczyszczeń skóry zatykających pory.
20.42.16.0

Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów

Grupowanie to nie obejmuje:
 preparatów stosowanych do włosów na innych częściach ciała niż głowa, sklasyfikowanych w 20.42.19.0.
20.42.17.0

Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 żele do stylizacji włosów,
 odżywki do włosów
 pianki do układania włosów, zawierające m.in. ekstrakty roślinne,
 serum regenerujące skórę głowy, na bazie leczniczych ziół chińskich stymulujących wzrost zdrowych włosów,
 brylantyny,
 olejki do włosów, kremy („pomady”),
 farby i rozjaśniacze do włosów,
 płukanki do włosów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 preparatów stosowanych do włosów na innych częściach ciała niż głowa, sklasyfikowanych w 20.42.19.0.
20.42.18.0

Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez),
nić dentystyczna

Grupowanie to obejmuje także:
 pasty do zębów i inne preparaty do zębów,
 preparaty do czyszczenia lub polerowania protez, nawet zawierające środki o właściwościach ścierających,

146

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
 preparaty przeciw tworzeniu się osadu nazębnego w postaci płynu, przeznaczony do usuwania osadu
nazębnego oraz zapewnienia zębom połysku; preparaty stosowane są do płukania przed czyszczeniem zębów
szczoteczką i środkiem do czyszczenia zębów,
 roztwory antyseptyczne składające się, między innymi, z kwasu bornego, tymolu, eukaliptolu i kwasu
benzoesowego, przeznaczone do wspomagania higieny zębów i jamy ustnej, w celu zapobiegania przykremu
oddechowi oraz tworzeniu się osadu nazębnego, lecz posiadające wyłącznie pomocnicze właściwości lecznicze
lub profilaktyczne,
 płyny do płukania ust i odświeżacze jamy ustnej.
 pasty, proszki i tabletki, do przytwierdzania protez zębowych.
20.42.19.0

Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki
przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub
toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty toaletowe dla zwierząt (np. szampony),
 sole kąpielowe perfumowane,
 depilatory,
 mydła,
 papier, watolinę, filc i włókninę, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem,
do stosowania toaletowego (włączając produkty lecznicze),
 organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów,
 pianki i żele do golenia w aerozolu, zawierające składniki nawilżające i kompleksy witaminowe,
 balsam po goleniu z witaminą E i prowitaminą B5, zawierający składniki nawilżające,
 wody po goleniu do nawilżania i pielęgnacji skóry,
 jednorazowe ściereczki i rękawiczki wykonane z włókniny wiskozowej, nasączone płynem oczyszczającym
skórę.
20.42.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.51

MATERIAŁY WYBUCHOWE; ZAPAŁKI

20.51.1

MATERIAŁY WYBUCHOWE GOTOWE; LONTY PROCHOWE; LONTY DETONUJĄCE; SPŁONKI
NABOJOWE LUB DETONUJĄCE; ZAPALNIKI; DETONATORY ELEKTRYCZNE; OGNIE SZTUCZNE

20.51.11.0

Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe

Grupowanie to obejmuje także:
 proch strzelniczy (dymny, bezdymny lub złożony) do broni palnej,
 prochy napędowe do rakiet,
 mieszaniny substancji chemicznych, których spalanie wywołuje bardziej gwałtowną reakcję niż tę wywoływaną
przez prochy strzelnicze,
 kompozycje inicjujące lub zapłonowe, stosowane zwykle do przygotowywania zapalników uderzeniowych,
ciernych lub płomieniowych, do ładunków miotających lub detonatorów do materiałów wybuchowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków, nawet wtedy, gdy mogą być one materiałami wybuchowymi,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 20,
 nitrocelulozy (azotanów celulozy), np. bawełny strzelniczej, sklasyfikowanej w 20.16.59.0
20.51.12.0

Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne

Grupowanie to nie obejmuje:

 zapalników pocisków i łusek nabojów, ze spłonkami lub bez, sklasyfikowanych w 25.40.13.0.
20.51.13.0

Ognie sztuczne

Grupowanie to obejmuje także:
 pochodnie iluminacyjne,
 petardy inne niż sygnalizacyjne,
147

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
 rozpylacze,
 zapałki i ognie bengalskie,
 wyroby pirotechniczne, mające zapewnić zabawę wywołując efekty akustyczne, świetlne i dymne podczas ich
spalania.
20.51.14.0

Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły
pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 wykrywacze, które są stosowane w lampach bezpieczeństwa, znanych, jako lamy z bezpiecznym płomieniem,
przeznaczone do ujawniania gazu kopalnianego w sztolniach górniczych,
 kapiszony do pistoletów zabawek,
 świece magiczne i zimne ognie bożonarodzeniowe,
 urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub świetlnej.
20.51.2

ZAPAŁKI

20.51.20.0

Zapałki

Grupowanie to nie obejmuje:
 zapałek bengalskich i innych wyrobów pirotechnicznych, zapalających się przez potarcie i o wyglądzie zapałek,
sklasyfikowanych w 20.51.13.0.
20.51.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I ZAPAŁEK

20.51.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek

20.52

KLEJE

20.52.10.0

Kleje

Grupowanie to obejmuje także:
 kleje kazeinowe,
 karuk,
 kleje glutenowe,
 kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych,
 wyroby odpowiednie do stosowania, jako kleje lub spoiwa,
 spoiwa na bazie polimerów lub na bazie kauczuku (z wył. produktów odpowiednich do stosowania, jako kleje
lub spoiwa),
 kleje gotowe.
20.52.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów

20.53

OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

20.53.10.0

Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych

Grupowanie to obejmuje także
 aromatyzowaną wodę destylowaną,
 koncentraty olejków eterycznych,
 wyekstrahowane oleożywice,
 roztwory olejków eterycznych w wodzie,
 mieszaniny olejków eterycznych, mieszaniny rezinoidów, mieszaniny wyekstrahowanych oleożywic,
mieszaniny olejków eterycznych z rezinoidami lub wyekstrahowanymi oleożywicami lub ich dowolnej
kombinacji oraz mieszaniny na bazie olejków eterycznych, rezinoidów lub wyekstrahowanych oleożywic.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oleożywic naturalnych, sklasyfikowanych w 02.30.12.0,
 wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.13.52.0,
 perfum i wód toaletowych, sklasyfikowanych w 20.42.11.0.
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20.53.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji
zapachowych

20.59

POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Klasa ta obejmuje:
 płyty i błony fotograficzne, papier światłoczuły i pozostałe nienaświetlone materiały światłoczułe,
 wyroby chemiczne do zastosowań fotograficznych,
 żelatynę i jej pochodne,
 pozostałe wyroby chemiczne, takie jak:
 peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,
 materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry,
 proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego oraz spawania,
 preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali,
 gotowe dodatki do cementu,
 węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe
produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych,
 środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu,
 roztwory do układów hydraulicznych,
 złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne,
 biopaliwa,
 atrament i tusze.
20.59.1

PŁYTY I FILMY FOTOGRAFICZNE, FILMY DO NATYCHMIASTOWYCH ODBITEK; PREPARATY
CHEMICZNE I NIEZMIESZANE WYROBY DO STOSOWANIA W FOTOGRAFICE

20.59.11.0

Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone;
papier fotograficzny

Grupowanie to obejmuje także:
 filmy fotograficzne płaskie i w rolkach, nienaświetlone wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub
tekstylia,
 płyty rentgenowskie,
 płaskie filmy, włącznie z przeznaczonymi dla rentgenografii dentystycznej,
 płyty do reprodukcji fotomechanicznej, w rodzaju stosowanych do fotograwerowania, fotolitografii itp.,
 płyty i filmy do użytku w mikrofotografii, fotomikrografii, astronomii, fotografii promieni kosmicznych,
fotografii lotniczej itp.,
 filmy wrażliwe na fotoelektryczny zapis dźwięku,
 filmy do grafiki artystycznej.
Grupowanie to nie obejmuje:

 gotowych nienagranych filmów do mechanicznego zapisu dźwięku, sklasyfikowanych w 26.80.1.
20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne
do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 wywoływacze, utrwalacze, wzmacniacze i osłabiacze, środki tonujące, wywabiacze,
 kasety z tonerem do urządzeń kopiujących,
 wywoływacze do ujawniania utajnionych obrazów fotograficznych i mające zastosowanie do elektrostatycznej
reprodukcji dokumentów.
20.59.2

TŁUSZCZE I OLEJE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, CHEMICZNIE MODYFIKOWANE; NIEJADALNE
MIESZANINY TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ZWIERZĘCYCH I ROŚLINNYCH
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20.59.20.0

Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów
i olejów zwierzęcych i roślinnych

Grupowanie to obejmuje:
 tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne, i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane,
napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane
chemicznie,
 niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych
tłuszczów lub olejów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tłuszczów i olejów, roślinnych lub zwierzęcych i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych,
estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej
nieprzetworzonych, sklasyfikowanych w 10.41.60.0,
 preparatów w rodzaju stosowanych do pasz dla zwierząt, sklasyfikowanych w 10.91.10.0 lub 10.92.10.0,
 olejów sulfonowanych (tzn. olejów poddanych działaniu kwasu siarkowego), sklasyfikowanych w 20.41.20.0
lub 20.41.32.0.
20.59.3

ATRAMENT DO PISANIA, TUSZ KREŚLARSKI I POZOSTAŁE ATRAMENTY I TUSZE

20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze

Grupowanie to obejmuje także: zbiorniczki atramentu do zwykłych piór wiecznych
Grupowanie to nie obejmuje:
 końcówek do piór kulkowych wraz z ich wkładami napełnionymi tuszem, sklasyfikowanych w 32.99.12.0,
 taśm nasyconych farbą drukarską do maszyn do pisania lub poduszek nasyconych tuszem, sklasyfikowanych
w 32.99.16.0.
20.59.4

PREPARATY SMAROWE; DODATKI; ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ZAMARZANIU

20.59.41.0

Preparaty smarowe

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty smarowe stosowane dla zmniejszenia tarcia między elementami ruchomymi maszyn, pojazdów,
samolotów i innych urządzeń, przyrządów lub instrumentów,
 preparaty chłodząco-smarujące,
 preparaty smarowe do ciągnienia drutu ułatwiające poślizg walcówki przez ciągadła,
 preparaty do rozluźniania śrub lub nakrętek,
 preparaty przeciwrdzewne i antykorozyjne składające się głównie ze smarów,
 preparaty stosowane do smarowania, oliwienia lub natłuszczania, tekstyliów, skóry wyprawionej, skór
surowych, skór futerkowych, itp.
 preparaty na bazie smarów, do wyjmowania z form, stosowane w różnych przemysłach (np. tworzyw
sztucznych, gumowym, budowlanym, odlewniczym).
Grupowanie to nie obejmuje:
 syntetycznych degrasów, sklasyfikowanych w 10.41.72.0,
 grafitu koloidalnego lub półkoloidalnego lub past grafitowych, sklasyfikowanych w 23.99.14.0,
 preparatów żelowych przeznaczonych do stosowania w medycynie lub weterynarii, jako środki do smarowania
części ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt
pomiędzy ciałem i instrumentami medycznymi, sklasyfikowanych w 32.50.50.0.
20.59.42.0

Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów

Grupowanie to obejmuje:
 preparaty, które są dodatkami do olejów mineralnych lub do innych cieczy, używane do tych samych celów,
służące do wyeliminowania lub zmniejszenia niepożądanych właściwości albo nadawania lub polepszania
żądanych właściwości.
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20.59.43.0

Płyny hydrauliczne hamulcowe;
przeciwoblodzeniowe

środki

zapobiegające

zamarzaniu

i

gotowe

płyny

Grupowanie to obejmuje także:
 gotowe płyny hydrauliczne na bazie poliglikoli, silikonów lub innych polimerów,
 koncentraty płynów zapobiegających zamarzaniu.
20.59.5

RÓŻNE WYROBY CHEMICZNE

20.59.51.0

Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek
skórzany

Grupowanie to obejmuje także:
 peptoniany, które są pochodnymi peptonów, gluteliny i prolaminy, globuliny, glicyninę, keratyny,
nukleoproteidy, izolaty białkowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 niezdefiniowanych chemicznie nieorganicznych lub organicznych związków rtęci, sklasyfikowanych
w 20.13.52.0,
 enzymów, sklasyfikowanych w 20.14.64.0,
 utwardzonych białek, sklasyfikowanych w 20.16.59.0,
 wyrobów objętych niniejszym grupowaniem, pakowanych, jako leki, sklasyfikowanych w 21.20.
20.59.52.0

Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu;
preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów;
złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci,
 zestawy do diagnostyki molekularnej in vitro,
 preparaty znane, jako „wosk dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”,
 odczynniki do prowadzenia badań naukowych techniką immunoprecypitacji,
 testy diagnostyczne, włączając paski testowe do glukometrów,
 gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów, włącznie z wirusami i podobnymi, lub komórek
roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych,
 granaty gaśnicze.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gaśnic, które uruchamiają się za pomocą iglicy, obracając lub pociągając za spust, sklasyfikowanych
w 28.29.22.0,
 cementów dentystycznych i innych wypełniaczy dentystycznych, sklasyfikowanych w 32.50.50.0.
20.59.53.0

Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania
w elektronice

Grupowanie to obejmuje także:
 pierwiastki chemiczne w postaci płytek, cylindrów, prętów lub podobnych postaciach, do stosowania
w elektronice,
 kryształy polerowane lub nie, nawet pokryte jednorodną warstwą epitaksjalną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kryształów, które poddano dokładniejszej obróbce (np. metodą selektywnej dyfuzji), sklasyfikowanych
w 26.11.22.0 jako elementy półprzewodnikowe.
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20.59.54.0

Węgiel aktywny

Grupowanie to obejmuje:
 węgiel aktywowany, który otrzymuje się zwykle przez wysokotemperaturową obróbkę węgla pochodzenia
roślinnego, mineralnego lub innego (węgla drzewnego, z łupiny orzecha kokosowego, z torfu, węgla
brunatnego, kamiennego, antracytu itp.) w obecności pary wodnej, dwutlenku węgla lub innego gazu
(aktywacja gazowa) albo przez suche wyprażanie materiałów celulozowych, nasyconych roztworami
niektórych produktów chemicznych (aktywacja chemiczna).
Uwaga:
WĘGIEL AKTYWOWANY ma zastosowanie, jako miałki proszek do odbarwiania cieczy w wielu przemysłach; ziarnisty
węgiel aktywowany służy do adsorpcji par (np. do odzyskiwania rozpuszczalników lotnych w procesach czyszczenia
na sucho, usuwania benzenu z gazu węglowego itp.), do oczyszczania wody lub powietrza i do ochrony przed gazami
trującymi, w katalizie lub do usuwania nagromadzonego gazu na elektrodach w trakcie elektrolizy (depolaryzacja).
20.59.55.0

Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników
i podobne wyroby

Grupowanie to obejmuje:
 szeroki asortyment środków i preparatów, w rodzaju stosowanych zwykle podczas procesu wykończania
przędzy, tkanin, papieru, tektury, skóry wyprawionej lub podobnych materiałów, takich jak:
 preparaty zmieniające chwyt tkaniny, środki do zmniejszania poślizgu włókien, środki zapobiegające osadzaniu
się brudu, preparaty zapobiegające gnieceniu i kurczeniu się, środki matujące, środki zmniejszające palność,
nośniki barwników, produkty zapobiegające spilśnieniu, środki klejące, repelenty olejowe, środki
hydrofobowe, spoiwa stosowane do wiązania cząstek pigmentu w mieszaninie powlekającej, klejonki, apretury
hartujące, środki nadające nieprzepuszczalność.
20.59.56.0

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki; gotowe przyspieszacze wulkanizacji;
złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne,
gdzie indziej niesklasyfikowane; mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 preparaty do wytrawiania powierzchni metali,
 topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania,
 proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania składające się z metalu lub innych materiałów,
 preparaty, w rodzaju stosowanych, jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych,
 preparaty, inicjujące lub przyspieszające niektóre procesy chemiczne,
 gotowe przyspieszacze wulkanizacji,
 złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
 preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do kauczuku i tworzyw sztucznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 preparatów do czyszczenia metali sklasyfikowanych w 20.41.20.0 lub 20.41.32.0,
 gotowych przyspieszaczy wulkanizacji mających zastosowanie do wulkanizacji kauczuku, sklasyfikowanych
w 20.59.56.0,
 elektrod z metali lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, sklasyfikowanych w 25.93.15.0.
20.59.57.0

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne

Grupowanie to obejmuje także:
 niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym
 gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów (opóźniacz do betonu, plastyfikatory do betonu),
 płynne preparaty gruntujące przeznaczony do wodoodpornej impregnacji podłoża, do stosowania
powierzchniowego oraz jako dodatek uszlachetniający do mas tynkarskich, zapraw klejowych i gipsowych,
wylewek betonowych; wyrób zalecany do stosowania w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak:
łazienki, kabiny prysznicowe, kuchnie, baseny, tarasy,
 sorbit,
 kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 D-sorbitu (sorbitolu), sklasyfikowanego w 20.14.23.0,
 spoiw na bazie asfaltu, sklasyfikowanych w 23.99.13.0,
 odrębnych pierwiastków chemicznych lub odrębnych, chemicznie zdefiniowanych związków.
20.59.58.0

Biodiesel

Grupowanie to obejmuje:
 biodiesel składający się z monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych o różnych długościach łańcucha,
niezdolne do zmieszania z wodą, o wysokiej temperaturze wrzenia, niskim ciśnieniu pary i lepkości, podobnej
do lepkości oleju napędowego wyprodukowanego z ropy naftowej; produkowany jest zazwyczaj w procesie
chemicznym zwanym transestryfikacją, w którym kwasy tłuszczowe zawarte w olejach lub tłuszczach, wchodzą
w reakcję z alkoholem (zwykle metanolem lub etanolem), w obecności katalizatora, aby wytworzyć pożądane
estry.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mieszanin zawierających ≥70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów
bitumicznych, sklasyfikowanych w 19.20.2.
Uwaga:
Określenie BIODIESEL dla potrzeb niniejszego grupowania, oznacza monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych
w rodzaju stosowanych, jako paliwo, pochodzące z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, nawet zużytych.
BIODIESEL może być wykorzystywany, jako paliwo do silników tłokowych wewnętrznego spalania o zapłonie
samoczynnym, do produkcji energii cieplnej lub do podobnych zastosowań.
20.59.59.1

Estry kwasów tłuszczowych, z wyłączeniem monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych

20.59.59.9

Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu,
 wymieniacze jonowe,
 pochłaniacze gazów do lamp próżniowych,
 kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry,
 środki usuwające kamień kotłowy oraz środki podobne,
 preparaty do powlekania galwanicznego, chemiczne,
 mieszaniny mono-, di-, i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatory tłuszczów),
 plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia,
 produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego,
 produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż sklasyfikowane w 20.59.57.0),
 preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie,
 preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy, jako składniki aktywne,
 złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych,
 płynne środki impregnujące przeznaczone do zabezpieczania fug podłogowych i ściennych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wymieniaczy jonowych opartych na polimerach, sklasyfikowanych w 20.16.59.0,
 kwasów naftenowych, ich soli nierozpuszczalnych w wodzie i ich estrów, sklasyfikowanych w 20.59.57.0,
 gotowych spoiw do form odlewniczych lub rdzeni, sklasyfikowanych w 20.59.57.0.
20.59.6

ŻELATYNY I ICH POCHODNE, WŁĄCZAJĄC ALBUMINY MLEKA

20.59.60.0

Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka

Grupowanie to obejmuje także:
 albuminę techniczną oraz albuminy krwi, niepreparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych,
 kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny,
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 peptony i ich pochodne,
 albuminy, albuminiany i pozostałe pochodne albumin.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kazeiny utwardzonej, sklasyfikowanej w 20.16.59.0,
 wyrobów zwanych niewłaściwie „kazeinami roślinnymi”, sklasyfikowanych w 20.59.51.0.
20.59.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

POZOSTAŁYCH

WYROBÓW

20.59.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

20.60

WŁÓKNA CHEMICZNE

Klasa ta obejmuje:
 sztuczne lub syntetyczne włókna ciągłe,
 sztuczne lub syntetyczne włókna cięte niezgrzeblone, nieczesane lub poddawane innym procesom przędzenia,
 sztuczne lub syntetyczne przędze pojedyncze, włączając przędze o wysokiej wytrzymałości,
 sztuczne lub syntetyczne włókna pojedyncze lub pasma.
20.60.1

WŁÓKNA SYNTETYCZNE

20.60.11.0

Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani
nieczesane

Grupowanie to nie obejmuje:
 włókna odcinkowego syntetycznego, które zostało zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerabiane
do przędzenia, sklasyfikowanego w 13.10.31.0.
20.60.12.0

Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów

Grupowanie to obejmuje także:
 przędzę o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu, poliamidów aromatycznych.
20.60.13.0

Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna

Grupowanie to obejmuje także:
 przędzę jednowółknową (monofilament) (monofil) o masie liniowej < 67 decyteksów,
 przędze teksturowane, które są przędzami zmienionymi na skutek procesów mechanicznych lub fizycznych
(np. skręcanie, rozkręcanie, fałszywy skręt, ściskanie, czochranie, utwardzanie cieplne lub połączenie kilku tych
procesów), dzięki którym poszczególne włókna uzyskały skędzierzawienie, karbikowatość, pętelki itd.,
 przędze składające się z włókien, których cząsteczki są tylko częściowo orientowane.
20.60.14.0

Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne wyroby,
z syntetycznych materiałów włókienniczych

Grupowanie to obejmuje także:
 przędzę jednowółknową (monofilament) (monofil) o masie liniowej ≥ 67 decyteksów,
 paski i tym podobne wyroby, z materiałów włókienniczych syntetycznych, płaskie, o szerokości ≤ 5 mm, albo
wytwarzane w tej postaci przez wytłaczanie, albo cięcie z szerszych pasków lub arkuszy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sterylnej przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej, sklasyfikowanej w 21.20.24.0,
 przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej o masie liniowej < 67 decyteksów, sklasyfikowanej
w 13.10.81.0 lub 20.60.13.0.
20.60.2

WŁÓKNA SZTUCZNE
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20.60.21.0

Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane

Grupowanie to nie obejmuje:
 włókna odcinkowego syntetycznego, które zostało zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerabiane
do przędzenia, sklasyfikowanego w 13.10.31.0,
 kabla z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowego syntetycznego niezgrzeblonego ani
nieczesanego, sklasyfikowanego w 20.60.11.0.
20.60.22.0

Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie

20.60.23.0

Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego

Grupowanie to obejmuje także:
 nitkę pojedynczą z włókna wiskozowego, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej
< 67 decyteksów,
 nitkę pojedynczą z octanu celulozy, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej < 67 decyteksów,
 nitkę pojedynczą z włókna sztucznego, włącznie z przędzą jednowłóknową sztuczną, o masie liniowej
< 67 decyteksów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych, sklasyfikowanych w 13.10.85.0.
20.60.24.0

Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne wyroby ze sztucznych
materiałów włókienniczych

Grupowanie to obejmuje także:

 paski i tym podobne wyroby, ze sztucznych materiałów włókienniczych, płaskie, o widocznej szerokości
≤ 5 mm, albo wytwarzane w tej postaci przez wytłaczanie, albo cięcie z szerszych pasków lub arkuszy.
20.60.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

20.60.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych

Dział 21

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE

Dział ten obejmuje:
 substancje farmaceutyczne podstawowe i wyroby farmaceutyczne,
 leki, włączając preparaty homeopatyczne.
Dział ten nie obejmuje:
 herbat ziołowych (mięty, werbeny, rumianku itp.), sklasyfikowanych w 10.83.15.0,
 wypełniaczy dentystycznych oraz cementu dentystycznego, sklasyfikowanego w 32.50.50.0,
 prześcieradeł chirurgicznych, sklasyfikowanych w 32.50.50.0,
 sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 46.46.11.0,
 sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 47.00.74.0,
 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biotechnologii dotyczących substancji farmaceutycznych,
sklasyfikowanych w grupie 72.1,
 pakowania wyrobów farmaceutycznych i medycznych wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego
w 82.92.10.0.
21.10

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

Klasa ta obejmuje:
 aktywne medycznie substancje wykorzystywane w produkcji medykamentów: antybiotyków, podstawowych
witamin, kwasu salicylowego, aspiryny itp.,
 przetwarzanie krwi,
 chemicznie czyste cukry,
 przetwarzanie gruczołów, ekstrakty z gruczołów,
 pozostałe podstawowe substancje farmaceutyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
21.10.1

KWAS SALICYLOWY, KWAS O-ACETYLOSALICYLOWY, ICH SOLE I ESTRY
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21.10.10.0

Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry

 Grupowanie to obejmuje:
 kwas salicylowy w postaci białych, puszystych płatków lub w postaci białego, lekkiego, bezwonnego proszku;
powszechnie stosowany w medycynie, a także w produkcji barwników azowych itp.,
 kwas O-acetylosalicylowy, krystaliczny proszek lub białe, bezwonne płatki, stosowany w medycynie,
 sole i estry powyższych kwasów.
Uwaga:
Do najważniejszych soli i estrów kwasu salicylowego stosowanych w medycynie należą: sole - salicylan sodu
i salicylan bizmutu, oraz estry – salicylan metylu i salicylan fenylu. Pozostałe estry to salicylany: etylu, naftylu,
butylu, amylu, benzylu, bornylu, cytronellilu, geranylu, mentylu i rodinylu.
21.10.2

LIZYNA, KWAS GLUTAMINOWY I ICH SOLE; CZWARTORZĘDOWE SOLE I WODOROTLENKI
AMONOWE; FOSFOAMINOLIPIDY; AMIDY I ICH POCHODNE ORAZ ICH SOLE

21.10.20.0

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe;
fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

Grupowanie to obejmuje także:
 cholinę i jej sole
 lecytynę i inne fosfoaminolipidy, w tym lecytynę sojową wykorzystywaną, jako naturalny emulgator oraz
czynnik instantyzujący stosowany m.in. w przemyśle cukierniczym i piekarniczym,
 betainę i jej chlorowodorek,
 chlorek choliny w postaci wodnego roztworu, przeznaczony, jako dodatek paszowy dla zwierząt (głównie dla
drobiu i trzody chlewnej), stosowany do "nasączania" pasz uzupełniających,
 amidy alifatyczne (włącznie z karbaminianami alifatycznymi) oraz ich pochodne, ich sole,
 amidy cykliczne (włącznie z karbaminianami cyklicznymi) oraz ich pochodne, ich sole.
Grupowanie to nie obejmuje:
 urein heterocyklicznych (np. hydantoniny, malonylomocznika), sklasyfikowanych w 21.10.31.0.
21.10.3

LAKTONY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE Z HETEROATOMEM
(-AMI) AZOTU, ZAWIERAJĄCE W STRUKTURZE NIESKONDENSOWANY PIERŚCIEŃ PIRAZOLOWY,
PIERŚCIEŃ PIRYMIDYNOWY, PIERŚCIEŃ PIPERAZYNOWY, NIESKONDENSOWANY PIERŚCIEŃ
TRIAZYNOWY LUB FENOTIAZYNOWY UKŁAD PIERŚCIENIOWY NIESKONDENSOWANY DALEJ;
HYDANTOINA I JEJ POCHODNE; SULFONAMIDY

21.10.31.0

Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) azotu,
zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy,
pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ
pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne

Grupowanie to obejmuje także:
 laktony mające zastosowanie w medycynie, np.: kumarynę (1,2-benzopiron), dikumarol (dikumarynę),
propionolakton, glukuronolakton (lakton kwasu glukuronowego), santoninę, fenoloftaleinę, tymoloftaleinę,
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany
pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony), np. związki mające zastosowanie w medycynie: fenazon
i aminofenazon, fenylobutazon,
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze pierścień pirymidynowy
(nawet uwodorniony) lub pierścień piperazynowy, np.: malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego pochodne,
fenobarbital, barbital i ich sole, loprazolam, meklokwalon, metakwalon i zipeprol i ich sole,
 związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany
pierścień triazyny, nawet uwodorniony (z wyłączeniem melaminy), np.: atrozynę, urotropinę,
 heterocykliczne związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony),
nieskondensowany dalej.
Grupowanie to nie obejmuje:

 melaminy oraz laktonów, takich jak: kumaryny, metylokumaryny i etylokumaryny, sklasyfikowanych
w 20.14.52.0.
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21.10.32.0

Sulfonamidy

Grupowanie to obejmuje także:
 cytrynian sildenafilu, sulfapirydynę, sulfadiazynę, sulfamerazynę, sulfatiazol, metosulam.
Uwaga:
Sulfonamidy są stosowane w medycynie, jako skuteczne środki bakteriobójcze.
21.10.4

CUKRY CHEMICZNIE CZYSTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ETERY CUKRÓW I ESTRY
CUKRÓW ORAZ ICH SOLE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

21.10.40.0

Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich
sole, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 chemicznie czyste cukry, gdzie indziej niesklasyfikowane [np. galaktozę, sorbozę (sorbenozę), ksylozę (cukier
drzewny)],
 etery cukrów oraz estry cukrów, jak również ich sole.
Grupowanie to obejmuje także acetale cukrów i ich sole.
Grupowanie to nie obejmuje:
 laktozy, sklasyfikowanej w 10.51.54.0,
 glukozy, fruktozy i maltozy, sklasyfikowanej w 10.62.13.0,
 sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.12.0.
21.10.5

PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY; GLIKOZYDY I ALKALOIDY ROŚLINNE ORAZ ICH
POCHODNE; ANTYBIOTYKI

21.10.51.0

Prowitaminy, witaminy i ich pochodne

Grupowanie to obejmuje prowitaminy i witaminy zarówno naturalne, jak i otrzymane syntetycznie oraz ich
pochodne stosowane głównie, jako witaminy.
Grupowanie to obejmuje także:
 koncentraty witamin naturalnych (np. witaminy A lub witaminy D). Są to wzbogacone postacie tych witamin;
koncentraty mogą być stosowane, jako takie (np. dodawane do pasz zwierzęcych) lub mogą być poddawane
obróbce w celu wyodrębnienia witamin,
 mieszaniny witamin, prowitamin lub koncentratów, takich jak np. naturalnych koncentratów witaminy
A i D w różnych proporcjach, do których są dodawane następnie dodatkowe ilości witaminy A lub D.
21.10.52.0

Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie, jako hormony

Grupowanie to obejmuje:
 hormony i ich pochodne,
 pochodne hormonów naturalnych lub reprodukowanych syntetycznie, takie jak: sole, fluorowcowane
pochodne, acetale cykliczne, estry, itp. włącznie z pochodnymi mieszanymi (np. estry fluorowcowanych
pochodnych) pod warunkiem, że są one używane głównie, jako hormony,
 naturalne prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, związki wydzielane przez organizm, które zachowują się
jak miejscowo działające hormony; reprodukowane w drodze syntezy (łącznie z procesami
biotechnologicznymi), tj. mające tę samą strukturę chemiczną, co substancje naturalne,
 analogi hormonów, prostoglandyn, tromboksanów i leukotrienów,
 naturalne mieszaniny hormonów lub ich pochodnych lub sterydów, które uważa się, że posiadają efekt
hormonalny (np. naturalna mieszanka hormonów kortykosteroidu lub sprzężonych estrogenów),
 czynniki uwalniające hormony (czynniki pobudzające hormony), inhibitory hormonów, antagoniści hormonów
(antyhormony),
 pochodne i analogi strukturalne hormonów, pod warunkiem, że ich bazą są hormony naturalne lub
reprodukowane w drodze syntezy oraz, że działają one poprzez mechanizmy podobne do mechanizmów
hormonów,
 pozostałe steroidy stosowane głównie, jako hormony, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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Uwaga:
HORMONY NATURALNE są aktywnymi substancjami wytwarzanymi w żywych tkankach ludzkich lub zwierzęcych,
i których bardzo małe ilości mogą hamować lub stymulować funkcjonowanie poszczególnych narządów poprzez
bezpośrednie oddziaływanie lub kontrolę syntezy lub wydzielania drugorzędnych lub trzeciorzędnych hormonalnych
systemów; hormony przenoszone są przez krew, limfę lub inne płyny obecne w organizmie.
21.10.53.0

Glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Grupowanie to obejmuje:
 glikozydy, np. rutozyd (rutyna), glikozydy naparstnicy, glicyryzyna i glicyryzyniany, strofantyny, saponiny,
aloina, amigdalina, arbutyna, sinigryna oraz naturalne mieszaniny glikozydów i ich pochodnych,
 alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, takie jak:
 alkaloidy opium i ich pochodne, ich sole, np. morfina, kodeina, papaweryna, koncentraty słomy makowej,
 alkaloidy kory chinowej i ich pochodne, ich sole, np. chinina, chinidyna, cynchonina, cynchonidyna,
 kofeina i jej sole,
 efedryny i ich sole,
 teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne, ich sole,
 alkaloidy sporyszu i ich pochodne, ich sole, np. ergometryna, ergotomina, kwas lizergowy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 soków i ekstraktów roślinnych, takich jak suszony sok opiumowy, sklasyfikowanych w 10.89.15.0.
Uwaga:
GLIKOZYDY występują głównie w świecie roślin. Pod wpływem kwasów, zasad lub enzymów ulegają zazwyczaj
rozkładowi na część cukrową i niecukrową (aglikon). Części te są ze sobą związane poprzez anomeryczny atom
węgla należący do cukru.
21.10.54.0

Antybiotyki

Grupowanie to obejmuje:
 antybiotyki substancje wydzielane przez żywe mikroorganizmy, mające zdolność zabijania innych
mikroorganizmów lub hamowania ich rozwoju; są stosowane głównie z uwagi na ich silne działanie inhibitujące
w stosunku do patogennych mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii lub grzybów, a w niektórych wypadkach
również nowotworów, których struktura chemiczna może być nieznana lub niezdefiniowana chemicznie; mogą
się składać z jednej substancji, lub być grupą pokrewnych substancji, których struktura chemiczna może być
nieznana lub niezdefiniowana chemicznie; są różnorodne pod względem chemicznym,
 antybiotyki modyfikowane chemicznie,
 antybiotyki naturalne otrzymywane syntetycznie (np. chloramfenikol).
Grupowanie to obejmuje także niektóre syntetyczne produkty ściśle zbliżone do antybiotyków naturalnych
i stosowane, jako takie (np. tiamfenikol).
Grupowanie to nie obejmuje:
 preparatów antybiotykowych w rodzaju używanych w żywieniu zwierząt (np. suszona i standaryzowana
kompletna grzybnia), sklasyfikowanych w 10.91.10.0,
 celowo sporządzonych mieszanin antybiotyków (np. mieszanina penicyliny i streptomycyny) do zastosowań
terapeutycznych lub profilaktycznych, sklasyfikowanych w 21.20.1,
 chemicznie zdefiniowanych związków chemicznych o nieznacznej aktywności antybiotykowej, stosowanych,
jako półprodukty do produkcji antybiotyków, sklasyfikowanych w grupowaniach odpowiednio do ich struktury.
21.10.6

GRUCZOŁY I POZOSTAŁE NARZĄDY; ICH EKSTRAKTY ORAZ POZOSTAŁE SUBSTANCJE POCHODZENIA
LUDZKIEGO LUB ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

21.10.60.0

Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub
zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 gruczoły i pozostałe narządy pochodzenia zwierzęcego stosowane do celów organoterapeutycznych, suszone,
w postaci proszku lub niesproszkowane (np. mózg, rdzeń kręgowy, wątrobę, nerki, śledzionę, trzustkę, sutki,
jądra, jajniki),
 krew ludzką,
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 krew zwierzęcą przygotowaną do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego,
 ekstrakty z gruczołów lub innych narządów, albo z ich wydzielin do celów organoterapeutycznych
otrzymywane metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej, strąceniową, koagulacyjną lub inną; mogą występować
w postaci stałej, półstałej lub ciekłej, albo też w postaci roztworu lub zawiesiny w każdym środowisku, które
zapewnia ich konserwację,
 ekstrakt żółci,
 heparynę i jej sole. Heparyna składa się z mieszaniny złożonych kwasów organicznych (mukopolisacharydów)
otrzymywanych z tkanek ssaków; jej skład zależy od pochodzenia tkanek. Heparyna i jej sole są używane
głównie w medycynie, szczególnie, jako środki przeciw krzepliwości krwi,
 czerwony szpik kostny zakonserwowany w glicerynie,
 jady wężów lub jady pszczół w postaci suszonych płatków oraz kryptotoksyny inne niż mikrobiologiczne
otrzymywane z tych jadów,
 kości, narządy oraz inne tkanki ludzkie lub zwierzęce, żywe lub konserwowane, używane do przeszczepów lub
wszczepiania i znajdujące się w sterylnych opakowaniach, na których mogą być informacje o sposobie
stosowania itp.,
 hodowle mikroorganizmów,
 pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 żółci, nawet suszonej oraz krwi zwierzęcej niepreparowanej do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub
diagnostycznych, sklasyfikowanych w 10.11.60.0,
 drożdży (aktywnych lub nieaktywnych), sklasyfikowanych w 10.89.13.0,
 enzymów, sklasyfikowanych w 20.14.64.0,
 albuminy krwi, niepreparowanej do użytku terapeutycznego czy profilaktycznego, sklasyfikowanej
w 20.59.60.0,
 antysurowicy (włączając immunoglobuliny specyficzne) i innych frakcji krwi (np. „zwykłej” surowicy, zwykłych
immunoglobulin ludzkich, plazmy, fibrynogenu, fibryny), sklasyfikowanej w 21.20.21.0.
21.10.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH

21.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych

21.20

LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE

Klasa ta obejmuje:
 medykamenty, takie jak:
 różne frakcje krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała,
 szczepionki,
 leki, włączając preparaty homeopatyczne,
 chemiczne środki antykoncepcyjne do użycia zewnętrznego i środki antykoncepcyjne oparte na hormonach,
 medyczne preparaty diagnostyczne, włączając testy ciążowe,
 radioaktywne substancje diagnostyczne w żywym organizmie (ustroju),
 substancje farmaceutyczne w procesach biotechnologicznych,
 impregnowane lub powlekane substancjami leczniczymi waty, gazy, bandaże, opatrunki itp.,
 przygotowanie produktów roślinnych (kruszenie, sortowanie, mielenie) dla zastosowań farmaceutycznych.
Klasa ta nie obejmuje:
 herbat ziołowych (mięty, werbeny, rumianku itp.), sklasyfikowanych w 10.83.15.0,
 wypełniaczy dentystycznych oraz cementu dentystycznego, sklasyfikowanych w 32.50.50.0,
 prześcieradeł chirurgicznych, sklasyfikowanych w 32.50.50.0,
 sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 46.46.11.0,
 sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 47.00.74.0,
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 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biotechnologii dotyczących substancji farmaceutycznych,
sklasyfikowanych w 72.11,
 pakowania wyrobów farmaceutycznych i medycznych wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego
w 82.92.10.0.
21.20.1

LEKI

21.20.11.0

Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki

Grupowanie to obejmuje:
 leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich
pochodne, włącznie z zawierającymi połączenia penicyliny i streptomycyny,
 leki zawierające pozostałe antybiotyki.
21.20.12.0

Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków

Grupowanie to obejmuje:
 leki zawierające insulinę, ale niezawierające antybiotyków,
 leki zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalne, ale niezawierające
antybiotyków,
 leki zawierające hormony lub steroidy stosowane, jako hormony, ale niezawierające antybiotyków.
21.20.13.0

Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków

Grupowanie to obejmuje także:
 leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub steroidów stosowanych, jako
hormony, lub antybiotyków,
 leki zawierające prowitaminy i witaminy, włącznie z naturalnymi koncentratami, ich pochodne stosowane
głównie, jako witaminy,
 leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych,
 plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia,
 pastylki od bólu gardła lub cukierki od kaszlu, w skład, których wchodzą substancje o znaczeniu medycznym
innym niż aromatyzowanie oraz, że duża zawartość tych substancji zapewnia im zastosowanie lecznicze lub
profilaktyczne,
 koncentraty wodorowęglanowe do hemodializy.
21.20.2

POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE

21.20.21.0

Antysurowice i szczepionki

Grupowanie to obejmuje także:
 antysurowice,
 hemoglobinę, globulinę krwi i globulinę surowicy,
 pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach
biotechnologicznych, do celów diagnostycznych lub terapeutycznych i do testów immunologicznych,
 szczepionki stosowane w medycynie i weterynarii.
Grupowanie to nie obejmuje:
 albuminy krwi, niepreparowanej do celów terapeutycznych czy profilaktycznych, sklasyfikowanej w 20.59.60.0,
 surowicy stosowanej, jako odczynnik do określania grupy krwi lub czynników krwi, sklasyfikowanej
w 21.20.23.0.
21.20.22.0

Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych

21.20.23.0

Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne

Grupowanie to obejmuje także:
 odczynniki do oznaczania grupy krwi, tj. surowice pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego albo też roślinne
wyciągi z nasion lub innych części roślin (fitoaglutyniny),
 preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich,
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 odczynniki diagnostyczne (włącznie z odczynnikami diagnostycznymi mikrobiologicznymi), podawane
pacjentowi w postaci zastrzyków lub do spożycia itp.,
 pozostałe gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 złożonych odczynników diagnostycznych i laboratryjnych, sklasyfikowanych w 20.59.52.0,
 odczynników diagnostycznych innych niż podawane pacjentowi w postaci zastrzyków lub do spożycia itp.,
sklasyfikowanych w 21.20.21.0
21.20.24.0

Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy

Grupowanie to obejmuje:
 sterylny katgut chirurgiczny i podobne sterylne materiały do zszywania i sterylne materiały przylepne
do chirurgicznego zamykania ran,
 opatrunki przylepne i inne artykuły posiadające warstwę przylepną,
 zestawy pierwszej pomocy.
Grupowanie to obejmuje także:
 gotowe okłady z siemieniem lnianym lub gorczycą,
 watę, gazę opatrunkową, bandaże i podobne wyroby z tkanin, papieru, tworzyw sztucznych itp.,
impregnowane lub powlekane substancjami farmaceutycznymi przeznaczone do celów medycznych, w tym
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych,
 watę i gazę opatrunkową (zwykle wykonaną z pochłaniającej bawełny), bandaże itp., niepokryte i nienasycone
środkami leczniczymi, pod warunkiem, że przeznaczone są wyłącznie do celów medycznych,
 watę impregnowaną jodyną lub salicylanem metylu itp.,
 opatrunki skórne, składające się z gotowych zamrożonych lub liofilizowanych (suszonych) pasków tkanki
skórnej pochodzenia zwierzęcego,
 opatrunki o konsystencji płynnej, w opakowaniach typu aerozolowego, służące do powlekania ran ochronną,
przejrzystą warstewką,
 apteczki podręczne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 waty celulozowej, sklasyfikowanej w 17.12.20.0,
 podpasek i tamponów higienicznych, sklasyfikowanych w 17.22.12.0,
 prześcieradeł i masek chirurgicznych, sklasyfikowanych w 32.50.50.0.
21.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH

21.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dział 22

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Dział ten obejmuje wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.
Dział ten nie obejmuje:
 tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanych w 13.96.15.0,
 ubrań z tkanin elastycznych, sklasyfikowanych w 14.14 lub 14.19,
 obuwia gumowego, sklasyfikowanego w 15.20,
 klejów i substancji klejących opartych na kauczuku, sklasyfikowanych w 20.52.10.0,
 taśm i pasów do bieżnikowania, sklasyfikowanych w 22.11.16.0,
 nadmuchiwanych łodzi i tratew, sklasyfikowanych w 30.12.12.0,
 materaców niepokrytych gumą komórkową, sklasyfikowanych w 31.03.12.0,
 artykułów sportowych z gumy (z wyłączeniem odzieży), sklasyfikowanych w 32.30,
 gier i zabawek gumowych (włączając brodziki dla dzieci, nadmuchiwane łodzie gumowe dla dzieci,
nadmuchiwane zwierzęta gumowe, piłki itp.), sklasyfikowanych w 32.40,
 naprawy przebitego ogumienia, dopasowywania lub wymiany, sklasyfikowanej w 45.20.13.0,
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22.11

OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY

Klasa ta obejmuje:
 opony gumowe, takie jak: opony pneumatyczne, opony pełne i amortyzatory dla pojazdów samochodowych,
sprzętu, maszyn jezdnych, samolotów, zabawek, mebli i pozostałych zastosowań,
 dętki,
 wymienialne bieżniki do opon, taśm i pasów do bieżnikowania opon, osłon zabezpieczających przed
chlapaniem itp.,
 regenerację i bieżnikowanie opon.
Klasa ta nie obejmuje:
 używanych opon pneumatycznych, sklasyfikowanych w 38.11.53.0.
22.11.1

OPONY I DĘTKI Z GUMY, NOWE

22.11.11.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

Grupowanie to obejmuje:
 opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych (włączając
osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe).
22.11.12.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

22.11.13.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach
ciężarowych i statkach powietrznych

22.11.14.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach
rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

Grupowanie to obejmuje opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych:
 w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie,
 w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego.
22.11.15.0

Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek,
z gumy

Grupowanie to obejmuje:
 dętki montowane w oponach,
 opony pełne, stosowane na przykład, w zabawkach na kółkach i ruchomych meblach.
 opony z poduszką powietrzną, które są oponami pełnymi z uszczelnioną wewnętrzną przestrzenią powietrzną,
stosowane w taczkach i wózkach,
 bieżniki opon mocowane na osnowie opony pneumatycznej i zazwyczaj mające rowkowy wzór bieżnika;
używane do bieżnikowania opon pneumatycznych,
 wymienne bieżniki opon, które są dostarczane w postaci pierścieni, do nałożenia na osnowę opony
pneumatycznej, specjalnie zaprojektowanego do tego celu,
 ochraniacze dętek do zabezpieczenia dętki przed kontaktem z metalową obręczą lub końcami szprych.
22.11.16.0

Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon, z gumy

Grupowanie to obejmuje:
 taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowych, z kauczuku niewulkanizowanego.
22.11.2

OPONY PNEUMATYCZNE BIEŻNIKOWANE Z GUMY

22.11.20.0

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

Grupowanie to obejmuje:
 opony pneumatyczne bieżnikowane, z gumy, w rodzaju stosowanych:
 w pojazdach samochodowych (włączając osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe),
 w autobusach lub samochodach ciężarowych,
 w statkach powietrznych,

 pozostałe opony pneumatyczne bieżnikowane, z gumy.
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22.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
Z BIEŻNIKOWANIEM I REGENEROWANIEM OPON Z GUMY

OPON

I

DĘTEK,

Z

GUMY;

22.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem
i regenerowaniem opon z gumy

22.19

POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY

22.19.1

REGENERAT GUMOWY W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB
TAŚMACH

22.19.10.0

Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

Grupowanie to obejmuje:

 kauczuk regenerowany w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach bądź taśmach, nawet zmieszany
z kauczukiem pierwotnym lub innymi substancjami, pod warunkiem, że wyrób ten zachowuje zasadnicze cechy
kauczuku regenerowanego.
22.19.2

KAUCZUK NIEWULKANIZOWANY I WYROBY Z NIEGO; GUMA (Z WYŁĄCZENIEM EBONITU),
W FORMIE NICI, SZNURKA, PŁYT, ARKUSZY, TAŚM, PRĘTÓW I PROFILI

22.19.20.0

Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici,
sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

Grupowanie to obejmuje także:
 mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub
taśmach,
 pręty, rury, sztaby i kształtowniki i inne formy z kauczuku niewulkanizowanego, włącznie z mieszankami
kauczuku,
 krążki, pierścienie, z kauczuku niewulkanizowanego, włącznie z mieszankami kauczuku, stosowane głównie
do uszczelniania pewnych rodzajów hermetycznych pojemników lub do uszczelniania połączeń pomiędzy
dwoma (na ogół sztywnymi) częściami,
 nić w całości z gumy (pojedyncze włókno), o dowolnym przekroju poprzecznym,
 sznurek (złożony z wielu włókien) bez względu na grubość włókien, z których się składa,
 płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit, obrobionej inaczej niż powierzchniowo lub
pociętej na kształty inne niż prostokąty (włącznie z kwadratami).
Grupowanie to nie obejmuje:
 nici gumowych i sznurka, pokrytych materiałem włókienniczym, sklasyfikowanych w 13.96.13.0,
 taśm bieżnikowych do bieżnikowania opon z gumy, sklasyfikowanych w 22.11.16.0,
 ebonitu we wszystkich postaciach i wyrobów z niego, sklasyfikowanego w 22.19.73.0.
22.19.3

PRZEWODY, RURY I WĘŻE Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT

22.19.30.0

Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit

Grupowanie to obejmuje także:
 przewody, rury i węże składające się całkowicie z gumy (innej niż ebonit),
 przewody, rury i węże (włącznie z rurami giętkimi) z gumy, wzmocnione przez uwarstwienie, składające się
na przykład z jednej lub więcej warstw tekstyliów, lub z jednej lub więcej równolegle ułożonych nici
włókienniczych lub też metalowych, zatopionych w kauczuku, nawet pokryte osłoną z cienkiego materiału lub
ze skręconej lub plecionej przędzy włókienniczej lub mogą zawierać w swym wnętrzu lub na zewnątrz, drucianą
spiralę, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolana, kołnierze), pod warunkiem, że zachowują one
zasadniczy charakter rur lub przewodów,
 rury z gumy, nawet pocięte na wymiar, lecz niepocięte na odcinki o długości mniejszej niż największy wymiar
przekroju poprzecznego, na przykład odcinki rur do produkcji dętek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przewodów, rur i węży z materiałów włókienniczych (zwanych niekiedy „wężami tkanymi”) powleczonych
wewnątrz lateksem kauczukowym lub w które wsunięto osobną wkładkę gumową, sklasyfikowanych
w 13.96.16.0.
22.19.4

PASY NAPĘDOWE LUB TAŚMY PRZENOŚNIKOWE, Z GUMY
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22.19.40.0

Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy

Grupowanie to obejmuje:
 pasy i taśmy, napędowe lub przenośnikowe, wykonane całkowicie z gumy lub tekstyliów, impregnowanych,
pokrytych, powleczonych lub laminowanych gumą, lub wykonane z przędzy lub kordu włókienniczego,
impregnowanego, pokrytego, powleczonego lub osłoniętego gumą, lub wykonane z gumy wzmocnionej
tkaniną z włókna szklanego lub włóknami szklanymi, lub tkaniną z drutu.
22.19.5

TKANINY GUMOWANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANINY KORDOWEJ NA OPONY

22.19.50.0

Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

Grupowanie to obejmuje także:
 taśmy przylepne gumowane, włączając taśmy stosowane na izolację elektryczną, w których podłoże stanowią
tekstylia, nawet uprzednio podgumowane, a spoiwem jest guma,
 tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, włącznie z materiałami włókienniczymi
maczanymi; materiały gumowane stosowane głównie do wyrobu odzieży wodoodpornej, specjalnych ubrań
chroniących przed promieniowaniem, artykułów pneumatycznych, wyposażenia biwakowego, wyrobów
sanitarnych,
 materiały tapicerskie, cienko powleczone po jednej stronie lateksem kauczukowym, niekoniecznie
wodoodporne,
 materiały wykonane z przędzy, paska lub tym podobnych, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub
osłoniętych gumą,
 materiały bezwątkowe, składające się z ułożonych równolegle przędz włókienniczych aglomerowanych gumą
lub pokrytych gumą w procesie kalandrowania, niezależnie od ich masy powierzchniowej; stosowane
są do produkcji opon, rur gumowych, pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych itp.
Grupowanie to nie obejmuje:

 tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanych w 13.96.15.0.
22.19.6

ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT

22.19.60.0

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit

Grupowanie to obejmuje także artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, zarówno połączone za pomocą środków
klejących jak i przez zeszycie, bądź też w inny sposób, takie jak.:
 rękawice ochronne i odzież dla chirurgów, radiologów, nurków, itp.,
 rękawice przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych,
 peleryny, fartuchy, mitenki i rękawice z jednym palcem, śliniaki, pasy i gorsety.,
 ubranie stosowane, jako ochrona przed promieniotwórczością lub ciśnieniem atmosferycznym,
np. ciśnieniowe kombinezony dla lotników, pod warunkiem, że nie są one połączone z aparatem tlenowym.
Grupowanie to nie obejmuje:

 odzieży z tkanin elastycznych, sklasyfikowanych w 14.14.2 lub 14.19.
22.19.7

WYROBY Z GUMY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; EBONIT; WYROBY Z EBONITU

22.19.71.0

Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit

Grupowanie to obejmuje wyroby z gumy, innej niż ebonit (z wyposażeniem z ebonitu lub innych materiałów lub
bez), w rodzaju stosowanych do celów higienicznych lub profilaktycznych, takie jak:
 osłonki antykoncepcyjne,
 kaniule, strzykawki i ich zbiorniki, rozpylacze, kroplomierze, itp.,
 smoczki (smoczki do karmienia),
 osłonki sutka do karmienia,
 torebki na lód,
 butelki na gorącą wodę,
 worki tlenowe,
 gumowe osłonki na palce,
 specjalne poduszki pneumatyczne dla chorych (np. pierścienie).
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22.19.72.0

Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa

Grupowanie to obejmuje:
 pokrycia podłogowe i maty (włącznie z matami łazienkowymi), maty wycięte z płyt lub arkuszy gumy
o kształcie, innym niż prostokątny (włącznie z kwadratowym) i niepoddane dalszej obróbce poza obróbką
powierzchniową.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pokryć podłogowych i mat, z gumy komórkowej, sklasyfikowanych w 22.19.73.0
22.19.73.0

Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach
i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej

Grupowanie to obejmuje także:
 czcionki do datowników,
 gumowe materace do łóżek wodnych,
 gumowe młotki,
 gumki do wycierania,
 uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia, z gumy,
 odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane,
 materace pneumatyczne, poduszki i poduszeczki oraz pozostałe wyroby nadmuchiwane,
 małe wieszaki na przyssawki,
 taśmy gumowe, kapciuchy na tytoń, znaki do pieczęci i podobne,
 cybuchy fajek z ebonitu,
 przepychacze do zlewu,
 korki i pierścienie do butelek,
 odboje drzwiowe,
 gumowe wkładki do dojarek mechanicznych,
 artykuły erotyczne z gumy,
 gumowe elementy zawieszenia podwozi,
 fartuchy błotników i nakładki na pedały do pojazdów samochodowych, fartuchy błotników i bloki pedałów
rowerów, klocki hamulcowe oraz inne części i akcesoria z gumy do pojazdów, samolotów lub statków
 podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy,
 grzebienie do czesania wszelkiego rodzaju, włącznie z grzebieniami do czesania zwierząt,
 grzebienie ozdobne wszelkich rodzajów, wsuwki do włosów i tym podobne do przytrzymywania włosów lub
do celów ozdobnych,
 wsuwki do włosów, spinki do upinania włosów, opaski i tym podobne ozdoby do włosów,
 szpilki do włosów, wałki/lokówki do włosów, szpilki do lokówek i tym podobne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 materacy i poduszek, nawet matercy “samonadmuchających się”, sklasyfikowanych w 13.92.22.0,
 obuwia gumowego, sklasyfikowanego w 15.20.11.0 lub 15.20.12.0,
 nadmuchiwanych łodzi i tratew, sklasyfikowanych w 30.12.12.0,
 artykułów sportowych z gumy (z wyłączeniem odzieży), sklasyfikowanych w 32.20.1,
 gier i zabawek gumowych, sklasyfikowanych w 32.40.
22.19.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY

22.19.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy

22.21

PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.21.1

WŁÓKNA POJEDYNCZE O PRZEKROJU POPRZECZNYM > 1 MM, PRĘTY, PAŁECZKI I KSZTAŁTOWNIKI,
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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22.21.10.0

Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw
sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 przędzę jednowłóknową (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego >1 mm, pręty,
pałeczki i kształtowniki, otrzymywane podczas jednego procesu (zazwyczaj wytłaczanie) i mającą stały lub
powtarzalny przekrój na całej swej długości,
 wyroby, które zostały pocięte na odcinki o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju lub
obrobione powierzchniowo (polerowane, wykończone matowo itp.), lecz niepoddane innej obróbce,
 kształtowniki profilowane o powierzchni pokrytej klejem, używane do uszczelniania futryn okiennych.
22.21.2

RURY, PRZEWODY I WĘŻE ORAZ ICH OSPRZĘT, Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.21.21.0

Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże,
sztywne, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje:
 rury, przewody i węże, sztywne, nawet półprodukty lub wyroby gotowe, w rodzaju zazwyczaj stosowanych
do przeprowadzania i rozdzielania gazów lub cieczy (np. karbowany wąż ogrodowy, rurki perforowane),
z tworzyw sztucznych,
 osłonki kiełbas, z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych oraz inne przewody złożone płasko.
Uwaga:
Niniejsze grupowanie obejmuje ww. wyroby wydrążone, pod warunkiem, że ich przekrój wewnętrzny jest okrągły,
owalny, prostokątny, (przy czym długość nie przekracza szerokości 1,5 raza) lub w kształcie prawidłowego
wielokąta.
22.21.29.0

Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich osprzęt, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 rury, przewody i węże, giętkie,
 wyposażenie rur, przewodów i węży z tworzyw sztucznych (np. złącza, kolanka i kołnierze).
22.21.3

PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEKOMÓRKOWYCH,
NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI NIEPOŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI

Kategoria ta nie obejmuje:
 samoprzylepnych płyt, arkuszy, folii, taśm i pasów, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.29.22.0.
22.21.30.0

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, nie komórkowych, niewzmocnionych,
nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami

Grupowanie to obejmuje także:
 płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych nie komórkowych, niewzmocnionych,
nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami,
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty,
 taśmę w rodzaju stosowanej do pakowania, nawet barwioną i produkowaną przez wytłaczanie polimerów
propylenu,
 folię z poli(tereftalanu) (PET) o metalizowanej powierzchni.
 pulpę syntetycznego papieru, składającą się z arkuszy niezespojonych włókien polietylenowych lub
polipropylenowych (włókienek), o średniej długości około 1 mm i zawierającą zazwyczaj 50 % wilgoci.
 wyroby wykonane z tworzyw sztucznych, związanych z wypełniaczami i mające formę proszków, granulek,
kulek lub płatków, poddane nieznacznej obróbce powierzchni, takiej jak: barwienie, drukowanie, próżniowe
osadzanie metalu.
22.21.4

POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kategoria ta nie obejmuje:
 samoprzylepnych płyt, arkuszy, folii, taśm i pasów, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.29.22.0.
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22.21.41.0

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych

Grupowanie to obejmuje:
 płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy oraz bloki, z tworzyw sztucznych komórkowych, nawet zadrukowane lub
w inny sposób obrobione powierzchniowo (np. polerowane, wytłaczane, barwione, lekko zakrzywione lub
fałdowane), niepocięte lub pocięte w prostokąty lub kwadraty, lecz niepoddane dalszej obróbce.
22.21.42.0

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe

Grupowanie to obejmuje także:
 płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych lub takie, które zostały wzmocnione, laminowane,
osadzone na podłożu lub w podobny sposób połączone z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione
tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty,
 laminaty wysokociśnieniowe, z powierzchnią dekoracyjną po jednej lub dwóch stronach.
22.21.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW,
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.21.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników, z tworzyw
sztucznych

22.22

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 worków i toreb, do pakowania towarów, sklasyfikowanych w 13.92.21.0,
 pojemników, sklasyfikowanych w 15.12.12.0,
 skrzyń do śmieci, misek używanych, jako naczynia stołowe lub artykuły toaletowe, niemających charakteru
pojemników do pakowania lub transportu towarów, jeżeli nawet są one czasami stosowane do tych celów,
sklasyfikowanych w 22.29.23.0
22.22.11.0

Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu

22.22.12.0

Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu

22.22.13.0

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych

22.22.14.0

Balony, butelki, kolby i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych

22.22.19.0

Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje:
 szpule, kopki, cewki i podobne nośniki, z tworzyw sztucznych,
 korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych,
 kubki bez uchwytów, mających charakter pojemników używanych do pakowania lub przenoszenia towarów,
 pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych, do transportu lub pakowania towarów.
22.22.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych

22.23

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA

22.23.1

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA; LINOLEUM I POZOSTAŁE TWARDE
POKRYCIA PODŁOGOWE INNE NIŻ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.23.11.0

Pokrycia podłogowe (nawet samoprzylepne), ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych,
w rolkach lub w postaci płytek

Grupowanie to obejmuje także:
 tworzywa sztuczne powszechnie używane, jako pokrycia podłogowe, w rolkach lub w postaci płytek,
 samoprzylepne pokrycia podłogowe,
 pokrycia ścienne lub sufitowe, w zwojach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm, nadających się do dekoracji
ścian lub sufitów, zawierających tworzywa sztuczne trwale związane z podłożem z dowolnego materiału innego
niż papier, przy czym warstwa tworzywa (po stronie wierzchniej) jest ziarnista, wytłoczona, kolorowa,
zadrukowana wzorem lub w inny sposób ozdobiona,
 artykuły drukowane w motywy, znaki lub ilustracje, które ze względu na użyteczność tych towarów nie
są przypadkowe.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych, sklasyfikowanych w 17.24.11.0,
 pokryć ściennych tekstylnych, sklasyfikowanych w 17.24.12.0,
 pokryć ściennych składających się z folii aluminiowej na podłożu z papieru, sklasyfikowanych w 24.42.25.0.
22.23.12.0

Wanny, umywalki, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne wyroby
sanitarne, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia przeznaczone do zamontowania na stałe w przeznaczonych miejscach, w domach itp., zazwyczaj
przez podłączenie do systemów zasilania w wodę lub kanalizacji,
 artykuły sanitarne, takie jak: przenośne bidety, wanny dla dzieci i toalety kempingowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wieszaków na ręczniki, mydelniczek, uchwytów do szczoteczek do zębów, uchwytów do papieru toaletowego
i innych wyrobów do wyposażenia łazienek, toalet lub kuchni, przeznaczonych do stałego zainstalowania w lub
na ścianach lub innych częściach budynków, sklasyfikowanych w 22.23.19.0,
 basenów łóżkowych i nocników, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 22.29.23.0,
 basenów łóżkowych metalowych, sklasyfikowanych w 25.99.11.0.
22.23.13.0

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 zbiorniki septyczne,
 zbiorniki dwupłaszczowe, do różnego rodzaju mediów płynnych, wraz z zamontowanym w nich wyposażeniem,
składającym się z: węża ssawnego, wskaźnika poziomu cieczy z alarmem w przypadku wycieku,
odpowietrznika, przyłącza uziemienia, króćca wlewowego oraz systemu przeciwprzepełnieniowego.
22.23.14.0

Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi)
i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 drzwi, które są osadzone na zawiasach lub drzwi obrotowe, w rodzaju używanych do zamykania wejść
do budynków, hal itp.
Grupowanie to nie obejmuje:

 barier zamykających wejścia na pola, do ogrodów, na podwórza itp., (które są określane, jako „bramy”),
sklasyfikowanych w 22.23.19.0.
22.23.15.0

Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego
na podkład włókienniczy

Grupowanie to obejmuje także:
 tekstylia, głównie tkaniny bawełniane pokryte pastą bez pigmentów, na linoleum, mające wygląd korka
i stosowane do wyrobu wkładek do obuwia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wkładek do butów, sklasyfikowanych w 15.20.40.0,
 arkuszy i płyt składających się na linoleum oraz pokryć podłogowych bez podłoża, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach Sekcji C w zależności od materiałów składowych.
22.23.19.0

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 wyposażenie i okucia przeznaczone do zainstalowania na stałe w /lub na drzwiach, oknach, schodach, ścianach
lub innych częściach budynków, np.: gałki, klamki, haki, wsporniki, wieszaki na ręczniki, mydelniczki, uchwyty
do szczoteczek do zębów, uchwyty do papieru toaletowego i inne wyroby do wyposażenia łazienek, toalet lub
kuchni,
 elementy strukturalne do stosowania w podłogach, ścianach lub przepierzeniach, sufitach lub dachach,
 rynny i ich wyposażenie,
 duże regały do składania i ustawiania na stałe, w sklepach, pracowniach, magazynach,
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 ozdobne elementy architektoniczne, np. kanelury, kopuły, gołębniki,
 bariery zamykające wejścia na pola, do ogrodów, na podwórza itp., (które są określane, jako „bramy”).
22.23.2

BUDYNKI PREFABRYKOWANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.23.20.0

Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje:
 budynki prefabrykowane, kompletne, w przeważającej części wykonane z tworzyw sztucznych, zarówno
zmontowane, gotowe do użytku jak i niezmontowane,
 budynki niekompletne, nawet zmontowane, o charakterze budynków prefabrykowanych.
Uwaga:
Budynki mogą być zaprojektowane na cele mieszkalne, na miejsca pracy, sklepy, hangary, szklarnie lub inne cele.
22.23.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
DLA BUDOWNICTWA

22.23.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

22.29

POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.29.1

ODZIEŻ I DODATKI DO ODZIEŻY, WŁĄCZAJĄC RĘKAWICZKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.29.10.0

Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 fartuchy, fartuszki dla dzieci,
 śliniak dla dziecka, z regulowanym zapięciem i kieszonką, wykonany z miękkiego tworzywa sztucznego,
 płaszcze/kurtki przeciwdeszczowe,
 ubranie robocze przeciwdeszczowe,
 samoprzylepne paski,
 samoprzylepna folia odblaskowa,
 oddzielane kaptury z tworzywa sztucznego, jeżeli są przedstawiane razem z płaszczami przeciwdeszczowymi
z tworzyw sztucznych, do których należą,
 wkładkę zawierającą mieszaninę wody i oleju, przeznaczoną do umieszczenia w miseczkach biustonoszy lub
strojów kąpielowych.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje odzież i dodatki odzieżowe (inne niż zabawki), które powstały na skutek zszycia lub
sklejenia arkuszy tworzywa sztucznego.
22.29.2

POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

22.29.21.0

Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw
sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm

22.29.22.0

Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw
sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 folię poliuretanową pokrytą klejem akrylowym, sterylizowaną tlenkiem etylenu, stosowaną, jako
zabezpieczenie pola operacyjnego, do ochrony wrażliwej skóry w trakcie zabiegu operacyjnego,
 podkładki samoprzylepne w różnych kształtach, pod meble.
22.29.23.0

Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły
toaletowe, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje:
 naczynia stołowe, takie jak:
 serwisy do herbaty lub kawy, talerze, wazy na zupę, miseczki do sałatek, wszelkiego rodzaju półmiski i tace,
dzbanki do kawy, czajniki, cukiernice, kufle do piwa, filiżanki, sosjerki, miski na owoce, flaszeczki, solniczki,
talerzyki na musztardę, kieliszki do jajek, podstawki do czajników, maty stołowe, podpórki pod noże,
pojemniki na serwetki, noże, widelce i łyżki,
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 naczynia kuchenne, takie jak:
 miski, formy do galaretek, dzbanki kuchenne, słoje do magazynowania, skrzynki i pudełka (puszki
na herbatę, pojemniki na chleb itp.), lejki, łyżki wazowe, miarki objętości typu kuchennego i wałki do ciasta,
 inne artykuły gospodarstwa domowego, takie jak:
 popielniczki, butelki na gorącą wodę, pojemniki na zapałki, pojemniki na śmieci, wiadra, konewki, pojemniki
do przechowywania żywności, firanki, zasłony, obrusy stołowe i pokrowce na meble tapicerskie.
 artykuły higieniczne lub toaletowe (do użytku domowego lub innego), takie jak:
 zestawy toaletowe (dzbanki, miski itp.), wiadra sanitarne, baseny łóżkowe, nocniki, spluwaczki, brodziki,
kieliszki do płukania oka, smoczki do butelek niemowlęcych (smoczki do karmienia) i ochraniacze na palec
(naparstki), mydelniczki, wieszaki na ręczniki, uchwyty do szczoteczek do zębów, uchwyty do papieru
toaletowego, haczyki na ręczniki i tego rodzaju artykuły do łazienek, toalet lub kuchni, nieprzeznaczone
do zainstalowania na stałe w/lub na ścianach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kubków bez uchwytów, mających charakter pojemników używanych do pakowania lub przenoszenia towarów,
sklasyfikowanych w 22.22.19.0,
 mydelniczek, wieszaków na ręczniki, uchwytów do szczoteczek do zębów, uchwytów do papieru toaletowego,
haczyków na ręczniki i tego rodzaju artykułów do łazienek, toalet lub kuchni, przeznaczonych do zainstalowania
na stałe w/lub na ścianach, sklasyfikowanych w 22.23.19.0.
22.29.24.0

Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic
i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 części nieelektryczne do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów,
z tworzyw sztucznych, połączone z częściami elektrycznymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oddzielnie występującego osprzętu elektrycznego (np.: wyłączniki, oprawy lamp, giętkie przewody elektryczne,
wtyczki, transformatory, zapłonniki lampowe, stateczniki), sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach
działów 26.
22.29.25.0

Artykuły biurowe i szkolne, z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 przyciski do papieru, przecinacze do papieru, bibularze, piórniki, zakładki itp.,
 zestaw artykułów składający się z obracającego się pojemnika z tworzywa sztucznego z przegródkami,
zawierającego parę nożyczek, nożyk, cztery ołówki, dwa długopisy, linijkę oznaczoną w centymetrach, rolkę
taśmy przylepnej, zasobnik na tę taśmę, temperówkę do ołówków, zszywacz, pudełko zszywek, torebkę
pinesek kreślarskich z łebkami z tworzywa sztucznego, torebkę spinaczy do papieru, gumkę i bloczek papieru
notatkowego.
22.29.26.0

Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw
sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 ramki do fotografii, obrazów itp.,
 perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków.
22.29.29.0

Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 obudowy do aparatów cyfrowych do zdjęć pod wodą,
 zestawy do dekoracji paznokci,
 sztuczne paznokcie z uformowanego tworzywa sztucznego (tipsy),
 podkładki pod myszy komputerowe, wykonane ze spienionego tworzywa sztucznego,
 namioty ogrodowe, pokryte materiałem z tworzywa sztucznego,
 figurki, stosowane, jako dozownik, np. do słodyczy,
 okrągłe fluoroelastromerowe uszczelki,
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 wyroby identyfikowane, jako stosowane do stomii, to jest worki przycięte na kształt do kolostomii, ileostomii
i urostomii oraz ich płytki przylepne lub płytki zewnętrzne,
 wyroby higieniczne typu podpaski i tampony, z tworzyw sztucznych.
 grzebienie, wsuwki do włosów i podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, oraz
ich części.
Grupowanie to nie obejmuje:
 obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 15.20,
 mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 31,
 artykułów sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 32.30.1,
 gier i zabawek, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych w 32.40,
 nakryć głowy ochronnych i innego osobistego sprzętu ochronnego, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanych
w 32.99.11.0.
22.29.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH; USŁUGI
PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

22.29.91.0

Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 cięcie, gwintowanie, powlekanie lub obróbkę powierzchni z tworzyw sztucznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pokrywania powierzchni metali tworzywami sztucznymi, sklasyfikowanych w 25.61.12.0.
22.29.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Dział 23

WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Dział ten obejmuje:
 szkło i wyroby ze szkła (np. szkła płaskiego, szkła gospodarczego, włókna szklanego, szkła technicznego),
 wyroby ceramiczne, ceramikę budowlaną i płytki ceramiczne,
 cement oraz gips, (jako surowce i wyroby finalne),
 wyroby ze skał i kamienia naturalnego.
23.11

SZKŁO PŁASKIE

23.11.11.0

Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkie typy szkła lanego i walcowanego, pod warunkiem, że jest ono w postaci arkuszy (dowolnej grubości
i nawet cięte na kształt) lub kształtek, nawet posiadających warstwę pochłaniającą, odblaskową lub
przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej,
 szkło ciągnione i dmuchane, nieobrobione, w arkuszach (nawet ciętych do kształtu), może być barwione lub
zmętnione w masie, łączone ze szkłem o innej barwie w szkło warstwowe, powlekane warstwą pochłaniającą,
odblaskową lub przeciwodblaskową.
23.11.12.0

Szkło typu 'float' i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, ale nieobrobione
inaczej

Uwaga:
Szkło objęte niniejszym grupowaniem może być barwione lub zmętniane w masie albo powlekane w trakcie
produkcji szkłem innego koloru lub może być powlekane warstwą pochłaniającą, odblaskową lub
przeciwodblaskową.
23.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego

23.12

SZKŁO PŁASKIE, PROFILOWANE I PODDANE DALSZEJ OBRÓBCE
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23.12.11.0

Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub
inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane

Grupowanie to obejmuje także:
 szkło gięte lub zakrzywione, takie jak szkło specjalne (np. szkło do okien wystawowych) otrzymywane przez
gięcie lub zakrzywianie na gorąco (w odpowiednich piecach i na formach) płaskich arkuszy szklanych,
 szkło o obrobionych krawędziach (szlifowanych, polerowanych, zaokrąglonych, ciętych, fazowanych,
profilowanych itp.), które w ten sposób uzyskuje charakter artykułów, takich jak: płyty na blaty stołów,
odważniki lub inne urządzenia do ważenia, wzierniki itp., znaki różnego typu, płytki pod klamki w drzwiach,
szybki do ramek fotograficznych itp., panele okienne, szyby do mebli itp.,
 szkło perforowane lub żłobkowane w następnym etapie itp.,
 szkło, którego powierzchnia została obrobiona po wyprodukowaniu, np.:
 szkło poddane procesom ściernym (piaskowane, matowione szmerglem lub działaniem kwasu); szkło
mrożone; szkło grawerowane lub nacinane dowolną metodą;
 szkło emaliowane (tzn. ozdabiane emalią lub barwnikami, które można zeszklić);
 szkło zdobione znakami, dekoracjami, różnymi motywami itp., obrabiane dowolną metodą (malowanie
ręczne, nadruk, nakładanie folii itp.) oraz wszelkie inne szkła zdobione.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szkła giętego lub zakrzywianego, sklasyfikowanego w 23.19.22.0,
 szkła malowanego ręcznie (malowidło), sklasyfikowanego w 90.03.13.0.
23.12.12.0

Szkło bezpieczne

Grupowanie to obejmuje:
 szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szkieł do okularów, zegarów i zegarków, sklasyfikowanego w 23.19.22.0.
23.12.13.0

Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

Grupowanie to obejmuje:
 lustra o dowolnych kształtach, nawet w ramach, np.:
 lustra do mebli i dekoracji wewnętrznych,
 lustra do przedziałów kolejowych itp.,
 lustra toaletowe (włączając lustra ręczne lub wiszące),
 lusterka kieszonkowe (nawet w pokrowcu ochronnym),
 lustra powiększające lub zmniejszające obraz,
 lusterka wsteczne (np. do pojazdów),
 lustra przeznaczone do umieszczenia na podłodze lub na ziemi (np.: lustra ramowe lub ruchome takie, jakie
są stosowane w zakładach krawieckich lub w sklepach obuwniczych),
 wielościenne elementy izolacyjne ze szkła, z których najbardziej powszechny składa się z dwóch lub kilku tafli
szkła (szkła płaskiego, lustrzanego, typu float, czasami młotkowego lub katedralnego), oddzielonych warstwą
suchego powietrza lub gazu obojętnego, czasami podzielonych na przedziały wewnętrzne. arkusze takie
są uszczelniane na brzegach metalem, tworzywem lub innymi połączeniami, co sprawia, że stanowią wyrób
całkowicie hermetyczny,
 wielościenne szkło izolacyjne składające się z dwóch arkuszy szkła, między którymi znajduje się warstwa włókna
szklanego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 luster o wieku przekraczającym 100 lat, sklasyfikowanych w 91.02 20.0.
Uwaga:
Wszystkie ww. lustra mogą być przyklejone do podłoża (z tektury, płótna itp.) lub umieszczone w ramce (metalowej,
drewnianej, z tworzywa itp.), a ramka może być wyłożona innymi materiałami (tkaniną, muszlami, masą perłową,
skorupą żółwia itp.).
23.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej
obróbce
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23.13

SZKŁO GOSPODARCZE

23.13.1

SZKŁO GOSPODARCZE

23.13.11.0

Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe
zamknięcia ze szkła

Grupowanie to obejmuje także:
 korki i inne pokrywy ze szkła, bez względu na to, czy są wykonane ze szkła zwykłego, czy kryształowego, nawet
szlifowane; cięte, piaskowane, nacinane, grawerowane lub dekorowane,
 kulki szklane służące do zamykania butelek, kulki te są wycinane z płyt szklanych i obrabiane mechanicznie
po nadaniu kształtu sferycznego,
 słoje szklane do konserwowania,
 przykrywka wykonana ze szkła, przeznaczona do użycia w gospodarstwie domowym,
 balony, gąsiory, butle (włączając syfony), flakony i podobne pojemniki dowolnego kształtu i rozmiaru,
stosowane, jako pojemniki na produkty chemiczne (kwasy itp.), napoje, oleje, wywary mięsne, preparaty
perfumeryjne, produkty farmaceutyczne, atramenty, kleje itp.,
 słoiki, garnki i podobne pojemniki, służące do transportu lub pakowania niektórych produktów spożywczych
(przypraw, sosów, owoców, konserw, miodu itp.), produktów farmaceutycznych (maści itp.), past, środków
czyszczących itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 butelek do karmienia dzieci, sklasyfikowanych w 23.13.13.0,
 szklanych wkładów do naczyń lub pojemników próżniowych, sklasyfikowanych w 23.13.14.0,
 szklanych ampułek w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania wyrobów, sklasyfikowanych
w 23.19.23.0.
23.13.12.0

Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego

Grupowanie to nie obejmuje:
 kieliszków i szklanek wykonanych z tworzywa szklano-ceramicznego, sklasyfikowanych w 23.13.13.0.
23.13.13.0

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych,
biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów

Grupowanie to obejmuje także:
 kufle, karafki, butelki dla niemowląt, dzbany, dzbanuszki, salaterki, cukiernice, naczynia do sosów, naczynia
na owoce, talerze na ciasta, naczynia na zakąski, misy, pojemniki, kieliszki do jaj, maselnice, buteleczki do oliwy
lub przypraw, półmiski (do podawania, do pieczenia itp.), naczynia parowe, rondle, tace, solniczki, sita
do cukru, podstawki pod noże, mieszadła, dzwonki stołowe ręczne, naczynia i sitka do kawy, pudełka
do czekoladek, kuchenne naczynia miarowe, podstawki, niektóre części maślnic, pokrywy do młynków
do kawy, naczynia do serów, wyciskacze do cytryn, wiaderka do lodu itp. naczynia stołowe lub kuchenne,
 butelki do karmienia dzieci,
 kieliszki i szklanki wykonane z tworzywa szklano-ceramicznego,
 mydelniczki, uchwyty do gąbek, pojemniki na mydło w płynie, haczyki i wieszaki (na ręczniki itp.), naczynia
do pudru, butelki na perfumy, części rozpylaczy toaletowych (inne niż głowice) i uchwyty do szczoteczek
do zębów itp. artykuły sanitarne,
 przyciski do papieru, kałamarze, podpórki do książek, pojemniki na spinacze, pojemniki na przybory do pisania
i popielnice, szklane do użytku biurowego,
 wazy, zdobione misy na owoce, statuetki, przedmioty ozdobne (takie jak: zwierzęta, kwiaty, listowie, owoce
itp.), akwaria, kadzielnice itp. artykuły szklane do dekoracji wnętrz (włączając dla kościołów),
 przedmioty pamiątkowe z obrazkami,
 artykuły dekoracyjne w postaci luster, które nie mogą być stosowane, jako lustra z powodu nadrukowanych
rysunków,
 artykuły ze szkła, połączone z innymi materiałami (metalem, drewnem itp.), tylko w przypadku, gdy szkło
nadaje im charakter wyrobu szklanego.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 luster ze szkła, sklasyfikowanych w 23.12.13.0,
 butelek, flakonów, słoików i naczyń, w rodzaju powszechnie stosowanych do transportu lub pakowania
towarów oraz słoików do konserwowania, sklasyfikowanych w 23.13.11.0,
 szklanych wkładów do termosów lub innych naczyń próżniowych, sklasyfikowanych w 23.13.14.0,
 szkieł do okularów, zegarów i zegarków, sklasyfikowanych w 23.19.22.0,
 termosów i innych naczyń próżniowych, sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
23.13.14.0

Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych

Grupowanie to obejmuje:
 szklane wkłady do termosów lub innego typu naczyń próżniowych, zazwyczaj wykonywane ze zwykłego szkła
lub ze szkła o niskim współczynniku rozszerzalności. Na ogół mają mniej lub bardziej cylindryczny kształt oraz
posiadają podwójne ścianki, których wewnętrzna strona jest posrebrzana lub pozłacana. Przestrzeń pomiędzy
ściankami jest pozbawiona powietrza, a ścianki są następnie uszczelnione; mogą być wykończone lub
niewykończone i mogą być z korkiem lub innymi zamknięciami.
Grupowanie to nie obejmuje:

 termosów i innych naczyń próżniowych, sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
23.13.9

USŁUGI WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE SZKŁA GOSPODARCZEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA GOSPODARCZEGO

23.13.91.0

Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju
stosowanych do celów stołowych lub kuchennych

Grupowanie to obejmuje:
 wytrawianie i powlekanie poprzez naparowywanie próżniowe kieliszków, szklanek i podobnych wyrobów
ze szkła,
 grawerowanie (np. nakładanie znaków) na kieliszkach, szklankach i podobnych wyrobach ze szkła.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie wykonywania nadruków na szkle, sklasyfikowanych w 18.12.16.0.
23.13.92.0

Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wytrawiania, powlekania poprzez naparowywanie próżniowe i grawerowanie pojemników szklanych
w rodzaju używanych w transporcie lub do pakowania, np. butelek, pojemników na żywność i napoje, wyrobów
farmaceutycznych i toaletowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie wykonywania nadruków na szkle, sklasyfikowanych w 18.12.16.0,
 usług w zakresie wzorcowania i skalowania szkła technicznego, sklasyfikowanych w 23.19.91.0,
 usług wykończania ampułek ze szkła, sklasyfikowanych w 23.19.91.0,
 usług mycia butelek ze szkła, sklasyfikowanych w 81.29.19.0.
23.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego

23.14

WŁÓKNA SZKLANE

23.14.11.0

Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych

Grupowanie to obejmuje także:
 nici szklane cięte, uzyskane przez cięcie nici złożonych z wielu równolegle ułożonych włókien szklanych
ciągłych,
 niedoprzędy szklane składające się z luźnych zbitek z jednej lub wielu nici z długich (ciągłych), włókien ciągłych,
 paski składające się z włókien odcinkowych o niewielkiej długości, zazwyczaj mniejszej od 380 mm, luźno
ułożonych w sploty podobne do liny nieskręconej lub o bardzo niewielkim skręcie (mniejszym niż 5 obrotów
na metr),
 przędzę skręconą i składającą się z włókien ciągłych lub odcinkowych.
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23.14.12.0

Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych,
z wyłączeniem tkanin

Grupowanie to obejmuje:
 cienkie arkusze (woale), które są włókninami wykonanymi z oddzielnych włókien szklanych (włókien ciągłych)
ułożonych w porządku losowym. Włókna są zespolone lepiszczem i prasowane oraz mają lub nie mają nici
wzmacniających, które najczęściej są rozciągnięte wzdłuż arkuszy,
 maty, które są wyrobami płaskimi, wzmocnionymi, składającymi się z setek ułożonych losowo włókien ciągłych
szklanych,
 wyścielenia i okładziny do izolacji rur,
 sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany ze skręconych przędz z włókna
ciągłego szklanego,
 tyczki ogrodnicze wyprodukowane z włókna szklanego (70%) i poliestru (30%),
 tłoczywo termoutwardzalne, w postaci mieszaniny różnej długości włókien szklanych pokrytych żywicą
fenolowo-formaldehydową,
 wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanych w 13.20.46.0,
 wyrobów z wełny mineralnej, sklasyfikowanych w 23.99.19.0,
 peruk z włókna szklanego dla lalek, sklasyfikowanych w 32.40.13.0,
 szczotek z włókna szklanego, sklasyfikowanych w 32.91.1.
23.14.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych

23.19

POZOSTAŁE SZKŁO PRZETWORZONE, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE

23.19.1

POZOSTAŁE SZKŁO W POSTACI PÓŁPRZETWORZONEJ

23.19.11.0

Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione

Grupowanie to obejmuje także:
 szkło optyczne w masie,
 szkło w postaci kulek, prętów lub rur, nieobrobione,
 pręty i rury szklane o różnej średnicy, otrzymywane głównie przez ciągnienie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mikrokulek, sklasyfikowanych w 23.19.26.0,
 kulek szklanych o charakterze zabawek, sklasyfikowanych w 32.40.39.0.
23.19.12.0

Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła
prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe
w blokach, płytach lub podobnych postaciach

Grupowanie to obejmuje także:
 płytki szklane w kształcie puzzli barwione na różne kolory, przeznaczone do przyklejania na ścianę wewnątrz
pomieszczeń,
 mozaikę przeznaczoną do przyklejania na ścianę wewnątrz pomieszczeń, wykonaną z płytek szklanych,
elementy szklane mogą być malowane od spodu lub posiadać okleinę dekoracyjną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kostki ze szkła walcowanego, sklasyfikowanej w 23.11.1,
 witraży o wieku przekraczającym 100 lat, sklasyfikowanych w 91.02.20.0.
23.19.2

SZKŁO TECHNICZNE I POZOSTAŁE RODZAJE SZKŁA
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23.19.21.0

Osłony szklane otwarte oraz ich
elektronopromieniowych i podobnych

szklane

części

do

lamp

elektrycznych,

lamp

Grupowanie to obejmuje także:
 wszelkie otwarte osłony szklane (włączając żarówki i rurki) dowolnego kształtu i rozmiaru, bez wyposażenia,
służące do produkcji lamp elektrycznych, elektronowych i wyładowczych, nawet, jeśli służą one do celów
oświetleniowych (lampy żarowe lub wyładowcze próżniowe, rentgenowskie, elektronowe, kineskopowe,
prostownicze lub inne lampy elektroniczne, promienniki podczerwone itp.), mogą być matowe, barwione,
opalizowane, metalizowane, pokrywane materiałem fluorescencyjnym itp.,
 części szklane osłon (takie jak płyty czołowe lub stożki kineskopów w odbiornikach telewizyjnych, bańki
reflektorów wąskostrumieniowych),
 rurki o zwężonych końcach, wyraźnie przeznaczone do lamp elektrycznych lub wyginane do kształtu w celu
zastosowania w znakach reklamowych,
 rurki pokryte substancją fluorescencyjną (np. krzemianem cynku, boranem kadmu, wolframianem wapnia).
Grupowanie to nie obejmuje:
 rurek szklanych pociętych na odcinki, nawet z końcówkami obtopionymi lub wyrównanymi w inny sposób, lub
rurek, które w masie szklanej zawierają substancje fluorescencyjne, sklasyfikowanych w 23.19.11.0.
23.19.22.0

Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich
segmenty, do produkcji takich szkieł

Grupowanie to obejmuje także:
 szkło zakrzywione, gięte, drążone lub podobne o dowolnych wymiarach lub kształcie, nawet z równoległymi
ściankami, stosowane, jako szkiełka do zegarów lub zegarków,
 szkła do ramek fotograficznych i podobnych, medalionów, higrometrów, barometrów i podobnych urządzeń,
 szkło do okularów korekcyjnych i stosowane w okularach niekorekcyjnych,
 soczewki okularowe, zwyczajnie formowane, ale nieobrobione optycznie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szkieł do okularów korekcyjnych, lub szkieł kontaktowych obrobionych optycznie, sklasyfikowanych
w 32.50.41.0.
23.19.23.0

Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane

Grupowanie to obejmuje także:
 ampułki szklane, zwykle otrzymywane z ciągnionych rurek szklanych, służące po uszczelnieniu, jako pojemniki
na surowicę, inne produkty farmaceutyczne lub paliwa płynne (np. ampułki na gaz do zapalniczek), produkty
chemiczne itp.,
 specjalne butelki (płuczki gazowe, naczynia reakcyjne, naczynia Woulfa itp.),
 specjalne rurki (do płuczek gazowych, osuszacze, rurki do skraplania, filtrowania, biurety gazowe, probówki
itp.),
 mieszadła, kolby destylacyjne,
 zlewki, zlewki miarowe,
 naczynia do hodowli kultur mikroorganizmów,
 biurety wszelkiego typu, naczynie ewaporacyjne,
 specjalne klosze i naczynia odbiorcze (próżniowe, zakończone szyjką itp.),
 wkraplacze, retorty, naczynia krystalizacyjne, cylindry do osuszania, płytki i krążki filtracyjne, łyżeczki,
eksykatory, dializatory, elementy łączące, chłodnice,
 odbieralniki do zestawów destylacyjnych,
 specjalne lejki (z kurkiem, kulowe itp.),
 cylindry miarowe, tygle, tygle filtracyjne, naczynia specjalne (stożkowe, wieloszyjkowe itp.),
 specjalne palniki spirytusowe,
 moździerze, łódeczki do naważek, pipety,
 naczynia próżniowe różnych specjalnych typów,
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 tryskawki, kurki, szpatułki, słoje (filtracyjne, do wytrącania, wieloszyjkowe itp.), tuleje, płytki do stawiania tygli,
szkiełka podstawkowe i nakrywkowe do preparatów mikroskopowych itp.,
 końcówki irygacyjne (do strzykawek, lewatywy itp.),
 pisuary, baseny, nocniki, spluwaczki,
 bańki lekarskie,
 ściągacze do pokarmu (nawet z gumową gruszką),
 kieliszki do przemywania oczu,
 inhalatory i szpatułki do przyciskania języka,
 szpulki i rolki do nawijania nici chirurgicznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szklanych pojemników do transportu lub pakowania towarów, sklasyfikowanych w 23.13.11.0,
 zwykłych szkiełek zegarkowych, stosowanych czasami w laboratoriach, sklasyfikowanych w 23.19.22.0,
 specjalnych butli i szklanych wyrobów wystawowych stosowanych w aptekach, w rodzaju stosowanych
w przemyśle 23.19.26.0,
 naczyń próżniowych, kompletnych z obudowami, sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
23.19.24.0

Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.

Grupowanie to obejmuje także:
 podzespoły podwieszane (typu sztywnego lub łańcuchowe) do wiszącego sprzętu oświetleniowego,
 szkło fasetowe, płytki, kulki, łezki, elementy w kształcie kwiatów, wisiorki i podobne wyroby do ozdoby
żyrandoli,
 abażury (włącznie ze stelażami drucianymi do abażurów lamp), oprawy do kloszy, czasze, lamy sufitowe.
 podstawy, rękojeści i obudowy lamp przenośnych,
 palniki do lamp; uchwyty osłon gazożarowych,
 korpusy latarni,
 reflektory,
 szkło do lamp lub klosze (kształtowane jak szyjki butelek itp.),
 małe cylindry z grubego szkła do górniczych lamp bezpieczeństwa,
 dyfuzory (włącznie z rozpraszaczami alabastrowymi).
23.19.25.0

Izolatory elektryczne szklane

Grupowanie to nie obejmuje:
 izolatorów elektrycznych z porcelany, sklasyfikowanych w 23.43.10.0,
23.19.26.0

Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 sygnalizacyjne elementy ze szkła, przeznaczone do wbudowania w odblaskowe znaki drogowe, lub w szyldach,
lub jako zwykłe reflektory do rowerów, pojazdów itp.,
 kostki szklane i pozostałą drobnice szklaną, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów
dekoracyjnych,
 elementy optyczne ze szkła, nieobrobione optycznie,
 niesterowane mechanizmem zamykającym szklane oczy dla lalek, robotów, wypchanych zwierząt,
 paciorki szklane, sztuczne perły, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych i podobna drobnica szklana
(np. imitacja korali),
 posążki i inne ozdoby (zwierzęta, rośliny, statuetki itp.),
 mikrokulki szklane o średnicy <= 1 mm,
 kwarcowe rurki reakcyjne i uchwyty przeznaczone do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających,
stosowanych do produkcji materiałów półprzewodnikowych,
 artykuły z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki,
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 półki do mebli wykonane ze szkła hartowanego,
 pilnik do paznokci (z barwioną końcówką), wyprodukowany ze szkła hartowanego, odpornego na pękanie,
przeznaczony do polerowania paznokci.
Grupowanie to nie obejmuje:
 optycznie obrobionych szklanych elementów optycznych, sklasyfikowanych w 26.70,
 kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, syntetycznych lub odtworzonych, sklasyfikowanych w 32.12.11.0,
 sztucznej biżuterii ze szkła, sklasyfikowanej w 32.13.10.0,
 szklanych oczu dla lalek sterowanych mechanizmem zamykającym, sklasyfikowanych w 32.40.13.0.
23.19.9

USŁUGI WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SZKŁA PRZETWORZONEGO, WŁĄCZAJĄC
SZKŁO TECHNICZNE; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEGO SZKŁA
PRZETWORZONEGO, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE

23.19.91.0

Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi wykończeniowe w zakresie szkła technicznego, np. wzorcowanie i skalowanie szkła laboratoryjnego,
 usługi wykończeniowe w zakresie pozostałych rodzajów szkła, np. wyrobów do zastosowań higienicznych lub
farmaceutycznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mycia butelek szklanych, sklasyfikowanego w 81.29.19.0.
23.19.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło
techniczne

23.20

WYROBY OGNIOTRWAŁE

23.20.11.0

Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub
podobnych ziem krzemionkowych

23.20.12.0

Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż
z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych

23.20.13.0

Cementy, zaprawy, masy
niesklasyfikowane

betonowe

i podobne wyroby

ogniotrwałe,

gdzie

indziej

Grupowanie to obejmuje także:
 ogniotrwałe masy betonowe składające się z mieszanin żaroodpornych cementów hydraulicznych
(np. cementów glinowych) i kruszyw ogniotrwałych,
 ogniotrwałe kompozycje na bazie krzemionki do wyrobu form dentystycznych lub jubilerskich w procesie
odlewania metodą traconego wosku.
23.20.14.0

Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne

Grupowanie to obejmuje także:
 artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych, zawierające magnezyt, dolomit lub chromit,
 retorty, naczynia reakcyjne, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury,
osłony i pręty, stojaki do tygli, wlewnice, osłony szamotowe, pierścienie i elementy stosowane do podpierania
lub oddzielania wyrobów garncarskich w czasie wypalania i pozostałe wyroby ceramiczne, ogniotrwałe,
 tuby, rury (włączając kanały o przekroju półokrągłym), kątowniki, łuki i podobne elementy armatury, nawet,
jeśli są przeznaczone do zamocowania na stałe w konstrukcji.
23.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych

23.31

PŁYTKI CERAMICZNE I PŁYTY CHODNIKOWE CERAMICZNE

23.31.10.0

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne

Grupowanie to obejmuje także:
 płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione lub nie,
 kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu z papieru,
 terakotowe elementy okładzinowe stosowane w celu układania okładzin zewnętrznych lub wewnętrznych,
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 podobne płytki kamionkowe, z ceramiki porowatej lub szlachetnej lub z wypalanego steatytu,
 obwódki, zakończenia, cokoły, gzymsy, kątowniki, narożniki lub inne płytki stosowane do wykańczania fasad,
chodników itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 płytek specjalnie przygotowanych, jako blaty stołów, ornamentów i podobnych, sklasyfikowanych w 23.41.1,
 płytek ceramicznych specjalnie przygotowanych do pieców, sklasyfikowanych w 23.49.12.0.
23.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych
ceramicznych

23.32

CEGŁY, DACHÓWKI I MATERIAŁY BUDOWLANE, Z WYPALANEJ GLINY

23.32.11.0

Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.

Grupowanie to obejmuje także:
 cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe i temu podobne, ceramiczne,
 cegły lekkie wykonane z mieszanin zawierających pył drzewny, włókna torfu, sieczkę itp., które są spalane
w czasie wypalania cegły, pozostawiając pory w strukturze,
 cegły licówki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 cegieł z ziemi okrzemkowej, sklasyfikowanych w 23.20.11.0,
 cegieł ogniotrwałych, sklasyfikowanych w 23.20.12.0
Uwaga:
CEGŁY objęte niniejszym grupowaniem, a w szczególności te, które są przeznaczone do fasad, mogą być
polerowane, piaskowane (przez wtopienie piasku w powierzchnię wypalanej cegły), pokrywane cienką warstwą
gęstwy bezbarwnej lub barwionej, która kryje barwę masy ceglanej, odymiane, opalane, barwione w masie lub
powierzchniowo (za pomocą tlenków metali lub iłów żelazistych albo przez wygrzewanie z węglowodorami lub
węglem w atmosferze redukującej), impregnowane smołą lub szkliwem itp. Cegły takie mogą także posiadać
uformowane, wklęsłe lub wypukłe wzory na jednej lub na dwóch stronach.
23.32.12.0

Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne
materiały budowlane

Grupowanie to obejmuje wyroby nieogniotrwałe, czasami bardziej lub mniej zeszklone, które stosowane
są w pracach konstrukcyjnych lub budowlanych, takie jak:
 dachówki (do dachów, zwieńczeń itp.); mogą mieć kształt płaski, półcylindryczny, a także kształty specjalne
na okapy, załamania dachów itp.,
 kominy, osłony, przewody kominowe, bloczki na zakończenia kominów itp.,
 ornamenty architektoniczne stosowane na budynkach, ścianach, wrotach itp. (np. gzymsy, fryzy),
 gargulce, frontony, rozety, balustrady, wsporniki, kapitele,
 ściany, okapy, kalenice, ornamenty dachowe itp.,
 pozostałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne, np. kratki wentylatorów,
 łaty ceramiczne stosowane, jako wsporniki do tynku, formowane na siatce metalowej z krzyżakami z wypalanej
ceramiki lub płytkami w miejscach przecięć, przy czym głównym składnikiem jest wypalana ceramika.
23.32.13.0

Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne

Grupowanie to obejmuje:
 nieogniotrwałe rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne, o dowolnym kształcie lub przekroju, nawet
szkliwione.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rurowych elementów kominowych (np. nasad kominowych, osłon, okładzin komina, bloków dymnych),
sklasyfikowanych w 23.32.12.0,
 rur i połączeń stanowiących elektryczną izolację ceramiczną oraz wszystkich połączeń rurowych stosowanych
w połączeniach elektrycznych, sklasyfikowanych w 23.43.10.0,
 małych rurek, wykonanych zazwyczaj z porcelany, specjalnie przeznaczonych do zastosowań laboratoryjnych,
sklasyfikowanych w 23.44.11.0.
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23.32.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych,
z wypalanej gliny

23.41

WYROBY CERAMICZNE STOŁOWE I OZDOBNE

23.41.11.0

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego
i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej

Grupowanie to obejmuje zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego
i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej, takie jak:
 serwisy do herbaty lub kawy, talerze, wazy, salaterki, naczynia i tace wszelkiego typu, dzbanki do kawy,
czajniczki do herbaty, cukiernice, kufle do piwa, filiżanki, sosjery, naczynia na owoce, naczynia na oliwkę,
solniczki, pojemniki na musztardę, kieliszki do jaj, spodeczki, deseczki do krojenia, podstawki do noży, łyżek
i kółka do serwetek,
 garnki do gulaszu, rondle o dowolnym kształcie i rozmiarach, naczynia do smażenia i pieczenia, miski, formy
do ciast, kubki, słoje i słoiki, pojemniki (na herbatę, chleb itp.), lejki, chochle, naczynia kuchenne z podziałką
i wałki do ciasta,
 tacki, butelki na gorącą wodę i uchwyty do zapałek,
 zestawy toaletowe (dzbany, miednice itp.), wiadra sanitarne, skorupy wanien, pisuary, nocniki, spluwaczki,
pojemniki na wodę, naczynia do płukania oczu; mydelniczki, wieszaki do ręczników, uchwyty do szczoteczek
do zębów, uchwyty do papieru toaletowego, haczyki do ręczników i podobne artykuły wyposażenia łazienek,
toalet lub kuchni, nawet przewidziane do zamocowania na ścianie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanych w 23.42.10.0,
 młynków do kawy i korzeni z ceramicznymi zasobnikami i elementami roboczymi z metalu, sklasyfikowanych
w 25.99.12.0,
 zapalniczek, sklasyfikowanych w 32.99.41.0,
 rozpylaczy do perfum, sklasyfikowanych w 32.99.52.0.
23.41.12.0

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego
i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej

Uwaga:
Do niniejszego grupowania mają zastosowanie wyjaśnienia do grupowania 23.41.11.0, z uwzględnieniem różnicy
w materiale, z jakiego zostały wykonane zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły
gospodarstwa domowego i toaletowe.
23.41.13.0

Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne

Grupowanie to obejmuje szeroki zakres artykułów ceramicznych zaprojektowanych specjalnie z myślą o dekoracji
wnętrz domów, biur, świetlic, kościołów itp. oraz do dekoracji zewnętrznych (np. ozdoby ogrodowe), takie jak:
 posągi, posążki, popiersia, reliefy głębokie lub płytkie i inne figury do dekorowania wnętrz i przestrzeni
zewnętrznej,
 trofea sportowe lub artystyczne;
 ornamenty ścienne z uchwytami do zawieszania (płyty, tace, talerze); medaliony;
 parawany kominkowe;
 sztuczne kwiaty, owoce, liście itp.,
 bibeloty do ustawiania na półkach i w kredensach,
 krucyfiksy i inne ozdoby religijne lub kościelne,
 wazony, wazy, garnki i żardynierki wyłącznie o ozdobnym charakterze,
 zestawy fajkowe, cygarnice,
 pudełka na biżuterię,
 pojemniki na cukierki,
 kadzielnice,
 kałamarze,
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 podstawki do książek, ciężarki do papieru i podobne przybory biurowe,
 ramy obrazów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gzymsów, fryzów i podobnych ornamentów architektonicznych, sklasyfikowanych w 23.32.12.0,
 sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.10.0,
 zabawek ceramicznych, sklasyfikowanych w 32.40,
 oryginałów rzeźb, sklasyfikowanych w 90.03.13.0,
 przedmiotów kolekcjonerskich i antyków o wieku przekraczających 100 lat, sklasyfikowanych w 91.02.20.0.
23.41.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych, stołowych i ozdobnych

23.42

WYROBY SANITARNE CERAMICZNE

23.42.10.0

Wyroby sanitarne ceramiczne

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby przeznaczone do stałego zamocowania, w domach itp., najczęściej przez podłączenie do instalacji
wodnej lub kanalizacyjne, nieprzepuszczalne dla wody, co uzyskuje się przez szklenie lub przedłużone
wypalanie (np. kamionka, fajans, wypalane wyroby sanitarne, imitacja porcelany lub zeszklona porcelana
chińska).
 zbiorniki wody do mycia,
 spłuczki ceramiczne, nawet, jeśli są wyposażone w mechanizmy wewnętrzne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 23.3,
 małych artykułów toaletowych, takich jak: podstawki do mydeł, uchwyty do szczotek do zębów, wieszaki
na ręczniki i papier toaletowy, nawet w rodzaju przytwierdzanych do ściany, sklasyfikowanych w 23.41.11.0,
23.41.12.0.
23.42.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych

23.43

IZOLATORY CERAMICZNE I ELEMENTY CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO

23.43.10.0

Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn,
urządzeń i sprzętu elektrycznego

Grupowanie to obejmuje:
 izolatory elektryczne ceramiczne do mocowania, podpierania lub prowadzenia przewodów elektrycznych,
z równoczesnym elektrycznym izolowaniem ich od siebie, od ziemi itp.,
 elementy izolacyjne, w rodzaju stosowanych w urządzeniach elektrycznych, ceramiczne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 izolatorów elektrycznych szklanych, sklasyfikowanych w 23.19.25.0,
 ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanych w 23.20.1.
23.43.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów
ceramicznego osprzętu izolacyjnego

23.44

POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE DO CELÓW TECHNICZNYCH

23.44.11.0

Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany
lub porcelany chińskiej

Grupowanie to obejmuje:
 wyposażenie laboratoriów, takie jak:
 tygle, wieka tygli, parownice, łódeczki do spalań, kupelki,
 moździerze i tłuczki,
 łyżeczki do kwasów, szpatułki, podstawki do filtrów i do katalizy,
 płytki filtracyjne, rurki, świece, stożki, lejki itp.,
 łaźnie wodne,
 zlewki, naczynia miarowe (inne niż naczynia kuchenne z podziałką),
 naczynia laboratoryjne,
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 korytka rtęciowe,
 małe rurki (np. do spalania, także rurki laboratoryjne do szacowania zawartości węgla, siarki itp.),
 naczynia ceramiczne do innych zastosowań technicznych, takie jak:
 pompy, zawory,
 retorty, kadzie, łaźnie chemiczne i inne stałe pojemniki jedno- lub dwuścienne (np. do elektrolizy,
do przechowywania kwasów),
 zaworki do kwasów, chłodnice spiralne do destylacji lub destylacji frakcjonowanej i kolumny, pierścienie
raschinga do aparatów do destylacji frakcjonowanej ropy naftowej,
 elementy i kulki mielące itp. do młynków,
 prowadnice przędzy w maszynach tekstylnych i otwory do wytłaczania sztucznych włókien,
 płytki, pałeczki, pręciki i tym podobne elementy narzędzi.
23.44.12.0

Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych,
z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej

Grupowanie to obejmuje także:
 magnesy, bez względu na ich przeznaczenie, z materiału innego niż metal, włączając małe magnesy stosowane,
m.in., jako zabawki,
 wyroby, które stają się magnesami trwałymi po namagnesowaniu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 elektromagnesów przeznaczonych do stosowania przez okulistów i chirurgów, sklasyfikowanych w 26.60.1.,
 elektromagnesów, magnesów trwałych lub urządzeń magnetycznych objętych niniejszym grupowaniem,
sklasyfikowanych włącznie z maszynami, urządzeniami, zabawkami, grami itp., do których są przeznaczone,
jako ich części.
23.44.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów
technicznych

23.49

POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE

23.49.11.0

Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie oraz do transportu lub pakowania
towarów

Grupowanie to obejmuje:
 koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne,
 garnki, słoje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów, ceramiczne.
23.49.12.0

Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 piece i inne urządzenia grzewcze, wykonane głównie z ceramiki (z kamionki, czasem ze zwykłej gliny
garncarskiej); nieogniotrwałe cegły do wykładania przewodów kominowych; elementy ceramiczne pieców lub
kominków, ceramiczne wykładziny pieców opalanych drewnem, w tym także płytki specjalnie przystosowane
do pieców,
 nieozdabiane pojemniki na kwiaty (np. do upraw rolnych),
 wykończenia drzwi, okien itp., takie jak klamki i gałki, płytki ochronne przy zamkach do drzwi itp.; gałki itp.,
do łańcuszków przy spłuczkach,
 litery, cyfry, tabliczki informacyjne i podobne motywy dla sklepów i wystaw, nawet posiadające nadrukowany
tekst lub rysunek, z wyłączeniem podświetlanych,
 sprężynowe korki do butelek itp., wykonane głównie z ceramiki (np. do butelek od oranżady),
 słoje ogólnego przeznaczenia i pojemniki laboratoryjne, słoje wystawowe dla aptek, cukierni itp.,
 rączki do noży,
 kałamarze szkolne,
 pojemniki nawilżające do grzejników,
 wyposażenie klatek dla ptaków.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanych w 23.42.10.0,
 podświetlanych znaków i tabliczek informacyjnych i podobnych, sklasyfikowanych w 27.40.24.0.
 sztucznych zębów z materiałów ceramicznych, sklasyfikowanych w 32.50.22.0.
 guzików ceramicznych, sklasyfikowanych w 32.99.23.0,
 fajek ceramicznych, sklasyfikowanych w 32.99.41.0.
23.49.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych

23.51

CEMENT

23.51.11.0

Klinkier cementowy

23.51.12.0

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego

Grupowanie to obejmuje:
 cement portlandzki, włączając cement biały, nawet sztucznie barwiony,
 cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy (zmielony żużel wielkopiecowy, zmieszany
z przyspieszaczem i kalcynowanym gipsem), cement pucolanowy, cement romański itd.
Grupowanie to obejmuje także mieszanki ww. rodzajów cementu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanych w 23.20.13.0,
 masy betonowej prefabrykowanej i zaprawy murarskiej, sklasyfikowanych w 23.63.10.0, 23.64.10.0,
 wyrobów z cementu, sklasyfikowanych w 23.69.1,
 cementu dentystycznego, sklasyfikowanego w 32.50.50.0.
23.51.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu

23.52

WAPNO I SPOIWA GIPSOWE

23.52.10.0

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne

Grupowanie to obejmuje:
 wapno palone (zanieczyszczony tlenek wapnia), które jest otrzymywane przez kalcynowanie wapienia,
zawierającego bardzo mało lub niezawierającego iłu; łączy się ono bardzo szybko z wodą, wydzielając znaczne
ilości ciepła i tworząc wapno gaszone (wodorotlenek wapnia),
 wapno gaszone, które jest zwykle stosowane do wzbogacenia gleby lub w przemyśle cukrowniczym,
 wapno hydrauliczne, które jest otrzymywane przez kalcynowanie wapnia zawierającego wystarczające ilości
iłu (jakkolwiek zwykle mniej niż 20%) w niskiej temperaturze, w celu zapewnienia tężenia produktu pod wodą.
wapno hydrauliczne różni się od cementu naturalnego tym, że zawiera znaczne ilości niezwiązanego wapna
gaszonego, które może być gaszone wodą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tlenku wapnia i wodorotlenku wapnia, sklasyfikowanych w 20.12.19.0.
23.52.20.0

Spoiwa gipsowe

Grupowanie to obejmuje:
 wszystkie gotowe spoiwa gipsowe składające się z gipsu częściowo lub całkowicie odwodnionego przez
kalcynowanie,
 spoiwo gipsowe zredukowane do mączastej konsystencji wykorzystywane do apretury tkanych materiałów lub
obróbki powierzchniowej papieru,
 spoiwo gipsowe zawierające dodatek substancji barwiącej,
 spoiwo gipsowe, które zostało specjalnie kalcynowane lub drobno zmielone w celu wykorzystania
w stomatologii, nawet zawierające małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 preparatów dentystycznych na bazie gipsu, sklasyfikowanych w 20.59.52.0.
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23.52.30.0

Dolomit kalcynowany lub spiekany

Grupowanie to obejmuje także:
 dolomitową masę ogniotrwałą do ubijania (np. do wyłożenia ogniotrwałego pieca).
Grupowanie to nie obejmuje:
 dolomitu pokruszonego, jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka kolejowa, sklasyfikowanego
w 08.12.12.0.
23.52.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i spoiwa gipsowego

23.61

WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH

23.61.1

WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH

23.61.11.1

Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z betonu

Grupowanie to obejmuje także:
 bloki ścienne i cegły, z lekkiego betonu, na bazie kruszonego pumeksu, granulowanego żużla itp.,
 bloki ścienne i cegły, z betonu, nawet zbrojone,
 płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne artykuły, z betonu, nawet zbrojone,
 autoklawizowany beton komórkowy (ABK).
23.61.11.2

Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu lub ze sztucznego kamienia

Grupowanie to obejmuje także:
 bloki ścienne i cegły, z cementu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone,
 płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne artykuły, z cementu lub ze sztucznego kamienia.
23.61.12.1

Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej,
z betonu

Grupowanie to obejmuje:
 prefabrykowane strukturalne części składowe, z betonu, stosowane w budownictwie lub w inżynierii lądowej,
takie jak: płyty fasadowe, ścianki działowe, elementy stropów i podłóg, elementy fundamentów, pale, odcinki
tuneli, części śluz lub tam, przejścia, gzymsy; części te posiadają urządzenia ułatwiające ich montaż.
23.61.12.2

Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej,
z cementu lub ze sztucznego kamienia

Grupowanie to obejmuje:
 prefabrykowane strukturalne części składowe, stosowane w budownictwie lub w inżynierii lądowej, z cementu
lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone.
23.61.2

Budynki prefabrykowane, z betonu

23.61.20.0

Budynki prefabrykowane, z betonu

Grupowanie to obejmuje:
 budynki prefabrykowane w przeważającej części wykonane z betonu, zarówno zmontowane, gotowe
do użytku jak i niezmontowane, nawet z wyposażeniem, dostarczanym standardowo z przeznaczeniem
do wbudowania,
 niekompletne budynki, nawet zmontowane, o charakterze budynków prefabrykowanych.
Uwaga:
Budynki mogą być zaprojektowane na cele mieszkalne, na miejsca pracy, sklepy, hangary, garaże lub inne cele.
23.61.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z BETONU DO CELÓW
BUDOWLANYCH

23.61.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych

23.62

WYROBY Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
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23.62.10.0

Wyroby z gipsu do celów budowlanych

Grupowanie to obejmuje także:
 płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, nieozdobione, z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu, nawet
licowane lub wzmocnione papierem lub tekturą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, takich jak: posągi, rzeźby, płaskorzeźby, misy, rozety, wazony,
doniczki itp., sklasyfikowanych w 23.69.11.0.
23.62.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych

23.63

MASY BETONOWE

23.63.10.0

Masy betonowe

Grupowanie to obejmuje:
 beton gotowy do wylania (tj. beton, do którego już została dodana woda),
 nieogniotrwałe masy betonowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanego w 23.20.13.0.
23.63.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej

23.64

ZAPRAWY MURARSKIE

23.64.10.0

Zaprawy murarskie

Grupowanie to obejmuje nieogniotrwałe zaprawy betonowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.20.13.0.
23.64.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich

23.65

WYROBY Z WŁÓKNO-CEMENTU

23.65.11.0

Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna
scalonych spoiwem mineralnym

Grupowanie to obejmuje:
 tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub pozostałych
odpadów drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów wiórowo-cementowych itp., sklasyfikowanych w 23.65.12.0.
23.65.12.0

Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe lub tym podobne

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby utwardzane, składające się głównie z jednorodnej mieszaniny włókien (na przykład azbestu, celulozy
lub innych włókien roślinnych, polimerów syntetycznych, włókien szklanych lub metalowych) i cementu lub
innych spoiw hydraulicznych, w których włókna te odgrywają rolę elementu wzmacniającego; mogą także
zawierać asfalt, smołę itp. Wyroby te wytwarzane są przez cięcie arkuszy (wszystkich rozmiarów i grubości),
lub przez ściskanie, profilowanie lub zginanie ich przed ich zamocowaniem, takie jak:
- elementy dachowe, fasady, ścianki działowe i płytki,
- arkusze do wytwarzania mebli, parapety okienne,
- tabliczki z napisami informacyjnymi, litery i cyfry,
- tralki do barier,
- arkusze faliste, zbiorniki, koryta, baseny, zlewy,
- połączenia rurowe,
- uszczelki i połączenia uszczelniające,
- tafle z imitacją płaskorzeźb,
- dachówki grzbietowe (kalenicowe), rynny, ramy okien,
- doniczki,
- rury wentylacyjne i inne,
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- przewody kablowe,
- osłony kominowe (deflektory).
Uwaga:
Wszystkie powyższe wyroby mogą być barwione w masie, lakierowane, zadrukowane, emaliowane, dekorowane,
nawiercane, piłowane, wygładzane, polerowane lub obrobione w inny sposób; mogą także być wzmocnione
metalem itp.
23.65.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z włókno-cementu

23.69

POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU

23.69.11.0

Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu, takie jak: posągi, rzeźby, płaskorzeźby, misy, rozety, wazony,
doniczki itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 opasek gipsowych do unieruchamiania złamań, sklasyfikowanych w 32.50.22.0,
 modeli anatomicznych i innych modeli przeznaczonych wyłącznie do celów pokazowych, sklasyfikowanych
w 32.99.53.0,
 manekinów krawieckich, sklasyfikowanych w 32.99.59.0,
 oryginałów rzeźb i posągów, sklasyfikowanych w 90.03.13.0.
23.69.19.0

Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, takie jak: doniczki, wazy, ozdoby architektoniczne lub
ogrodowe, posągi, posążki, postacie zwierząt, wyroby ozdobne. itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oryginałów rzeźb i posągów, sklasyfikowanych w 90.03.13.0.
23.69.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu

23.70

KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE

23.70.11.0

Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki
brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie
barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru

Grupowanie to obejmuje także:
 marmur, trawertyn, alabaster i wyroby z nich, tylko cięte lub piłowane, z płaską lub gładką powierzchnią,
 marmur, trawertyn i alabaster, w dowolnej postaci, np. kamienie konstrukcyjne (włączając płyty, okładzinowe),
wyroby takie, jak:
- stopnie schodowe, gzymsy, frontony, balustrady, odsadzki gzymsowe i wsporniki,
- obramowania i nadproża drzwi i okien, progi, progi drzwiowe,
- obramowania kominków,
- parapety okien,
- kamienie nagrobkowe,
- zlewy, koryta, baseny fontann,
- doniczki do kwiatów,
- kolumny, cokoły i kapitele kolumn, posągi, posążki, piedestały, płaskorzeźby i rzeźby,
- misy, wazy, puchary, popielniczki,
- imitacje owoców lub liści.
Grupowanie to nie obejmuje:
 płytek i kostek, płyt chodnikowych i krawężników, kostki brukowej i podobnych wyrobów, sklasyfikowanych
w 23.70.12.0,
 oryginałów rzeźb i posągów, sklasyfikowanych w 90.03.13.0.
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23.70.12.0

Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe
sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych

Grupowanie to obejmuje:
 kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego,
 płytki, kostki i podobne wyroby z naturalnego kamienia (włączając łupki) na mozaiki itp.,
 sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamienia naturalnego,
 granit i artykuły z niego, tylko cięte lub piłowane, z płaską lub gładką powierzchnią,
 kamienie budowlane lub pomnikowe i wyroby z nich, tylko cięte lub piłowane, z płaską lub gładką
powierzchnią,
 kamienie wapienne, w dowolnej postaci,
 granit w dowolnej postaci, polerowany, zdobiony lub inaczej obrobiony,
 kamienie budowlane lub pomnikowe, w dowolnej postaci, polerowane, zdobione lub inaczej obrobione,
 obrobione łupki i wyroby z łupków lub z łupków aglomerowanych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 krawężników z betonu lub kamienia sztucznego, sklasyfikowanych w 23.61.11.
23.70.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych

23.91

WYROBY ŚCIERNE

23.91.11.0

Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do obróbki kamieni
oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub
sztucznych lub z ceramiki

Grupowanie to obejmuje także:
 aglomerowane tarcze ścierne itp.,
 tarcze ścierne, głowice, dyski, narzędzia punktowe itp., stosowane w obrabiarkach, elektromechanicznych lub
pneumatycznych narzędziach ręcznych,
 kamienie szlifierskie służące do kruszenia, ścierania, rozwłókniania, itp., do ostrzenia noży, narządzi itp.,
przystosowane do mocowania na urządzeniach ręcznych, napędzanych pedałami lub mechanicznie,
 spieki w postaci tarcz ściernych lub kamienia do wyrobu osełek, osełek lub innych towarów,
 kamienie polerskie, kamienie do wyrobu osełek, osełki i tym podobne, z uchwytami lub bez, stosowane
bezpośrednio do ręcznego ostrzenia, szlifowania, zdrapywania lub polerowania metalu lub innych materiałów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 perfumowanych pumeksów w kostkach, płytkach lub w podobnych postaciach, sklasyfikowanych w 20.42.13.0,
 naturalnego lub sztucznego proszku lub ziaren ściernych, którymi powlekane są tkaniny, papier, tektura lub
inne materiały, sklasyfikowanego w 23.91.12.0,
 pił z zębami pokrytymi proszkiem ściernym, sklasyfikowanych w 25.73.20.0,
 kamieni ściernych z obudową, jeśli są napędzane ręcznie lub pedałem, sklasyfikowanych w 25.73.30.0.
23.91.12.0

Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury

Grupowanie to obejmuje:
 sztuczny korund na podłożu papierowym, tekturowym lub innym,
 proszek ścierny lub ziarno ścierne, które są głównie stosowane do (ręcznego lub mechanicznego) wygładzania
lub czyszczenia metalu, drewna, korka, szkła, skóry, gumy (utwardzonej lub nie) lub tworzyw sztucznych,
a także do wygładzania lub polerowania powierzchni polakierowanych lakierem bezbarwnym lub barwiącym
lub do ostrzenia grempli do odzieży.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ściernic obrotowych na trwałym podłożu (np. na tekturze, drewnie, metalu), składających się ze zwartej
warstwy a nie z proszku lub ziaren materiału ściernego, a także podobnie zbudowanych narzędzi ręcznych,
sklasyfikowanego w 23.91.11.0.
23.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
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23.99

POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

23.99.11.0

Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich
mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane

Grupowanie to obejmuje także:
 mieszaniny azbestu z włóknami celulozy, trocinami, pumeksem, talkiem, gipsem, ziemią okrzemkową, żużlem,
tlenkiem glinu, włóknami szklanymi, korkiem itp., stosowane, jako materiały do izolacji cieplnej lub jako
materiał filtracyjny,
 wyroby z azbestu lub azbestu mieszanego, takie jak:
- sznury, sploty, podkładki,
- tkanina w kawałkach lub przycinana do kształtu,
- paski, osłony, rury, kanały, złączki,
- zasobniki,
- pręty, płyty, płytki,
- połączenia uszczelniające, wkłady filtrów,
- maty na stół,
- ubrania ochronne, rękawice i obuwie ochronne (np. kurtki, spodnie, fartuchy, kamizelki, rękawice zwykłe,
rękawice jednopalcowe, kamasze, kaptury i maski, zwykle z osłonami na oczy, wykonanymi z miki, hełmy,
obuwie z azbestowymi podeszwami lub cholewami),
- materace,
- osłony dla strażaków,
- koce gaśnicze,
- kurtyny teatralne,
- kule i stożki metalowe pokryte azbestem do zwalczania pożarów w instalacjach gazowych.
23.99.12.0

Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

Grupowanie to obejmuje:
 płyty, cegły, płytki, płyty chodnikowe uzyskiwane przez prasowanie lub profilowanie, stosowane
do pokrywania dachów, fasad, ścian i chodników,
 płyty dachowe, składające się z podłoża (np. z tektury, taśmy lub materiału z włókien szklanych, materiału
z włókien chemicznych lub z juty, lub z folii aluminiowej), całkowicie zalane lub powleczone po obu stronach
warstwą asfaltu lub podobnego materiału,
 płyty budowlane, wykonane z jednej lub kilku warstw materiału włókienniczego lub papieru, całkowicie zalane
asfaltem lub podobnym materiałem,
 rury i zbiorniki formowane lub kształtowane,
 rury i zbiorniki asfaltowe pokrywane lub wzmacniane metalem są klasyfikowane, jako artykuły metalowe lub
asfaltowe, zależnie od tego, które składniki nadają zasadniczy charakter wyrobowi,
 pozostałe wyroby z asfaltu i podobnych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
23.99.13.0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie,
naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących

Grupowanie to obejmuje także:
 asfalt upłynniony,
 emulsje lub stabilne zawiesiny asfaltu, bitumu, paku lub smoły w wodzie,
 masy uszczelniające z asfaltu i innych uszczelniających mas bitumicznych,
 mieszaniny bitumiczne zawierające substancje mineralne, takie jak piasek lub azbest.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mieszanek paku z olejem kreozotowym lub innymi produktami destylacji smoły węglowej, sklasyfikowanych
w 19.10.20.0,
 preparatów smarowych, sklasyfikowanych w 20.59.41.0,
 dolomitu aglomerowanego smołą, sklasyfikowanego w 23.52.30.0.
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23.99.14.0

Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla
w postaci półproduktów

Grupowanie to obejmuje także pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 grafitu sztucznego o powierzchni obrobionej, sklasyfikowanego w 23.99.19.0 (do stosowania innego niż
w elektryczności) i 27.90.13.0 (przeznaczonych do stosowania w elektryczności).
23.99.15.0

Korund sztuczny

Grupowanie to obejmuje korund sztuczny.
Grupowanie to nie obejmuje:
 spieków w postaci tarcz ściernych lub kamienia do wyrobu osełek, osełek lub innych towarów,
sklasyfikowanych w 23.91.11.0,
 sztucznego korundu na podłożu papierowym, tekturowym lub innym, sklasyfikowanego w 23.91.12.0.
Uwaga:
KORUND SZTUCZNY otrzymuje się przez stopienie tlenku glinu w piecu elektrycznym. Tlenek glinu może zawierać
małe ilości innych tlenków (np. tlenku tytanu, tlenku chromu) zarówno pochodzące z wyjściowego materiału
naturalnego (boksytu) jak i dodane celem poprawienia np. twardości stopionych ziaren lub modyfikacji barwy.
Korund sztuczny jest dostarczany w małych kawałkach lub w większej bryle, pokruszony lub w ziarnach. Jest
on bardziej odporny na działanie powietrza i kwasów niż zwykły tlenek glinu i bardzo twardy.
Stosowany jest np., jako materiał ścierny, do produkcji spieków ogniotrwałych (takich jak mullit i sillimanit,
odpowiednio mieszaniny korundu z czystą gliną ogniotrwałą i z bezwodnymi glinokrzemianami) lub naczyń
laboratoryjnych, a także w elektrotechnice.
23.99.19.0

Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 kaolin kalcynowany,
 suchą i kruszoną glinę,
 mikę obrobioną i wyroby z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną,
 wyroby z grafitu lub pozostałego węgla, włącznie z włóknami węglowymi, przeznaczone do użytku
nieelektrycznego,
 wyroby z torfu,
 wełnę żużlową, wełnę skalną i podobne wełny mineralne,
 wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne,
 mieszaniny i wyroby z materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki,
 puder glinowy stosowany do wyrobów ceramicznych,
 włókniny pokryte miką aglomerowaną lub regenerowaną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 miki sproszkowanej i odpadów miki, sklasyfikowanych w 08.99.29.0.
23.99.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 24

METALE

Dział ten obejmuje:
 wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu
procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
 wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.
Dział ten obejmuje także wyroby z żeliwa.
Dział ten nie obejmuje:
 biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12,
 odlewnictwa wyrobów finalnych, takich jak: kotły i grzejniki, sklasyfikowanego w 25.21.1,
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 artykułów gospodarstwa domowego z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium, sklasyfikowanych w 25.99.12.0,
 wyrobów wykonanych z drutu, sklasyfikowanych w 25.93.
Uwaga:
Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany
operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub
i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.
WYROBY GOTOWE dzieli się zwykle na wyroby płaskie („szerokie płaskie”, obejmujące „uniwersalne płaskie”,
„szerokie zwoje”, blachy, płyty i taśmy) oraz wyroby długie (sztaby i pręty, walcowane na gorąco w postaci
nieregularnych kręgów, inne sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki, profile i drut).
Wyroby te otrzymuje się poprzez odkształcanie plastyczne zarówno na gorąco, bezpośrednio z samych wlewków
lub półwyrobów (poprzez walcowanie na gorąco, kucie lub ciągnienie na gorąco) lub też na zimno, pośrednio
z gotowych wyrobów walcowanych na gorąco (walcowanie na zimno, wyciskanie, ciągnienie drutu, ciągnienie
na zimno). Po tych procesach przeprowadza się w niektórych przypadkach operacje wykańczające (np. pręty
wykończone na zimno poprzez szlifowanie bezkłowe lub dokładne toczenie).
WYROBY GOTOWE mogą być poddane dalszej obróbce wykańczającej lub przetworzone na inne wyroby w wyniku
szeregu operacji, takich jak:
OBRÓBKA MECHANICZNA, tzn. toczenie, frezowanie, szlifowanie, perforowanie lub wykrawanie, zawijanie,
kalibrowanie, łuszczenie itp.
OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA lub inne operacje, łącznie z platerowaniem, wykonywane w celu poprawienia
własności lub wyglądu metalu, ochrony go przed rdzą i korozją itp.
Niniejsze obróbki nie wpływają na zaklasyfikowanie wyrobu do danego grupowania.
24.10

ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY

24.10.1

PODSTAWOWE RODZAJE ŻELAZA, STALI I ŻELAZOSTOPÓW

24.10.11.0

Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach

Grupowanie to obejmuje:
 surówki, które są stopem żelaza z węglem (żeliwo), zawierającym także inne pierwiastki, takie jak krzem,
mangan, siarka oraz fosfor, pochodzące z rudy, złomu, topników lub paliwa, a czasem w ich skład wchodzą
także inne pierwiastki, takie jak chrom i nikiel, dodawane w celu uzyskania specjalnych właściwości,
 surówki zwierciadliste to stopy żelazo-węgiel zawierające > 6 % masy, ale ≤ 30 % masy manganu. Niniejszej
surówki używa się głównie w produkcji stali do odtleniania i ponownego nawęglania żelaza, a także
do wytwarzania stopów.
24.10.12.0

Żelazostopy

Grupowanie to obejmuje żelazostopy.
Uwaga:
ŻELAZOSTOPY to stopy w gąskach, blokach, bryłach lub w podobnych pierwotnych formach, w postaciach
uzyskanych przez odlewanie ciągłe, a także w postaci ziarnistej lub proszkowej, nawet aglomerowane, powszechnie
stosowane, jako dodatek do produkcji innych stopów lub jako środki odtleniające, odsiarczające lub do podobnych
celów w metalurgii żelaza, zazwyczaj nieciągliwe.
Głównymi odmianami żelazostopów są:
 żelazomangan, żelazokrzem, żelazokrzemomangan, żelazochrom, żelazokrzemochrom, żelazonikiel,
żelazomolibden, żelazowolfram i żelazokrzemowolfram, żelazotytan i żelazokrzemotytan, żelazowanad,
żelazoniob, żelazokrzemomagnez i żelazokrzemowapń.
24.10.13.0

Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych
gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach;
żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
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24.10.14.0

Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku

Grupowanie to obejmuje także wlewki do przetopu z żeliwa lub stali.
Uwaga:
WLEWKI DO PRZETOPU to wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie
i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu (np. pyłu szlifierskiego lub drobnych wiórów z toczenia). Nie są one
walcowane i są wykorzystywane, jako dodatki w procesie produkcji stali. Mają one chropowatą i nierówną
powierzchnię z pęcherzami, szczelinami, pęknięciami i jamami skurczowymi powstałymi wskutek tego,
że do odlewania użyto starych, chłodzonych wlewnic. Odlewy w postaci wlewków są wykonane bez lejka, dlatego
nie mają śladów układów wlewowych lub nadlewów, natomiast charakteryzują się nieregularną powierzchnią,
czasami z korytkiem w górnym końcu. Powierzchnia ta ma często szczeliny w kształcie kraterów, w których można
zauważyć skupienia porowatej zgorzeliny.
24.10.2

STAL SUROWA

24.10.21.0

Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali
niestopowej

24.10.22.0

Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali
nierdzewnej

24.10.23.0

Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby
z pozostałej stali stopowej

24.10.3

WYROBY WALCOWANE PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA GORĄCO

Kategoria ta obejmuje:
 wyroby walcowane płaskie, których kształt powstaje bezpośrednio w trakcie walcowania (na przykład rowki,
żeberka, szachownice, wzór kropkowy, kulisty lub rombowy), a także takie, które zostały perforowane,
karbowane lub polerowane, pod warunkiem, że podczas obróbki nie przyjęły charakteru wyrobów, objętych
innymi grupowaniami.
Uwaga:
WYROBY WALCOWANE PŁASKIE o innym kształcie niż prostokątny lub kwadratowy, dowolnej wielkości, należy
klasyfikować, jako wyroby o szerokości ≥ 600 mm, pod warunkiem, że nie przyjęły charakteru wyrobów objętych
innymi grupowaniami.
24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, nieplaterowane, niepokryte
ani niepowleczone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów płaskich walcowanych na gorąco lub walcowanych na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali
niestopowej, platerowanych, powlekanych lub pokrywanych, sklasyfikowanych w 24.10.51.0.
24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej, nieplaterowane, niepokryte
ani niepowleczone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów płaskich walcowanych na gorąco lub walcowanych na zimno, o szerokości < 600 mm, ze stali
niestopowej, platerowanych, powlekanych lub pokrywanych, sklasyfikowanych w 24.32.20.0.
24.10.33.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej.
24.10.34.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej, w zwojach.
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24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali narzędziowej lub ze stali szybkotnącej
lub ze stali stopowej innej niż nierdzewna.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
sklasyfikowanych w 24.10.53.0.
24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali stopowej innej niż nierdzewna
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
sklasyfikowanych w 24.10.54.0,
 wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej, sklasyfikowanych
w 24.10.55.0.
24.10.4

WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI ≥ 600 MM, ZE STALI

Kategoria ta obejmuje:
 wyroby walcowane płaskie, których kształt powstaje bezpośrednio w trakcie walcowania (na przykład rowki,
żeberka, szachownice, wzór kropkowy, kulisty lub rombowy), a także takie, które zostały perforowane,
karbowane lub polerowane, pod warunkiem, że podczas obróbki nie przyjęły charakteru wyrobów, objętych
innymi grupowaniami.
Uwaga:
WYROBY WALCOWANE PŁASKIE o innym kształcie niż prostokątny lub kwadratowy, dowolnej wielkości, należy
klasyfikować, jako wyroby o szerokości ≥ 600 mm, pod warunkiem, że nie przyjęły charakteru wyrobów objętych
innymi grupowaniami.
24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej

Grupowanie to obejmuje także:
 blachy cienkie, grube i taśmy niepokrywane, walcowane na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej,
 wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, nieplaterowane, niepokryte
ani niepowleczone.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów płaskich, walcowanych na gorąco lub walcowanych na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali
niestopowej, platerowanych, powlekanych lub pokrywanych, sklasyfikowanych w 24.10.51.0.
24.10.42.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów płaskich walcowanych na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
sklasyfikowanych w 24.10.53.0.
24.10.5

WYROBY PŁASKIE WALCOWANE ZE STALI, PLATEROWANE, POWLEKANE LUB POKRYWANE ORAZ
WYROBY PŁASKIE WALCOWANE, ZE STALI KRZEMOWEJ ELEKTROTECHNICZNEJ I SZYBKOTNĄCEJ

Kategoria ta obejmuje:
 wyroby walcowane płaskie, których kształt powstaje bezpośrednio w trakcie walcowania (na przykład rowki,
żeberka, szachownice, wzór kropkowy, kulisty lub rombowy), a także takie, które zostały perforowane,
karbowane lub polerowane, pod warunkiem, że podczas obróbki nie przyjęły charakteru wyrobów, objętych
innymi grupowaniami.
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Uwaga:
WYROBY WALCOWANE PŁASKIE o innym kształcie niż prostokątny lub kwadratowy, dowolnej wielkości, należy
klasyfikować, jako wyroby o szerokości ≥ 600 mm, pod warunkiem, że nie przyjęły charakteru wyrobów objętych
innymi grupowaniami.
PLATEROWANIE, tzn. łączenie powłok metali o różnej barwie i właściwościach poprzez penetrację molekularną
na powierzchni styku.
POKRYWANIE (powlekanie) metalem (metalizacja).
POKRYWANIE substancjami niemetalicznymi, np. emaliowanie, lakierowanie, malowanie, nadrukowywanie,
pokrywanie ceramiką lub tworzywami sztucznymi.
24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane
lub pokrywane

Grupowanie to obejmuje:
 wszystkie wyroby płaskie ze stali niestopowej, gdzie indziej niesklasyfikowane, walcowane na gorąco lub
walcowane na zimno, platerowane, powlekane lub pokrywane.
Grupowanie to obejmuje także blachę białą z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm i o grubości
< 0,5 mm, pokrytą cyną [warstwą zawierającą ≥ 97% masy cyny], nieobrobioną więcej niż powierzchniowo.
24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane,
powlekane lub pokrywane

Grupowanie to obejmuje:
 wszystkie wyroby płaskie ze stali stopowej, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane, powlekane lub
pokrywane.
24.10.53.0

Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco lub na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej
elektrotechnicznej.
24.10.54.0

Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie walcowane na gorąco lub na zimno, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej
elektrotechnicznej.
24.10.55.0

Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej

24.10.6

PRĘTY WALCOWANE NA GORĄCO, ZE STALI

Uwagi:
Przez WALCOWANIE NA GORĄCO rozumie się walcowanie w temperaturze pomiędzy temperaturą szybkiej
rekrystalizacji, a temperaturą początku topnienia. Zakres temperatur zależy od różnych czynników, np. od składu
chemicznego stali. Z reguły końcowa temperatura wyrobu w procesie walcowania na gorąco wynosi około 900°C.
Przez CIĄGNIENIE NA GORĄCO rozumie się przeciąganie rozgrzanej stali przez ciągadło w celu uzyskania prętów,
rur lub profili o różnorodnych kształtach.
WALCOWANE NA GORĄCO lub CIĄGNIONE NA GORĄCO sztaby, pręty, kształtowniki, kątowniki i profile mogą być
wykończone na zimno przez ciągnienie lub innymi procesami — szczególnie prostowaniem lub kalibrowaniem —
nadając wyrobowi lepsze wykończenie. Ta operacja sprawia, że możliwe są one do zaklasyfikowania, jako
„kształtowane na zimno lub wykończone na zimno”.
Bardzo lekkie walcowanie na zimno (znane także pod nazwą „przepust wykańczający” lub „walcowanie
wykańczające”), któremu poddawane są niektóre wyroby walcowane na gorąco bez znaczącego zmniejszenia ich
grubości, nie zmienia ich charakteru wyrobów gotowych walcowanych na gorąco. Ten proces walcowania na zimno
pod niewielkim naciskiem oddziałuje zasadniczo tylko na powierzchnię wyrobu, podczas gdy właściwe walcowanie
na zimno (znane również, jako walcowanie na zimno) zmienia krystaliczną strukturę wyrobu poprzez znaczne
zmniejszenie pola jego przekroju poprzecznego.
Także wyklepywanie na zimno oraz wstępne usuwanie zgorzeliny nie są uważane za procesy prostowania lub
kalibrowania, a zatem nie wpływają na klasyfikację sztab, prętów, kątowników, kształtowników i profili,
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nieobrobionych więcej niż walcowanie na gorąco lub wyciskanie. Podobnie, takie sztaby i pręty, gdy są skręcone,
nie mogą być uważane za wykończone na zimno.
Przez KUCIE rozumie się odkształcanie metalu na gorąco w masie, przy użyciu młotów spadowych lub pras
kuźniczych, w celu uzyskania wyrobów o dowolnych kształtach.
SZTABY I PRĘTY WALCOWANE NA GORĄCO, w nieregularnie zwijanych kręgach, posiadające pełny przekrój
poprzeczny, w kształcie koła, odcinka koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub innych wielokątów
wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki
są wypukłymi łukami, podczas gdy pozostałe dwa boki są proste, równoległe i równej długości). Wyroby te mogą
posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby
zbrojeniowe).
24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24.10.63.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej

24.10.64.0

Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane,
ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane,
ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24.10.67.0

Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych

Grupowanie to obejmuje:
 sztaby i pręty drążone nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej i ze stali niestopowej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sztab i prętów drążonych, żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, sklasyfikowanych w 24.20.1.
Uwaga:
SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE o dowolnym kształcie przekroju, nadające się do wiercenia, o największym zewnętrznym
wymiarze przekroju poprzecznego > 15 mm, ale < 52 mm i których największy wewnętrzny wymiar nie przekracza
jednej drugiej największego wymiaru zewnętrznego.
Zazwyczaj przekrój poprzeczny tych wyrobów ma kształt okrągły, sześciokątny, ośmiokątny lub kwadratowy
ze ściętymi narożami.
24.10.7

KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE OBROBIONE NA GORĄCO ZE STALI, ŚCIANKA SZCZELNA ZE STALI ORAZ
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, ZE STALI

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub
wyciskane, ze stali niestopowej

Grupowanie to obejmuje także:
 ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej
niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane,
 kątowniki, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco
lub wyciskane,
 teowniki, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco
lub wyciskane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów przygotowanych do wykorzystania w konstrukcjach, sklasyfikowanych w 25.11.2.

194

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
24.10.72.0

Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub
wyciskane, ze stali nierdzewnej

Grupowanie to obejmuje:
 kątowniki, kształtowniki i profile, otwarte, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco,
ciągnione na gorąco lub wyciskane,
 kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, kute lub gięte na gorąco, lub poddane dalszej obróbce,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także:
 kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione
lub nieobrobione więcej niż kute, gdzie indziej niesklasyfikowane.
24.10.73.0

Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub
wyciskane, z pozostałej stali stopowej

Grupowanie to obejmuje:
 kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane.
24.10.74.0

Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, otwarte, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 ściankę szczelną z żeliwa lub stali, nawet drążoną, tłoczoną lub wykonaną z połączonych elementów,
 kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali, spawane.
24.10.75.0

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali

Grupowanie to obejmuje elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali, takie jak:
 szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy
skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe,
łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zmontowanych torów, obrotnic, kozłów oporowych i skrajni ładunków, sklasyfikowanych w 30.20.40.0.
24.10.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŻELIWA, STALI I STOPÓW ŻELAZA

24.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza

24.20

RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI

Klasa ta nie obejmuje:
 rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo, sklasyfikowanych w 24.52.20.0.
Uwagi:
Przez WALCOWANIE NA ZIMNO rozumie się walcowanie w temperaturze otoczenia, poniżej temperatury
rekrystalizacji.
Przez WYCISKANIE rozumie się proces, zwykle przebiegający na zimno, odkształcania stali w swej masie w wyniku
wysokich nacisków pomiędzy matrycą a stemplem, w przestrzeni zamkniętej ze wszystkich stron z wyjątkiem tej,
przez którą wypływa materiał uzyskując żądany kształt.
Przez CIĄGNIENIE NA ZIMNO rozumie się proces obróbki plastycznej na zimno, w którym sztaby lub pręty, w kręgach
lub nie, są przeciągane (ze względnie małą prędkością) przez jedno lub więcej ciągadeł, w celu otrzymania wyrobów
o mniejszej średnicy lub innym kształcie przekroju poprzecznego.
24.20.1

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu,
ze stali

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy
naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
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24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury (w tym rury precyzyjne), przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym,
ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno,
 rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali, ciągnione
na zimno lub walcowane na zimno,
 rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej,
nieciągnione na zimno ani niewalcowane na zimno,
 rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, ze stali niestopowej, nawet powleczone lub
pokryte cynkiem,
 rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej,
nieciągnione na zimno ani niewalcowane na zimno,
 rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej,
nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania do produkcji rur i przewodów
rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki,
 rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali, nieciągnione
na zimno lub walcowane na zimno.
24.20.14.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez
szwu, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, żelazne (inne niż
żeliwne) lub ze stali.
24.20.2

RURY I PRZEWODY RUROWE SPAWANE, O OKRĄGŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I O ŚREDNICY
ZEWNĘTRZNEJ > 406,4 MM, ZE STALI

24.20.21.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane,
o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym
w kształcie koła, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, z żeliwa lub stali, spawane, nawet wzdłużnie łukiem
krytym.
24.20.22.0

Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu,
spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub
gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, z wyrobów płaskich,
z żeliwa lub stali.
24.20.23.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy
zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury przewodowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali,
spawane, nawet wzdłużnie.
24.20.24.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem,
nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

24.20.3

RURY I PRZEWODY RUROWE SPAWANE O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ ≤ 406,4 MM, ZE STALI
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24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane,
o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, nawet wzdłużnie
lub spiralnie, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich, ze stali.
24.20.32.0

Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu,
spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane,
o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich, ze stali.
24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy
zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne
(inne niż żeliwne) lub ze stali.
24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy
zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju
poprzecznym, ze stali,
 rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali.
24.20.35.0

Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny
sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

24.20.4

ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH INNE NIŻ ODLEWANE, ZE STALI

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

Grupowanie to obejmuje:
 kołnierze, z żeliwa lub stali,
 kolanka i łuki, rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej,
 kolanka, łuki i tuleje, gwintowane, z żeliwa lub stali,
 łączniki rur lub przewodów rurowych, (gwintowane, spawane doczołowo), z żeliwa lub stali,
 łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali, gdzie indziej niesklasyfikowane.
24.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ RUR, PRZEWODÓW RUROWYCH, PROFILI
DRĄŻONYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI

24.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych
i łączników, ze stali

24.31

PRĘTY CIĄGNIONE NA ZIMNO

Klasa ta nie obejmuje:
 drutu ciągnionego na zimno, sklasyfikowanego w 24.34.
Uwagi:
Przez CIĄGNIENIE NA ZIMNO rozumie się proces obróbki plastycznej na zimno, w którym sztaby lub pręty, w kręgach
lub nie, są przeciągane (ze względnie małą prędkością) przez jedno lub więcej ciągadeł, w celu otrzymania wyrobów
o mniejszej średnicy lub innym kształcie przekroju poprzecznego.
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24.31.10.0

Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 sztaby i pręty, ze stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce,
lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone
na zimno.
24.31.20.0

Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet
poddane dalszej obróbce, lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce,
 sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju
poprzecznym, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, poddane dalszej obróbce,
kute lub gięte na gorąco lub poddane innej obróbce cieplnej, niezmieniającej charakteru wyrobu gotowego,
 sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone
na zimno,
 kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niesklasyfikowane.
24.31.30.0

Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno
lub wykończone na zimno.
24.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów ciągnionych na zimno

24.32

WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, ZE STALI INNEJ NIŻ STAL KRZEMOWA
ELEKTROTECHNICZNA

Kategoria ta nie obejmuje:
 wyrobów płaskich walcowanych, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej,
sklasyfikowanych w 24.10.54.0
 wyrobów płaskich walcowanych, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej, sklasyfikowanych w 24.10.55.0.
Uwaga:
Przez WALCOWANIE NA ZIMNO rozumie się walcowanie w temperaturze otoczenia, poniżej temperatury
rekrystalizacji.
Wyroby powstające w procesie walcowania na zimno, mogą być poddane obróbce cieplnej (np. wyżarzaniu,
piaskowaniu odrdzewiającemu, prostowaniu i cynkowaniu), co nie wpływa na ich zaklasyfikowanie.
24.32.10.0

Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm,
niepokryte

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno,
nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte.
Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco, poddane dalszej obróbce,
 wyroby płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości < 600 mm, obrobione więcej niż walcowane na zimno,
nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte.
24.32.20.0

Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości
< 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco,
platerowane, powleczone lub pokryte.
24.32.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33

WYROBY KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO
198

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
24.33.1

KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 ceowniki, kątowniki, zetowniki, kształtowniki typu omega lub o otwartych zakończeniach, z żeliwa lub stali
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, otrzymane z wyrobów
walcowanych płaskich,
 pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich,
nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno,
 kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno lub inaczej wykończone
na zimno i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.33.12.1

Kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 kątowniki, kształtowniki i profile, otwarte, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub
wykańczane na zimno.
24.33.12.2

Kształtowniki otwarte, z pozostałej stali, kształtowane lub gięte na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 kątowniki, kształtowniki i profile, otwarte, z pozostałej stali, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub
wykańczane na zimno.
24.33.2

ARKUSZE ŻEBERKOWANE ZE STALI NIESTOPOWEJ

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

Grupowanie to obejmuje:
 arkusze profilowane "żeberkowane", ze stali niestopowej, gięte na zimno lub kształtowane na zimno.
Uwaga:
Arkusze profilowane (żebrowane) są głównie wykorzystywane, jako okładzina elewacyjna.
Wyroby klasyfikowane w niniejszym grupowaniu mogą zostać poddane obróbce, takiej jak: wiercenie, dziurkowanie
lub skręcanie bądź obróbce powierzchniowej, takiej jak: pokrywanie, powlekanie lub platerowanie, pod warunkiem,
że w wyniku tej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom klasyfikowanym w innych grupowaniach.
24.33.3

PANELE WIELOWARSTWOWE Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ

24.33.30.0

Panele wielowarstwowe z blachy stalowej, powlekanej

Grupowanie to obejmuje:
 panele złożone z dwóch ścian z profilowanego "żeberkowanego" arkusza z rdzeniem izolującym, z żeliwa lub
stali.
24.33.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW KSZTAŁTOWANYCH LUB
GIĘTYCH NA ZIMNO

24.33.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kształtowanych lub giętych na zimno

24.34

DRUT CIĄGNIONY NA ZIMNO

Klasa ta nie obejmuje:
 drutu splatanego i skręcanego, z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej, sklasyfikowanego w 25.93.12.0,
 drutu kolczastego, z żeliwa lub stali, skręconego drutu z płaskiej taśmy stalowej (kolczastego lub nie),
używanego na ogrodzenia, sklasyfikowanego w 25.93.13.0.
Uwaga:
Przez CIĄGNIENIE DRUTU rozumie się proces obróbki plastycznej na zimno, w którym sztaby lub pręty w kręgach
o nieregularnym kształcie są przeciągane z dużą prędkością przez jedno lub więcej ciągadeł, w celu otrzymania
zwojów drutu o mniejszej średnicy.
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24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

Grupowanie to obejmuje także:
 drut poddany obróbce (np. karbowaniu), pod warunkiem, że w wyniku obróbki nie uzyskał cech właściwych
wyrobom sklasyfikowanym w innych grupowaniach,
 drut pokrywany tkaniną, gdy rdzeń żelazny lub stalowy jest zasadniczym elementem, zaś tkanina służy
wyłącznie, jako pokrycie (np. żelazne i stalowe druty na szkielety do kapeluszy, czyli druty modniarskie oraz
łodygi do sztucznych kwiatów lub lokówek).
24.34.12.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej

Grupowanie to nie obejmuje:
 bardzo cienkiego, sterylizowanego drutu ze stali nierdzewnej stosowanego do szwów chirurgicznych,
sklasyfikowanego w 32.50.50.0.
24.34.13.0

Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej

24.34.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu przez ciągnienie na zimno

24.41

METALE SZLACHETNE

Klasa ta obejmuje także:
 sztaby, pręty, profile, druty, płyty, arkusze i taśmy, zazwyczaj otrzymywane przez walcowanie lub ciągnienie,
 taśmy i krążki itp. mogą być otrzymywane również przez cięcie metalu w arkuszach.
Klasa ta nie obejmuje:
 kamieni szlachetnych i diamentów przemysłowych nieobrobionych, sklasyfikowanych w 08.99.2,
 miedzi, sklasyfikowanej w 24.44,
 odlewania metali szlachetnych, sklasyfikowanego w 24.54.10.9,
 biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.1.
 kamieni szlachetnych, obrobionych, sklasyfikowanych w 32.12.11.0,
 diamentów przemysłowych obrobionych, sklasyfikowanych w 32.12.12.0.
Uwagi:
Wyrażenie METAL SZLACHETNY oznacza srebro, złoto i platynę.
Wyrażenie PLATYNA oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten.
Wyrażenie METAL PLATEROWANY METALEM SZLACHETNYM oznacza materiał wykonany na bazie metalu
nieszlachetnego, na którego jednej lub kilku powierzchniach przymocowano przez lutowanie, spawanie,
walcowanie na gorąco lub podobnymi środkami mechanicznymi pokrycie z metalu szlachetnego (włącznie
z metalem nieszlachetnym inkrustowanym metalem szlachetnym).
24.41.10.0

Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku

Grupowanie to obejmuje:
 różne postacie srebra lub stopów srebra, srebra pokrytego złotem lub platyną w stanie surowym, półproduktu
lub proszku, włączając sztabki, które dla celów handlowych mają gładkie powierzchnie oraz próbę odbitą
na metalu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 srebra platerowanego złotem, sklasyfikowanego w 24.41.40.0.
 odpadów powstałych podczas obróbki srebra lub jego stopów, nadających się tylko do odzysku metalu lub
do stosowania do produkcji chemikaliów, sklasyfikowanych w 38.11.58.0.
24.41.20.0

Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

Grupowanie to obejmuje także:
 różne postacie złota lub stopów złota lub złota platynowanego w stanie surowym, półproduktu lub proszku,
włączając złoto wymieniane między krajowymi lub międzynarodowymi władzami monetarnymi lub
upoważnionymi bankami.

200

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Grupowanie to nie obejmuje:
 złota platerowanego metalem szlachetnym, sklasyfikowanego w 24.41.50.0,
 odpadów powstałych podczas obróbki złota lub jego stopów, nadających się tylko do odzysku metalu lub
do stosowania do produkcji chemikaliów, sklasyfikowanych w 38.11.58.0.
24.41.30.0

Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku

Grupowanie to obejmuje:
 platynowce ( platyna, pallad, rod, iryd, osm, ruten) w stanie surowym lub półproduktu (np. sztaby, pręty, drut
i profile, płytki, arkusze i taśmy), lub w postaci proszku,
Grupowanie to obejmuje także katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny.
24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

24.41.50.0

Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane,
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

24.41.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych

24.42

ALUMINIUM

24.42.1

ALUMINIUM NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE; TLENEK GLINU

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

Grupowanie to obejmuje:
 aluminium nieobrobione (surowe) w stanie płynnym, w blokach, wlewkach, kęsach, płytach, prętach, prętach
na druty i podobnych postaciach, otrzymywanych przez odlewanie aluminium elektrolitycznego lub przetop
odpadów i złomu aluminium, zwykle przeznaczone do walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, młotkowania
lub do przetopu i odlewania gotowych wyrobów.
Grupowanie to obejmuje także:
 aluminium wtórne otrzymywane przez przetopienie odpadów lub złomu aluminium,
 śrut aluminiowy,
 stopy aluminium.
Grupowanie to nie obejmuje:
 proszków i płatków aluminium, sklasyfikowanych w 24.42.21.0,
 odpadów aluminium i złomu, sklasyfikowanych w 38.11.58.0.
24.42.12.0

Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu

Grupowanie to nie obejmuje:
 rud i koncentratów glinu, sklasyfikowanych w 07.29.13,
 wodorotlenku glinu, sklasyfikowanego w 20.13.25.0,
 sztucznego korundu, sklasyfikowanego w 23.99.15.0.
24.42.2

PÓŁPRODUKTY Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM

24.42.21.0

Proszki i płatki z aluminium

24.42.22.0

Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium

Grupowanie to nie obejmuje:
 sztab, prętów i kształtowników przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach, sklasyfikowanych
w 25.11.23.0.
24.42.23.0

Drut z aluminium i stopów aluminium

Grupowanie to nie obejmuje:
 drutu splatanego i skręcanego, z aluminium, sklasyfikowanego w 25.93.12.0.
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24.42.24.0

Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm

Grupowanie to obejmuje także:
 laminowane produkty aluminiowe, do zewnętrznego okładania budynków, dekoracji wewnętrznej, elementów
nadwozi samochodowych, w urządzeniach domowych, w maszynach biurowych itd., składające się z dwóch
aluminiowych arkuszy płasko walcowanych, stanowiących zewnętrzne warstwy laminowanego produktu oraz
jednego arkusza lub warstwy z tworzywa sztucznego, która stanowi warstwę wewnętrzną lub rdzeń.
24.42.25.0

Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm

Grupowanie to nie obejmuje:
 folii w postaci dekoracji bożonarodzeniowych, sklasyfikowanej w 17.29.19.0,
 folii do wytłoczeń w rodzaju stosowanych do drukowania, np. na okładkach książek lub wstążkach ze skóry
wyprawionej do kapeluszy, sklasyfikowanych w 20.30.22.0,
 płyt, arkuszy i taśm o grubości przekraczającej 0,2 mm, sklasyfikowanej w 24.42.24.0.
24.42.26.0

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów
aluminium

Grupowanie to obejmuje:
 rury i przewody rurowe, które są wyrobami drążonymi, w zwojach lub nieposiadające jednolity przekrój
poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu,
prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego i o jednolitej
grubości ścianek oraz wyrobami o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta
równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogącymi mieć także krawędzie zaokrąglone na całej
swojej długości, pod warunkiem, że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny
i posiada ten sam kształt i ustawienie, które mogą być polerowane, powlekane, gięte, gwintowane,
nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie,
 łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje).
24.42.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STOPÓW ALUMINIUM

24.42.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium

24.43

OŁÓW, CYNK I CYNA

24.43.1

OŁÓW, CYNK I CYNA, NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

Grupowanie to obejmuje także:
 ołów nieobrobiony plastycznie, rafinowany,
 ołów nieobrobiony plastycznie, zawierający antymon, jako główny inny pierwiastek dominujący masą,
 stopy ołowiu (np. ołów-cyna – stopy stosowane do lutowania).
Grupowanie to nie obejmuje:
 proszków i płatków ołowiu, sklasyfikowanych w 24.43.21.0.
24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

Grupowanie to obejmuje:
 cynk nieobrobiony o różnych stopniach czystości, od cynku surowego do rafinowanego, w postaci bloków, płyt,
wlewków, kęsów, kęsów płaskich lub podobnych, bądź też w postaci bryłek, granulek, przeznaczone
do cynkowania (ogniowego lub elektrolitycznego), do wyrobu stopów, walcowania, ciągnienia, wyciskania lub
do odlewania gotowych wyrobów.
Grupowanie to obejmuje także stopy cynku.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pyłu, proszku i płatków cynku, sklasyfikowanych w 24.43.22.0.
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24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

Grupowanie to obejmuje:
 cynę nieobrobioną w postaci bloków, płyt, wlewków, kęsów, kęsów płaskich lub podobnych postaciach oraz
w kawałkach, bryłkach i podobnych postaciach, przeznaczone do cynowania, walcowania, wyciskania,
do wyrobu stopów lub do odlewania gotowych wyrobów.
Grupowanie to obejmuje także stopy cyny.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pyłu, proszku i płatków cyny, sklasyfikowanych w 25.99.29.0.
24.43.2

PÓŁPRODUKTY Z OŁOWIU, CYNKU, CYNY I ICH STOPÓW

24.43.21.0

Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu

Grupowanie to nie obejmuje:
 drutu z ołowiu, sklasyfikowanego w 25.99.29.0.
24.43.22.0

Pył cynkowy, proszki i płatki cynku

Grupowanie to nie obejmuje:
 granulek cynkowych, sklasyfikowanych w 24.43.12.0.
24.43.23.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego
stopów

Grupowanie to obejmuje także:
 pręty stopu o podstawie cynkowej stosowane do lutowania i spawania (zwykle wytwarzane przez wyciskanie),
nawet cięte na wymiar, pod warunkiem, że nie są pokryte topnikiem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 prętów odlewanych, przeznaczonych, np. do walcowania lub ciągnienia, lub do powtórnego przetopu
i odlewania gotowych wyrobów, sklasyfikowanych w 24.43.12.0,
 prętów pokrytych topnikiem (otulonych), sklasyfikowanych w 25.93.15.0.
24.43.24.0

Pręty i druty, z cyny i stopów cyny

Grupowanie to obejmuje także:
 pręty stopu lutowniczego o podstawie cynowej (zwykle wytwarzane przez wyciskanie), nawet cięte
do wymiaru, pod warunkiem, że nie są pokryte topnikiem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 prętów odlewanych, przeznaczonych, np. do walcowania lub ciągnienia lub do powtórnego przetopu
i odlewania gotowych wyrobów, sklasyfikowanych w 24.43.13.0,
 prętów pokrytych topnikiem (otulone), sklasyfikowanych w 25.93.15.0.
24.43.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OŁOWIU, CYNKU I CYNY

24.43.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny

24.44

MIEDŹ

24.44.1

MIEDŹ NIEOBROBIONA PLASTYCZNIE; KAMIENIE MIEDZIOWE; MIEDŹ CEMENTACYJNA
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24.44.11.0

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna

Grupowanie to obejmuje:
 kamienie miedziowe powstające w wyniku stapiania siarczkowych rud miedzi, uprzednio prażonych w celu
oddzielenia siarczku miedzi od skały płonnej i innych metali, które tworzą żużel, pływający nad cięższym
kamieniem. kamień składa się głównie z siarczków żelaza i ma na ogół postać lub surowych kawałków
o matowym, metalicznym wyglądzie czarnych lub brązowych granulek (otrzymywanych w wyniku wlewania
roztopionego kamienia miedziowego do wody).
 miedź cementacyjną (wytrąconą), która jest produktem uzyskanym z wytrącania (cementacji), tzn. dodawania
żelaza do wodnych roztworów uzyskanych w wyniku ługowania pewnych rud lub pozostałości. jest to bardzo
miałki czarny proszek, zawierający tlenki i nierozpuszczalne zanieczyszczenia. jest czasami używana, jako
dodatek do farb przeciwporostowych lub środków grzybobójczych, lecz o wiele częściej jest dodawana
do wsadu do pieca wytopowego, w celu wytworzenia kamienia miedziowego.
24.44.12.0

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

Grupowanie to obejmuje:
 miedź czarną i miedź konwertorową,
 anody miedziowe do rafinacji elektrolitycznej - miedź częściowo rafinowana w wyniku pełnego przetopu jest
odlewana w postaci anod do dalszej rafinacji w procesie elektrolizy i które mają zwykle postać płyt odlanych
z dwojgiem uszu, służących do zawieszania ich w wannie do elektrolizy.
24.44.13.0

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

Grupowanie to obejmuje także:
 odlewane i spiekane kęsiska płaskie, sztaby, pręty oraz wlewki itp., pod warunkiem, że po wytworzeniu nie
zostały poddane obróbce innej niż proste okrawanie lub usuwanie zgorzeliny (w celu usunięcia nadlewów lub
wierzchniej warstwy, złożonej głównie z tlenku miedzi) lub cięcie, skrobanie, szlifowanie itp. w celu usunięcia
wad powstałych podczas krzepnięcia odlewu, bądź też obróbce mechanicznej z jednej strony w celu
przeprowadzenia badań (kontrola jakości).
 sztaby na druty i wlewki o końcach stożkowych lub obrobionych w inny sposób, wyłącznie w celu ułatwienia
wprowadzenia ich do maszyn produkujących drut lub rury,
 śrut miedziany.
Uwaga:
MIEDŹ RAFINOWANA jest odlewana w postaci wlewków lub prętowlewków przeznaczonych do powtórnego
przetopu (np. w celu wytwarzania stopów) bądź też wlewków na druty; kęsów płaskich do walcowania, kęsów
(włączając także o przekroju kołowym) oraz podobnych postaci przeznaczonych do dalszego walcowania,
wyciskania, ciągnienia lub kucia na płyty, blachy, taśmy, drut, rury i inne wyroby.
STOPY WSTĘPNE MIEDZI są to stopy zawierające więcej niż 10% masy miedzi wraz z innymi pierwiastkami i które
z racji takiego składu są zbyt kruche, aby mogły być poddane normalnej obróbce. W konsekwencji są one stosowane
bądź do wprowadzania do mosiądzu, brązu lub brązu aluminiowego innych pierwiastków o temperaturze topnienia
wyższej niż te stopy, bądź też pierwiastków silnie utleniających się (jak np. aluminium, kadm, arsen, magnez) lub
pierwiastków sublimujących w temperaturze topnienia, jak również w celu ułatwienia przygotowania niektórych
stopów poprzez wprowadzenie składników odtleniających, odsiarczających lub podobnych (jak np. wapń).
Niniejszym grupowaniem objęte są stopy miedzi z aluminium, berylem, borem, kadmem, chromem, żelazem,
magnezem, manganem, molibdenem, krzemem, tytanem lub wanadem.
24.44.2

PÓŁPRODUKTY Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI

24.44.21.0

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

Grupowanie to obejmuje:
 proszki miedziane głownie wytwarzane w procesie osadzania elektrolitycznego lub atomizacji (tzn. poprzez
wtryskiwanie cienkiego strumienia roztopionego metalu do przepływającego poprzecznie z wielką prędkością
strumienia wody, pary wodnej, powietrza lub innych gazów),
 płatki z miedzi są głównie stosowane, jako pigmenty metaliczne do produkcji atramentów i farb, są też
stosowane bezpośrednio w charakterze barwnika metalicznego poprzez napylanie, np. lakierowanej
powierzchni.
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24.44.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby wytwarzane zwykle w procesie walcowania, wyciskania lub ciągnienia, lecz mogą być także kute
na prasach lub młotach. Mogą być potem wykańczane na zimno, (jeżeli to konieczne po wyżarzaniu),
w procesach ciągnienia na zimno, prostowania lub innych procesach nadających wyrobom wykończenie
o wyższej dokładności. Mogą być także obrabiane (np. wiercone, dziurkowane, skręcane lub karbowane), pod
warunkiem, że w wyniku tej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom sklasyfikowanym w innych
grupowaniach.
Grupowanie to obejmuje także kształtowniki drążone oraz żeberkowane rury i przewody rurowe wytwarzane
w procesie wyciskania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rur i przewodów rurowych, do których żeberka zostały przymocowane (np. przyspawane), sklasyfikowanych
w 25.99.29.0.
24.44.23.0

Druty z miedzi i jej stopów

Grupowanie to obejmuje:
 drut wytwarzany w procesie walcowania, wyciskania lub wyciągania i jest zawsze zwinięty w kręgach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 drutu splatanego i skręcanego, z miedzi, sklasyfikowanego w 25.93.12.0,
 bardzo cienkich, sterylnych drutów z brązu, stosowanych na szwy chirurgiczne, sklasyfikowanych w 32.50.50.0.
24.44.24.0

Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów

Grupowanie to obejmuje:
 grube blachy i blachy są zwykle wytwarzane w procesie walcowania na gorąco lub na zimno,
 taśma miedziana może być produkowana z ciętych blach.
 Powyższe wyroby mogą być obrobione (przycięte do określonego kształtu, perforowane, karbowane,
żeberkowane, rowkowane, polerowane, pokrywane, wytłaczane lub zaokrąglone na brzegach), pod
warunkiem, że w wyniku wymienionej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom sklasyfikowanym
w innych grupowaniach.
24.44.25.0

Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm

Grupowanie to obejmuje:
 folię wytwarzaną w procesie walcowania, młotkowania lub elektrolizy, występującą w postaci bardzo cienkich
arkuszy (nieprzekraczających grubości 0,15 mm), nawet obrobioną [tzn. wytłaczaną, ciętą (na kształt
prostokąta lub inny), perforowaną, pokrywaną (złoconą, srebrzona, lakierowaną itp.) lub nadrukowaną].
Grupowanie to nie obejmuje:
 folii w postaci dekoracji bożonarodzeniowych, sklasyfikowanej w 17.29.19.0,
 folii do wytłoczeń w rodzaju stosowanych do drukowania, np. na okładkach książek lub wstążkach ze skóry
wyprawionej do kapeluszy, sklasyfikowanych w 20.30.22.0.
24.44.26.0

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów

Grupowanie to nie obejmuje:
 rur i przewodów rurowych przekształconych w możliwe do identyfikacji wyroby sklasyfikowane
w odpowiednich grupowaniach Sekcji C,
 wydrążonych kształtowników, włączając rury i przewody rurowe użebrowane, wytwarzane w procesie
wyciskania, sklasyfikowanych w 24.44.22.0,
 rur i przewodów rurowych, do których przymocowano żeberka, np. poprzez spawanie, sklasyfikowanych
w 25.99.29.0.
24.44.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIEDZI

24.44.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi

Grupowanie to nie obejmuje:

 odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53 i 24.54.
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24.45

POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 odpadów i złomu niklu i pozostałych metali nieżelaznych, sklasyfikowanych w 38.11.58.0.
 surowców wtórnych, sklasyfikowanych w 38.32.
24.45.1

NIKIEL NIEOBROBIONY PLASTYCZNIE; PRODUKTY POŚREDNIE HUTNICTWA NIKLU

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

Grupowanie to obejmuje nikiel nieobrobiony plastycznie.
Grupowanie to obejmuje także anody (przeważnie mają one postać odlewanych płyt z dwojgiem uszu
do zawieszania ich w wannie do elektrolizy).
Grupowanie to nie obejmuje:
 niklu w postaci proszku i płatków, sklasyfikowanego w 24.45.21.0,
 anod do niklowania, sklasyfikowanych w 25.99.29.0.
Uwaga:
NIKIEL W POSTACI SUROWEJ występuje zwykle w postaci wlewków, gąsek, tabletek, kostek sześciennych, krążków,
brykietów, katod lub innych postaci elektrolitycznych. te pierwotne postacie są używane głównie do produkcji stali
stopowych i stopów nieżelaznych, jak również do produkcji niektórych chemikaliów. niektóre z tych postaci
są używane w koszach tytanowych do niklowania lub do produkcji proszku niklowego.
NIERAFINOWANY NIKIEL jest zwykle odlewany w postaci anod do rafinacji elektrolitycznej.
24.45.12.0

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu

Grupowanie to obejmuje także zanieczyszczony żelazonikiel i kamienie arsenowe.
Uwaga:
KAMIENIE NIKLOWE otrzymuje się przez przeróbkę (prażenie, stapianie) rud niklu. W zależności od rodzaju rudy
i stosowanego procesu składają się one z siarczków niklu i żelaza; siarczków niklu, żelaza i miedzi; siarczków niklu
lub siarczków niklu i miedzi.
Kamienie te mają na ogół postać odlanych bloków lub płyt, granulek lub proszków i używane są do produkcji niklu
nieobrobionego plastycznie.
Zanieczyszczone tlenki niklu, np. SPIEKI TLENKÓW NIKLU lub tlenek niklu w postaci proszku (zielony tlenek niklu),
otrzymywane są w procesie przeróbki rud siarczków lub tlenków niklu i głównie stosowane do wyrobu stali
stopowych.
Spieki tlenków niklu mają zwykle postać proszku lub bryłek o wymiarach do 50 mm.
24.45.2

PÓŁPRODUKTY Z NIKLU I STOPÓW NIKLU

24.45.21.0

Proszki i płatki niklu i stopów niklu

Grupowanie to obejmuje proszki i płatki niklu wszystkich typów, bez względu na ich przeznaczenie.
24.45.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu

Grupowanie to nie obejmuje:

 drutu nawojowego izolowanego, sklasyfikowanego w 27.32.11.0.
24.45.23.0

Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu

24.45.24.0

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu

24.45.3

POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE I WYROBY Z NICH; CERMETALE; POPIÓŁ I POZOSTAŁOŚCI
ZAWIERAJĄCE METALE I ZWIĄZKI METALI

24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale
i związki metali

Grupowanie to obejmuje:
 wolfram nieobrobiony plastycznie, proszki drut, sztaby, pręty, kształtowniki, blachy, taśma i folia z wolframu,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe wyroby z wolframu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
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 molibden nieobrobiony plastycznie, proszki, drut, sztaby i pręty, kształtowniki, blachy, taśma i folia
z molibdenu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe wyroby z molibdenu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 tantal nieobrobiony plastycznie, proszki, sztaby i pręty, kształtowniki, druty, blachy, taśma i folia z tantalu,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe wyroby z tantalu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 opiłki, wióry i granulki z magnezu, sortowane według rozmiaru,
 magnez nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z magnezu, gdzie indziej niesklasyfikowane
 kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu,
 kobalt nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z kobaltu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 proszki, druty, sztaby, pręty, kształtowniki i druty, blachy, taśma i folia, rury i przewody rurowe, z tytanu, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe wyroby z tytanu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 odpady i złom bizmutu,
 bizmut nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z bizmutu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 kadm nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z kadmu, gdzie indziej niesklasyfikowane
 tytan nieobrobiony plastycznie i wyroby z tytanu, gdzie indziej niesklasyfikowane
 cyrkon nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z cyrkonu, gdzie indziej niesklasyfikowane
 antymon nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z antymonu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 odpady i złom manganu,
 mangan nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z manganu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 beryl nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z berylu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 chrom nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z chromu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 tal nieobrobiony plastycznie, proszki i pozostałe wyroby z talu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 hafn nieobrobiony plastycznie, proszki hafnu,
 odpady i złom hafnu,
 odpady i złom niobu, renu, galu, indu, wanadu, germanu,
 niob i ren, nieobrobione plastycznie, proszki niobu i renu
 ind nieobrobiony plastycznie, proszki indu,
 gal nieobrobiony plastycznie, proszki galu,
 wanad nieobrobiony plastycznie, proszki wanadu,
 german nieobrobiony plastycznie, proszki germanu,
 wyroby z hafnu, niobu, renu, galu, indu, wanadu, germanu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 odpady i złom cermetali,
 cermetale i wyroby z cermetali, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odpadów i złomu metali [innych niż bizmut, mangan, gal, hanf, ind, niob, ren, german i wanad oraz cermetale],
włączając metale szlachetne, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 38.
24.45.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

24.45.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych

Grupowanie to nie obejmuje:
 odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53 i 24.54.
24.46

PALIWO JĄDROWE PRZETWORZONE

24.46.1

URAN NATURALNY I JEGO ZWIĄZKI; STOPY, DYSPERSJE (WŁĄCZNIE Z CERMETALAMI), PRODUKTY
CERAMICZNE ORAZ MIESZANINY ZAWIERAJĄCE NATURALNY URAN LUB NATURALNE ZWIĄZKI
URANU
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24.46.10.0

Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz
mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu

24.46.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PALIWA JĄDROWEGO PRZETWORZONEGO

24.46.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego

24.51

USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH

24.51.1

USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH

24.51.11.0

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego

24.51.12.0

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego

24.51.13.0

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego

24.51.2

RURY, PRZEWODY RUROWE I PROFILE DRĄŻONE ODLEWANE Z ŻELIWA

24.51.20.0

Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa

Grupowanie to obejmuje także:
 rury, przewody rurowe i profile drążone z wieloma otworami lub odgałęzieniami,
 rury, przewody rurowe i profile drążone pokryte, np. cynkiem, tworzywem sztucznym lub asfaltem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rur, przewodów rurowych i profili drążonych przekształconych w możliwe do identyfikacji części wyrobów,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji C.
24.51.3

ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH ODLEWANE Z ŻELIWA

24.51.30.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa

Grupowanie to obejmuje:
 łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa, stosowane głównie do łączenia dwóch rur lub,
przyłączania rur do jakiegokolwiek urządzenia lub do zaślepiania otworu rury.
Grupowanie to nie obejmuje:
 łączników rur lub przewodów rurowych odlewanych ze staliwa, sklasyfikowanych 24.52.30.0,
 śrub, nakrętek, wkrętów itp. nadających się do montażu rur i łączników rurowych, sklasyfikowanych
w 25.94.11.0,
 wyrobów używanych do montażu rur i przewodów rurowych, które nie stanowią ich integralnej części
(np. wieszaki, wsporniki itp. elementy nośne, które tylko mocują lub podtrzymują rury i przewody na ścianach,
opaski zaciskowe do mocowania elastycznych przewodów rurowych lub węży do sztywnych rur, kranów,
złączek itp.), sklasyfikowanych w 25.99.29.0.
24.51.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH

24.51.99.0

Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych

24.52

USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH

24.52.10.0

Usługi wykonywania odlewów staliwnych

24.52.20.0

Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo

Grupowanie to obejmuje w szczególności:
 rury w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu,
 rury okładzinowe, płuczkowe i przewody rurowe w rodzaju używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu,
 rury i przewody rurowe do kotłów, przegrzewaczy, wymienników ciepła, skraplaczy, pieców rafineryjnych,
podgrzewaczy wody zasilającej elektrownie,
 rury cynkowane lub czarne (tzw. rury gazowe) do pary pod wysokim lub średnim ciśnieniem lub do instalacji
gazowych i wodnych w budynkach,
 rury do ulicznej sieci gazowej lub wodociągowej,
 rury i przewody rurowe wykorzystuje się do produkcji części samochodowych lub elementów maszyn
i urządzeń, pierścieni łożysk kulkowych, wałeczkowych, stożkowych lub igiełkowych oraz innych zastosowań
w mechanice, do budowy rusztowań, konstrukcji rurowych lub konstrukcji budynków,

208

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Grupowanie to obejmuje także:
 rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo, pokrywane np. tworzywami sztucznymi lub watą
szklaną połączoną z asfaltem,
 rury, przewody rurowe i profile drążone żebrowane, jak np. rury z integralnymi żebrami wzdłużnymi lub
poprzecznymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rur, przewodów rurowych i profili drążonych przekształconych w możliwe do identyfikacji części wyrobów,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji C,
 łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, sklasyfikowanych w 24.20.40.0,
 rur i przewodów rurowych z żeliwa, sklasyfikowanych w 24.51.20.0,
 kształtowników drążonych z żeliwa, sklasyfikowanych w 24.51.20.0,
24.52.30.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa

Grupowanie to obejmuje:
 łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa, stosowaną głównie do łączenia dwóch rur lub,
przyłączania rur do jakiegokolwiek urządzenia lub do zaślepiania otworu rury.
Grupowanie to nie obejmuje:
 łączników rur lub przewodów rurowych odlewanych z żeliwa, sklasyfikowanych 24.51.30.0,
 śrub, nakrętek, wkrętów itp. nadających się do montażu rur i łączników rurowych, sklasyfikowanych
w 25.94.11.0,
 wyrobów używanych do montażu rur i przewodów rurowych, które nie stanowią ich integralnej części
(np. wieszaki, wsporniki itp. elementy nośne, które tylko mocują lub podtrzymują rury i przewody na ścianach,
opaski zaciskowe do mocowania elastycznych przewodów rurowych lub węży do sztywnych rur, kranów,
złączek itp.), sklasyfikowanych w 25.99.29.0.
24.53

USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI LEKKICH

24.53.10.0

Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich

24.54

USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

24.54.10.1

Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – brązy

24.54.10.2

Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi - mosiądze

24.54.10.3

Usługi wykonywania odlewów ze stopów cynku

24.54.10.9

Usługi wykonywania odlewów ze stopów innych metali nieżelaznych

Dział 25

WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Dział ten obejmuje:
 wyroby wykonane w całości z metalu (takie jak: części, pojemniki, konstrukcje) mające zazwyczaj charakter
statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 26-30 obejmujących wyroby
metalowe połączone lub montowane (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny,
elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,
 broń i amunicję.
Dział nie obejmuje:
 naprawy i konserwacji specjalistycznej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 33.1,
 specjalistycznego instalowania objętych niniejszym działem wyrobów gotowych w budynkach (np. kotłów
centralnego ogrzewania), sklasyfikowanego w 43.22.
25.11

KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI

25.11.1

BUDYNKI PREFABRYKOWANE Z METALU
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25.11.10.0

Budynki prefabrykowane z metalu

Grupowanie to obejmuje:
 budynki prefabrykowane, w przeważającej części wykonane z metalu (z żeliwa, stali lub aluminium), zarówno
zmontowane, gotowe do użytku jak i niezmontowane, włączając domy mieszkalne przemieszczalne,
 niekompletne budynki, nawet zmontowane, o charakterze budynków prefabrykowanych.
Budynki mogą być zaprojektowane na cele mieszkalne, na miejsca pracy, sklepy, hangary, garaże, szklarnie lub inne
cele.
25.11.2

KONSTRUKCYJNE WYROBY METALOWE I ICH CZĘŚCI

25.11.21.0

Mosty i części mostów z żeliwa lub stali

25.11.22.0

Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali

25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub
aluminium

Grupowanie to obejmuje także:
 mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe, z aluminium,
 zapory, śluzy, wrota śluz, stałe przystanie i mola, doki, konstrukcje latarni morskich i pozostałe konstrukcje
morskie i związane z drogami wodnymi,
 maszty, pomosty, szyny, grodzie itp. konstrukcje okrętowe,
 bramy, wrota i bramy przesuwne,
 bariery ochronne autostrad wykonane z tłoczonych metalowych blach, kątowników, kształtowników lub
profili,
 balustrady, barierki, metalowe elementy ogrodzeń,
 zapory i szlabany,
 elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych, z żeliwa lub stali,
 pręty walcowane osobno i skręcone razem, które używane są w konstrukcjach ze zbrojonego lub sprężonego
betonu,
 płyty, pręty, kształtowniki (w tym perforowane), rury i podobne, przygotowane do stosowania
w konstrukcjach, z aluminium, gdzie indziej nieklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zmontowanych ścianek szczelnych, sklasyfikowanych w 24.10.74.0
 płyt szalunkowych przeznaczonych do wylewania betonu, mających cechy form, sklasyfikowanych
w 25.73.50.0.
25.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

25.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części

25.12

DRZWI I OKNA Z METALU

25.12.10.0

Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, z metalu

Grupowanie to obejmuje także:

 drzwi antywłamaniowe ze stali do wszystkich rodzajów mieszkań.
25.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją drzwi i okien z metalu

25.21

GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

25.21.11.0

Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali

Grupowanie to obejmuje:
 grzejniki centralnego ogrzewania, tzn. urządzenia do ogrzewania otoczenia, złożone z rur wyposażonych
w kołnierze lub żebra albo z wydrążonych paneli, przez które przepływa gorąca woda lub para z kotła.
Grupowanie to obejmuje także:
 urządzenia złożone z połączenia grzejnika, przez który przepływa woda gorąca lub zimna i dysz, przez które
przepływa powietrze pod ciśnieniem.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 grzejników elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.26.0.
25.21.12.0

Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu

Grupowanie to nie obejmuje:
 żeliwnych kotłów wytwarzających parę wodną i kotłów wodnych wysokotemperaturowych, sklasyfikowanych
w 25.30.11.0.
25.21.13.0

Części kotłów centralnego ogrzewania

25.21.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.29

POZOSTAŁE ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE

25.29.11.0

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub
skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia
mechaniczne lub termiczne

Grupowanie to nie obejmuje:
 metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności ≤ 300 litrów,
sklasyfikowanej w 25.91.1, 25.92.11.0, 25.92.12.0,
 kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej w 29.20.21.0.
25.29.12.0

Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz

Grupowanie to obejmuje:
 pojemniki o dowolnej pojemności, używane do transportu lub magazynowania sprężonych lub skroplonych
gazów (np. helu, tlenu, argonu, wodoru, acetylenu, ditlenku węgla lub butanu).
Uwaga:
Pojemniki te mogą być wyposażone w urządzenia kontrolne, regulacyjne lub pomiarowe, jak zawory, krany,
manometry, wskaźniki poziomu itp.
25.29.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.30

WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ

25.30.1

WYTWORNICE PARY I ICH CZĘŚCI

25.30.11.0

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do wytwarzania pary wodnej lub innych rodzajów pary (np. pary rtęci itp.), wykorzystywanych
do uruchamiania źródeł napędu (np. turbin parowych) lub innych maszyn, w których jako źródło energii
wykorzystuje się parę wodną (np. młoty parowe, pompy), a także do zasilania parą urządzeń grzejnych,
używanych do ogrzewania, gotowania, sterylizacji itp., włączając kotły parowe centralnego ogrzewania,
 kotły wodne wysokotemperaturowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanych w 28.11.2.
25.30.12.0

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną
lub inną

Grupowanie to obejmuje:
 instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami, takie jak: podgrzewacze wody, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze pary, schładzacze, kolektory pary, akumulatory pary, cieplarki lub zasobniki ciepła,
ścianki palenisk, zdmuchiwacze sadzy, urządzenia do odzyskiwania, urządzenia do odmulania kotłów,

 skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną, takie jak skraplacze przeponowe, bezprzeponowe i skraplacze
powietrza.
25.30.13.0

Części wytwornic pary

25.30.2

REAKTORY JĄDROWE I CZĘŚCI REAKTORÓW JĄDROWYCH
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25.30.21.0

Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów

Grupowanie to obejmuje reaktory jądrowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
Uwaga:
REAKTOR JĄDROWY to zespół wszystkich urządzeń i aparatów znajdujących się wewnątrz obszaru odgrodzonego
osłoną biologiczną, ewentualnie łącznie z tą osłoną, jak również innych aparatów i urządzeń na zewnątrz tej strefy,
o ile stanowią integralną część urządzeń znajdujących się w obrębie odgrodzonego obszaru.
25.30.22.0

Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów

25.30.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM
KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ

25.30.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego
ogrzewania gorącą wodą

25.40

BROŃ I AMUNICJA

Klasa ta nie obejmuje:
 spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanych w 20.51.12.0,
 szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanych w 25.71.15.0,
 opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanych w 29.10.59.0,
 statków kosmicznych oraz międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), sklasyfikowanych
w 30.30.40.0,
 czołgów i pozostałych opancerzonych pojazdów bojowych, sklasyfikowanych w 30.40.10.0.
25.40.1

BROŃ I AMUNICJA ORAZ ICH CZĘŚCI

25.40.11.0

Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu

Grupowanie to obejmuje:
 broń artyleryjską (np. armaty, haubice i moździerze),
 broń wsparcia piechoty,
 broń mogącą prowadzić ogień ciągły z bardzo wysoką szybkostrzelnością (niektóre rodzaje tej broni może
obsługiwać jedna osoba), tj. karabiny maszynowe, pistolety maszynowe oraz inna broń strzelającą ogniem
ciągłym,
 armaty dalekonośne, w tym instalowanych na wagonach kolejowych,
 specjalistyczne wyrzutnie rakiet,
 granatniki,
 urządzenia do miotania bomb głębinowych, wyrzutnie torpedowe, miotacze ognia, miotacze płomieni
i podobne miotacze,
 karabiny maszynowe.
25.40.12.0

Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt

Grupowanie to obejmuje:
 rewolwery i pistolety,
 broń palna ładowana przez lufę, niezaprojektowana i nieprzydatna do strzelania pociskami,
 strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu,
 rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych,
 teatralne atrapy pistoletów,
 pistolety lub rewolwery do strzelania ślepymi nabojami,
 pistolety do uboju zwierząt,
 wyrzutnie linki i urządzenia do miotania harpunów,
 broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego,
 pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe,
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 kastety, pałki, proce, pojemniki aerozolowe zawierające gaz łzawiący,
 pozostałą broń palną i podobny sprzęt.
25.40.13.0

Bomby, pociski i podobne uzbrojenie wojenne; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich
części

Grupowanie to obejmuje także:
 pociski balistyczne, latające bomby, amunicję rakietową,
 harpuny,
 miny lądowe i morskie, bomby głębinowe,
 zapalniki pocisków i łuski nabojów, ze spłonkami lub bez
Grupowanie to nie obejmuje:
 międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), sklasyfikowanych w 30.30.40.0.
25.40.14.0

Części broni wojskowej i pozostałej broni

Grupowanie to nie obejmuje:
 mechanizmów zegarowych lub ich części do amunicji lub części amunicji (np. do zapalników), sklasyfikowanych
w 26.52.2,
 części ogólnego użytku (np. śruby, nity i sprężyny), sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji C.
25.40.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BRONI I AMUNICJI

25.40.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji

25.50

USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE
METALURGII PROSZKÓW

25.50.1

USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI

25.50.11.0

Usługi kucia metali

Grupowanie to obejmuje także usługi wyciskania metali na zimno.
25.50.12.0

Usługi wytłaczania, prasowania metali

Grupowanie to obejmuje usługi wytłaczania metali nieżelaznych według rysunków.
25.50.13.0

Usługi formowania metali pozostałymi technikami

25.50.2

Usługi w zakresie metalurgii proszków

25.50.20.0

Usługi w zakresie metalurgii proszków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie metalurgii proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali
na drodze obróbki cieplnej (spiekania) lub pod ciśnieniem,
 usługi produkcyjne związane z wykonywaniem elementów szlifujących i tnących ze spiekanych węglików
metali.
25.61

USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE

25.61.1

USŁUGI NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE

25.61.11.0

Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami

Grupowanie to obejmuje:
 usługi nakładania powłok na metale przez zanurzenie w roztopionych metalach,
 usługi nakładania powłok na metale przez natryskiwanie termiczne,
 usługi pokrywania powierzchni metali cynkiem, przez elektrolizę lub obróbkę chemiczną,
 usługi pokrywania metali pozostałymi metalami (niklem, miedzią, chromem, metalami szlachetnymi itp.) przez
elektrolizę lub obróbkę chemiczną.
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25.61.12.0

Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pokrywania powierzchni metali tworzywami sztucznymi, włączając powlekanie proszkami,
 pozostałe usługi pokrywania powierzchni metali (fosforowanie, emaliowanie itp.).
25.61.2

POZOSTAŁE USŁUGI OBRÓBKI METALI

25.61.21.0

Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami

25.61.22.0

Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali

Grupowanie to obejmuje:
 usługi nakładania powłok na metale przez malowanie i lakierowanie,
 anodyzowanie metali,
 naparowywanie próżniowe powierzchni metali,
 pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali.
Grupowanie to nie obejmuje:
 próżniowego powlekania metalami części z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.91.0.
25.62

USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH

25.62.10.0

Toczenie elementów metalowych

Grupowanie to obejmuje usługi produkcyjne związane z toczeniem metalowych elementów.
25.62.20.0

Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych, tj.: wiercenie, toczenie, frezowanie, struganie,
wiórkowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, szlifowanie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp.,
 wycinanie metalowych elementów za pomocą wiązki laserowej,
 szlifowanie i ostrzenie metalowych elementów roboczych, włączając polerowanie,
 usługi kucia, o ile nie są one częścią produkcji,
 artystyczną obróbkę metali, o ile nie jest ona częścią produkcji,
 gięcie stali zbrojeniowej,
 grawerowanie elementów metalowych wiązką laserową.
25.71

WYROBY NOŻOWNICZE I SZTUĆCE

Klasa ta nie obejmuje:
 sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanych w 32.12.14.0.
25.71.11.0

Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich

Grupowanie to obejmuje noże z ostrzami tnącymi, uzębionymi lub nie, takie jak:
 noże stołowe,
 noże do homarów,
 nożyczki do użytku domowego lub biurowego,
 noże składane wszelkiego rodzaju, z rękojeściami z metalu nieszlachetnego, drewna, rogu, tworzyw sztucznych
itp., tj.:
- składane noże ogrodnicze, do szczepienia drzewek i oczkowania,
- nożyki kieszonkowe,
- koziki, scyzoryki, noże turystyczne, myśliwskie i sportowe, mogące mieć więcej niż jedno ostrze lub być
wyposażone w dodatkowe korkociągi, przebijaki, wkrętaki, nożyczki, otwieracze do konserw itp.
- noże z wieloma wymiennymi ostrzami, nawet mieszczącymi się w rękojeściach,
 nożyczki do paznokci z zaokrąglonymi końcówkami,
 nożyce krawieckie, nożyczki fryzjerskie i podobne nożyce,
 ostrza nożyczek, wykończone lub nie.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 wyrobów nożowniczych (np. maszynek do strzyżenia włosów, tasaków rzeźniczych lub kuchennych, noży
do siekania i mielenia mięsa), sklasyfikowanych w 25.71.13.0,
 noży do ryb i masła, sklasyfikowanych w 25.71.14.0,
 nieskładanych noży ogrodniczych, nożyc do strzyżenia owiec, maczet oraz nożyc do drobiu, sklasyfikowanych
w 25.73.10.0,
 specjalnych nożyc kowalskich do obcinania kopyt, sklasyfikowanych w 25.73.30.0,
 noży do maszyn, sklasyfikowanych w 25.73.60.0.
25.71.12.0

Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki
w taśmach

Grupowanie to obejmuje także nieelektryczne golarki i ostrza, płytki tnące i głowice do golarek nieelektrycznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszynek do golenia bez ostrzy, z tworzywa sztucznego, sklasyfikowanych w 22.29.23.0,
 golarek elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.22.0,
 głowic, ostrzy i płytek tnących do golarek elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.30.0.
25.71.13.0

Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure

Grupowanie to obejmuje:
 noże do papieru i otwieracze do listów,
 temperówki do ołówków i ostrza do nich,
 nożyki do skrobania,
 maszynki do strzyżenia włosów, ręczne, nieelektryczne,
 obcinacze do paznokci, cążki do pielęgnacji paznokci,
 zestaw do pielęgnacji paznokci składający się z metalowych akcesoriów, takich jak: nożyczki, obcinacz
do paznokci, szpatułki do odsuwania skórek i pilnik do paznokci,
 tarkę przeznaczoną do usuwania zrogowaciałego naskórka stóp,
 topory kuchenne lub rzeźnickie, tasaki i noże do rozbioru mięsa,
 pozostałe wyroby nożownicze i zestawy i akcesoria do manicure i pedicure, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszynek do strzyżenia włosów, elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.22.0,
 ostrzałek do ołówków, sklasyfikowanych w 28.23.23.0,
 mechanicznych maszynek do strzyżenia zwierząt, sklasyfikowanych w 28.30.86.0.
25.71.14.0

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru
i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

Grupowanie to obejmuje:
 łyżki wszelkich rodzajów, włączając łyżki do soli lub musztardy,
 noże bez ostrzy do ryb i masła,
 widelce stołowe,
 widelce do dzielenia (np. drobiu), do podawania, kucharskie,
 widelczyki do ciast,
 widelce do ostryg lub ślimaków,
 widelce do opiekania,
 łyżki wazowe i cedzaki (do jarzyn, smażonych potraw itp.),
 łopatki do podawania ryb, tortów, truskawek, szparagów,
 szczypce do cukru (tnące lub nie), szczypce do tortów, przystawek, szparagów, ślimaków, mięsa i lodu,
 pozostałe artykuły stołowe, jak uchwyty do drobiu lub mięsa oraz uchwyty do homarów i całych potraw,
 pozostałe artykuły kuchenne lub stołowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 noży do homarów lub nożyc do drobiu typu sekatorów lub nożyc, sklasyfikowanych w 25.71.11.0 lub
25.73.10.0,
 specjalnych nożyc kowalskich do obcinania kopyt, sklasyfikowanych w 25.73.30.0,
 sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanych w 32.12.14.0.
25.71.15.0

Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części

Grupowanie to obejmuje:
- szpady (włączając laskę z ukrytą szpadą), kordy, bagnety, oszczepy, piki, halabardy, noże komandoskie kukri
i sztylety. Ich ostrza wykonane są ze stali wysokiej, jakości, a w niektórych przypadkach w skład broni wchodzi
mniej lub bardziej skomplikowana tarcza lub głownia. Większość tych broni ma ostrze stałe, jednakże niektóre
sztylety mogą mieć ostrze ruchome, normalnie schowane w rękojeści. Ostrze można otwierać i blokować
w tym położeniu ręką lub przy użyciu mechanizmu sprężynowego.
Grupowanie to obejmuje także części, na przykład ostrza szpad (włącznie z surówkami do ich wyrobu, jeśli nawet
są jedynie odkute), głownie, głowice i rękojeści oraz pochwy do szpad, bagnetów, sztyletów itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 floretów szermierczych, sklasyfikowanych w 32.30.15.0 (CN 9506)
Uwaga:
Te rodzaje broni objęte są niniejszym grupowaniem, nawet, jeśli są one stosowane jedynie do celów
ceremonialnych, ozdobnych lub jako rekwizyty teatralne.
25.71.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców

25.72

ZAMKI I ZAWIASY

25.72.11.0

Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych i meblach, z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 kłódki wszystkich typów do drzwi, kufrów, skrzyń, toreb, rowerów, łącznie z zasuwami działającymi na klucz,
 zamki, w rodzaju stosowanych do pojazdów silnikowych oraz mebli, zarówno domowych jak i biurowych.
Grupowanie to obejmuje także klamkę do drzwi pojazdów samochodowych, w zestawie z wkładem zamka
i kluczykami.
25.72.12.0

Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje także:
 zamki do drzwi budynków, w tym bębenkowe,
 blokadę antywłamaniową okna dachowego w postaci zamka blokującego z kluczem, montowaną w ościeżnicy
obrotowego okna dachowego.
25.72.13.0

Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie

Grupowanie to obejmuje:
 zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego,
 części zamków, kłódek, zamknięć i okuć z zamknięciami, zawierających zamki, z metalu nieszlachetnego, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 klucze występujące oddzielnie do zamków, kłódek, zamknięć i okuć z zamknięciami, zawierających zamki,
z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 klamer lub zamknięć (nie na klucz lub szyfrowych) do torebek, teczek, walizeczek, z metali nieszlachetnych,
sklasyfikowanych w 25.99.25.0.
25.72.14.0

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli
itp., wykonane z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 zawiasy wszystkich typów (np. czołowe, nośne, kątowe, taśmowe i wyciągowe),
 kółka samonastawne, z metalu nieszlachetnego,
 oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych,
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 oprawy i okucia, nadające się do budynków, w tym do drzwi budynków, do okien i okien balkonowych, z metali
nieszlachetnych,
 oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do mebli, z metali nieszlachetnych,
 oprawy, okucia i podobne artykuły, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 wieszaki, podpórki i podobne uchwyty, z metalu nieszlachetnego,
 automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, z metalu nieszlachetnego.
25.72.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów

25.73

NARZĘDZIA

Klasa ta obejmuje także:

 wymienne części do obrabiarek (wiertła, przebijaki, narzynki, gwintowniki, frezy, noże tokarskie, brzeszczoty
do pił itp.).
25.73.10.0

Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie

Grupowanie to obejmuje:
 domowe szufle do węgla,
 saperki dla biwakowiczów, wojskowe,
 oskardy, kilofy,
 motyki i grabie, włączając grabie do trawników,
 kombinowane motyki-grabie, grace, grace ogrodnicze,
 kultywatory,
 widły,
 topory, siekiery ciesielskie i podobne narzędzia do rąbania, włączając siekiery drwalskie, siekiery ręczne,
toporki, rębaki, topory ciesielskie, narzędzia do wrębów i maczety,
 sekatory i podobne jednoręczne nożyce i narzędzia do cięcia, włączając nożyce do drobiu,
 sekatory ogrodnicze, sekatory do kwiatów i owoców, sekatory do winorośli o wąskich, zbieżnych ostrzach itp.,
 nożyce do żywopłotów,
 dwuręczne nożyce ogrodnicze i podobne nożyce dwuręczne, włączając nożyce do obcinania gałęzi,
 skrobaki do kory i noże do korowania,
 nożyce do strzyżenia owiec,
 kosy, sierpy (do zbóż, trawy i rozcinania), noże wszelkiego rodzaju do siana i słomy,
 sadzaki, siewniki, sadzarki, rydle i narzędzia do przesadzania,
 zbieraki do owoców,
 grzebienie dla krów, zgrzebła i skrobaczki dla świń,
 kliny do drewna,
 narzędzia dla drwali do toczenia dłużyc (haki, kleszcze, oskardy, kantaki),
 narzędzia do murawy,
 możliwe do rozpoznania części metalowe do tych narzędzi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 noży ogrodniczych typu sekatory, wyposażonych w pierścienie na palce, sklasyfikowanych w 25.71.11.0,
 narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanych w 28.24.1.
25.73.20.0

Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju

Grupowanie to obejmuje także tarcze ścierne (bez zębów) do przecinania metali.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pił ręcznych (pilarek) z wbudowanym silnikiem, sklasyfikowanych w 28.24.11.0.
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25.73.30.0

Pozostałe narzędzia ręczne

Grupowanie to obejmuje:
 pilniki, tarniki i podobne narzędzia,
 kleszcze i szczypce (włączając tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia,
 nożyce do cięcia metali i podobne narzędzia, włączając nożyce blacharskie i inne nożyce do cięcia blachy lub
drutu,
 obcinaki z kółkami tnącymi do rur, obcinaki do śrub, nożyce do taśm i łańcuchów, typu szczypiec,
 przebijaki i podobne narzędzia ręczne,
 klucze maszynowe ręczne, włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintowników,
 wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez, z metalu nieszlachetnego,
 narzędzia do wiercenia i wykonywania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, jak korby do świdrów
(włączając typu grzechotkowego), wiertarki piersiowe i korbowe,
 oprawki do narzynek, pokrętła do gwintowników itp.,
 młotki i młoty kowalskie, takie jak: kowalskie, kotlarskie, ciesielskie, kamieniarskie, szklarskie, brukarskie
i murarskie,
 młoty do kruszenia kamieni, perliki górnicze, groszkowniki kamieniarskie oraz młotki przystosowane
do wyciągania gwoździ itp.,
 strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia do robót w drewnie, ośniki i skrobaki do drewna,
 rylce i pisaki grawerskie, w rodzaju stosowanych przez cieśli, stolarzy, bednarzy, rzeźbiarzy itp.,
 wkrętaki, włączając typu grzechotkowego,
 diamenty szklarskie,
 łomy górnicze, przecinaki kamieniarskie, dłuta i kliny,
 kielnie, narzędzia do gładzenia, gipsowania, skrobaki i nożyki, szpilki i gładziki formierskie, radełka, kółka
do cięcia szkła, szpachle i noże do kitowania szyb,
 strugi kowalskie i specjalne nożyce kowalskie do obcinania kopyt,
 kowadła,
 kuźnie przenośne,
 ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie,
 szczypce do kolczykowania owiec i innych zwierząt,
 kliny kamieniarskie i kowadełka do klepania kos,
 łyżki do opon,
 lampy lutownicze, np. do lutowania miękkiego i twardego, do usuwania farby,
 narzędzia stosowane w gospodarstwie domowym, takie jak: żelazka do prasowania inne niż elektryczne, dziadki
do orzechów, drylownice do owoców (typu sprężynowego), łyżki do butów, maszynki do krojenia mięsa, ręczne
ostrzarki do noży, obieraczki i tarki do owoców i warzyw, krajarki do sera, jarzyn, pogrzebacze itp.,
 proste zestawy, jak komplety kluczy i wkrętaków,
 imadła ręczne, śrubowe, stołowe lub warsztatowe,
 narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów objętych grupowaniami od 25.73.20.0 do 25.73.30.0,
pakowane w zestawy do sprzedaży.
Grupowanie to nie obejmuje:
 narzędzi ręcznych mechanicznych, sklasyfikowanych w 28.24.1,
 urządzeń do natryskiwania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, sklasyfikowanych w 28.29.22.0.
25.73.40.0

Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek

Grupowanie to obejmuje:
 narzędzia do gwintowania otworów lub wałków, wymienne,
 narzędzia do wiercenia, wymienne,
 narzędzia do wytaczania lub przeciągania, wymienne,
 narzędzia do frezowania, wymienne,
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 narzędzia do toczenia, wymienne,
 narzędzia wymienne, do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 urządzeń specjalnych do obrabiarek do metalu, sklasyfikowanych w 28.49.23.0.
25.73.50.0

Formy do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze

Grupowanie to obejmuje:
 skrzynki formierskie używane w odlewnictwie metali,
 płyty podmodelowe, mocowane na dnie form,
 modele i rdzenie odlewnicze, rdzennice, deski podmodelowe, płyty modelowe itp., używane
w przygotowywaniu form piaskowych (na ogół z drewna),
 wszelkie formy (nawet przegubowe, obsługiwane ręcznie, w prasach lub maszynach formierskich) do metali,
węglików metali, szkła, materiałów mineralnych (np. masy ceramicznej, cementu, gipsu lub betonu), gumy lub
tworzyw sztucznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 form wykonanych ze szkła, sklasyfikowanych w 23.19.26.0,
 form wykonanych z grafitu lub innego węgla, sklasyfikowanych w 23.99.19.0,
 wlewnic, sklasyfikowanych w 28.91.11.0.
25.73.60.0

Pozostałe narzędzia

Grupowanie to obejmuje:
 narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne,
 ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu, wymienne,
 narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania, wymienne,
 noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych, z metalu nieszlachetnego,
 płytki, nakładki, końcówki i podobne robocze elementy narzędzi, niezmontowane, z cermetali.
25.73.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi

25.91

POJEMNIKI METALOWE

Klasa ta obejmuje:
 pojemniki z blach grubych lub cienkich, żelaznych lub stalowych, o pojemności < 300 l, których rozmiary
pozwalają na łatwe przemieszczanie lub sprzedaż.
Klasa ta nie obejmuje:
 metalowych cystern i zbiorników, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 25.2,
 metalowych pojemników na sprężony lub skroplony gaz, sklasyfikowanych w 25.29.12.0,
 pudełek na herbatniki, herbatę i cukier oraz podobne pojemniki i zbiorniki używane w gospodarstwie
domowym lub w kuchni, sklasyfikowanych w 25.99.12.0,
 kas pancernych, kaset na pieniądze lub depozyty itp.., sklasyfikowanych w 25.99.21.0,
 pudełek na papierosy, pudełek na proszek, skrzynek narzędziowych, sklasyfikowanych w 25.99.29.0,
 pojemników specjalnie skonstruowanych i wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami
transportu, sklasyfikowanych w 29.20.21.0.
Uwaga:
Większe pojemniki obejmują bębny na smołę lub olej, bańki na naftę, pojemniki na mleko, baryłki i bębny na alkohol,
lateks, sodę kaustyczną, karbid, barwniki lub inne chemikalia.
Natomiast mniejsze pojemniki obejmują pudełka, puszki, blaszanki itp., używane głównie, jako opakowania
handlowe na masło, mleko, piwo, konserwy, owoce lub soki owocowe, herbatniki, herbatę, wyroby cukiernicze,
tytoń, papierosy, pastę do butów, lekarstwa, itp.
Są to pojemniki zwykle używane w handlu do transportu i jako opakowania, mogą być także instalowane na stałe.
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25.91.11.0

Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem
gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne
lub termiczne

25.91.12.0

Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie),
skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali,
o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

25.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych

25.92

OPAKOWANIA Z METALI

25.92.11.0

Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali

Uwaga:
Wyjaśnienia do klasy 25.91 mają zastosowanie do niniejszego grupowania.
25.92.12.0

Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu),
o pojemności ≤ 300 l, z aluminium

Grupowanie to obejmuje także:
 sztywne pojemniki w kształcie rurek (fiolki) (np. na produkty farmaceutyczne jak pigułki lub tabletki) oraz
składane pojemniki rurkowe (tubki) na kremy, pasty do zębów itp.
Uwaga:
Wyjaśnienia do klasy 25.91 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszego grupowania.
25.92.13.0

Korki, kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 asortyment artykułów z metali nieszlachetnych (często z podkładkami lub innymi elementami z tworzyw
sztucznych, gumy, korka itp.), używanych do korkowania lub kapslowania bębnów, beczek, butelek itp. lub
do uszczelniania skrzynek lub innych opakowań.
Grupowanie to obejmuje także:
 specjalny osprzęt druciany, używany do zabezpieczania korków w butelkach szampana itp.,
 korki do nalewania i zakraplania wyposażone we wkładki zapobiegające rozlewaniu, do butelek z alkoholami,
olejem, lekarstwami itp.,
 kapsle do zrywania do butelek na mleko itp.,
 kapsle z ołowiu lub folii ołowianej, w rodzaju stosowanych do pewnych rodzajów butelek do szampana lub
wina,
 plomby wszystkich rodzajów, zwykle z ołowiu lub blachy cynkowej; używane do zabezpieczania skrzyń
kratowych, opakowań, budynków, wagonów kolejowych, pojazdów itp., włączając plomby gwarancyjne,
 wieczka z naciętą klapką i pierścieniowym uchwytem, wykonane z metalu nieszlachetnego, wykorzystywane
na przykład w puszkach przeznaczonych do napojów lub żywności.
25.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali

25.93

WYROBY Z DRUTU, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY

Klasa ta obejmuje także tkaniny z wplecionym drutem metalowym.
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25.93.11.0

Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji
elektrycznej

Grupowanie to obejmuje:
 skręcane druty(wytwarzane przez ścisłe skręcanie dwu lub więcej pojedynczych drutów), liny i kable wszelkich
rozmiarów, które z kolei wytwarzane są przez skręcanie dwu lub więcej żył. Liny i kable mogą mieć rdzeń
z materiału włókienniczego (konopie, juta itp.) lub powłokę z materiału włókienniczego, tworzywa sztucznego
itp., pod warunkiem, że zachowują one cechy wyrobów z drutu żelaznego lub stalowego,
 liny, kable, liny płaskie itp., nawet pocięte na odcinki o określonej długości lub wyposażone w haki, karabińczyki,
klamry obrotowe, pierścienie, sercówki, zatrzaski itp. (pod warunkiem, że nie uzyskały one cech wyrobów
objętych innymi grupowaniami),

 liny, kable, liny płaskie itp. przekształcone w zawiesia (skręcony drut wyposażony w pętle lub nasadki
na końcach) o jednym lub kilku odgałęzieniach.
25.93.12.0

Drut kolczasty z żeliwa lub stali; splotki, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub
aluminium, bez izolacji elektrycznej

Grupowanie to obejmuje:
 drut kolczasty składający się z żelaznych lub stalowych drutów skręconych razem raczej luźno, z kolcami lub
czasami małymi kawałkami poszarpanej blachy rozmieszczonymi w niewielkich odstępach,
 wąską taśmę lub drut płaski, wycięte w zarys zębów piły i używane alternatywnie zamiast drutu kolczastego,
 drut ogrodzeniowy w postaci wąskiej bednarki, taśmy lub płaskiego drutu (tzw. plecionka), może być lekko
skręcony, z kolcami lub bez,
Grupowanie to obejmuje także sieci i zasieki ochronne, czasami już zamontowane na drewnianych lub metalowych
słupkach, stosowane do celów wojskowych itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skręconej plecionki lub kabla, czasem także stosowanego na ogrodzenia, sklasyfikowanych w 25.93.11.0.
25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali
lub miedzi

Grupowanie to obejmuje:
 tkaniny metalowe, włączając taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, ze stali nierdzewnej lub z miedzi,
 kraty z drutu, w których druty są spawane w punktach styku lub związane w tych miejscach dodatkowym
drutem, nawet, jeżeli druty są również przeplecione,
 siatki rozciągane mają oczka o kształcie rombu, wytwarzane są przez rozciąganie arkusza metalowego lub
taśmy metalowej, w których wcześniej wykonano równoległe nacięcia,
 kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tkanin z przędzy metalowej, w rodzaju stosowanej do artykułów ozdobnych, na obicia mebli lub podobne,
sklasyfikowanej w 13.96.12.0,
 tkanin drucianych itp. zmontowanych w postaci sit ręcznych i przetaków, sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
Uwaga:
Określenie TKANINA METALOWA ma zastosowanie tylko do wyrobów z drutu, produkowanych w taki sam sposób
jak tkaniny tekstylne, z dwóch wzajemnie krzyżujących się układów drutów.
25.93.14.0

Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby

Grupowanie to obejmuje:
 gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry i podobne wyroby,
z żeliwa lub stali lub miedzi lub z aluminium, włączając z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem tych,
które mają główki z miedzi,
 wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły,
z aluminium.
Grupowanie to obejmuje także haki zwykłe i oczkowe.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 pinezek kreślarskich, zszywek w pasmach (np. biurowych, tapicerskich, do pakowania), sklasyfikowanych
w 25.99.23.0.
25.93.15.0

Drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, w otulinie lub z rdzeniem z topnika

Grupowanie to obejmuje:
 drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego lub węglików metali, w rodzaju
używanych do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub osadzania metalu lub węglików metali, pod
warunkiem, że są otulone topnikiem lub mają rdzeń z topnika.
Grupowanie to obejmuje także:
 drut i pręty otrzymywane w procesie wyciskania proszku z metalu nieszlachetnego (zwykle niklu),
aglomerowanego z rozcieńczalnikiem o podstawie tworzywa sztucznego i używane do metalizacji natryskowej
różnych materiałów (np. metali lub cementu).
25.93.16.0

Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi

Grupowanie to obejmuje:
 sprężyny żelazne lub stalowe lub z miedzi, różnych typów, bez względu na ich zastosowanie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprężyn do zegarów lub zegarków, sklasyfikowanych w 26.52.23.0,
 podkładek sprężystych, sklasyfikowanych w 25.94.12.0,
 sprężyn do parasoli i parasolek, sklasyfikowanych w 32.99.22.0.
25.93.17.0

Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części

Grupowanie to obejmuje:
 łańcuchy z żeliwa (zazwyczaj z żeliwa ciągliwego), kutego żelaza, stali lub miedzi, bez względu na wymiar,
technologię wytwarzania lub przewidywane zastosowania, np.:
- łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów samochodowych,
- łańcuchy ogniwowe rozpórkowe,
- łańcuchy o ogniwach spawanych,
- łańcuchy kotwiczne lub cumownicze,
- łańcuchy do materacy, łańcuszki do zatyczek zlewów, zbiorników rezerwuarowych itp.,
 części łańcuchów, z żeliwa, stali lub miedzi.
Grupowanie to obejmuje także:
 żelazne lub stalowe części łańcuchów specjalnych, jak łączniki boczne, rolki, sworznie itp. do łańcuchów
przegubowych, ogniwa i szekle do łańcuchów innych niż przegubowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zabezpieczeń drzwi wyposażonych w łańcuchy, sklasyfikowanego w 25.72.14.0,
 łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali, sklasyfikowanych w 28.15.21.0,
 łańcuchów mających cechy sztucznej biżuterii, sklasyfikowanych w 32.13.10.0.
25.93.18.0

Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac
ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 igły stosowane do ręcznego szycia, dziania, cerowania, haftowania, szydełkowania, wyrobu dywanów itp.,
 agrafki i pozostałe szpilki, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 igieł gramofonowych, sklasyfikowanych w 26.40.51.0,
 igieł do krosien dziewiarskich, koronkarskich, hafciarskich itp., sklasyfikowanych w 28.94.51.0,
 igieł do maszyn do szycia, sklasyfikowanych w 28.94.52.0,
 igieł do zastosowań medycznych, sklasyfikowanych w 32.50.13.0.
25.93.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
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25.94

ŚRUBY, WKRĘTY I POZOSTAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE

25.94.11.0

Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkie typy śrub i wkrętów do metalu, gwintowane, bez względu na ich kształt i zastosowanie,
 nakrętki metalowe (skrzydełkowe, motylkowe itp.), gwintowane, służące do utrzymywania śrub na miejscu,
 przeciwnakrętki (zwykle cieńsze koronowe), czasem stosowane łącznie ze śrubami,
 haki gwintowane i pierścienie gwintowane,
 wkręty samogwintujące,
 pozostałe wyroby gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
25.94.12.0

Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkie typy śrub i wkrętów do metalu, niegwintowane, z żeliwa lub stali, bez względu na ich kształt
i zastosowanie,
 podkładki, włączając podkładki sprężyste i zabezpieczające,
 nity, zawleczki i przetyczki,
 pozostałe wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane.
25.94.13.0

Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z miedzi, gwintowane i niegwintowane

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkie typy śrub i wkrętów do metalu, gwintowane i niegwintowane, z miedzi, bez względu na ich kształt
i zastosowanie,
 podkładki, włączając podkładki sprężyste i zabezpieczające,
 nity, zawleczki i przetyczki,
 haki gwintowane, śruby oczkowe, w tym z pierścieniem itp.,
 pozostałe wyroby z miedzi, gwintowane i niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
25.94.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją śrub, wkrętów i pozostałych elementów złącznych

25.99

POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

25.99.1

WYROBY METALOWE PRZEZNACZONE DO ŁAZIENEK I KUCHNI

25.99.11.0

Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa,
stali, miedzi lub aluminium

Grupowanie to obejmuje:
 zlewy i umywalki,
 wanny,
 prysznice,
 bidety,
 nasiadówki,
 baseny do moczenia nóg,
 miednice,
 spluwaczki,
 mydelniczki i koszyki na gąbki,
 urynały,
 baseny łóżkowe,
 nocniki,
 muszle klozetowe, nawet wyposażone w mechanizmy,
 uchwyty do papieru toaletowego.
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 spłuczki
 zestawy toaletowe,
 pozostałe naczynia i wyroby sanitarne oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
25.99.12.0

Stołowe, kuchenne lub pozostałe wyroby gospodarstwa domowego oraz ich części, z żeliwa, stali,
miedzi lub aluminium

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby do użytku stołowego, takie jak:
- tace, półmiski, talerze, wazy do zupy, półmiski do warzyw, sosjerki, cukiernice, maselnice, dzbanki do mleka
i śmietanki, półmiski do przystawek, dzbanki do kawy i małe ekspresy, imbryki do herbaty, filiżanki, czarki,
szklanki, kieliszki do jajek, miseczki do obmywania palców, półmiski i koszyki na chleb i owoce, podstawki
pod imbryki i podobne, sitka do herbaty, pojemniki na przyprawy, podstawki pod noże, wiaderka do lodu,
do wina itp., koszyczki do nalewania wina, kółka do serwetek, klamerki do obrusów,
 wyroby do użytku kuchennego, takie jak:
- brytfanny, parniki, garnki do gotowania pod ciśnieniem, garnki do sterylizowania konserw, garnki żeliwne,
cedzaki, rondle, naczynia do gotowania ryb, rynienki, kociołki do konfitur, półmiski i patelnie do smażenia,
rondelki, piekarniki z rożnem, brytfanki do prażenia lub pieczenia ciasta, opiekacze, piecyki niewyposażone
w elementy grzejne, czajniki, bańki na mleko do użytku domowego, puszki i pojemniki używane w kuchni
(pojemniki na chleb, herbatę, cukier itp.), koszyki do płukania sałaty, naczynia kuchenne ze skalą (miarki),
podstawki do odsączania naczyń, lejki,
 pozostałe wyroby użytku domowego, takie jak:
- kociołki do gotowania bielizny i kotły, koszyki na śmieci, wiadra (do wody, węgla itp.), konewki, popielniczki,
naczynia do gorącej wody, koszyki na butelki, kratki ruchome do wycierania obuwia, podstawki pod żelazka
do prasowania, deski do prasowania o powierzchni ze stali, kosze na bieliznę, owoce, jarzyny itp.,
- nieelektryczne grzejniki do utrzymywania ciepła w potrawach,
- skrzynki na listy,
- wieszaki na ubrania,
- prawidła do obuwia,
- pudełka na artykuły spożywcze.
 ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie ≤ 10 kg, stosowane do przygotowania, obróbki lub
podawania potraw lub napojów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 noży, łyżek, widelców, łyżek wazowych itp., sklasyfikowanych w 25.71.11.0-25.71.14.0,
 ekspresów do kawy i innych urządzeń do parzenia kawy lub herbaty, elektrotermicznych, do użytku domowego,
sklasyfikowanych w 27.51.24.0,
 ekspresów do kawy, domowego użytku, wyposażonych we własne źródło ciepła, sklasyfikowanych
w 27.52.11.0,
 wag domowych, sklasyfikowanych w 28.29.32.0,
 ekspresów do kawy przeznaczonych do stosowania w kawiarniach, restauracjach itp. lokalach,
sklasyfikowanych w 28.93.15.0,

 wózków na zakupy, sklasyfikowanych w 30.99.10.0.
25.99.2

POZOSTAŁE WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH

25.99.21.0

Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym
podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione

Grupowanie to obejmuje:
 sejfy i kasy ogniotrwałe,
 drzwi skarbców (nawet wyposażone w ramy),
 skrzynki depozytowe do skarbców, skrzynki metalowe na pieniądze lub depozyty,
 skrzynki na okazy kolekcjonerskie, numizmaty itp. pod warunkiem, że posiadają zabezpieczenia.
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25.99.22.0

Kasety na papiery, podpórki na papier, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple
biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem
mebli biurowych

Grupowanie to obejmuje:
 szafy na akta, szafki na kartoteki, pudełka do sortowania, korytka na dokumenty,
 wsporniki dokumentów dla maszynistek,
 stelaże i półki do biurek oraz wyposażenie biurek (podpórki do książek, przyciski do papieru, korytka na pióra,
stojaki do stempli biurowych i suszki),
 pozostałe i podobne wyposażenie biurowe,
Grupowanie to nie obejmuje:
 koszy na odpady papierowe, sklasyfikowanych w zależności od materiału, z którego zostały wykonane,
 mebli biurowych, sklasyfikowanych w 31.01.11.0 lub 31.01.12.0.
25.99.23.0

Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki
w pasmach, z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 osprzęt z metalu nieszlachetnego w rodzaju spinaczy, linek, dźwigni sprężynowych, pierścieni, wkrętów
itp. do segregatorów lub kartotek skrzynkowych,
 pierścienie ochronne, taśmy i narożniki do rejestrów lub innych książek biurowych,
 spinacze do papieru, narożniki do listów, koniki do kartotek, tabliczki kartotekowe, kartoteki prętowe
i pozostałe wyposażenie biurowe z metalu, do spinania lub znakowania dokumentów
 zszywki w pasmach do zszywaczy, stosowane także w tapicerstwie, do pakowania itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pinezek kreślarskich, sklasyfikowanych w 25.93.14.0,
 klamr i łączników do książek, rejestrów itp., sklasyfikowanych w 25.72.13.0 lub 25.99.25.0.
25.99.24.0

Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki
z lusterkami, z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 statuetki i pozostałe ozdoby, z metalu nieszlachetnego, nawet powleczonego metalem szlachetnym,
 ramy z metalu nieszlachetnego, do fotografii, obrazów, luster itp., o dowolnym kształcie i wymiarach
Grupowanie to obejmuje także:
 zwierciadła metalowe, np. lusterka kieszonkowe i ścienne oraz lusterka wsteczne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zwierciadeł metalowych optycznych, sklasyfikowanych w 26.70.21.0,
 dzieł sztuki, okazów kolekcjonerskich i antyków, sklasyfikowanych w 90.03.13.0 lub 91.02.20.0.
25.99.25.0

Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne
wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek
damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali
nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 haczyki, oczka i pętelki do odzieży, obuwia, markiz, namiotów lub żagli,
 nity rurkowe lub rozwidlone wszystkich rodzajów,
 klamry, zamknięcia i ramy z klamrami do torebek ręcznych, portmonetek, teczek, aktówek lub sprzętów
podróżnych, albo do książek i zegarków na rękę,
 sprzączki (z języczkami lub bez nich) oraz zapinki, nawet ozdobne, do ubrań, pasów, rzemieni, szelek,
rękawiczek, obuwia, kamaszy, zegarków na rękę, plecaków, sprzętów podróżnych i wyrobów skórzanych,
 metalowe paciorki i ozdoby, używane do wyrobu sztucznej biżuterii lub do dekorowania tkanin, haftów, odzieży
itp.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 zamków suwakowych, zatrzasków do odzieży i zatrzasków guzikowych, sklasyfikowanych w 32.99.23.0.
25.99.26.0

Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki

25.99.29.0

Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub ze stali,
 wyroby z żeliwa ciągliwego i nieciągliwego, gdzie indziej nieklasyfikowane,
 wyroby odlewane, z żeliwa lub ze stali, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 kule mielące i podobne wyroby dla młynów, odlewane lub kute (swobodnie, w matrycy) lub tłoczone, ale
nieobrobione więcej, z żeliwa lub ze stali,
 wyroby z drutu, z żeliwa lub stali, gdzie indziej nieklasyfikowane,
 drabiny i szczeble, z żeliwa lub stali,
 palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali,
 szpule do kabli, przewodów rurowych i podobne, z żeliwa lub stali,
 wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie
indziej niesklasyfikowane, z żeliwa lub stali,
 wyroby z żeliwa lub stali, kute (swobodnie, w matrycy) lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej
nieklasyfikowane,
 wyroby z miedzi, odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej nieobrobione, gdzie indziej
nieklasyfikowane,
 wyroby z niklu, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu niklowego,
 wyroby z aluminium, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu
aluminiowego,
 wyroby z ołowiu, gdzie indziej nieklasyfikowane, włączając pojemniki z ołowianym pokryciem
zabezpieczającym przed promieniowaniem, do transportu lub przechowywania materiałów
promieniotwórczych [Euratom],
 drut z ołowiu, walcowany, wyciskany lub ciągniony,
 wyroby z cynku, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając:
- tace, dzbanki, półmiski, pokrywki kufli do piwa, z cyny,
- okapy dachowe, rynny, w tym rynny zagłębione, z cynku,
- ramy drzwi lub okien, balustrady, poręcze, z cynku,
 wyroby z cyny, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając blachy grube, cienkie oraz taśmy, z cyny, o grubości
> 0,2 mm,
 dzwonki, gongi i podobne artykuły, z metalu nieszlachetnego,
 przewody rurowe giętkie, z łącznikami lub bez, z metalu nieszlachetnego,
 szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, włączając znaki
drogowe, z metali nieszlachetnych,
 magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, z metalu,
 osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych,
 mechaniczne oraz elektromechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach i ich
części,
 grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne, z metali nieszlachetnych,
 szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, oraz ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 małe skrzynki i wybiegi dla drobiu, z drutu,
 kosze druciane,
 pudełka na papierosy, pudełka na proszek, skrzynki narzędziowe,
 podkowy, żabki i ochraniacze do obuwia, nawet z gwoździami,
 zbiorniki, kadzie, beczki i podobne pojemniki niewyposażone w urządzenia termiczne lub mechaniczne.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 barierek i balustrad z kutego żelaza lub innych metali, sklasyfikowanych w 25.11.23.0,
 pojemników metalowych, sklasyfikowanych w 25.91.1,
 reklam świetlnych, podświetlanych tablic i znaków informacyjnych, sklasyfikowanych w 27.40.24.0,
 drucianych tkanin, siatek i podobnych wyrobów zmontowanych w postaci sit ręcznych lub przetaków,
sklasyfikowanych w 32.99.59.0.
25.99.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

25.99.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

Dział 26

KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE

Dział ten obejmuje:
 komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzętu komunikacyjnego i podobnych urządzeń
elektronicznych oraz elementy do nich,
 elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, sprzęt pomiarowy, testujący, nawigacyjny, kontrolny i radiacyjny
oraz sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny, instrumenty i sprzęt optyczny,
 elementy i podzespoły elektroniczne stosowane w urządzeniach transmisyjnych, włączając
wewnętrzne/zewnętrzne modemy komputerowe,
 magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 kable do drukarek, monitorów, do USB (uniwersalnych magistrali szeregowych), złącza itp.
Uwaga:
Procesy produkcyjne tego działu charakteryzują się wysoką specjalistyczną technologią miniaturyzacji.
Wyroby będące efektem działalności klasyfikowanej w tym dziale zawierają wiele elementów elektronicznych,
w tym układy scalone.
26.1

ELEMENTY I OBWODY DRUKOWANE, ELEKTRONICZNE

Uwaga:
W rozumieniu niniejszej grupy ELEKTRONICZNE UKŁADY SCALONE są to:
 monolityczne układy scalone, w których elementy obwodu (diody, tranzystory, rezystory, kondensatory,
wzbudniki itd.), tworzone są w masie (zasadniczo) i na powierzchni materiału półprzewodnikowego lub
złożonego materiału półprzewodnikowego (na przykład domieszkowanego krzemu, arsenku galu,
krzemogermanu, fosforku indu) i są nierozdzielnie zasocjowane;
 hybrydowe układy scalone, w których elementy bierne (rezystory, kondensatory, wzbudniki itd.), otrzymane
technologią cienkowarstwową lub grubowarstwową oraz elementy czynne (diody, tranzystory, monolityczne
układy scalone itp.), otrzymane technologią półprzewodnikową, są połączone pod każdym względem
niepodzielnie, przez wzajemne połączenia lub przewody łączące, na pojedynczym podłożu izolacyjnym (szkło,
materiał ceramiczny itp.). Układy te mogą zawierać także elementy dyskretne;
 wielochipowe układy scalone składające się z dwóch lub więcej wzajemnie połączonych monolitycznych
układów scalonych połączone pod każdym względem niepodzielnie, nawet na jednym lub więcej izolacyjnych
podłożach, z ramką z zewnętrznymi wyprowadzeniami lub bez, ale bez żadnych innych czynnych lub biernych
elementów obwodu.
Wyrażenie OBWODY DRUKOWANE odnosi się do obwodów otrzymanych przez formowanie na podłożu izolacyjnym,
dowolnym procesem drukowania (na przykład przez wytłaczanie, galwanizowanie lub wytrawianie) lub techniką
„obwodu warstwowego” — elementów przewodzących, styków lub innych elementów drukowanych (na przykład
induktorów, rezystorów, kondensatorów), pojedynczych lub wzajemnie połączonych zgodnie z ustalonym wzorem,
innych niż elementy, które mogą wytwarzać, prostować, modulować lub wzmacniać sygnał elektryczny (na przykład
elementy półprzewodnikowe).
Obwody drukowane mogą jednak być wyposażone w niedrukowane elementy połączeniowe.
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26.11

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanych w 26.30,
 monitorów komputerowych i telewizyjnych, sklasyfikowanych w 26.20.17.0 lub 26.40.34.0,
 lamp rentgenowskich i podobnych urządzeń radiacyjnych, sklasyfikowanych w 26.60.11.0,
 instrumentów i sprzętu optycznego, sklasyfikowanych w 26.70.2,
 stateczników, sklasyfikowanych w 27.11.50.0,
 przekaźników elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.12,
 sprzętu instalacyjnego, sklasyfikowanego w 27.33.
26.11.1

LAMPY ELEKTRONOWE Z GORĄCĄ KATODĄ (TERMOKATODĄ), KATODĄ ZIMNĄ LUB FOTOKATODĄ,
WŁĄCZAJĄC LAMPY ELEKTRONOPROMIENIOWE

26.11.11.0

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe
lampy elektronopromieniowe

Grupowanie to obejmuje:
 kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo, kolorowe,
monochromatyczne,
 lampy analizujące do kamer TV,
 przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu,
 pozostałe lampy fotokatodowe,
 lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, monochromatyczne; lampy obrazowe do wyświetlania
danych/ grafiki, kolorowe, z wielkością punktu < 0,4 mm,
 pozostałe lampy elektronopromieniowe.
26.11.12.0

Magnetrony, klistrony, lampy mikrofalowe i pozostałe lampy elektronowe

Grupowanie to obejmuje:
 magnetrony,
 klistrony,
 lampy mikrofalowe np. lampy o fali bieżącej i karcinotrony,
 lampy odbiorcze lub wzmacniające,
 pozostałe lampy elektronowe.
26.11.2

DIODY I TRANZYSTORY

26.11.21.0

Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych

Grupowanie to obejmuje:
 transformatory elektroniczne, w tym transformatory z ciekłym dielektrykiem,
 diody ( inne niż fotodiody lub diody świecące),
 tranzystory,
 tyrystory, diaki i triaki (inne niż elementy światłoczułe półprzewodnikowe).
Grupowanie to nie obejmuje:
 transformatorów elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.11.4,
 wzbudników, sklasyfikowanych w 27.11.50.0
26.11.22.0

Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy
piezoelektryczne oprawione; ich części

Grupowanie to obejmuje:
 diody świecące (elektroluminescencyjne), włączając diody laserowe,
 światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa,
 komponenty i elementy półprzewodnikowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 oprawione kryształy piezoelektryczne.
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26.11.3

ELEKTRONICZNE UKŁADY SCALONE

26.11.30.0

Elektroniczne układy scalone

Grupowanie to obejmuje:
 elektroniczne układy scalone, jako procesory i sterowniki,
 elektroniczne układy scalone, jako pamięci,
 elektroniczne układy scalone, jako wzmacniacze,
 pozostałe elektroniczne układy scalone.
Grupowanie to obejmuje także:
 obwody cienkowarstwowe lub grubowarstwowe, zawierające elementy bierne i czynne, otrzymane podczas
tego samego procesu technologicznego.
26.11.4

CZĘŚCI LAMP ELEKTRONOWYCH I ELEKTRONOPROMIENIOWYCH ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY
ELEKTRONICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

26.11.40.0

Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wkładki gramofonowe,
 części lamp elektronopromieniowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części lamp elektronowych z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotokatodą, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części diod, tranzystorów i podobnych elementów półprzewodnikowych, światłoczułych elementów
półprzewodnikowych, diod świecących i oprawionych kryształów piezoelektrycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części elektronicznych układów scalonych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 przewody elektryczne [np. do drukarek, monitorów, USB (uniwersalnych magistrali szeregowych)], izolowane,
wyposażone w złącza, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także:
 wsporniki i obudowy dla kryształków piezoelektrycznych,
 obudowy z metalu, steatytu itp., do zmontowanych półprzewodników.
Grupowanie to nie obejmuje:
 złączek elektrycznych do przewodzenia prądu pomiędzy wtykami (lub stykami) a elektrodami,
sklasyfikowanych w 27.33.13.0,
 części grafitowych, sklasyfikowanych w 27.90.13.0.
26.11.5

OBWODY DRUKOWANE, W POSTACI JEDYNIE ELEMENTÓW PRZEWODZĄCYCH I STYKÓW

26.11.50.0

Obwody drukowane, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków

26.11.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH; USŁUGI
PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

26.11.91.0

Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych

Grupowanie to obejmuje usługi związane z mikromontażem układów scalonych.
26.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych

26.12

ELEKTRONICZNE OBWODY DRUKOWANE

26.12.1

OBWODY DRUKOWANE ZMONTOWANE

26.12.10.0

Obwody drukowane zmontowane

Grupowanie to obejmuje:
 obwody drukowane, w postaci elementów przewodzących i styków i innych elementów biernych.
Grupowanie to obejmuje także:
 etykiety papierowe w postaci obwodu drukowanego zabezpieczające przed kradzieżą, np. książek z bibliotek.

229

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Grupowanie to nie obejmuje:
 obwodów drukowanych, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków, sklasyfikowanych w 26.11.50.0
26.12.2

KARTY DŹWIĘKOWE, GRAFICZNE, SIECIOWE I PODOBNE DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO
PRZETWARZANIA DANYCH

26.12.20.0

Karty dźwiękowe, graficzne, sieciowe i podobne do maszyn do automatycznego przetwarzania
danych

Grupowanie to nie obejmuje:
 urządzeń pamięci centralnej, do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, sklasyfikowanych
w 26.20.21.0,
 czytników magnetycznych lub optycznych, maszyn do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki
danych, sklasyfikowanych w 26.20.30.0.
26.12.3

KARTY INTELIGENTNE

26.12.30.0

Karty inteligentne

Grupowanie to obejmuje karty inteligentne z jednym lub więcej elektronicznymi układami scalonymi.
Uwaga:
KARTY INTELIGENTNE, są to karty, które mają wbudowany jeden lub więcej elektronicznych układów scalonych
(mikroprocesor, pamięć o dostępie swobodnym (RAM)) lub pamięć przeznaczoną tylko do odczytu (ROM), w postaci
chipów. Karty te mogą zawierać styki, pasek magnetyczny lub wbudowaną antenę, ale nie zawierają żadnych innych
czynnych lub biernych elementów obwodu.
26.12.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM DRUKOWANYCH OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH I USŁUGI
MIKROMONTAŻU DRUKOWANYCH OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH

26.12.91.0

Usługi związane z wytwarzaniem drukowanych obwodów elektronicznych i usługi mikromontażu
drukowanych obwodów elektronicznych

Grupowanie to obejmuje także:
 wytrawianie, lakierowanie i osadzanie powłok z fazy gazowej, obwodów drukowanych i półprzewodników.
26.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem elektronicznych obwodów drukowanych

26.20

KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE

Klasa ta nie obejmuje:
 elementów elektronicznych i zespołów elektronicznych stosowanych w komputerach i urządzeniach
peryferyjnych, sklasyfikowanych w 26.11 i 26.12,
 elektronicznych obwodów drukowanych, sklasyfikowanych w 26.12,
 komunikacyjnych modemów i sprzętu transmisyjnego, cyfrowych przełączników telekomunikacyjnych,
urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. pomosty, routery, przejścia), sklasyfikowanych w 26.30,
 elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sklasyfikowanego w 26.40,
 konsoli do gier wideo, sklasyfikowanych w 26.40.60.0,
 niezapisanych optycznych i magnetycznych nośników informacji do stosowania z komputerami lub innymi
urządzeniami, sklasyfikowanych w 26.80.
26.20.1

KOMPUTERY I POZOSTAŁE MASZYNY DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ
CZĘŚCI I AKCESORIA DO NICH

26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy
i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne

Grupowanie to obejmuje:
 przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, składające się, co najmniej
z jednostki centralnej, klawiatury i monitora.
Grupowanie to obejmuje także tablety, elektroniczny notes/organizer elektroniczny wielkości dłoni.
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26.20.12.0

Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć
do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

Grupowanie to obejmuje:
 kasy rejestrujące wyposażone w urządzenie liczące,
 bankomaty.
26.20.13.0

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie,
co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone

26.20.14.0

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów

26.20.15.0

Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub
niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia
pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia

26.20.16.0

Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia
pamięci

Grupowanie to obejmuje:
 drukarki nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci,
 telefaksy nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci,
 maszyny wykonujące tylko funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą
elektrostatycznego mechanizmu drukującego, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego
przetwarzania danych lub do sieci,
 maszyny wykonujące funkcję kopiowania, zawierające układ optyczny, nadające się do podłączenia do maszyny
do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci,
 maszyny, które wykonują tylko funkcję kopiowania, zawierające układ inny niż optyczny, nadające się
do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci,
 klawiatury, do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, nawet zawierające w tej samej obudowie
urządzenia pamięci,
 urządzenia wejściowe lub wyjściowe, do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, nawet zawierające
w tej samej obudowie urządzenia pamięci.
26.20.17.0

Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania
danych

Grupowanie to obejmuje:
 monitory z lampą elektronopromieniową, wykorzystywanych głównie w systemach automatycznego
przetwarzania danych,
 pozostałe monitory wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych,
 projektory wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych.
26.20.18.0

Urządzenia wykonujące, co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie,
kopiowanie, faksowanie

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny, których podstawową funkcją jest kopiowanie cyfrowe, które następuje przez skanowanie oryginału
i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego, nadające się do podłączenia
do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci,
 maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające
się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci.
Grupowanie to obejmuje także:
 maszyny spełniające funkcje kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą
elektrostatycznego mechanizmu drukującego
26.20.2

JEDNOSTKI PAMIĘCI I PÓŁPRZEWODNIKOWE URZĄDZENIA PAMIĘCI TRWAŁEJ
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26.20.21.0

Jednostki pamięci

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia pamięci centralnej, do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
 urządzenia pamięci dyskowej, do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, optyczne, włączając
magnetooptyczne,
 napędy dysków twardych do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, nie optyczne, ani
magnetooptyczne,
 urządzenia pamięci dyskowej, do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, nie optyczne, ani
magnetooptyczne,
 urządzenia pamięci magnetycznej taśmowej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
 urządzenia pamięci do maszyn do automatycznego przetwarzania danych.
26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej

Grupowanie to obejmuje:
 półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej do rejestracji danych ze źródła zewnętrznego [karta pamięci
fleszowej lub elektroniczne karty błyskowe pamięci], niezapisane.
26.20.3

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO MASZYN AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH

26.20.30.0

Pozostałe urządzenia do maszyn automatycznego przetwarzania danych

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych
oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także:
 konwerter sygnału, przeznaczony do przechwytywania na komputer obrazów z gier wideo oraz transmisji
materiału na żywo przez Internet,
 przenośne komputerowe urządzenie kryptograficzne przeznaczone do szyfrowania danych na dowolnych
niezaszyfrowanych nośnikach,
 czytnik kart mikroprocesorowych (inteligentnych),
 płaski skaner ustawiany na pulpicie, używany w przemyśle graficznym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kart dźwiękowych, graficznych, sieciowych i podobnych do maszyn automatycznego przetwarzania danych,
sklasyfikowanych w 26.12.20.0.
26.20.4

CZĘŚCI I AKCESORIA DO KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

26.20.40.0

Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 zespoły elektroniczne do maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub innych urządzeń objętych klasą
26.20, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe części i akcesoria do maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub innych urządzeń objętych
klasą 26.20, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do stosowania w dwu lub więcej maszynach do pisania,
redagowania tekstów, kalkulatorach, maszynach do automatycznego przetwarzania danych lub pozostałych
maszynach, urządzeniach i w sprzęcie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.20.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH; USŁUGI
PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

26.20.91.0

Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
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26.30

SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY

Klasa ta obejmuje także komunikacyjne modemy i sprzęt transmisyjny, cyfrowe przełączniki telekomunikacyjne,
urządzenia komunikacyjne do przesyłania danych (np. pomosty, routery, przejścia).
Klasa ta nie obejmuje:
 elementów i podzespołów elektronicznych stosowanych w urządzeniach transmisyjnych, włączając
wewnętrzne/zewnętrzne modemy komputerowe, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy
26.1,
 zmontowanych obwodów drukowanych, sklasyfikowanych w 26.12.10.0,
 komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 26.20,
 elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sklasyfikowanego w 26.40,
 urządzeń dla globalnego systemu określania położenia (GPS), sklasyfikowanych w 26.51.20.0,
 elektronicznych tablic wyników, sklasyfikowanych w 27.90.20.0,
 urządzeń sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanych w 27.90.70.0.
26.30.1

URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI; KAMERY TELEWIZYJNE

26.30.11.0

Urządzenia nadawczo-odbiorcze

Grupowanie to obejmuje aparaturę nadawczą dla radiofonii lub telewizji, zawierającą aparaturę odbiorczą.
26.30.12.0

Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej

Grupowanie to obejmuje:
 aparaturę nadawczą dla radiofonii lub telewizji, niezawierającą aparatury odbiorczej,
 maszyny i aparaturę, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.30.13.0

Kamery telewizyjne

Grupowanie to obejmuje:
 kamery telewizyjne, z trzema lub większą liczbą lamp analizujących,
 pozostałe kamery telewizyjne, w tym kamery telewizyjne w układzie zamkniętym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rejestrujących kamer wideo, sklasyfikowanych w 26.40.33.0,

 kamer cyfrowych, sklasyfikowanych w 26.70.13.0.
26.30.2

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII; WIDEOFONY

26.30.21.0

Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową

26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych

Grupowanie to obejmuje także:
 smartfony,
 kieszonkowe urządzenie zasilane bateriami, składane, które jest zespołem maszyn złożonym z różnych części
składowych, w którym funkcja telefonii mobilnej pełni nadrzędną funkcję nad wszystkimi pozostałymi
funkcjami.
26.30.23.0

Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych
danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak
lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony

Grupowanie to obejmuje:
 aparaty telefoniczne,
 stacje bazowe do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych,
 maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty
przełączające i routingowe,
 wideofony,
 aparaturę do systemów z hasłowym przywołaniem,
 odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych,
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 aparaturę do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji
w sieci przewodowej lub bezprzewodowej [takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa],
 urządzenia typu automatyczne sekretarki telefoniczne.
26.30.3

CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ TELEFONICZNYCH I TELEGRAFICZNYCH

26.30.30.0

Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych

Grupowanie to obejmuje:
 części aparatów telefonicznych, telefonów dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych
i pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 podzespoły elektroniczne telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-informacyjnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 zespoły elektroniczne, nadające się wyłącznie lub głównie do urządzeń telefonicznych i telegraficznych, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
26.30.4

ANTENY I REFLEKTORY ANTENOWE WSZELKICH TYPÓW I CZĘŚCI DO NICH; CZĘŚCI DO URZĄDZEŃ
NADAWCZYCH DLA RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ KAMER TELEWIZYJNYCH

26.30.40.0

Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla
radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów,
 anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub nadającej się do zamontowania w pojazdach
silnikowych,
 anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, w tym do odbioru satelitarnego,
 anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wewnętrznymi
wbudowanymi,
 pozostałe anteny,
 filtry antenowe i separatory,
 reflektory anten i części nadające się do stosowania do anten i reflektorów do nich, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 obudowy, do aparatury nadawczej i odbiorczej do radiofonii lub telewizji, kamer telewizyjnych, aparatów
cyfrowych, kamer wideo i pozostałych rejestratorów obrazu, radarów, odbiorników radionawigacyjnych oraz
aparatów do zdalnego sterowania drogą radiową, monitorów i projektorów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części nadające się wyłącznie lub głównie do kamer telewizyjnych, aparatury odbiorczej do radiofonii lub
telewizji oraz monitorów i rzutników, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.30.5

URZĄDZENIA ALARMOWE: PRZECIWWŁAMANIOWE, PRZECIWPOŻAROWE ORAZ INNE TYM
PODOBNE

26.30.50.0

Urządzenia alarmowe: przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne

Grupowanie to obejmuje:
 aparaturę przeciwwłamaniową, przeciwpożarową oraz inną podobną, w rodzaju stosowanej w obiektach
budowlanych,
 pozostałą aparaturę przeciwwłamaniową, przeciwpożarową oraz inną podobną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 alarmów przeciwpożarowych z wbudowanymi czujnikami dymu, zawierającymi substancje radioaktywną,
sklasyfikowanych w 26.60.11.0,
 alarmów przeciwwłamaniowych w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, sklasyfikowanych
w 29.31.23.0.
26.30.6

CZĘŚCI URZĄDZEŃ ALARMOWYCH: PRZECIWWŁAMANIOWYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ
INNYCH TEMU PODOBNYCH
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26.30.60.0

Części urządzeń alarmowych: przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu
podobnych

Grupowanie to obejmuje:
 części tablic sygnalizacyjnych zawierających urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody
elektroluminescencyjne (LED) i aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, z ekranami płaskimi, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.30.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

26.30.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego

26.40

ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU

Klasa ta obejmuje także:
 elektroniczny sprzęt audio i wideo do użytku domowego, w pojazdach samochodowych, do systemów
nagłaśniających i wzmocnienia instrumentów muzycznych.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanych w 18.20,
 komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 26.20,
 urządzeń nadawczo-odbiorczych, sklasyfikowanych w 26.30.11.0,
 kamer telewizyjnych, sklasyfikowanych w 26.30.13.0,
 urządzeń elektrycznych dla telefonii i telegrafii oraz wideofonów, sklasyfikowanych w 26.30.2,
 kamer cyfrowych, sklasyfikowanych w 26.70.13.0,
 kamer filmowych, sklasyfikowanych w 26.70.15.0.
 gier elektronicznych ze stałym (nie wymienialnym) oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 32.40.
26.40.1

ODBIORNIKI RADIOWE

26.40.11.0

Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych), nawet
połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

Grupowanie to obejmuje:
 radioodtwarzacze i radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe, z wbudowanym wzmacniaczem, bez
wbudowanych głośników, nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła energii,
 odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła energii, połączone lub niepołączone
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku,
 odbiorniki radiowe nadające się do pracy wyłącznie w sieci, bez wbudowanych głośników, połączone
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z laserowym systemem odczytu,
 odbiorniki radiowe kasetowe, nadające się do pracy wyłącznie w sieci, bez wbudowanych głośników, połączone
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku z analogowym i cyfrowym systemem odczytu,
 pozostałe odbiorniki radiowe nadające się do pracy wyłącznie w sieci, bez wbudowanych głośników, połączone
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku,
 radiobudziki, nadające się do pracy wyłącznie w sieci, niepołączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania
dźwięku,
 odbiorniki radiowe nadające się do pracy wyłącznie w sieci, niepołączone z aparaturą do rejestracji lub
odtwarzania dźwięku, połączone z zegarem lub niepołączone z zegarem.
Grupowanie to obejmuje także urządzenia odtwarzające dźwięk, tzw. „odtwarzacze MP3”, wykorzystujące nośniki
optyczne i zawierające urządzenia, które mogą być następnie aktywowane do odbioru sygnałów transmisji radiowej
za pomocą oprogramowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odbiorników radiowych nienadających się do pracy bez zewnętrznego źródła energii, w rodzaju stosowanych
w pojazdach silnikowych, sklasyfikowanych w 26.40.12.0.
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26.40.12.0

Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju
stosowanych w pojazdach silnikowych

Grupowanie to obejmuje:
 odbiorniki radiowe, nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu
przekazywania danych (rds), nadające się do pracy tylko z zewnętrznym źródłem energii, w rodzaju
stosowanych w pojazdach mechanicznych, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, w tym
z laserowym, analogowym lub cyfrowym systemem odczytu,
 odbiorniki radiowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, nadające się do pracy tylko
z zewnętrznym źródłem energii, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z laserowym
systemem odczytu,
 odbiorniki kasetowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, nadające się do pracy tylko
z zewnętrznym źródłem energii, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z analogowym
i cyfrowym systemem odczytu,
 odbiorniki radiowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, nadające się do pracy tylko
z zewnętrznym źródłem energii, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku,
 odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła energii, w rodzaju stosowanych
w pojazdach mechanicznych, niepołączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku.
26.40.2

ODBIORNIKI TELEWIZYJNE, NAWET ZAWIERAJĄCE ODBIORNIKI RADIOWE LUB APARATURĘ
DO ZAPISU LUB ODTWARZANIA DŹWIĘKU LUB OBRAZU

26.40.20.0

Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu

Grupowanie to obejmuje:
 podzespoły elektroniczne tunerów wideo do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania
danych,
 tunery wideo,
 aparaturę z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierającą modem dostępu do Internetu
i posiadającą funkcję interaktywnej wymiany informacji, nadającą się do odbioru sygnałów telewizyjnych (tzw.
„set-top boksy z funkcją komunikacyjną”),
 aparaturę odbiorczą dla telewizji, nawet zawierającą odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu, nieprzeznaczoną do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo,
 aparaturę odbiorczą dla telewizji, kolorową, zawierającą urządzenia wideo do zapisu lub odtwarzania,
 aparaturę odbiorczą dla telewizji, monochromatyczną, nawet zawierającą odbiorniki radiowe lub aparaturę
do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, przeznaczoną do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo.
26.40.3

URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU

26.40.31.0

Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku

Grupowanie to obejmuje:
 gramofony, w tym: gramofony uruchamiane monetą lub żetonem, gramofony bez wzmacniacza,
 aparaturę do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku, uruchamianą monetami, banknotami, kartami
bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi (np. szafy grające),
 urządzenia do przenoszenia informacji, włącznie z odtwarzaczami kasetowymi, wykorzystujące nośniki
magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe,
 kieszonkowe odtwarzacze kasetowe, wykorzystujące nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe,
niezawierające urządzeń do rejestracji dźwięku,
 odtwarzacze kasetowe, wykorzystujące nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe, niezawierające
urządzeń do rejestracji dźwięku,
 aparaturę do odtwarzania dźwięku, wykorzystującą nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe,
niezawierającą urządzeń do rejestracji dźwięku,
 urządzenia do przenoszenia informacji, niezawierające urządzeń do rejestracji dźwięku,
 sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku
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Grupowanie to nie obejmuje:
 urządzeń odtwarzających dźwięk, tzw. „odtwarzaczy MP3”, sklasyfikowanych w 26.40.11.0.
26.40.32.0

Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku

Grupowanie to obejmuje:
 magnetofony kasetowe, zawierające urządzenie do odtwarzania dźwięku, z wbudowanym wzmacniaczem
i z wbudowanym jednym lub więcej głośnikami, działające tylko z zewnętrznym źródłem energii lub nadające
się do działania bez zewnętrznego źródła energii,
 magnetofony kieszonkowe zawierające urządzenie do rejestracji dźwięku,
 magnetofony szpulowe, pozwalające na zapis lub odtwarzanie dźwięku lub zawierające urządzenie
do rejestracji dźwięku,
 aparaturę do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku, wykorzystującą nośniki magnetyczne, optyczne lub
półprzewodnikowe,
 pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 dyktafonów, nienadających się do działania bez zewnętrznego źródła energii, wykorzystujących nośniki
magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe, zawierające urządzenie do rejestracji dźwięku,
sklasyfikowanych w 28.23.21.0.
26.40.33.0

Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania

Grupowanie to obejmuje:
 aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów
wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo),
 rejestrujące kamery wideo, nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę
telewizyjną,
 rejestrujące kamery wideo, nadające się do zapisu programów telewizyjnych i dźwięku i obrazu
zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kamer telewizyjnych, sklasyfikowanych w 26.30.13.0,
 kamer cyfrowych, sklasyfikowanych w 26.70.13.0,
 kamer filmowych, sklasyfikowanych w 26.70.15.0.
26.40.34.0

Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz
niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych

Grupowanie to nie obejmuje:
 monitorów i projektorów wykorzystywanych głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych.
26.40.4

MIKROFONY, GŁOŚNIKI, URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOTELEFONII I RADIOTELEGRAFII

26.40.41.0

Mikrofony i ich stojaki

Grupowanie to obejmuje także:
 zestaw mikrofonów bezprzewodowych, z których każdy składa się z jednego lub więcej mikrofonów
bezprzewodowych oraz bezprzewodowego odbiornika.
26.40.42.0

Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub
większej liczby głośników

Grupowanie to obejmuje:
 głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach, pojedyncze,
 zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie,
 głośniki bez obudowy,
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 słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy
składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników,
 słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu
i jednego lub więcej głośników.
Grupowanie to obejmuje także
 słuchawki nagłowne i słuchawki douszne dla telefonii i telegrafii, nawet połączone z mikrofonem,
 słuchawki składające się ze specjalnego mikrofonu krtaniowego oraz trwale zamocowanych słuchawek
dousznych (używane, na przykład w lotnictwie).
26.40.43.0

Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały
akustyczne, elektryczna

Grupowanie to obejmuje:
 wzmacniacze telefoniczne i pomiarowe, elektryczne,
 pozostałe wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne,
 zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne (złożone z mikrofonów, wzmacniaczy częstotliwości akustycznych
i głośników).
Grupowanie to obejmuje także aparat do ćwiczenia mowy u osób niesłyszących.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mikserów i korektorów akustycznych (obwodów wyrównawczych), sklasyfikowanych w 27.90.11.0.
Uwaga:
Elektryczne WZMACNIACZE CZĘSTOTLIWOŚCI AKUSTYCZNYCH są używane do wzmacniania sygnałów elektrycznych
o częstotliwościach z zakresu ucha ludzkiego.
26.40.44.0

Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje aparaturę odbiorczą do radiotelefonii lub radiotelegrafii, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odbiorników przenośnych dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych, sklasyfikowanych w 26.30.23.0.
26.40.5

CZĘŚCI URZĄDZEŃ DO ODBIORU I ZAPISU DŹWIĘKU I OBRAZU

26.40.51.0

Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu

Grupowanie to obejmuje:
 części mikrofonów, głośników, słuchawek nagłownych i dousznych, wzmacniaczy częstotliwości akustycznych,
zestawów wzmacniających dźwięk, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 igły, diamenty, szafiry i pozostałe kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub
odtworzone) na igły do aparatury do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku, nawet oprawione,
 podzespoły elektroniczne telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-informacyjnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 podzespoły elektroniczne aparatury do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku i do zapisu lub odtwarzania
obrazu i dźwięku, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 zespoły pojedynczych kieszeni magnetofonowych, w rodzaju stosowanych do produkcji aparatury do zapisu
i odtwarzania dźwięku,
 zespoły elektroniczne, nadające się wyłącznie lub głównie do urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą do rejestrowania lub
odtwarzania dźwięku i do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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26.40.52.0

Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 podzespoły elektroniczne tunerów wideo do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania
danych,
 zespoły elektroniczne, nadające się wyłącznie lub głównie do odbiorników i nadajników radiowych lub
telewizyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury nadawczej zawierającej aparaturę odbiorczą,
do radiowego lub telewizyjnego nadawania programów, kamer telewizyjnych, kamer wideo, monitorów
i projektorów stosowanych głównie lub wyłącznie w systemach do automatycznego przetwarzania danych
gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.40.6

KONSOLE DO GIER WIDEO (W RODZAJU STOSOWANYCH Z ODBIORNIKIEM TELEWIZYJNYM LUB
SAMODZIELNYM EKRANEM) I POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH LUB
LOSOWYCH Z ELEKTRONICZNYM WYŚWIETLACZEM

26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym
ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym
wyświetlaczem

Grupowanie to obejmuje konsole i urządzenia do gier wideo.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gier elektronicznych ze stałym (nie wymienialnym) oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 32.40.

 gier wideo uruchamianych dowolnym środkiem płatniczym, sklasyfikowanych w 32.40.42.0.
26.40.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW
POWSZECHNEGO UŻYTKU

ZWIĄZANE

Z

PRODUKCJĄ

ELEKTRONICZNEGO

SPRZĘTU

26.40.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.51

INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE

Klasa ta obejmuje:
 przyrządy i instrumenty lotnicze i morskie do poszukiwania, wykrywania, nawigacji i sterowania,
 automatyczne układy kontroli i sterowania do zastosowań takich, jak: ogrzewanie, klimatyzacja, chłodzenie,
 instrumenty i przyrządy do mierzenia, wyświetlania, wskazywania, zapisywania, przekazywania i sterowania
temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem, spalaniem, przepływem, poziomem, lepkością, gęstością,
kwasowością, stężeniem, obrotem,
 instrumenty do sumowania (np. rejestrowania), płynomierze i przyrządy liczące,
 instrumenty do pomiaru i kontroli parametrów elektryczności i sygnałów elektrycznych,
 instrumenty i przyrządy dla laboratoriów analitycznych do analiz chemicznych lub fizycznych składu lub
stężenia próbek substancji stałych, płynnych, gazowych lub mieszanych,
 pozostałe przyrządy pomiarowe i kontrolne oraz części do nich,
 nieelektryczne przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, z wyłączeniem prostych narzędzi
mechanicznych.
Klasa ta nie obejmuje:
 medycznego sprzętu do badania i naświetlań, sklasyfikowanego w 26.60.1,
 optycznego sprzętu do określania położenia, sklasyfikowanego w 26.70.2,
 dyktafonów, sklasyfikowanych w 28.23.23.0,
 wag innych niż laboratoryjne, sklasyfikowanych w 28.29.31.0,
 usług instalowania aparatury do kontroli procesów przemysłowych, sklasyfikowanych w 33.20,
 prostych mechanicznych narzędzi pomiarowych (np. taśm pomiarowych, suwmiarek), sklasyfikowanych
w odpowiednim grupowaniu według materiału, z jakiego zostało narzędzie wykonane.
26.51.1

INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY NAWIGACYJNE, METEOROLOGICZNE, GEOFIZYCZNE ITP.
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26.51.11.0

Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne

Grupowanie to obejmuje:
 kompasy, busole,
 inercyjne (bezwłasnościowe) systemy nawigacyjne do nawigacji powietrznej i kosmicznej,
 urządzenia i instrumenty nawigacyjne, takie jak: system nawigacji satelitarnej (GPS - Global Positioning System)
i Galileo,
 przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 instrumentów i przyrządów radionawigacyjnych oraz do zdalnego sterowania drogą radiową, sklasyfikowanych
w 26.51.20.0.
26.51.12.0

Teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne,
oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne

Grupowanie to obejmuje:
 teodolity i tachymetry,
 fotogrametryczne przyrządy i urządzenia geodezyjne,
 przyrządy i urządzenia stosowane w geodezji, topografii, w miernictwie lub niwelacji, przyrządy hydrograficzne,
oceanograficzne, meteorologiczne lub geofizyczne, elektroniczne lub nieelektroniczne.
Grupowanie to obejmuje także radiosondy do sondowania atmosfery.
Grupowanie to nie obejmuje:
 dalmierzy, sklasyfikowanych w 26.70.24.0.
26.51.2

URZĄDZENIA RADAROWE I RADIONAWIGACYJNE ORAZ DO ZDALNEGO STEROWANIA DROGĄ
RADIOWĄ

26.51.20.0

Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

Grupowanie to obejmuje:
 aparaturę radarową,
 odbiorniki radionawigacyjne i pozostałą aparaturę radionawigacyjną,
 aparaturę do zdalnego sterowania drogą radiową.
Grupowanie to nie obejmuje:
 urządzeń i instrumentów nawigacyjnych, takich jak: system nawigacji satelitarnej (GPS - Global Positioning
System) i Galileo, sklasyfikowanych w 26.51.11.0.
26.51.3

WAGI O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI; INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY KREŚLARSKIE DO DOKONYWANIA
OBLICZEŃ, POMIARU ODLEGŁOŚCI ITP.

26.51.31.0

Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria

Grupowanie to obejmuje:
 wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami,
 części i akcesoria do wag o czułości 5 cg lub lepszej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także wagi analityczne, probiercze, do kamieni szlachetnych, farmaceutyczne,
hydrostatyczne.
Grupowanie to nie obejmuje:

 wag o czułości gorszej niż 5 cg, sklasyfikowanych w 28.29.3.
26.51.32.0

Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń
rachunkowych

Grupowanie to obejmuje:
 plotery, jako maszyny kreślarskie lub jako przyrządy kreślarskie lub traserskie,
 stoły i maszyny kreślarskie, nawet automatyczne,
 przyrządy obliczeniowe, włączając suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe i podobne.
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Grupowanie to obejmuje także:
 pantografy,
 cyrkle kreślarskie, kątomierze,
 trójkąty rysunkowe,
 wzorniki pisma, łatwe do rozpoznania, jako przyrządy kreślarskie lub traserskie.
26.51.33.0

Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 mikrometry i suwmiarki,
 sprawdziany z nastawnymi urządzeniami pomiarowymi,
 komparatory (czujniki typu zegarowego),
 linijki z podziałką, włączając linijki szkolne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 łańcuchów mierniczych, tyczek mierniczych itp. urządzeń pomiarowych specjalnie stosowanych w miernictwie
geodezyjnym, sklasyfikowanych w 26.51.1,
 sprawdzianów bez nastawnego urządzenia pomiarowego, sklasyfikowanych w 26.51.66.0.
26.51.4

PRZYRZĄDY I APARATURA DO POMIARU WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH LUB PROMIENIOWANIA
JONIZUJĄCEGO

26.51.41.0

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego

26.51.42.0

Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe

26.51.43.0

Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego

Grupowanie to obejmuje:
 mierniki uniwersalne do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy, bez urządzenia
rejestrującego,
 mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującym,
 woltomierze bez urządzenia rejestrującego,
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy, bez urządzenia
rejestrującego, nieelektroniczne.
26.51.44.0

Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji

Grupowanie to obejmuje:

 przyrządy i aparaturę dla telekomunikacji, do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, np. mierniki
przesłuchu, mierniki wzmocnienia, mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki poziomu szumów.
26.51.45.0

Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 oscyloskopy i oscylografy, z urządzeniem rejestrującym,
 oscyloskopy i oscylografy, elektroniczne lub nieelektroniczne, bez urządzenia rejestrującego,
 mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującym,
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy, z urządzeniem
rejestrującym,
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń półprzewodnikowych,
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z urządzeniem rejestrującym,
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, bez urządzeń rejestrujących, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także oscylografy wiązki światła (rejestratory wiązki światła) oraz wiązki światła
nadfioletu - do mierzenia i rejestrowania zmian wielkości elektrycznych.
26.51.5

PRZYRZĄDY I APARATURA DO POMIARU I KONTROLI POZOSTAŁYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH
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26.51.51.0

Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry

Grupowanie to obejmuje:
 termometry, cieczowe, do bezpośredniego odczytu, niepołączone z innymi przyrządami,
 termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami,
 barometry, niepołączone z innymi przyrządami,
 hydrometry, areometry i podobne przyrządy pływające, higrometry, psychrometry, nawet połączone z innymi
przyrządami lub z termometrami lub barometrami.
Grupowanie to obejmuje także:
 lunety pirometryczne, higrografy, psychrometry, termografy, barografy, areometry,
 termometry kontaktowe (stykowe), które wskazują temperaturę, ale prócz tego mają urządzenie pomocnicze,
które może uruchamiać elektryczną lampkę sygnalizacyjną, alarm, przekaźnik lub przełącznik,
 wysokościomierze barometryczne wskazujące nie tylko ciśnienie atmosferyczne,
 sympiezometry, w których rtęć jest zastąpiona cieczą (np. olejem), sprężającą gaz zawarty w rurce,
 kombinacje wyżej opisanych przyrządów, np. termo-higrografy, baro-termo-higrografy, aktynometry.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kombinacji wyżej opisanych przyrządów, w przypadku, kiedy przez dodanie jednego lub więcej urządzeń całość
nabiera cech przyrządu lub urządzenia objętego bardziej szczegółowym grupowaniem,
 wysokościomierzy (np. lotniczych, które wskazują tylko wysokość), sklasyfikowanych w 26.51.11.0,
 termometrów szpitalnych lub weterynaryjnych, cieczowych z bezpośrednim odczytem, sklasyfikowanych
w 32.50.13.0.
26.51.52.0

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych
zmiennych parametrów cieczy lub gazów

Grupowanie to obejmuje:
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy,
 manometry z rurką spiralną bourdona lub manometry z metalową przeponą,
 przyrządy i aparaturę do pomiaru lub kontroli ciśnienia i innych parametrów cieczy lub gazów, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także
 manometry i ciśnieniowe czujniki pomiarowe,
 anemometry, stosowane do rejestrowania natężenia przepływu prądów powietrza w kopalniach, tunelach,
kominach, piecach i ogólnie w przewodach rurowych,
 poziomowskazy (wskaźniki poziomu) do cieczy i wskaźniki napełnienia zbiorników pomiarowych gazu.
 liczniki energii cieplnej mierzące ilość ciepła zużytego (np. w instalacji ogrzewania gorącą wodą), w tym małe
liczniki montowane na grzejnikach w budynkach lub mieszkaniach w celu uzyskania danych do podziału
kosztów ogrzewania centralnego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 radiosond do sondowania atmosfery, sklasyfikowanych w 26.51.12.0.
26.51.53.0

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 aparaturę do analizy gazu lub dymu,
 chromatografy i przyrządy do elektroforezy,
 spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy wykorzystujące promieniowanie optyczne, takie jak
ultrafioletowe, widzialne, podczerwone,
 pH-metry, rH-metry i inną aparaturę do pomiaru przewodnictwa, elektroniczna,
 aparaturę elektroniczną do przeprowadzania pomiarów właściwości fizycznych materiałów
półprzewodnikowych lub podłoży wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, lub związanych z nimi warstw izolacyjnych
i przewodzących podczas procesu produkcji płytek półprzewodnikowych, lub podczas procesu produkcji
wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
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 przyrządy i aparaturę, elektroniczne, do analizy fizycznej lub chemicznej, lub do pomiaru lub kontroli lepkości,
porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub tym podobne, lub do mierzenia lub kontroli ilości
ciepła, światła lub dźwięku, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 wiskozymetry (lepkościomierze), mierniki do pomiaru porowatości lub do pomiaru rozszerzalności,
nieelektroniczne,
 przyrządy i aparaturę, nieelektroniczne, do analizy fizycznej lub chemicznej, lub do pomiaru lub kontroli
napięcia powierzchniowego lub tym podobne, lub do mierzenia lub kontroli ilości ciepła lub dźwięku, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także
 przyrządy do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków,
 laserowe liczniki cząsteczek powietrza,
 palorymetry, refraktometry, mikrotomy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 światłomierzy, sklasyfikowanych w 26.70.24.0.
26.51.6

POZOSTAŁE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE

26.51.61.0

Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna

Grupowanie to obejmuje:
 mikroskopy elektronowe wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do manipulowania
i transportu płytek półprzewodnikowych lub siatek,
 mikroskopy elektronowe i mikroskopy protonowe,
 aparaturę dyfrakcyjną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mikroskopów optycznych, sklasyfikowanych w 26.70.22.0.
26.51.62.0

Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny i urządzenia, elektroniczne, do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub
podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub
tworzyw sztucznych).
26.51.63.0

Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu

Grupowanie to obejmuje:
 gazomierze, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich,
 liczniki do cieczy, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich,
 liczniki energii elektrycznej, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 liczników energii cieplnej mierzących ilość ciepła zużytego (np. w instalacji ogrzewania gorącą wodą),
sklasyfikowanych w 26.51.52.0.
26.51.64.0

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze
i tachometry

Grupowanie to obejmuje:
 obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i tym podobne
 szybkościomierze do pojazdów,
 pozostałe szybkościomierze i tachometry.
Grupowanie to obejmuje także sprawdziany bez nastawnego urządzenia pomiarowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gazomierzy, liczników do cieczy lub energii elektrycznej, sklasyfikowanych w 26.51.63.0,
 stroboskopów, sklasyfikowanych w 26.70.24.0
26.51.65.0

Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub
pneumatyczne
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26.51.66.0

Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 stanowiska badawcze do silników, generatorów, pomp itp.,
 przyrządy, urządzenia i maszyny elektroniczne, do kontroli płytek i urządzeń półprzewodnikowych lub
do kontroli masek fotograficznych, lub celowników stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych,
 przyrządy, urządzenia i maszyny elektroniczne, do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznych,
 przyrządy, urządzenia i maszyny, elektroniczne, do kontroli lub pomiaru, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przyrządów i urządzeń optycznych, sklasyfikowanych w 26.70.24.0
26.51.7

TERMOSTATY, MANOSTATY I POZOSTAŁE PRZYRZĄDY I APARATURA DO AUTOMATYCZNEJ
REGULACJI LUB KONTROLI

26.51.70.0

Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli

Grupowanie to obejmuje:
 termostaty, w tym nieelektroniczne, do automatycznej regulacji lub kontroli, wyzwalane elektrycznie,
 manostaty,
 przyrządy i aparaturę do automatycznej regulacji lub kontroli.
Grupowanie to obejmuje także automatyczne regulatory napięcia.
Grupowanie to nie obejmuje:

 przyrządów i aparatury, hydraulicznych lub pneumatycznych, manostatów, kranów, kurków, zaworów,
sklasyfikowanych w 28.12.14.0 i 28.14.1.
26.51.8

CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH
I NAWIGACYJNYCH

26.51.81.0

Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 zespoły elektroniczne, nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury nadawczej i odbiorczej do radia lub
telewizji, kamer telewizyjnych, aparatów cyfrowych, kamer wideo i pozostałych rejestratorów obrazu,
radarów, odbiorników radionawigacyjnych oraz aparatów do zdalnego sterowania drogą radiową, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury nadawczej, niezawierającej aparatury odbiorczej
do radiofonii lub telewizji, kamer wideo, radarów, odbiorników radionawigacyjnych oraz aparatów do zdalnego
sterowania drogą radiową, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.51.82.0

Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4
i 26.51.5; mikrotomy; części gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do przyrządów i aparatury mierniczej geodezyjnej, topograficznej, fotogrametrycznej,
hydrograficznej, oceanograficznej, hydrologicznej, meteorologicznej, geofizycznej i do dalmierzy, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria przyrządów kreślarskich, traserskich lub do obliczeń rachunkowych i przyrządów ręcznych
do pomiaru długości, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do hydrometrów, areometrów i podobnych przyrządów pływających, termometrów,
pirometrów, barometrów, higrometrów, psychrometrów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria, do przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych
parametrów cieczy lub gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 mikrotomy,
 części i akcesoria przyrządów i aparatury, do analizy fizycznej lub chemicznej, np. polarymetrów,
refraktometrów, spektrometrów, aparatury do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności,
napięcia powierzchniowego lub tym podobne, lub do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła, włączając
światłomierze lub dźwięku, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria mikrometrów lub aparatury do analizy gazu lub dymu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
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 części i akcesoria do przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń półprzewodnikowych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych lub do pomiaru
lub wykrywania promieniowania jonizującego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.51.83.0

Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury
dyfrakcyjnej

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria mikroskopów elektronowych, mikroskopów protonowych i aparatury dyfrakcyjnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 części i akcesoriów do mikroskopów optycznych, sklasyfikowanych w 26.70.25.0.
26.51.84.0

Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do gazomierzy, liczników do cieczy lub energii elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do obrotomierzy, liczników produkcji, taksometrów, drogomierzy, krokomierzy i tym
podobnych, szybkościomierzy i tachometrów, i stroboskopów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.51.85.0

Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do elektronicznych przyrządów, urządzeń i maszyn, do kontroli wafli i urządzeń
półprzewodnikowych lub do kontroli masek fotograficznych, lub celowników stosowanych do produkcji
urządzeń półprzewodnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do elektronicznych przyrządów, urządzeń i maszyn, do kontroli lub pomiaru, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do przyrządów i aparatów, do automatycznej regulacji lub kontroli, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
26.51.86.0

Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria kompasów, busoli i pozostałych przyrządów i urządzeń nawigacyjnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do maszyn i urządzeń, do testowania właściwości mechanicznych materiałów, gdzie indziej
niesklasyfikowane
26.51.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

26.51.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych

26.52

ZEGARKI I ZEGARY

Klasa ta nie obejmuje:
 pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych (tj. tekstylnych, skórzanych, z tworzyw sztucznych),
sklasyfikowanych w 15.12.13.0,
 pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanych w 32.12.14.0,
 pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanych w 32.13.10.0.
26.52.1

ZEGARKI I ZEGARY, Z WYŁĄCZENIEM ICH MECHANIZMÓW I CZĘŚCI

Kategoria ta nie obejmuje:
 mechanizmów zegarkowych i zegarowych, sklasyfikowanych w 26.52.2.
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26.52.11.0

Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego
metalem szlachetnym

Grupowanie to obejmuje:
 zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu
szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym.
Grupowanie to nie obejmuje:

 zegarków w kopertach z denkami wykonanymi ze stali, sklasyfikowanych w 26.52.12.0.
26.52.12.0

Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery

Grupowanie to obejmuje:
 zegarki ozdobne i mające cechy specjalne, jak zegarki wodoszczelne, wstrząsoodporne, antymagnetyczne,
 zegarki nakręcane raz na osiem dni, zegarki z naciągiem samoczynnym,
 zegarki ze świecącymi tarczami i wskazówkami,
 zegarki ze wskazówką sekundową centralną lub ze specjalnymi tarczami,
 zegarki bez wskazówek,
 zegarki sportowe (np. dla płetwonurków, z wbudowanym wskaźnikiem głębokości),
 zegarki dla niewidomych,
 zegarki chronometryczne i chronograficzne,
 stopery,
 zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z denkami
wykonanymi ze stali.
Grupowanie to nie obejmuje:

 elektronicznych kalkulatorów z wyświetlaczem daty i godziny, sklasyfikowanych w 28.23.10.0.
26.52.13.0

Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone
do pojazdów

Grupowanie to obejmuje:
 zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu,
przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających
Grupowanie to obejmuje także chronografy dla pojazdów, które oprócz zwykłych wskazówek mają wskazówkę
chronografu, wskazówkę rejestrują minuty i rejestrator czasu pracy.
26.52.14.0

Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary

Grupowanie to obejmuje:
 zegary z mechanizmami zegarkowymi,
 budziki,
 zegary ścienne,
 zegary zasilane elektrycznie,
 pozostałe zegary, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.52.2

MECHANIZMY ZEGARKOWE I ZEGAROWE ORAZ ICH CZĘŚCI

26.52.21.0

Mechanizmy zegarkowe i zegarowe

Grupowanie to obejmuje:
 mechanizmy zegarkowe i zegarowe, kompletne i zmontowane,
 kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy
mechanizmów),
 niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane,
 wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe.
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26.52.22.0

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części

Grupowanie to obejmuje:
 koperty do zegarków naręcznych, kieszonkowych oraz pozostałych, z metalu szlachetnego lub z metalu
pokrytego metalem szlachetnym, z metali nieszlachetnych, nawet pozłacane lub posrebrzane, z materiałów
innych niż metale szlachetne, pozłacanych lub posrebrzanych lub z metali nieszlachetnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części do kopert do zegarków naręcznych, kieszonkowych oraz pozostałych, objętych kategorią 26.52.1, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych wyrobów, objętych kategorią 26.52.1 i ich
części, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także koperty zegarków łącznie z przytwierdzonymi bransoletami.
26.52.23.0

Pozostałe części do zegarków i zegarów

Grupowanie to obejmuje:
 sprężyny, włączając sprężyny włosowe, do zegarów lub zegarków,
 tarcze do zegarów lub zegarków,
 płyty i mostki do zegarów lub zegarków,
 części zegarów lub zegarków, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także wszystkie sprężyny stosowane do napędzania zegarków lub zegarów.
26.52.24.0

Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe
wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne

Grupowanie to obejmuje:
 dawkowniki czasu,
 czasomierze rejestrujące,
 aparaturę do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny sposób
wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem synchronicznym,
 wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi.
26.52.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZEGARKÓW I ZEGARÓW

26.52.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów

26.60

URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY

Klasa ta obejmuje:
 urządzenia elektromedyczne i elektroterapeutyczne, takie jak: sprzęt do obrazowania metodą rezonansu
magnetycznego, medyczne urządzenia ultradźwiękowe, elektrokardiografy, endoskopy,
 aparaturę i lampy wykorzystujące promieniowanie do zastosowań medycznych, diagnostycznych,
terapeutycznych, przemysłowych oraz w badaniach i nauce. Do napromieniowania mogą być stosowane
aparaty wykorzystujące promienie rentgenowskie, beta, gamma lub inne promieniowanie jonizujące.
26.60.1

URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY

26.60.11.0

Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub
gamma

Grupowanie to obejmuje:
 aparaturę do tomografii komputerowej,
 aparaturę wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie, do zastosowań
stomatologicznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych,
 rentgenoskopy (fluoroskopy),
 aparaty rentgenowskie z wbudowanym specjalnym aparatem fotograficznym,
 aparaty rentgenowskie do zastosowań przemysłowych,
 lampy rentgenowskie,
 aparaturę wykorzystującą promieniowanie alfa, beta lub gamma,
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 urządzenia do naświetlania żywności i mleka,
 aparaty pożarowe, w których wykrywacz dymu zawiera substancję promieniotwórczą,
 generatory promieni rentgena inne niż lampy rentgenowskie, generatory wysokiego napięcia, pulpity i panele
sterownicze, ekrany, stoły, fotele i podobne, do badań lub leczenia, i główne części i akcesoria,
 części i akcesoria, które można uznać za przeznaczone wyłącznie lub głównie do aparatów rentgenowskich itp.,
takie jak: aplikatory, elektryczne żarowe urządzenia centrujące, obudowy ochronne umieszczane wokół lamp
rentgenowskich, ekrany lub osłony.
26.60.12.0

Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych

Grupowanie to obejmuje:
 elektrokardiografy,
 czujniki (sensory), snapy (zatrzaski), stosowane w elektrodach EKG,
 adaptery EKG - elementy aparatury stosowane do przeprowadzania badań elektrokardiograficznych EKG lub
ECG,
 aparaturę do ultrasonografii,
 aparaturę diagnostyczną wykorzystującą rezonans magnetyczny,
 aparaturę do scyntygrafii,
 aparaturę elektrodiagnostyczną (włącznie z aparaturą do badań funkcjonalnych lub do kontroli parametrów
fizjologicznych), gdzie indziej niesklasyfikowaną.
26.60.13.0

Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych,
włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne

26.60.14.0

Stymulatory serca; aparaty słuchowe

Grupowanie to obejmuje:
 aparaty słuchowe,
 stymulatory serca,
 części i akcesoria do aparatów słuchowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także aparaty słuchowe w postaci okularów.
Grupowanie to nie obejmuje:

 części i akcesoriów do stymulatorów serca, sklasyfikowanych w 27.11.50.0, 27.20, 32.50.23.0.
26.60.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH,
SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO
I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO

26.60.91.0

Usługi związane z produkcją instrumentów
elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.60.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu
elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.70

INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY

urządzeń

napromieniowujących,

sprzętu

Klasa ta obejmuje:
 przyrządy optyczne i soczewki, takie jak: lornetki, mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych
i protonowych), teleskopy, pryzmaty i soczewki (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego),
 pokrywanie lub szlifowanie soczewek (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego), oprawianie soczewek
(z wyłączeniem zastosowania okulistycznego),
 sprzęt fotograficzny, taki jak: aparaty fotograficzne i światłomierze.
Klasa ta nie obejmuje:
 urządzeń kompletnych wykorzystujących elementy laserowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu
ze względu na rodzaj urządzenia (np. medyczny sprzęt laserowy, sklasyfikowany w 26.60.1),
 fotokopiarek, sklasyfikowanych w 28.23.21.0,
 wyrobów optycznych do zastosowań okulistycznych, sklasyfikowanych w 32.50.4.
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26.70.1

SPRZĘT FOTOGRAFICZNY I JEGO CZĘŚCI

26.70.11.0

Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub
pomniejszalników

26.70.12.0

Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne
w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne

Grupowanie to obejmuje:
 aparaty fotograficzne, w rodzaju stosowanych do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich,
 aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej lub do aerofotogrametrii,
do fotografii medycznej lub do badań chirurgicznych organów wewnętrznych,
 aparaty fotograficzne porównawcze do celów medycyny sądowej lub kryminologii.
26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

26.70.14.0

Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne

Grupowanie to obejmuje:
 aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe,
 aparaty fotograficzne z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe), z filmem zwijanym,
 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, z filmem zwijanym,
 pozostałe aparaty fotograficzne z filmem zwijanym, lub do filmów płaskich.
26.70.15.0

Kamery filmowe

Grupowanie to nie obejmuje:
 kamer telewizyjnych, sklasyfikowanych w 26.30.13.0,
 kamer wideo użytku domowego, sklasyfikowanych w 26.40.33.0,
 kamer filmowych, sklasyfikowanych w 26.70.15.0.
26.70.16.0

Projektory filmowe

Grupowanie to nie obejmuje:
 projektorów wykorzystywanych w systemach automatycznego przetwarzania danych, sklasyfikowanych
w 26.20.17.0.
26.70.19.0

Pozostały sprzęt fotograficzny; części i akcesoria do sprzętu fotograficznego

Grupowanie to obejmuje:
 wyładowcze lampy błyskowe („elektroniczne”), do celów fotograficznych,
 pozostałe fotograficzne lampy błyskowe,
 żarówki błyskowe,
 części i akcesoria aparatów fotograficznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria fotograficznych lamp błyskowych i aparatów błyskowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do kamer kinematograficznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do projektorów kinematograficznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 rzutniki obrazów,
 powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne,
 czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu,
 części i akcesoria rzutników obrazów, powiększalników i pomniejszalników fotograficznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 aparaturę i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych (włączając
kinematograficzne), lub papieru fotograficznego, w zwojach, lub do automatycznego wykonywania odbitek
z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego,
 aparaturę i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne), gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 negatywoskopy,
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 ekrany projekcyjne,
 części i akcesoria, do aparatów i wyposażenia, do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne),
negatywoskopów i ekranów projekcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
26.70.2

POZOSTAŁE INSTRUMENTY OPTYCZNE I ICH CZĘŚCI

26.70.21.0

Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy
optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione,
z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub
pomniejszalników fotograficznych

Grupowanie to obejmuje:
 arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących,
 soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione,
 soczewki obiektywów,
 filtry optyczne, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, oprawione,
 soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, oprawione, z dowolnego materiału,
stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szkieł do okularów, nieobrobionych optycznie, sklasyfikowanych w 23.19.22.0 23.19.22
 soczewek obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników),
sklasyfikowanych w 26.70.11.0.
26.70.22.0

Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy
optyczne

Grupowanie to obejmuje:
 lornetki, lunety, astronomiczne i pozostałe teleskopy optyczne,
 pozostałe przyrządy astronomiczne,
 mikroskopy stereoskopowe,
 mikroskopy optyczne, np. do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji.
Grupowanie to obejmuje także ręczne szkła powiększające.
26.70.23.0

Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia
i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane, jako części
maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury,
 lasery, inne niż diody laserowe,
 urządzenia ciekłokrystaliczne do wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnych,
 urządzenia na ciekłych kryształach, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe optyczne urządzenia i przyrządy, gdzie indzie niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 diod laserowych, sklasyfikowanych w 26.11.22.0.
26.70.24.0

Optyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe i kontrolne

Grupowanie to obejmuje:
 dalmierze,
 aparaturę do analizy gazu lub dymu, nieelektroniczna,
 przyrządy i aparaturę, do analizy fizycznej lub chemicznej, wykorzystujące promieniowanie optyczne
ultrafioletowe, widzialne, podczerwone,
 światłomierze,
 stroboskopy,
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 przyrządy i urządzenia optyczne, do kontroli płytek i urządzeń półprzewodnikowych lub do kontroli masek
fotograficznych, lub celowników stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych,
 projektory profilowe,

 przyrządy i urządzenia optyczne, do kontroli lub pomiaru, gdzie indziej niesklasyfikowane .
Grupowanie to nie obejmuje:
 spektrometrów, spektrofotometrów, spektrografów i aparatury do analizy gazu lub dymu, sklasyfikowanych
w 26.51.53.0.
26.70.25.0

Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, pozostałych przyrządów
astronomicznych i mikroskopów optycznych

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria, włączając mocowania, do lornetek, lunet, astronomicznych i pozostałych teleskopów
optycznych i przyrządów astronomicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria, do mikroskopów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
26.70.26.0

Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych),
pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD), laserów i pozostałych urządzeń i przyrządów
optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do przyrządów i aparatury mierniczej geodezyjnej, topograficznej, fotogrametrycznej,
hydrograficznej, oceanograficznej, hydrologicznej, meteorologicznej, geofizycznej i do dalmierzy, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria przyrządów i aparatury, do analizy fizycznej lub chemicznej, np. polarymetrów,
refraktometrów, spektrometrów, aparatury do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności,
napięcia powierzchniowego lub tym podobne, lub do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła, włączając
światłomierze lub dźwięku, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do optycznych przyrządów i urządzeń do kontroli płytek i urządzeń półprzewodnikowych lub
do kontroli masek fotograficznych lub celowników stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych
lub do pomiaru powierzchniowych zanieczyszczeń cząstkowych płytek półprzewodnikowych, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
26.70.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.80

MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI

26.80.11.0

Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym

Grupowanie to obejmuje:
 taśmy magnetyczne,
 dyski magnetyczne, niezapisane, do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk,
 nośniki magnetyczne do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kart inteligentnych, sklasyfikowanych w 26.12.30.0,
 kart z paskiem magnetycznym, sklasyfikowanych w 26.80.14.0.
26.80.12.0

Optyczne niezapisane nośniki informacji

Grupowanie to obejmuje nośniki optyczne do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk fizycznych, niezapisane.
Grupowanie to obejmuje także dyski do systemów odczytu laserowego.
26.80.13.0

Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków

Grupowanie to obejmuje
 nośniki półprzewodnikowe, do odtwarzania dźwięku lub innych zjawisk fizycznych,
 nośniki do odtwarzania dźwięku lub innych zjawisk fizycznych, nawet zapisane, włączając matryce i wzorce
do produkcji dysków.
Grupowanie to obejmuje także matryce i wzorce do produkcji dysków.
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26.80.14.0

Karty z paskiem magnetycznym

Grupowanie to obejmuje karty zawierające pasek magnetyczny, do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kart inteligentnych, sklasyfikowanych w 26.12.30.0.
26.80.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych
nośników informacji

Dział 27

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Dział ten obejmuje:
 urządzenia wytwarzające energię elektryczną,
 aparaturę rozdzielczą i sterowniczą energii elektrycznej,
 elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny,
 elektryczny i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.
Dział ten nie obejmuje:
 wyrobów elektronicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 26.
27.11

SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY

Klasa ta obejmuje:
 elektryczne silniki, prądnice i transformatory: prądu zmiennego (AC), prądu stałego (DC) i prądu przemiennego
(AC/DC) oraz ich części.
Klasa ta nie obejmuje:
 wyrobów elektronicznych i części do nich, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 26,
 elektrycznego sprzętu do spawania i lutowania i części do niego, sklasyfikowanych odpowiednio w 27.90.31.0,
27.90.32.0,
 silników rozruchowych i prądnic do silników spalinowych i części do nich, sklasyfikowanych odpowiednio
w 29.31.22.0 lub 29.31.30.0.
27.11.1

SILNIKI O MOCY WYJŚCIOWEJ ≤ 37,5 W; POZOSTAŁE SILNIKI PRĄDU STAŁEGO; PRĄDNICE PRĄDU
STAŁEGO

27.11.10.0

Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego

27.11.2

SILNIKI UNIWERSALNE PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO, O MOCY WYJŚCIOWEJ > 37,5 W;
POZOSTAŁE SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO; PRĄDNICE PRĄDU PRZEMIENNEGO (ALTERNATORY)

Kategoria ta obejmuje także:
 obrotowe silniki elektryczne do wycieraczek szyb, bez ramion lub piór wycieraczek, ale z odpowiednimi
mechanizmami przekładowymi (przekładania zębata czołowa i korbowód wahliwy), które przekształcają ruch
obrotowy na ruch wahadłowy.
27.11.21.0

Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W

27.11.22.0

Silniki prądu przemiennego, jednofazowe

27.11.23.0

Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W

27.11.24.0

Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW

27.11.25.0

Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW

27.11.26.0

Prądnice prądu przemiennego (alternatory)

27.11.3

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ PRZETWORNICE JEDNOTWORNIKOWE

Kategoria ta obejmuje silniki wysokoprężne i średnioprężne.
27.11.31.0

Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
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27.11.32.0

Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze;
elektryczne przetwornice jednotwornikowe

Grupowanie to obejmuje także:
 turbogeneratory napędzane bezpośrednio przez turbiny gazowe lub parowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zespołów prądotwórczych napędzanych wiatrem, sklasyfikowanych w 28.11.24.0,
27.11.4

TRANSFORMATORY ELEKTRYCZNE

Kategoria ta nie obejmuje:
 transformatorów elektronicznych, sklasyfikowanych w 26.11.21.0.
27.11.41.0

Transformatory z ciekłym dielektrykiem

27.11.42.0

Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA

Grupowanie to obejmuje transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA inne niż z ciekłym dielektrykiem.
27.11.43.0

Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA

Grupowanie to obejmuje transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA inne niż z ciekłym dielektrykiem.
27.11.5

STATECZNIKI LAMP WYŁADOWCZYCH LUB RUROWYCH; POZOSTAŁE WZBUDNIKI

27.11.50.0

Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; pozostałe wzbudniki

Grupowanie to obejmuje także:
 cewki indukcyjne oraz dławiki (tłumiki), nawet połączone z kondensatorem,
 stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp wyładowczych rurowych,
 urządzenia do ładowania akumulatorów,
 wzbudniki w rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi i do zasilaczy do maszyn
do automatycznego przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszyn,
 tzw. zasilacz bezprzerwowy (UPS) stosowany z maszynami do automatycznego przetwarzania danych.
Grupowanie to nie obejmuje:

 falowników, przekształtników i prostowników, sklasyfikowanych w 27.90.41.0.
27.11.6

CZĘŚCI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

27.11.61.0

Części silników elektrycznych i prądnic

Grupowanie to obejmuje także:
 pierścienie ustalające z materiałów niemagnetycznych, do silników elektrycznych i prądnic,
 części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych i prądnic, zespołów prądotwórczych oraz
przetwornic jednotwornikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 ogniw paliwowych, sklasyfikowanych w 27.90.42.0.
27.11.62.0

Części transformatorów, wzbudników i przekształtników

Grupowanie to obejmuje także:
 zespoły elektroniczne wzbudników w rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi i do zasilaczy
do maszyn do automatycznego przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszyn, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 rdzenie ferrytowe do transformatorów i wzbudników,
 części transformatorów i wzbudników, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 zespoły elektroniczne przekształtników w rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi,
maszynami do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniami do tych maszyn, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
27.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC
I TRANSFORMATORÓW

27.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
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27.12

APARATURA DO PRZESYŁU I EKSPLOATACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Klasa ta nie obejmuje:

 przełączników dla obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1000 V, takich jak przyciski i łączniki migowe,
sklasyfikowanych w 27.33.1.
27.12.1

APARATURA ELEKTRYCZNA DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZPIECZANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH,
DO NAPIĘĆ > 1000 V

27.12.10.0

Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, do napięć
> 1000 V

Grupowanie to obejmuje:
 bezpieczniki do napięć > 1000 V,
 wyłączniki automatyczne, do napięć > 1000 V,
 odłączniki i przełączniki, do napięć > 1000 V,
 odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, do napięć > 1000 V,
 urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych lub do wykonywania
połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych, do napięć > 1000 V.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ochronników przepięciowych do napięć > 1000 V, sklasyfikowanych w 27.90.43.0.
27.12.2

APARATURA ELEKTRYCZNA DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZPIECZANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH,
DO NAPIĘĆ ≤ 1000 V

Kategoria ta obejmuje:
 urządzenia elektryczne do napięć ≤ 1000 V, stosowane zazwyczaj w budynkach mieszkalnych lub w instalacjach
przemysłowych.
27.12.21.0

Bezpieczniki do napięć ≤ 1000 V

27.12.22.0

Wyłączniki automatyczne, do napięć ≤ 1000 V

27.12.23.0

Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1000 V, gdzie indziej
niesklasyfikowana

27.12.24.0

Przekaźniki do napięć ≤ 1000 V

27.12.3

TABLICE

27.12.31.0

Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą
do napięć ≤ 1000 V

Grupowanie to obejmuje:
 panele sterowane numerycznie z wbudowaną maszyną do automatycznego przetwarzania danych,
 urządzenia sterujące z programowalną pamięcią,
 tablice, szafy i podobne zestawy aparatów, do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej,
do napięć ≤ 1000 V.
27.12.32.0

Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą
do napięć > 1000 V

Grupowanie to obejmuje także:

 tablice, szafy i podobne zestawy aparatów, do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej,
do napięć > 1000 V.
27.12.4

CZĘŚCI DO APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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27.12.40.0

Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Grupowanie to obejmuje:
 tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycją 8537,
niewyposażone w przynależną do nich aparaturę,
 podzespoły elektroniczne do urządzeń do testowania płytek półprzewodników objętych grupowaniem
27.33.13.0,
 części do urządzeń do testowania płytek półprzewodników objętych grupowaniem 27.33.13.0, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 podzespoły elektroniczne do urządzeń elektrycznych do przełączania lub zabezpieczania obwodów
elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do paneli
sterowniczych, szaf i podobnych zestawów aparatów,
 części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi grupowaniami 27.12.10.0,
27.20.2, 27.12.31.0 lub 27.12.32.0, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Z

PRODUKCJĄ

APARATURY

ROZDZIELCZEJ

27.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej

27.20

BATERIE I AKUMULATORY

27.20.1

OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ ICH CZĘŚCI

27.20.11.0

Ogniwa i baterie galwaniczne

Grupowanie to obejmuje także:
 ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu,
 ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-rtęciowe,
 ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-srebrowe,
 ogniwa i baterie galwaniczne, litowe,
 ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-cynkowe,
 pozostałe ogniwa i baterie galwaniczne, elektryczne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zużytych ogniw i baterii galwanicznych, elektrycznych, sklasyfikowanych w 38.12.27.
27.20.12.0

Części ogniw i baterii galwanicznych

Grupowanie to obejmuje części ogniw i baterii galwanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.20.2

AKUMULATORY ELEKTRYCZNE I ICH CZĘŚCI

Kategoria ta nie obejmuje:
 zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, elektrycznych, sklasyfikowanych w 38.12.27.
27.20.21.0

Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych

27.20.22.0

Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników
tłokowych

27.20.23.0

Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe,
niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne

27.20.24.0

Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory

Grupowanie to obejmuje:
 płyty, separatory i pozostałe części akumulatorów elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BATERII I AKUMULATORÓW

27.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów

27.31

KABLE ŚWIATŁOWODOWE
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27.31.11.0

Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych

Grupowanie to obejmuje:
 kable światłowodowe złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu
elektrycznego lub wyposażone w złącza.
27.31.12.0

Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli
światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych

Grupowanie to obejmuje:
 kable do przekazywania obrazów z włókien optycznych,
 włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych, kable światłowodowe.
27.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych

27.32

POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE

27.32.11.0

Drut nawojowy izolowany

Grupowanie to obejmuje:
 drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, miedziany, lakierowany lub emaliowany,
 drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, izolowany.
27.32.12.0

Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne

Grupowanie to obejmuje także kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne, izolowane
27.32.13.0

Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V

Grupowanie to obejmuje przewody elektryczne, do napięć ≤ 1000 V, izolowane, niewyposażone w złącza, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kabli i pozostałych izolowanych przewodów elektrycznych do napięć ≤ 1000V, wyposażonych w złącza,
sklasyfikowanych w 27.90.44.0.
27.32.14.0

Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V

Grupowanie to obejmuje przewody elektryczne, do napięć > 1 000 V, izolowane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.32.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych
przewodów i kabli

27.33

SPRZĘT INSTALACYJNY

27.33.11.0

Przełączniki do napięć ≤ 1000 V

Grupowanie to obejmuje
 przełączniki elektroniczne AC składające się z optycznie sprzężonych obwodów wejścia-wyjścia "izolowane
przełączniki tyrystorowe AC",
 przełączniki migowe elektromechaniczne do prądu ≤ 11 A,
 przełączniki (np. przyciskowe, z pokrętłem), do napięć ≤ 1000 V.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wyłączników automatycznych, do napięć ≤ 1 000 V, sklasyfikowanych w 27.12.22.0,
 przekaźników, do napięć ≤ 1 000 V, sklasyfikowanych w 27.12.24.0.
27.33.12.0

Oprawy lamp do napięć ≤ 1000 V

27.33.13.0

Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody
elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wtyki i gniazda wtykowe, do napięć ≤ 1 000 V, do przewodów koncentrycznych (współosiowych),
 wtyki i gniazda wtykowe, do napięć ≤ 1 000 V, do obwodów drukowanych,
 wtyki i gniazda wtykowe, do napięć ≤ 1 000 V, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych,

256

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO





elementy składowe do obwodów elektrycznych, do napięć ≤ 1000 V,
elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kabli, do napięć ≤ 1000 V,
urządzenia do testowania płytek półprzewodników,
urządzenia elektryczne do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, do napięć ≤ 1000 V.

27.33.14.0

Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje
 kształtki i korytka kablowe do przewodów elektrycznych, z tworzyw sztucznych,
 osprzęt izolacyjny do urządzeń elektrycznych, z tworzyw sztucznych.
27.33.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego

27.40

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY

Klasa ta obejmuje:
 żarówki i lampy oraz ich części i elementy, z wyłączeniem szklanych baniek do żarówek,
 oprawy oświetleniowe, z wyłączeniem przewodów prądowych.
Klasa ta nie obejmuje:
 osłon szklanych otwartych do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych oraz ich
szklanych części, sklasyfikowanych w 23.19.21.0,
 opraw lamp, do napięć ≤ 1000 V, sklasyfikowanych w 27.33.12.0,
 wentylatorów sufitowych lub łazienkowych, połączonych ze sprzętem oświetleniowym, sklasyfikowanych
w 27.51.15.0,
 elektrycznego sprzętu sygnalizacyjnego zapewniającego bezpieczeństwo lub regulującego ruch
(np. sygnalizacja świetlna dla pojazdów i pieszych), sklasyfikowanego w 27.90.70.0.
27.40.1

ŻARÓWKI I ELEKTRYCZNE LAMPY WYŁADOWCZE; LAMPY ŁUKOWE

27.40.11.0

Wkłady do reflektorów, nierozbieralne

Grupowanie to obejmuje zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów
27.40.12.0

Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych
promienników podczerwieni

Grupowanie to obejmuje:
 lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, w rodzaju stosowanych w motocyklach lub pozostałych
pojazdach mechanicznych,
 pozostałe lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym.
Grupowanie to nie obejmuje:

 lamp ultrafioletowych oraz lampowych promienników podczerwieni, sklasyfikowanych w 27.40.15.0.
27.40.13.0

Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 żarówki reflektorowe, o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V,
 lampy żarowe, o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V.
27.40.14.0

Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje pozostałe lampy żarowe, elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.40.15.0

Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe

Grupowanie to obejmuje:
 lampy wyładowcze, fluorescencyjne z termokatodą,
 lampy na pary rtęci lub sodu,
 lampy metalohalogenkowe,
 lampy wyładowcze, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 lampy łukowe,
 promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni.
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27.40.2

LAMPY I SPRZĘT OŚWIETLENIOWY

27.40.21.0

Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii,
akumulatorów, induktorów

Grupowanie to obejmuje przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii.
27.40.22.0

Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe

Grupowanie to obejmuje:
 lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych
lub ze szkła,
 lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe w rodzaju stosowanych do lamp żarowych
i w rodzaju stosowanych do lamp wyładowczych.
27.40.23.0

Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne

Grupowanie to obejmuje nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.40.24.0

Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne

Grupowanie to obejmuje:
 reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne, i podobne, ze źródłem światła zamontowanym
na stałe.
27.40.25.0

Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach

Grupowanie to obejmuje:
 żyrandole, świeczniki i pozostałe elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany.
27.40.3

POZOSTAŁE LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE

27.40.30.0

Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe

Grupowanie to obejmuje:
 elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanego w pojazdach silnikowych,
 zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych na choinkach bożonarodzeniowych,
 reflektory poszukiwawcze i punktowe,
 lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe (włączając w rodzaju stosowanych do lamp żarowych, świetlówek),
gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 lamp błyskowych (fleszy), żarówek błyskowych, kostek błyskowych itp. wyrobów do celów fotograficznych,
sklasyfikowanych w 26.70.19.0.
27.40.4

CZĘŚCI LAMP I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

27.40.41.0

Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych

Grupowanie to obejmuje:
 trzonki lamp żarowych lub wyładowczych i pozostałych lamp objętych kategorią 27.40.1, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części elektrycznych lamp żarowych lub wyładowczych, zespołów nierozbieralnych wkładów reflektorów,
promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni i lamp łukowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.40.42.0

Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje:
 części przenośnych lamp elektrycznych przystosowanych do zasilania z własnego źródła energii, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych, reklam świetlnych, podświetlanych tablic, znaków
informacyjnych, i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.40.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW
OŚWIETLENIOWEGO

ZWIĄZANE

27.40.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
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27.5

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Grupa ta obejmuje:
 małe urządzenia elektryczne i elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak: wentylatory, odkurzacze,
elektryczne froterki, urządzenia do gotowania, pralki, chłodziarki, zamrażarki,
 pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego, elektryczne i nieelektryczne, takie jak: zmywarki,
podgrzewacze wody, rozdrabniacze odpadków,
 urządzenia, które zasilane są elektrycznością, gazem lub innym źródłem zasilania.
Grupa ta nie obejmuje:
 przemysłowych chłodziarek i zamrażarek, pokojowych klimatyzatorów, wentylatorów strychowych, grzejników
zamontowanych na stałe, przemysłowych wentylatorów i wentylatorów wyciągowych, urządzeń kuchennych,
urządzeń do prania na sucho, suszenia i prasowania, odkurzaczy typu przemysłowego, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działu 28,
 domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanych w 28.94.40.0,
 instalowania centralnego systemu odkurzania, sklasyfikowanego w 43.29.19.0.
27.51

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTRYCZNY

27.51.1

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI; PRALKI; KOCE ELEKTRYCZNE; WENTYLATORY

27.51.11.0

Chłodziarki i zamrażarki typu domowego

Grupowanie to obejmuje
 łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne,
 chłodziarki domowe, w tym sprężarkowe chłodziarki domowe,
 zamrażarki szafowe, o pojemności ≤ 900 litrów.
27.51.12.0

Zmywarki do naczyń typu domowego

27.51.13.0

Pralki i suszarki typu domowego

Grupowanie to obejmuje
 maszyny pralnicze, w pełni automatyczne, typu domowego lub profesjonalnego, o pojemności jednorazowej
≤ 10 kg suchej bielizny,
 maszyny pralnicze, z wbudowaną suszarką odśrodkową, typu domowego lub profesjonalnego, o pojemności
jednorazowej ≤ 10 kg suchej bielizny,
 maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, o pojemności jednorazowej ≤ 10 kg suchej bielizny,
 suszarki o pojemności jednorazowej ≤ 10 kg suchej bielizny.
27.51.14.0

Koce elektryczne

Grupowanie to obejmuje koce elektryczne, z dowolnego materiału włókienniczego.
27.51.15.0

Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego

Grupowanie to obejmuje:
 wentylatory stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem
elektrycznym o mocy ≤ 125 W,

 okapy z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami, w których największy poziomy bok ≤ 120 cm .
27.51.2

POZOSTAŁY ELEKTRYCZNY
NIESKLASYFIKOWANY

SPRZĘT

GOSPODARSTWA

DOMOWEGO,

GDZIE

27.51.21.0

Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym

Grupowanie to obejmuje:
 odkurzacze, włącznie z czyszczącymi na sucho i na mokro, z własnym silnikiem elektrycznym,
 młynki i miksery spożywcze i sokowirówki, z własnym silnikiem elektrycznym,
 elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym.
Grupowanie to obejmuje także zestawy do manicure i pedicure z własnym silnikiem elektrycznym.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 odkurzaczy, włączając odkurzacze czyszczące na sucho i na mokro, sklasyfikowanych w 27.51.24.0,

 odkurzaczy typu przemysłowego, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
27.51.22.0

Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym

Grupowanie to obejmuje
 golarki elektryczne,
 maszynki do strzyżenia, z własnym silnikiem elektrycznym,
 urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym.
27.51.23.0

Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne

Grupowanie to obejmuje:
 suszarki do włosów elektrotermiczne, włączając suszarki hełmowe oraz te z pistoletowym uchwytem
i wbudowanym wentylatorem,
 przyrządy fryzjerskie elektrotermiczne,
 suszarki do rąk elektrotermiczne,
 elektryczne żelazka do prasowania (włączając żelazka parowe, nawet, gdy zawierają zbiornik na wodę lub
są przeznaczone do podłączenia do przewodu z parą) oraz żelazka bezprzewodowe.
Grupowanie to obejmuje także termoloki i elektryczne urządzenia do trwałej ondulacji.
27.51.24.0

Pozostały sprzęt elektrotermiczny

Grupowanie to obejmuje:
 odkurzacze, włącznie z czyszczącymi na sucho i na mokro, inne niż z własnym silnikiem,
 ekspresy do kawy i inne urządzenia do parzenia kawy lub herbaty, (włączając elektrotermiczne), do użytku
domowego,
 opiekacze do grzanek, elektryczne, do użytku domowego,
 urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu, do użytku domowego,
 urządzenia/sprzęt elektrotermiczne, do użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także odkurzacze do czyszczenia koni lub bydła.
27.51.25.0

Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki
nurnikowe

Grupowanie to obejmuje także piecyki łazienkowe, w których woda jest ogrzewana podczas przepływu przez nie.
27.51.26.0

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne

Grupowanie to obejmuje:
 grzejniki akumulacyjne elektryczne, do ogrzewania pomieszczeń,
 grzejniki elektryczne wypełnione cieczą, do ogrzewania pomieszczeń i gleby,
 grzejniki konwekcyjne elektryczne, do ogrzewania pomieszczeń i gleby,
 elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszczeń i gleby, z wbudowanym wentylatorem lub nie.
Grupowanie to obejmuje także:
 urządzenia grzejne do samochodów, wagonów kolejowych, samolotów itp., inne niż odszraniacze
i odmgławiacze,
 urządzenia do ogrzewania dróg w celu zapobiegania gołoledzi,
 piecyki elektryczne (termowentylatory i piecyki promiennikowe),
 urządzenia do ogrzewania silników, umieszczane pod silnikiem samochodowym dla ułatwienia rozruchu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanych w 25.21.12.0.
27.51.27.0

Kuchenki mikrofalowe
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27.51.28.0

Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia
i pieczenia

Grupowanie to obejmuje:
 kuchnie zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą, elektryczne, do użytku domowego,
 płyty kuchenne, kuchenki do gotowania i płyty grzewcze, elektryczne, do użytku domowego,
 grille i ruszty, elektryczne, do użytku domowego,
 piekarniki do wbudowania, elektryczne, do użytku domowego,
 piekarniki elektryczne, do użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.51.29.0

Rezystory grzejne elektryczne

Grupowanie to nie obejmuje:
 rezystorów grzejnych, z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice,
sklasyfikowanych w 27.90.13.0,
 rezystorów elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.90.60.0.
27.51.3

CZĘŚCI ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI
DO WENTYLATORÓW, OKAPÓW WYCIĄGOWYCH I RECYRKULACYJNYCH TYPU DOMOWEGO

27.51.30.0

Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów,
okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego

Grupowanie to obejmuje:
 części odkurzaczy, włącznie z czyszczącymi na sucho i na mokro, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części do elektromechanicznego sprzętu gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem elektrycznym, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części elektrycznych golarek, maszynek do strzyżenia i urządzeń do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem
elektrycznym, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części elektrycznych podgrzewaczy do wody, grzałek nurnikowych, aparatury do ogrzewania gleby
i pomieszczeń, przyrządów fryzjerskich i suszarek do rąk, urządzeń elektrotermicznych, w rodzaju stosowanych
do użytku domowego i elektrycznych rezystorów grzejnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego, sklasyfikowanych
w 28.13.32.0.
27.51.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ZWIĄZANE

Z

PRODUKCJĄ

ELEKTRYCZNEGO

SPRZĘTU

27.51.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.52

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NIEELEKTRYCZNY

27.52.1

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO DO GOTOWANIA I OGRZEWANIA, NIEELEKTRYCZNY

27.52.11.0

Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi,
nieelektryczny

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania, z piekarnikiem (włączając oddzielne piekarniki),
stosowane w gospodarstwie domowym, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz i inne paliwa,
 urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania, oraz podgrzewacze płytowe, stosowane
w gospodarstwie domowym, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz i inne paliwa (stałe lub ciekłe), lub inne
nieelektryczne źródło energii,
 urządzenia do gotowania i ogrzewania, w rodzaju stosowanych w gospodarstwie domowym, nieelektryczne,
oraz ich części.
Grupowanie to nie obejmuje:

 podgrzewaczy do wody, sklasyfikowanych w 27.52.14.0.
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27.52.12.0

Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne
lub stałe

Grupowanie to obejmuje:
 piece, grzejniki, ruszty, paleniska,
 kotły pralne,
 piecyki koksowe,
 podobne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym, na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo
płynne lub stałe.
27.52.13.0

Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać
powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy
poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali.
27.52.14.0

Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do podgrzewania wody przepływowe, gazowe,
 urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne.
Grupowanie to obejmuje także urządzenie do podgrzewania wody za pomocą promieni słonecznych, składające
się z kolektora słonecznego zintegrowanego ze zbiornikiem wodnym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kotłów centralnego ogrzewania, nieelektrycznych, sklasyfikowanych w 25.21.12.0,

 podgrzewaczy do wody, elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.25.0.
27.52.2

CZĘŚCI PIECÓW, KUCHENEK, PODGRZEWACZY PŁYTOWYCH I PODOBNEGO NIEELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

27.52.20.0

Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego

Grupowanie to obejmuje części urządzeń domowych, podgrzewanych nieelektrycznie, objętych kategorią 27.52.1,
gdzie indziej nieklasyfikowane.
27.52.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Z

PRODUKCJĄ

NIEELEKTRYCZNEGO

SPRZĘTU

27.52.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.90

POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY

Klasa ta obejmuje:
 zestawy przewodowe z izolowanymi przewodami i łącznikami,
 pozostały sprzęt elektryczny inny niż silniki, prądnice, transformatory, baterie i akumulatory, przewody i sprzęt
instalacyjny, sprzęt oświetleniowy oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
Klasa ta nie obejmuje:
 silników, prądnic, transformatorów, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 27.1,
 baterii i akumulatorów, sklasyfikowanych w 27.20,
 sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach grupy 27.5,

 elektrycznego wyposażenia do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanego 29.31.
27.90.1

POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I JEGO CZĘŚCI

27.90.11.0

Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi,
 wzmacniacze antenowe,
262

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
 łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania,
 zasilacze do ogrodzeń elektrycznych,
 aparat do usuwania włosów i wykonywania zabiegów na skórze, działający z zastosowaniem technologii
intensywnie pulsującego światła (IPL) (aparat zawiera silnik elektryczny do chłodzenia),
 urządzenia do usuwania ładunków elektrostatycznych,
 urządzenia odmagnesowujące,
 elektroniczne czytniki dla upośledzonych wzrokowo,
 maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 urządzeń do ładowania akumulatorów, sklasyfikowanych w 27.11.50.0.
27.90.12.0

Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe
do kabli elektrycznych

Grupowanie to obejmuje:
 izolatory elektryczne,
 osprzęt izolacyjny, do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, z materiałów innych niż ceramiczne, lub
tworzywa sztuczne,
 elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 izolatorów elektrycznych szklanych, sklasyfikowanych w 23.19.25.0,
 izolatorów elektrycznych ceramicznych, sklasyfikowanych w 23.43.10.0.
27.90.13.0

Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań
elektrotechnicznych

Grupowanie to obejmuje:
 elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w piecach,
 elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice,
 szczotki węglowe, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice,
 rezystory grzejne, z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice,
 wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 włókien węglowych i grafitowych oraz wyrobów z nich (z wyłączeniem elektrod), sklasyfikowanych
w 23.99.14.0.
27.90.2

TABLICE SYGNALIZACYJNE ZAWIERAJĄCE URZĄDZENIA CIEKŁOKRYSTALICZNE LUB DIODY
ELEKTROLUMINESCENCYJNE; ELEKTRYCZNA APARATURA DO SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ LUB
WIZUALNEJ

27.90.20.0

Tablice
sygnalizacyjne
zawierające
urządzenia
ciekłokrystaliczne
lub
elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej

diody

Grupowanie to obejmuje:
 tablice sygnalizacyjne zawierające diody elektroluminescencyjne [LED],
 tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne [LCD] (w tym do wyświetlania na zasadzie
macierzy aktywnych),
 aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, w tym z ekranami płaskimi.
27.90.3

MASZYNY I APARATURA DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO LUB TWARDEGO, SPAWANIA LUB
ZGRZEWANIA I ICH CZĘŚCI; MASZYNY I APARATURA DO NATRYSKIWANIA NA GORĄCO METALI LUB
CERMETALI I ICH CZĘŚCI; CZĘŚCI DO POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO; CZĘŚCI
ELEKTRYCZNE MASZYN LUB APARATURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
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27.90.31.0

Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne;
elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali

Grupowanie to obejmuje:
 lutownice elektryczne, w tym pistoletowe,
 pozostałe maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego,
 maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali,
 maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym, całkowicie lub częściowo automatyczne,
włączając łuk plazmowy,
 maszyny i aparatura do spawania ręcznego elektrodą otuloną, włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia,
a przesyłanych wraz z transformatorami,
 maszyny i aparatura do spawania ręcznego elektrodą otuloną, włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia,
a przesyłanych wraz z prądnicami, przetwornicami jednotwornikowymi, przekształtnikami, prostownikami lub
zespołami prostowniczymi,
 maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym, włączając łuk plazmowy, inne niż całkowicie lub
częściowo automatyczne,
 elektryczne maszyny i aparatura do spawania lub do natryskiwania na gorąco metali,
 elektryczne maszyny i aparatura do spawania materiałów termoplastycznych.
27.90.32.0

Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub
zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali

Grupowanie to obejmuje:

 części maszyn i aparatów do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania lub do natryskiwania
na gorąco metali lub cermetali, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.33.0

Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie
indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 części urządzeń sygnalizacyjnych elektrycznych, zapewniających bezpieczeństwo lub regulację ruchu, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części tablic sygnalizacyjnych zawierających urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody
elektroluminescencyjne (LED) i aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, z ekranami płaskimi, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części maszyn i aparatury, wykonujących indywidualne funkcje, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pamięci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety d-ram i moduły,
 elektryczne części maszyn lub urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.4

POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

27.90.41.0

Przekształtniki, prostowniki, falowniki

Grupowanie to obejmuje:
 przekształtniki,
 prostowniki,
 falowniki,
 części przekształtników, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.42.0

Ogniwa paliwowe

Grupowanie to obejmuje:
 części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych i prądnic, zespołów prądotwórczych oraz
przetwornic jednotwornikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.43.0

Ochronniki przepięciowe do napięć > 1.000 V

264

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
27.90.44.0

Kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne do napięć ≤ 1000V, wyposażone w złącza

Grupowanie to obejmuje:
 przewody elektryczne, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, do napięć ≤ 1000 V, izolowane, wyposażone
w złącza, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 przewody elektryczne, do napięć ≤ 1000 V, izolowane, wyposażone w złącza, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.45.0

Elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce; elektromagnetyczne głowice
podnośnikowe; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów i pozostały
sprzęt elektryczny, gdzie indziej niesklasyfikowany

Grupowanie to obejmuje:
 elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce,
 elektromagnesy,
 elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące,
 elektromagnetyczne głowice podnośnikowe,
 części trwałych magnesów, elektromagnesów, elektromagnetycznych sprzęgieł nierozłącznych, rozłącznych
i hamulców i głowic podnośnikowych, elektromagnetycznych lub magnetycznych urządzeń przytrzymujących,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 akceleratory cząstek, elektryczne, do elektronów, protonów itp.,
 generatory sygnałów, elektryczne,
 łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania,
 pozostały sprzęt elektryczny, gdzie indziej niesklasyfikowany.
27.90.5

KONDENSATORY ELEKTRYCZNE

27.90.51.0

Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla
mocy biernej ≥ 0,5 kVar

27.90.52.0

Pozostałe kondensatory stałe

Grupowanie to obejmuje:
 kondensatory elektryczne, stałe, tantalowe,
 kondensatory elektryczne, stałe, elektrolityczne aluminiowe,
 kondensatory elektryczne, stałe, ceramiczne, jednowarstwowe lub wielowarstwowe,
 kondensatory elektryczne, stałe, z dielektrykiem na bazie papieru lub z tworzywa sztucznego,
 kondensatory elektryczne, stałe, pozostałe.
27.90.53.0

Kondensatory nastawne lub strojeniowe

27.90.6

REZYSTORY ELEKTRYCZNE, Z WYŁĄCZENIEM REZYSTORÓW GRZEJNYCH

Kategoria ta nie obejmuje:
 rezystorów grzejnych elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.29.0.
27.90.60.0

Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych

Grupowanie to obejmuje:
 rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe,
 rezystory stałe elektryczne,
 rezystory drutowe zmienne, włączając reostaty i potencjometry,
 rezystory nastawne, włączając reostaty i potencjometry.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rezystorów grzejnych elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.51.29.0
27.90.7

URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE ELEKTRYCZNE, ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO LUB
REGULUJĄCE RUCH KOLEJOWY, TRAMWAJOWY, DROGOWY, NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH,
PARKINGACH, W PORTACH LUB NA LOTNISKACH
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27.90.70.0

Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch
kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub
na lotniskach

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy lub
tramwajowy,
 urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulacyjne.
27.90.8

CZĘŚCI KONDENSATORÓW ELEKTRYCZNYCH, REZYSTORÓW ELEKTRYCZNYCH, REOSTATÓW
I POTENCJOMETRÓW

27.90.81.0

Części kondensatorów elektrycznych

Grupowanie to obejmuje:

 części kondensatorów elektrycznych, stałych, nastawnych lub strojeniowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.82.0

Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów

Grupowanie to obejmuje:
 części rezystorów włączając reostaty i potencjometry, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27.90.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

27.90.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego

Dział 28

MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dział ten obejmuje:
 maszyny i urządzenia, samodzielnie wykonujące czynności mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale
lub wykonujące czynności, takie jak: chwytanie, zraszanie, ważenie lub pakowanie, włączając elementy
mechaniczne do nich oraz specjalistyczne części zamienne,
 urządzenia przytwierdzone na stałe, ruchome lub przenośne wykorzystywane w przemyśle, budownictwie,
inżynierii lądowej, rolnictwie lub gospodarstwach domowych,
 specjalistyczne urządzenia do transportu wewnętrznego pasażerów lub towarów,
 pozostałe maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, bez względu
na to czy są one wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy nie, takie jak: urządzenia stosowane
w parkach rozrywki, kręgielniach, itp.
Dział ten nie obejmuje:
 wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 25,
 aparatów i urządzeń kontrolnych, urządzeń informatycznych, instrumentów pomiarowych i kontrolnych,
aparatury do dystrybucji i kontroli energii elektrycznej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach
działów 26 i 27,
 urządzeń transportowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów
29 i 30.
Uwaga:
Dział ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy maszynami specjalnego przeznaczenia, tj. maszynami do wyłącznego
zastosowania w konkretnym przemyśle lub w małej grupie przemysłów, a maszynami ogólnego przeznaczenia
tj. maszynami, które mają szerokie zastosowane w przemyśle.
28.11

SILNIKI I TURBINY,
I MOTOCYKLOWYCH

Z

WYŁĄCZENIEM

SILNIKÓW

LOTNICZYCH,

SAMOCHODOWYCH

28.11.1

SILNIKI, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

Kategoria ta nie obejmuje:
 silników w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, sklasyfikowanych w 29.10.1,
 silników lotniczych i silników do statków kosmicznych, sklasyfikowanych w 30.30.1,
 silników spalinowych w rodzaju stosowanych w motocyklach, sklasyfikowanych w 30.91.3.
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28.11.11.0

Silniki spalinowe, przyczepne do napędu jednostek pływających

Grupowanie to nie obejmuje silników stosowanych na pokładach jednostek pływających do celów innych niż
napęd.
28.11.12.0

Silniki spalinowe, z zapłonem iskrowym do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki
spalinowe z zapłonem iskrowym

Grupowanie to obejmuje:
 silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy,
do napędu jednostek pływających,
 pozostałe silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy.
Grupowanie to nie obejmuje
 silników przyczepnych, sklasyfikowanych w 28.11.11.0
 silników stosowanych na pokładach jednostek pływających do celów innych niż napęd.
28.11.13.0

Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym

Grupowanie to obejmuje:
 silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne), do napędu jednostek
pływających,
 pozostałe silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne).
28.11.2

TURBINY

28.11.21.0

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

Grupowanie to obejmuje:
 turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary, do napędu morskich jednostek pływających,
 pozostałe turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary (włączając na parę rtęci).
Uwaga:
TURBINY PAROWE objęte tym grupowaniem napędzane są energią kinetyczną rozprężającej się pary,
przekazywaną na łopatki koła napędowego.
28.11.22.0

Turbiny hydrauliczne i koła wodne

Grupowanie to obejmuje:
 turbiny hydrauliczne składające się z wirnika umieszczonego w kadłubie, który kieruje strumień wody
na łopatki lub podobne elementy wirnika,
 koła wodne, urządzenia o bardzo prostej konstrukcji, składającej się z dużego koła wyposażonego w płaskie lub
wklęsłe, drewniane lub metalowe łopatki na całym obwodzie. Na wale koła jest zwykle zamontowana
przekładnia przyspieszająca.
28.11.23.0

Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych

Grupowanie to obejmuje:
 przemysłowe turbiny gazowe specjalnie zaprojektowane do użytku przemysłowego albo do silników
turboodrzutowych lub turbośmigłowych zaadaptowanych do innych zastosowań niż dostarczanie siły ciągu
w lotnictwie.
 turbiny gazowe bez komory spalania, zawierające sam kadłub i wirnik, wykorzystujące energię gazów
dostarczanych przez inne maszyny lub urządzenia (np. wytwornice gazu, silniki wysokoprężne, bezkorbowe
generatory gazu) oraz turbiny na sprężone powietrze lub inny gaz.
28.11.24.0

Turbiny wiatrowe

Grupowanie to obejmuje turbiny wiatrowe/zespoły prądotwórcze napędzane wiatrem.
Uwaga:
Wyrażenie ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE (napędzane wiatrem) dotyczy połączenia generatora elektrycznego
z silnikiem wiatrowym, czyli urządzeniem zmieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat
wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia elektryczna w generatorze
28.11.3

CZĘŚCI TURBIN
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28.11.31.0

Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary

Grupowanie to obejmuje:
 mechanizm sterujący, przeznaczony do regulacji dopływu pary wodnej (lub innej pary) do turbiny w celu
ustawienia odpowiedniego obciążenia i utrzymania stałej prędkości obrotowej,
 łopatki kierujące, wirniki i łopatki wirników, do turbin,
 części turbin na parę wodną i na inne rodzaje pary, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.11.32.0

Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory

Grupowanie to obejmuje:
 części turbin hydraulicznych lub kół wodnych, takie jak: wirniki, kadłuby, łopatki i czarki kadłubów i wirników,
obudowy do komór spiralnych, regulatory automatyczne regulujące przepływ wody i kąt ustawienia łopatek
regulowanych wirników lub kadłubów, iglice zaworów dla regulatorów.
28.11.33.0

Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych

Grupowanie to obejmuje:
 części silników i urządzeń napędowych, m.in.: wirniki turbin gazowych, komory spalania oraz wentylatory
silników turboodrzutowych, regulatory dopływu paliwa, dysze paliwowe, części silników turboodrzutowych
(np. pierścienie kadłuba z łopatkami lub bez, koła i tarcze wirnikowe turbin, ze skrzydełkami lub bez, łopatki
i skrzydełka), regulatory ilości paliwa, wtryskiwacze.
Grupowanie to nie obejmuje:
 silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, sklasyfikowanych w 30.30.12.0,
 części do silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, sklasyfikowanych w 30.30.16.0.
28.11.4

CZĘŚCI DO SILNIKÓW

28.11.41.0

Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem
części do silników lotniczych

Grupowanie to obejmuje:
 części do tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym (np. tłoki, cylindry i bloki cylindrów; głowice
cylindrów; tuleje cylindrowe; zawory wlotowe lub wylotowe; kolektory wlotowe i wylotowe; pierścienie
tłokowe; korbowody; gaźniki; dysze wtrysku paliwa).
Grupowanie to nie obejmuje:
 części do silników lotniczych z zapłonem iskrowym, sklasyfikowanych w 30.30.15.0,

 części do silników odrzutowych, turboodrzutowych lub turbośmigłowych, sklasyfikowanych w 30.30.16.0.
28.11.42.0

Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje:
 części do silników spalinowych tłokowych z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych i średnioprężnych),
gdzie indziej niesklasyfikowane ( np. tłoki, cylindry i bloki cylindrów; głowice cylindrów; tuleje cylindrowe;
zawory wlotowe lub wylotowe; kolektory wlotowe i wylotowe; pierścienie tłokowe; korbowody; gaźniki; dysze
wtrysku paliwa).
28.11.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM
SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

28.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług podwykonawców związanych z produkcją silników do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych
w 29.10.99.0,
 usług podwykonawców związanych z produkcją silników do statków powietrznych, sklasyfikowanych
w 30.30.99.0,
 usług podwykonawców związane z produkcją silników do motocykli, sklasyfikowanych w 30.91.99.0.
28.12

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
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28.12.1

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM
CZĘŚCI

Kategoria ta nie obejmuje:
 części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, sklasyfikowanych w 28.12.20.0
28.12.11.0

Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne

Grupowanie to obejmuje:
 silniki liniowe (cylindry) hydrauliczne zawierające, np. kadłub z mosiądzu lub stali i tłok poruszający się pod
wpływem ciśnienia oleju (lub innej cieczy) oddziałującego z jednej strony (silniki jednostronnego działania) lub
z obu stron (silniki dwustronnego działania) tłoka; energia będącego pod ciśnieniem gazu przetwarzana jest
na ruch liniowy,
 silniki liniowe (cylindry) pneumatyczne zawierające, np. mosiężny lub stalowy kadłub i tłok poruszający się pod
działaniem sprężonego powietrza przyłożonego z jednej strony (jednostronnego działania) lub z obu stron
(dwustronnego działania) tłoka; energia będącego pod ciśnieniem gazu przetwarzana jest na ruch liniowy.
28.12.12.0

Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne

Grupowanie to obejmuje także:
 siłowniki hydrauliczne, składające się z metalowego korpusu, w którym porusza się tłok przetwarzający ruch
liniowy, będący wynikiem działania ciśnienia cieczy, w ruch obrotowy,
 siłowniki pneumatyczne, składające się z metalowego korpusu, w którym porusza się tłok, który
za pośrednictwem sworznia prostopadłego do trzpienia tłoka przetwarza ruch liniowy, będący wynikiem
działania ciśnienia gazu, w ruch obrotowy.
28.12.13.0

Pompy hydrauliczne

Grupowanie to obejmuje:
 pompy tłokowe do hydraulicznych układów napędowych i siłowych,
 pompy zębate do hydraulicznych układów napędowych i siłowych,
 pompy łopatkowe do hydraulicznych układów napędowych i siłowych.
28.12.14.0

Zawory hydrauliczne i pneumatyczne

Grupowanie to obejmuje:
 zawory redukcyjne (nazywane także regulatorami ciśnienia, reduktorami ciśnienia lub regulatoramireduktorami ciśnienia), montowane na wylocie zbiorników ciśnieniowych, kotłów, na rurociągach zasilających
lub w pobliżu urządzeń, dla których są przeznaczone, na przykład dla takich mediów, jak: sprężone powietrze,
para, woda, węglowodory,
 zawory do przekładni olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych. Zawory te, które mogą być dowolnego
typu (redukcyjne, zasilające itp.), stosowane są szczególnie w napędzie hydraulicznym w systemach
hydraulicznych lub pneumatycznych, w których źródło energii stanowią płyny pod ciśnieniem (ciecze lub gazy).
28.12.15.0

Zespoły hydrauliczne

Grupowanie to obejmuje:
 zespoły hydrauliczne wyporowo-tłokowe, z pompami,
 zespoły hydrauliczne obrotowe wyporowe, z pompami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 silników i siłowników hydraulicznych, sklasyfikowanych w 28.12.12.0
28.12.16.0

Układy hydrauliczne

Grupowanie to obejmuje:
 układy hydrauliczne, liniowe (cylindry),
 układy hydrauliczne, napędzane z wykorzystaniem silników hydraulicznych.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 silników hydraulicznych liniowych (cylindrów), sklasyfikowanych w 28.12.11.0,
 silników i siłowników hydraulicznych, sklasyfikowanych w 28.12.12.0
28.12.2

CZĘŚCI SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO

28.12.20.0

Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Grupowanie to obejmuje:
 części silników i urządzeń napędu hydraulicznego i pneumatycznego (np. komory spalania i dysze silników
odrzutowych, regulatory podawania paliwa, dysze paliwowe, śmigła do silników wiatrowych, cylindry, tłoki,
zawory suwakowe, regulatory odśrodkowe kulkowe lub z wirującym obciążeniem, korbowody).
28.12.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU
HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO

28.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego
i pneumatycznego

28.13

POZOSTAŁE POMPY I SPRĘŻARKI

Klasa ta obejmuje:
 większość maszyn i urządzeń służących do podnoszenia lub innego przemieszczania w sposób nieprzerwany
cieczy (włączając stopiony metal i beton w stanie ciekłym), sterowanego ręcznie lub za pomocą jakiejkolwiek
jednostki napędowej, stanowiącej, bądź nie, integralną część maszyny,
 pompy tłoczące, wyposażone w przyrządy pomiarowe wraz z licznikiem i wskaźnikiem ceny, stosowane
m.in. do sprzedaży benzyny i oleju napędowego, jak również pompy specjalnie przeznaczone do wbudowania
do innych urządzeń, pojazdów itp. (włączając pompy benzyny, oleju lub wody używane w silnikach
spalinowych, a także pompy do przędzarek włókien sztucznych).
Klasa ta nie obejmuje:
 pomp hydraulicznych, sklasyfikowanych w 28.12.13.0,
28.13.1

POMPY DO CIECZY; PODNOŚNIKI DO CIECZY

28.13.11.0

Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu

Grupowanie to obejmuje:
 pompy wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia w urządzenie pomiarowe, takie jak:
- pompy dozujące paliwo lub środki smarne,
- pompy w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów,
- pompy do cieczy,
 pompy ręczne do cieczy,
 pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych,
 pompy do betonu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pomp (np. do cieczy powodujących korozję), z materiałów ceramicznych, sklasyfikowanych w 23.44.1,
 ręcznych olejarek i smarownic, sklasyfikowanych w 25.73.30.0,
 motopomp strażackich, sklasyfikowanych w 29.10.59.0.
28.13.12.0

Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy

Grupowanie to obejmuje:
 pompy wyporowo-tłokowe dawkujące i dozujące, o napędzie silnikowym
 pompy tłokowe o napędzie silnikowym,
 pozostałe pompy wyporowo-tłokowe o napędzie silnikowym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pomp do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu, sklasyfikowanych w 28.13.11.0.
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28.13.13.0

Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy

Grupowanie to obejmuje także:
 pompy zębate o napędzie silnikowym,
 pompy łopatkowe o napędzie silnikowym,
 pompy obrotowe wyporowe, o napędzie silnikowym,
 pompy śrubowe, o napędzie silnikowym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pomp do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu, sklasyfikowanych w 28.13.11.0.
 pomp wyporowo-tłokowych, do cieczy, sklasyfikowanych w 28.13.12.0.
28.13.14.0

Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy

Grupowanie to obejmuje także:
 pompy odśrodkowe o napędzie silnikowym, takie jak: pompy głębinowe, pompy cyrkulacyjne do układów
ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody, wirnikowe kanałowe i boczne kanałowe oraz pompy z wirnikiem
promieniowym,
 pompy do cieczy gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pomp do cieczy, sklasyfikowanych w 28.13.11.0.
28.13.2

POMPY POWIETRZNE LUB PRÓŻNIOWE; SPRĘŻARKI POWIETRZA LUB INNYCH RODZAJÓW GAZU

28.13.21.0

Pompy próżniowe

Grupowanie to obejmuje:
 pompy próżniowe do stosowania w produkcji półprzewodników,
 pompy rotacyjne tłokowe i łopatkowe,
 pompy molekularne i pompy Rootsa,
 pompy dyfuzyjne, pompy kondensacyjne i pompy adsorpcyjne,
 pompka próżniowa do piersi odciągająca mleko (elektryczny laktator),
 pozostałe pompy próżniowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.13.22.0

Pompy powietrzne ręczne lub nożne

Grupowanie to obejmuje także pompki ręczne do rowerów.
28.13.23.0

Sprężarki do urządzeń chłodniczych

28.13.24.0

Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny
pojazd

28.13.25.0

Turbosprężarki

Grupowanie to obejmuje turbosprężarki jednostopniowe lub wielostopniowe, osiowe lub promieniowe.
28.13.26.0

Sprężarki wyporowe-tłokowe

28.13.27.0

Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe

Grupowanie to obejmuje także sprężarki śrubowe, jednowałowe i wielowałowe.
28.13.28.0

Pozostałe sprężarki

28.13.3

CZĘŚCI POMP I SPRĘŻAREK

28.13.31.0

Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy

Grupowanie to obejmuje także:
 pokrywę pompy paliwa z rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych z silnikiem benzynowym,
 wirnik pompy wody użytkowej.
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28.13.32.0

Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu,
wentylatorów i wyciągów

Grupowanie to obejmuje także:
 części do stosowania w cywilnych statkach powietrznych,
 tłoki aluminiowe, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych,
 system regulacji ciśnienia, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych,
 część napędu, do sprężarek urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych.
28.13.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK

28.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek

28.14

POZOSTAŁE KURKI I ZAWORY

28.14.1

KRANY, KURKI, ZAWORY I PODOBNA ARMATURA DO RUR, PŁASZCZY KOTŁÓW, ZBIORNIKÓW,
KADZI ITP.

28.14.11.0

Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, zwrotne i zawory bezpieczeństwa

28.14.12.0

Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien
i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania

Grupowanie to obejmuje także:
 zawory mieszające: do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych
i podobnych urządzeń.
 krany i kurki do mocowania w otworach czopowych beczek, baryłek itd.,
 zawory do dętek, zawór powietrzny opony,
 hydranty pożarowe (stojaki hydrantowe), kurki do hydrantów, końcówki wylotowe węży itd., wyposażone
w kurki lub zawory do regulacji strumienia lub mgły wodnej,
 kurki kontrolne, spustowe i odcinające itd. do wskaźników poziomu,
 zawory do syfonów na wodę sodową.
28.14.13.0

Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory o kadłubie kulistym i pozostałe
zawory

Grupowanie to obejmuje także:
 regulatory temperatury,
 zasuwy do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub podobnych,
 armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub podobnych,
 zawory skrzydełkowe, przeponowe, z czopem kulistym do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub
podobnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zaworów redukcyjnych, sterujących, zwrotnych i bezpieczeństwa, sklasyfikowanych w 28.14.11.0,
 zaworów do grzejników centralnego ogrzewania, sklasyfikowanych w 28.14.12.0.
28.14.2

CZĘŚCI KURKÓW, KRANÓW, ZAWORÓW I PODOBNYCH WYROBÓW

28.14.20.0

Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów

28.14.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW

28.14.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów

28.15

ŁOŻYSKA, KOŁA ZĘBATE, PRZEKŁADNIE ZĘBATE I ELEMENTY NAPĘDOWE

Klasa ta nie obejmuje:
 łańcuchów, sklasyfikowanych w 25.93.17.0,
 wyposażenia do przekładni hydraulicznych, przekładni hydrostatycznych, sklasyfikowanego w 28.12.20.0,
 podzespołów urządzeń przenoszenia napędu, rozpoznawalnych, jako części pojazdów lub samolotów,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 29 i 30.
28.15.1

ŁOŻYSKA TOCZNE KULKOWE LUB WAŁECZKOWE
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28.15.10.0

Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe

Grupowanie to obejmuje także:
 łożyska baryłkowe, łożyska igiełkowe, łożyska toczne, włączając kombinowane łożyska kulkowo–wałeczkowe
 system ruchu liniowego, złożony z mechanizmu suwakowego z kulkami łożyskowymi typu „swobodnie
ruchome (frez-traveling)”.
28.15.2

POZOSTAŁE ŁOŻYSKA, KOŁA ZĘBATE, PRZEKŁADNIE ZĘBATE I ELEMENTY NAPĘDOWE

28.15.21.0

Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali

Grupowanie to obejmuje łańcuchy przegubowe z żeliwa (zazwyczaj z żeliwa ciągliwego), kutego żelaza lub stali,
bez względu na ich wymiary, technologię wytwarzania i przeznaczenie
28.15.22.0

Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby

28.15.23.0

Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe

Grupowanie to obejmuje także obudowy łożysk zawierające łożyska kulkowe, wałeczkowe lub igiełkowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 łożysk kulkowych, wałeczkowych lub igiełkowych przedstawianych oddzielnie, sklasyfikowanych w 28.15.10.0.
28.15.24.0

Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe;
skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość

Grupowanie to obejmuje także:
 wszystkie typy przekładni, włączając proste koła zębate o zębach wstawianych, koła zębate kątowe i stożkowe,
koła zębate śrubowe, ślimaki, mechanizmy zębatkowe, przekładnie różnicowe itd. oraz zestawy takich
mechanizmów,
 koła zębate i podobne koła do użytku z łańcuchami przekładniowymi,
 przekładnie cierne - koła, tarcze lub cylindry, które po zamontowaniu jednego elementu na wale napędowym,
a drugiego na wale napędzanym, przekazują ruch wykorzystując tarcie pomiędzy nimi,
 sprzęgła hydrauliczne, włączając hydrauliczne przemienniki momentu obrotowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kół zębatych, kół łańcuchowych oraz pozostałych elementów układów przenoszenia napędu przedstawione
oddzielnie, sklasyfikowanych w 28.15.39.0.
28.15.25.0

Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza

28.15.26.0

Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne

28.15.3

CZĘŚCI ŁOŻYSK, KÓŁ I PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH

28.15.31.0

Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych

28.15.32.0

Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali

28.15.39.0

Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 części obudów łożysk,
 koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przenoszenia napędu przedstawione
oddzielnie i części wałów napędowych i korb,
 części łożysk ślizgowych, mechanizmów i przekładni zębatych i mechanizmów śrubowo-kulkowych lub
śrubowo-wałeczkowych, skrzyń przekładniowych i pozostałych układów zmieniających prędkość, włączając
przemienniki momentu obrotowego, kół zamachowych i kół pasowych lub linowych, włączając wielokrążki
i zblocza.
28.15.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI
ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH

28.15.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych
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28.21

PIECE, PALENISKA I PALNIKI PIECOWE

Klasa ta nie obejmuje:
 piekarników, sklasyfikowanych w 27.51.28.0,
 pieców piekarskich nieelektrycznych, sklasyfikowanych w 28.93.15.0,
 suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanych w 28.93.16.0,
 suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanej w 28.99.31.0,
 sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanych w 32.50.12.0,
 dentystycznych pieców laboratoryjnych, sklasyfikowanych w 32.50.11.0.
28.21.1

PIECE, PALENISKA I PALNIKI PIECOWE ORAZ ICH CZĘŚCI

28.21.11.0

Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne
urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

Grupowanie to obejmuje także:
 ślimaki (śruby Archimedesa), łopaty mechaniczne, przenośniki korytkowe, tłoki napędzające i inne
mechaniczne podawacze węgla, które mogą być sterowane zarówno ręcznie, jak i mechanicznie,
 mechaniczne podawacze węgla do kotłów centralnego ogrzewania (włączając kotły domowego użytku).
28.21.12.0

Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania,
ale z wyłączeniem pieców piekarskich

Grupowanie to obejmuje także spalarnie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pieców innych niż przemysłowe i laboratoryjne, sklasyfikowanych w 27.52.12.0
 konwertorów, sklasyfikowanych w 28.91.11.0,
 pieców piekarskich nieelektrycznych, sklasyfikowanych w 28.93.15.0.
28.21.13.0

Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub
strat dielektrycznych

Grupowanie to obejmuje także:
 piece oporowe, w tym do ogrzewania prętów metalowych lub materiałów granulowanych,
 piece elektrolityczne do wytopu lub rafinacji metali,
 piece łukowe,
 piece promiennikowe,
 kuchenki mikrofalowe typu przeznaczonego do użytku w restauracjach, stołówkach itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kuchenek mikrofalowych typu przeznaczonego do użytku domowego, sklasyfikowanych w 27.51.27.0.
28.21.14.0

Części pieców, palenisk i palników piecowych

Grupowanie to obejmuje także:
 części palników piecowych, mechanicznych podawaczy węgla, włączając ich ruszty mechaniczne,
mechanicznych urządzeń do usuwania popiołu oraz podobnych urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 części pieców i palenisk przemysłowych lub laboratoryjnych, włączając piece do spopielania, nieelektrycznych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części elektrycznych pieców przemysłowych lub laboratoryjnych, włączając działające na zasadzie indukcji lub
strat dielektrycznych i innych urządzeń przemysłowych lub laboratoryjnych, do obróbki cieplnej materiałów,
działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pieców do produkcji płytek półprzewodnikowych lub płaskich wyświetlaczy panelowych, sklasyfikowanych
w 28.99.20.0.
28.21.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW
PIECOWYCH

28.21.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
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28.22

URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWE I PRZEŁADUNKOWE

Klasa ta nie obejmuje:
 wyciągów i przenośników zaprojektowanych do pracy pod powierzchnią ziemi, sklasyfikowanych w 28.92.11.0,
 mechanicznych koparek, czerparek i ładowarek łopatowych, sklasyfikowanych w 28.92.26.0,
 wieloczynnościowych robotów przemysłowych, sklasyfikowanych w 28.99.39.0,
 dźwigów samochodowych, dźwigów pływających i dźwigów kolejowych, sklasyfikowanych w 29.10.51.0,
30.11.33.0, 30.20.31.0,
 instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w 43.29.19.0.
28.22.1

URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWE I PRZEŁADUNKOWE ORAZ ICH CZĘŚCI

28.22.11.0

Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wielokrążki i wciągniki, mechanizmy, w których skład wchodzą koła pasowe, liny, łańcuchy, powrozy itd.,
przeznaczone do podnoszenia (np. dzięki zastosowaniu kół o różnych średnicach, kół zębatych, przekładni).
Grupowanie to obejmuje także żurawiki łodziowe, złożone z podwójnych bliźniaczych przechyłowych lub
obrotowych wsporników, które mogą podnosić lub opuszczać szalupy na pokłady statków za pomocą mechanizmu
podnoszącego typu wielokrążka.
28.22.12.0

Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi;
pozostałe wciągarki; przyciągarki

Grupowanie to obejmuje także:
 wciągarki i przyciągarki morskie do obsługi urządzeń podnoszących ładunki, podnoszenia kotwic, obsługi
urządzeń do manewrowania i kierowania, wybierania lin, sieci, lin pogłębiarek itd.,
 wciągarki ciągników, itd.,
 przyciągarki do sterowania stołami obrotowymi lub do przetaczania wagonów szynowych,
 bębny używane w ciągarkach do drutów.
28.22.13.0

Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów

Grupowanie to obejmuje także:
 podnośniki przeznaczone są do podnoszenia ciężkich ładunków na krótkie odległości, takie jak:
- podnośniki zębatkowe i zapadkowe,
- podnośniki śrubowe, w których śruba jest podnoszona przez nadanie jej ruchu obrotowego lub przez obrót
nakrętki sztywno połączonej z cokołem podnośnika,
- podnośniki teleskopowe, sterowane działaniem dwóch lub większej liczby śrub koncentrycznych, z których
zewnętrzna obraca się w nakrętce cokołu podnośnika.
28.22.14.0

Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki
transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi

Grupowanie to obejmuje:
 okrętowe żurawie masztowe,
 żurawie, w tym mostowe, liniowe,
 bramownice drogowe,
 wozy okraczające podsiębierne,
 wozy i wózki do transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi.
Grupowanie obejmuje także suwnice bramowe, suwnice pomostowe, suwnicowe żurawie jezdne, dźwignice
linomostowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 żurawi samochodowych i samojezdnych, sklasyfikowanych w 29.10.51.0.
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28.22.15.0

Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki typu stosowanych
na peronach kolejowych

Grupowanie to obejmuje:
 wózki widłowe,
 wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące,
 pojazdy mechaniczne, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, z własnym napędem, w rodzaju
stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów
na niewielkie odległości,
 ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wozów i wózków do transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi, sklasyfikowanych w 28.22.14.0
28.22.16.0

Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome

28.22.17.0

Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej,
do transportu towarów lub materiałów

28.22.18.0

Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania

Grupowanie to obejmuje:
 kolejki linowe,
 wyciągi krzesełkowe i wyciągi narciarskie,
 układy napędowe do kolejek linowych naziemnych,
 ładowarki mechaniczne, umożliwiające zbieranie urobionego węgla, rud, ziemi, żwiru, piasku oraz innych
materiałów sypkich luzem,
 roboty przemysłowe, zaprojektowane wyłącznie do podnoszenia, przenoszenia, załadunku i wyładunku,
 platformy, nawet samobieżne, do przemieszczania kontenerów lub palet, używane na lotniskach do załadunku
lub wyładunku towarów z samolotów,
 podnośniki dla pacjentów składające się z konstrukcji nośnej oraz siedzenia i służą do podnoszenia
i opuszczania siedzących osób, np. w łazience lub na łóżko,
 dźwigi schodowe - urządzenia dźwigowe, zaopatrzone w platformę ładunkową, przymocowane do poręczy,
ścian klatki schodowej i stosowane są do przemieszczania osób niepełnosprawnych lub wózków inwalidzkich
wraz z ich pasażerem w górę lub w dół schodów,
 wózki paletowe,
 urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pomostów dla pasażerów, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
28.22.19.0

Części urządzeń dźwigowych transportu bliskiego i chwytaków

Grupowanie to obejmuje:
 części wielokrążków i wciągników (innych niż wyciągi pochyłe), wciągarek, przyciągarek i podnośników, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części wózków widłowych i innych wózków transportu wewnętrznego wyposażonych w urządzenia
podnoszące lub przenoszące, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części wyciągów pionowych i pochyłych lub schodów ruchomych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części do urządzeń objętych grupowaniami 28.22.16.0-28.22.18.0, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części pojazdów silnikowych do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażonych
w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub
lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości, włącznie z ciągnikami typu stosowanych
na peronach kolejowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.22.2

CZERPAKI, KUBŁY, ŁYŻKI, SZUFLE I CHWYTAKI DO DŹWIGNIC, KOPAREK I TYM PODOBNYCH
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28.22.20.0

Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwignic, koparek i tym podobnych

Grupowanie to obejmuje:
 czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do urządzeń objętych grupowaniami 28.22.14.0, 28.92.2 lub 28.92.12.0,
28.92.26.0, 28.92.30.0.
28.22.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ URZĄDZEŃ PODNOŚNIKOWYCH
I PRZEŁADUNKOWYCH

28.22.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

28.23

MASZYNY I SPRZĘT BIUROWY, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 26.20.
28.23.1

MASZYNY DO KSIĘGOWANIA I PODOBNE MASZYNY, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA LICZĄCE

28.23.10.0

Maszyny do księgowania i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące

Grupowanie to obejmuje także:
 maszyny do pisania,
 maszyny do redagowania tekstów,
 kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej,
 kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych,
 maszyny liczące elektroniczne lub nie,
 kasy rejestrujące wyposażone w urządzenie liczące
 maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone
w urządzenia liczące.
Grupowanie to nie obejmuje:
 terminali do płatności elektronicznej kartą debetową lub kredytową, sklasyfikowanych w 26.20.12.0.
28.23.2

POZOSTAŁE MASZYNY I SPRZĘT BIUROWY; CZĘŚCI I AKCESORIA DO MASZYN I SPRZĘTU
BIUROWEGO

28.23.21.0

Maszyny biurowe

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny wykonujące funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą
elektrostatycznego mechanizmu drukującego,
 maszyny wykonujące funkcję kopiowania, zawierające układ optyczny lub zawierające układ inny niż optyczny,
 maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego,
 powielacze "hektografy lub powielacze białkowe",
 maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania,
zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych,
 maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet,
 urządzenia do przenoszenia informacji, włącznie z odtwarzaczami kasetowymi, wykorzystujące nośniki
magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe
 dyktafony nienadające się do działania bez zewnętrznego źródła energii, wykorzystujące nośniki magnetyczne,
optyczne lub półprzewodnikowe, zawierające urządzenie do rejestracji dźwięku,
 maszyny biurowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.23.22.0

Części i akcesoria do maszyn biurowych

Grupowanie to obejmuje także:
 części i akcesoria (w tym zespoły elektroniczne) do maszyn objętych grupowaniem 28.23.10.0, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 zespoły elektroniczne drukarek, urządzeń kopiujących i telekopiarek,
 części i akcesoria drukarek, urządzeń kopiujących i telekopiarek, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich,
sklasyfikowanych w 28.99.12.0.
28.23.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
Z PRODUKCJĄ MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH

28.23.91.0

Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 26.20.91.0.
28.23.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem
komputerów i urządzeń peryferyjnych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług podwykonawców związanych z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych
w 26.20.99.0.
28.24

NARZĘDZIA RĘCZNE MECHANICZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, sklasyfikowanych w 25.73,
 narzędzi ręcznych do spawania i lutowania, sklasyfikowanych w 27.90.31.0.
Uwaga:
Wyrażenie NARZĘDZIA RĘCZNE oznacza narzędzia przeznaczone do trzymania w ręku podczas ich używania, a także
narzędzia cięższe, które są przenośne (takie jak młoty mechaniczne do ubijania ziemi), to znaczy, że mogą być
podnoszone lub przesuwane przez użytkownika podczas pracy i które są przystosowane do ręcznego sterowania
i kierowania podczas działania. Mogą być one używane z dodatkowymi urządzeniami podtrzymującymi
(np. statywy, nogi z podnośnikami, podwieszane wciągniki wielokrążkowe).
28.24.1

NARZĘDZIA RĘCZNE ELEKTROMECHANICZNE Z SAMODZIELNYM SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM;
POZOSTAŁE PRZENOŚNE MECHANICZNE NARZĘDZIA RĘCZNE

28.24.11.0

Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym

Grupowanie to obejmuje:
 wiertarki ręczne dowolnego rodzaju, z samodzielnym silnikiem elektrycznym,
 piły ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym,
 szlifierki kątowe i taśmowe oraz szlifierki oscylacyjne, ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym,
wymagające zewnętrznego źródła energii,
 strugarki ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, wymagające zewnętrznego źródła energii,
 maszyny ręczne do przycinania żywopłotu i obcinarki do brzegów trawnika, z samodzielnym silnikiem
elektrycznym, wymagające zewnętrznego źródła energii,
 narzędzia ręczne elektromechaniczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.24.12.0

Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne

Grupowanie to obejmuje także:
 narzędzia ręczne, pneumatyczne, obrotowe, włączając kombinowane obrotowo-udarowe,
 narzędzia ręczne, pneumatyczne, nieobrotowe,
 piły łańcuchowe ręczne,
 narzędzia ręczne hydrauliczne.
28.24.2

CZĘŚCI DO MECHANICZNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH
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28.24.21.0

Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym

Grupowanie to obejmuje:
 części pił łańcuchowych ręcznych, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części narzędzi ręcznych, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.24.22.0

Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych

Grupowanie to obejmuje:
 części pił łańcuchowych ręcznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części ręcznych narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.24.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MECHANICZNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH

28.24.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych

28.25

PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE I WENTYLACYJNE

28.25.1

WYMIENNIKI CIEPŁA; URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, Z WYŁĄCZENIEM PRZEZNACZONYCH DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH; URZĄDZENIA CHŁODNICZE LUB ZAMRAŻAJĄCE

28.25.11.0

Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów

Grupowanie to nie obejmuje:
 elektrycznych podgrzewaczy wody, przepływowych i pojemnościowych, przeznaczonych dla gospodarstw
domowych, sklasyfikowanych w 27.51.25.0,
 pieców, rusztów kuchni oraz innego sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w 27.52.12.0,
 nagrzewaczy i rozdzielaczy gorącego powietrza, nieelektrycznych, sklasyfikowanych w 27.52.13.0.
28.25.12.0

Klimatyzatory

Grupowanie to obejmuje:
 klimatyzatory niezbędne do utrzymywania w zamkniętych pomieszczeniach określonej temperatury
i wilgotności, mogą one także zawierać elementy służące do oczyszczania powietrza, muszą być wyposażone
w wentylator lub dmuchawę z silnikiem oraz być przeznaczone do zmiany zarówno temperatury (z elementem
grzejnym lub chłodzącym lub obydwoma), jak i wilgotności (z elementem nawilżającym lub osuszającym lub
obydwoma) powietrza.
Grupowanie to obejmuje także klimatyzatory przenośne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 aparatów, które mimo wbudowanych wentylatorów z silnikami, mają jedyną funkcję zmiany albo temperatury,
albo wilgotności powietrza, sklasyfikowanych w 27.51.26.0,
 nagrzewaczy i rozdzielaczy gorącego powietrza, nieelektrycznych, sklasyfikowanych w 27.52.13.0,
 chłodnic wyparnych powietrza, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
Uwaga:
Urządzenia objęte niniejszym grupowaniem są stosowane do klimatyzacji biur, mieszkań, miejsc użyteczności
publicznej, statków, pojazdów mechanicznych itp., a także są używane w halach przemysłowych, w których jest
niezbędne utrzymanie szczególnych warunków (np. w przemyśle włókienniczym, papierniczym, tytoniowym lub
spożywczym).
28.25.13.0

Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych
dla gospodarstw domowych

Grupowanie to obejmuje także:
 skrzynie, szafki, lady wystawowe, gabloty i temu podobne, do przechowywania i wystawiania, zawierające
wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe,
 pompy cieplne, inne niż klimatyzatory,
 chłodziarko-suszarki/ urządzenia chłodząco-suszące.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pomp cieplnych odwracalnych, z wmontowanymi wentylatorami napędzanymi silnikami oraz elementami
służącymi do zmiany zarówno temperatury, jak i wilgotności, sklasyfikowanych w 28.25.12.0.
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28.25.14.0

Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
28.25.2

WENTYLATORY, Z WYŁĄCZENIEM STOŁOWYCH, PODŁOGOWYCH, ŚCIENNYCH, OKIENNYCH,
SUFITOWYCH LUB DACHOWYCH

28.25.20.0

Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub
dachowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 wentylatorów użytku domowego, takich jak:. stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe,
z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy ≤ 125 W, sklasyfikowanych w 27.51.15.0.
28.25.3

CZĘŚCI KLIMATYZATORÓW, URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH LUB ZAMRAŻAJĄCYCH I POMP CIEPLNYCH

28.25.30.0

Części klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych lub zamrażających i pomp cieplnych

Grupowanie to obejmuje także:
 części klimatyzatorów, zawierających wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany
temperatury i wilgotności, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających,
 parowniki i skraplacze (z wył. przeznaczonych do chłodziarek domowych),
 części urządzeń chłodniczych lub zamrażających oraz pomp cieplnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części do maszyn, instalacji przemysłowej lub laboratoryjnej, nawet ogrzewanych elektrycznie, do obróbki
materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury i do nieelektrycznych urządzeń do podgrzewania
wody przepływowych lub pojemnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.25.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW
I WENTYLACYJNYCH

ZWIĄZANE

Z

PRODUKCJĄ

URZĄDZEŃ

CHŁODNICZYCH

28.25.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

28.29

POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28.29.1

WYTWORNICE GAZU, URZĄDZENIA I APARATURA DO DESTYLACJI I FILTROWANIA

28.29.11.0

Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje
do destylacji lub rektyfikacji

Grupowanie to obejmuje:
 niezależne urządzenia i instalacje służące do wytwarzania wszelkich rodzajów gazów (np. gazu
generatorowego, gazu wodnego i ich mieszaniny, acetylenu), bez względu na ich przeznaczenie
(do oświetlenia, ogrzewania przemysłowego, zasilania silników gazowych, spawania lub cięcia metali, syntezy
chemicznej itp.),
 instalacje do destylacji lub rektyfikacji.
Grupowanie to obejmuje także urządzenia do oddzielania zużytych paliw jądrowych lub odpadów procesowych,
działające na zasadzie destylacji frakcjonowanej.
28.29.12.0

Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia i aparaturę do filtrowania lub oczyszczania wody, napojów innych niż woda, pozostałych cieczy.
28.29.13.0

Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych

28.29.2

URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, NAPEŁNIANIA, PAKOWANIA LUB PACZKOWANIA BUTELEK LUB
INNYCH POJEMNIKÓW; GAŚNICE, PISTOLETY NATRYSKOWE, MASZYNY DO WYTWARZANIA
STRUMIENIA PARY LUB PIASKU; USZCZELKI
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28.29.21.0

Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych
pojemników

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników,
 urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub
innych pojemników,
 urządzenia do kapslowania butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników,
 maszyny do gazowania napojów,
 urządzenia do pakowania lub paczkowania, włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego.
28.29.22.0

Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne
urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa

Grupowanie to obejmuje:
 gaśnice, nawet napełnione,
 pistolety natryskowe i podobne urządzenia,
 ręcznie sterowane urządzenia rozpylające, do wyposażenia maszyn drukarskich,
 ręcznie sterowane pistolety do rozpylania metali, działające albo na zasadzie dmuchawy, albo przez połączenie
efektu elektrycznego urządzenia grzejnego i strumienia sprężonego powietrza,
 ręcznie sterowane pistolety natryskowe z wbudowanym silnikiem elektrycznym, zawierające pompę
i pojemnik na materiał, który ma być rozpylany (farbę, lakier itd.),
 maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika
roboczego, włącznie z urządzeniem do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem,
 urządzenia mechaniczne, obsługiwane ręcznie, do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub
proszków, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 granatów gaśniczych, sklasyfikowanych w 20.59.52.0,
 urządzeń mechanicznych przeznaczonych dla rolnictwa, sklasyfikowanych w różnych grupowaniach PKWiU,
np. dyszy do węży wyposażonych w kurki, zawory lub inne urządzenia do regulacji przepływu cieczy
– 28.14.11.0, maszyn do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych
– 28.30.60.0.
28.29.23.0

Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne

Uwaga:
USZCZELNIENIA MECHANICZNE (np. uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i pierścieniem sprężystym), stanowią
zestaw mechaniczny, który tworzy szczelne złącze pomiędzy płaskimi, obracającymi się powierzchniami, aby
zabezpieczyć przed wyciekiem pod wysokim ciśnieniem w maszynie lub urządzeniu, w których są zamontowane,
stawiać opór ciśnieniu i naciskowi wywieranym na nie przez poruszające się elementy lub z powodu drgań itd.
28.29.3

URZĄDZENIA DO WAŻENIA I MIERZENIA PRZEMYSŁOWE, DOMOWE I INNE

Kategoria ta nie obejmuje:
 czułych wag w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanych w 26.51.3.
28.29.31.0

Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów
na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi
służące do podawania ustalonej z góry masy materiału

Grupowanie to obejmuje także wagi zbiornikowe.
28.29.32.0

Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym

Grupowanie to obejmuje także wagi do ważenia niemowląt.
28.29.39.0

Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia

Grupowanie to obejmuje:
 wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną,
 urządzenia do ważenia i etykietowania towarów w opakowaniach,
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wagi sklepowe, o maksymalnej nośności ≤ 30 kg,
urządzenia do ważenia, o maksymalnej nośności > 5 000 kg, gdzie indziej niesklasyfikowane,
niwelatory, elektroniczne i nieelektroniczne,
łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz linijki z podziałką,
przyrządy ręczne do pomiaru długości, gdzie indziej niesklasyfikowane.

28.29.4

WIRÓWKI, KALANDRY I AUTOMATY SPRZEDAJĄCE

28.29.41.0

Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje wirówki (włączając suszarki wirówkowe), gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wirówek do mleka, sklasyfikowanych w 28.93.11.0,
 aparatów do separacji izotopów, sklasyfikowanych w 28.99.39.0,
 wirówek, w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanych w 32.50.13.0.
28.29.42.0

Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła

Grupowanie to obejmuje:
 kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kalandrów do obróbki metali lub szkła, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
Uwaga:
W niektórych przemysłach maszyny do kalandrowania mają swoje nazwy (np. prasowalnice w pralniach, magle
do obróbki wykańczającej w przemyśle tekstylnym lub superkalanadry w przemyśle papierniczym), lecz
są klasyfikowane w niniejszym grupowaniu, niezależnie od tego, czy są nazywane kalandrami, czy nie.
28.29.43.0

Automaty sprzedające

Grupowanie to obejmuje także:
 automaty wyposażone w przegródki, z których towar wyjmuje się ręcznie po wrzuceniu monety lub żetonu
i np. naciśnięciu przycisku odblokowującego zamek odpowiedniej przegródki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 automatów, które wydają wyrób, ale nie są zaopatrzone w urządzenie do przyjmowania zapłaty,
np. automatów do rozlewania gorących lub zimnych napojów bez urządzenia do przyjmowania zapłaty,
sklasyfikowanych w 28.93.15.0.
28.29.5

ZMYWARKI DO NACZYŃ TYPU PRZEMYSŁOWEGO

28.29.50.0

Zmywarki do naczyń typu przemysłowego

Grupowanie to nie obejmuje:
 zmywarek do użytku domowego, sklasyfikowanych w 27.51.12.0.
28.29.6

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW PRZEZ PROCES OBEJMUJĄCY ZMIANĘ TEMPERATURY,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28.29.60.0

Urządzenia do obróbki materiałów przez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego (bez ścianki oddzielającej) za pomocą
wody przepływającej w obiegu zamkniętym,
 instalacje do metalizacji próżniowej,
 maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie, do obróbki materiałów
w procesach wymagających zmiany temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.29.7

MASZYNY I URZĄDZENIA DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO I TWARDEGO, SPAWANIA LUB
ZGRZEWANIA, NIEELEKTRYCZNE; MASZYNY I URZĄDZENIA DO GAZOWEGO ODPUSZCZANIA
POWIERZCHNIOWEGO
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28.29.70.0

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania,
nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego

Grupowanie to obejmuje także:
 palniki ręczne na gaz, do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania,
 maszyny i urządzenia, na gaz, do lutowania miękkiego i twardego, spawania, zgrzewania lub do gazowego
odpuszczania powierzchniowego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny i urządzenia do spawania lub zgrzewania, inne niż na gaz.
Grupowanie to nie obejmuje:

 maszyn i aparatury do lutowania, spawania, do oporowego zgrzewania metali, sklasyfikowanych w 27.90.31.0.
28.29.8

CZĘŚCI DO POZOSTAŁYCH
NIESKLASYFIKOWANE

MASZYN

OGÓLNEGO

PRZEZNACZENIA,

28.29.81.0

Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego

GDZIE

INDZIEJ

Grupowanie to obejmuje:
 części wytwornic gazu generatorowego, wodnego lub acetylenu, lub podobnych wytwornic gazu metodą
wodną, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.29.82.0

Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów

Grupowanie to obejmuje:
 części wirówek, włączając suszarki wirówkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części urządzeń i aparatów do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.29.83.0

Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych
urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących

Grupowanie to obejmuje:
 walce do kalandrów lub innych maszyn do walcowania (z wyłączeniem do obróbki metali lub szkła),
 części kalandrów lub innych maszyn do walcowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem cylindrów
i do obróbki metali lub szkła),
 odważniki do wag dowolnego rodzaju; części wag, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części gaśnic, pistoletów natryskowych i podobnych urządzeń, maszyn do wytwarzania strumienia pary lub
piasku i podobnych maszyn wytwarzających strumień czynnika roboczego, urządzeń do rozrzucania,
rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części automatów do sprzedaży towarów, włączając automaty do rozmieniania pieniędzy, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.29.84.0

Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn i urządzeń (reaktorów jądrowych, kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych), nieprzeznaczone
do zastosowań specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.29.85.0

Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania
lub paczkowania

Grupowanie to obejmuje:
 części zmywarek do naczyń, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części urządzeń do pakowania lub paczkowania i części pozostałych maszyn i urządzeń, objętych grupowaniem
28.29.21.0, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.29.86.0

Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub
zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn i urządzeń, do lutowania miękkiego i twardego, spawania, zgrzewania lub do gazowego
odpuszczania powierzchniowego, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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28.29.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28.29.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane

28.30

MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Klasa ta nie obejmuje:
 narzędzi ręcznych, innych niż mechaniczne stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanych w 25.73.10.0,
 przenośników stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.22,
 narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24,
 wirówek do mleka, sklasyfikowanych w 28.93.11.0,
 maszyn do czyszczenia, sortowania, klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych roślin strączkowych,
sklasyfikowanej w 28.93.20.0,
 ciągników samochodowych do ciągnięcia naczep, sklasyfikowanych w 29.10.43.0,
 przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanych w 29.20.2.
28.30.1

CIĄGNIKI KIEROWANE PRZEZ PIESZEGO

28.30.10.0

Ciągniki kierowane przez pieszego

28.30.2

POZOSTAŁE CIĄGNIKI ROLNICZE

28.30.21.0

Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW

Grupowanie to obejmuje:
 ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe i używane, o mocy silnika ≤ 37 kW.
28.30.22.0

Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW

Grupowanie to obejmuje:
 ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe i używane, o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW.
28.30.23.0

Ciągniki o mocy silnika > 59 kW

Grupowanie to obejmuje:
 ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe i używane, o mocy silnika > 59 kW,
 ciągniki, włącznie z jednostkami ciągnikowymi do przegubowych ciężarówek.
28.30.3

MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA DO UPRAWY GLEBY

28.30.31.0

Pługi

Grupowanie to obejmuje pługi rolnicze, ogrodnicze lub leśne.
28.30.32.0

Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki

Grupowanie to obejmuje:
 brony talerzowe, rolnicze, ogrodnicze lub leśne,
 brony, spulchniarki, kultywatory, chwastowniki i glebogryzarki, rolnicze, ogrodnicze lub leśne.
28.30.33.0

Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania

Grupowanie to obejmuje siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania, rolnicze, ogrodnicze lub leśne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kołeczków do sadzenia rozsady, sadzarek, przesadzarek i podobnych narzędzi ręcznych, sklasyfikowanych
w 25.73.10.0.
28.30.34.0

Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów

Grupowanie to obejmuje:
 roztrząsacze obornika i kompostu, rozsiewacze nawozów, rolnicze, ogrodnicze lub leśne.
Grupowanie to obejmuje także przenośne wtryskiwacze cieczy użyźniających do gruntu.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 pomp montowanych na kołach maszyn rolniczych do rozpylania itd., sklasyfikowanych w 28.13.1,
 podnośników obornika i innych urządzeń rolniczych, ogrodniczych i dla leśnictwa służących do podnoszenia,
sklasyfikowanych w 28.22.18.0,
 urządzeń mechanicznych rolniczych, ogrodniczych i dla leśnictwa (nawet ręcznych), przeznaczonych
do rozpylania lub rozpraszania produktów ciekłych i sproszkowanych, sklasyfikowanych w 28.29.22.0.
28.30.39.0

Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby

Grupowanie to obejmuje:
 walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych oraz do ubijania ziemi,
 karczowniki przeznaczone do oczyszczania terenów z zarośli, poszycia leśnego, łodyg, rżyska, korzeni itd.,
 przerywarki przeznaczone do przerzedzania i automatycznego usuwania młodych sadzonek,
 maszyny do ogławiania i przycinania łodyg, służące do przycinania nadmiernie rozwiniętych roślin,
 maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 maszyn do karczowania i przesadzania drzew, sklasyfikowanych w 28.30.86.0.
28.30.4

KOSIARKI DO PIELĘGNACJI TRAWNIKÓW, PARKÓW LUB TERENÓW SPORTOWYCH

28.30.40.0

Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych

Grupowanie to obejmuje:
 kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, o napędzie nieelektrycznym,
z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie poziomej,
 kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, o napędzie elektrycznym, z urządzeniem
tnącym obracającym się w płaszczyźnie pionowej lub z przyrządami tnącymi,
 kosiarki do strzyżenia trawników, zwane kosiarkami samobieżnymi, składające się z korpusu na trzech lub
czterech kołach, wyposażonego w siedzenie dla kierującego i zamocowany na stałe układ tnący.
28.30.5

MASZYNY DO ZBIORU PŁODÓW ROLNYCH

28.30.51.0

Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane

28.30.52.0

Maszyny do zbioru siana

28.30.53.0

Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające

28.30.54.0

Maszyny do zbioru roślin okopowych

Grupowanie to obejmuje:
 kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane,
 ogławiacze buraków i kombajny buraczane,
 maszyny do zbioru roślin okopowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.59.0

Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 kombajny zbożowe,
 maszyny do zbioru kukurydzy, obcinające, zbierające i łuszczące,
 przyczepy samozaładowcze trwale zamontowane na sprzęcie żniwnym, do cięcia, siekania i transportowania
trawy, kukurydzy itp.,
 maszyny omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 silosokombajny, nawet samobieżne,
 maszyny do zbioru płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.6

MASZYNY DO WYRZUCANIA, ROZPYLANIA I ROZPRYSKIWANIA PŁYNÓW LUB PROSZKÓW DLA
CELÓW ROLNICZYCH LUB OGRODNICTWA
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28.30.60.0

Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub
ogrodnictwa

Grupowanie to obejmuje:
 aparaty przeznaczone do rozpylania środków owadobójczych i grzybobójczych itd.,
 urządzenia nawadniające, rolnicze lub ogrodnicze, obsługiwane ręcznie lub inaczej,
 urządzenia przenośne rolnicze lub ogrodnicze, obsługiwane ręcznie lub inaczej, do rozrzucania, rozpraszania
lub rozpylania cieczy lub proszków,
 opryskiwacze i opylacze, rolnicze lub ogrodnicze, przeznaczone do montowania na ciągnikach lub do holowania
przez ciągniki,
 urządzenia mechaniczne rolnicze lub ogrodnicze, obsługiwane ręcznie lub inaczej, do rozrzucania, rozpraszania
lub rozpylania cieczy lub proszków, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.7

PRZYCZEPY SAMOZAŁADOWCZE LUB SAMOWYŁADOWCZE ORAZ NACZEPY DLA CELÓW
ROLNICZYCH

28.30.70.0

Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych

Grupowanie to obejmuje:
 przyczepy rolnicze samozaładowcze, wyposażone w automatyczne urządzenia ładunkowe, a ponadto w miarę
możliwości również w nasadki do siekania paszy, łodyg kukurydzy itp.,
 przyczepy samowyładowcze do przewożenia różnych produktów (pasz, obornika itp.) z ruchomą podłogą
do wyładunku, wyposażone w różne urządzenia (rozdrabniacz obornika, siekacz paszy itp.), które umożliwiają
przystosowanie ich do użytku, jako rozrzutnik obornika, zbiornik na pasze albo wypielacz.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przyczep samozaładowczych trwale zamontowanych na sprzęcie żniwnym, do cięcia, siekania
i transportowania trawy, kukurydzy itp., sklasyfikowanych w 28.30.59.0.
Uwaga:
W rozumieniu niniejszego grupowania określenia PRZYCZEPY i NACZEPY odnoszą się do pojazdów (innych niż
przyczepy boczne) przeznaczonych wyłącznie do przyczepiania do innego pojazdu za pomocą specjalnych urządzeń
sprzęgających automatycznych i nieautomatycznych.
28.30.8

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

28.30.81.0

Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów
rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych

Grupowanie to nie obejmuje:

 urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych,
sklasyfikowanych w 28.93.20.0.
28.30.82.0

Dojarki mechaniczne

Grupowanie to nie obejmuje:
 filtrów, aparatów chłodzących, zbiorników do składowania mleka, aparatów do przemywania kubków
udojowych i rurek itp. urządzeń i aparatów niebiorących bezpośrednio udziału w operacji dojenia,
sklasyfikowanych w odpowiednich dla nich grupowaniach.
28.30.83.0

Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt

Grupowanie to obejmuje maszyny i urządzenia do przygotowania paszy dla zwierząt, takie jak:
 zgniatacze do makuch,
 krajalnice do kapusty i inne maszyny do siekania zielonych liści warzyw,
 krajalnice i rozdrabniacze do roślin okopowych, np. buraków, rzepy, marchwi, buraków pastewnych itd.,
 sieczkarnie słomy, siana i kiszonek, zawierające lub nie przenośnik taśmowy do odprowadzania do silosu,
 gniotowniki miażdżące ziarna owsa, jęczmienia itd.,
 młynki i rozdrabniacze do zbóż i kukurydzy, jęczmienia itd., młyny stosowane w gospodarstwach rolnych,
 mieszalniki pasz.
28.30.84.0

Inkubatory i wylęgarnie drobiu
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28.30.85.0

Urządzenia drobiarskie

28.30.86.0

Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie
indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 mechaniczne maszyny do strzyżenia zwierząt,
 automatyczne pojniki dla bydła, koni, trzody chlewnej itd.,
 maszyny do przecinania odkładów winorośli, drzew owocowych itd.,
 maszyny do przycinania żywopłotów,
 maszyny do wyrywania, do ścinania, do przesadzania, do karczowania drzew,
 pozostałe urządzenia dla leśnictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.9

CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

28.30.91.0

Części maszyn żniwnych i omłotowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn do zbioru, maszyn omłotowych, kosiarek i urządzeń do czyszczenia, sortowania lub
klasyfikowania produktów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.92.0

Części maszyn do uprawy gleby

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyny rolniczych, ogrodniczych lub leśnych do przygotowywania lub uprawy gleby lub walców
do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.93.0

Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa

Grupowanie to obejmuje:
 części urządzeń drobiarskich lub inkubatorów i wylęgarni drobiu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, drobiarskich lub pszczelarskich, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.30.94.0

Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 części dojarek mechanicznych i urządzeń mleczarskich, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.30.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.4

MASZYNY I NARZĘDZIA MECHANICZNE

Grupa ta obejmuje:
 maszyny i narzędzia do obróbki metalu lub innych materiałów (drewna, kości, kamienia, ebonitu, twardego
tworzywa sztucznego, szkła na zimno itp.), włączając maszyny i narzędzia pracujące w oparciu o wiązkę
laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.
28.41

MASZYNY DO OBRÓBKI METALU

Klasa ta nie obejmuje:
 wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, sklasyfikowanych w 25.73,
 elektrycznych maszyn i aparatury do spawania i lutowania, sklasyfikowanych w 27.90.31.0.
28.41.1

OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALU POLEGAJĄCE NA USUWANIU MATERIAŁU ZA POMOCĄ LASERA
ITP.; CENTRA OBRÓBKOWE DO METALU ITP.
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28.41.11.0

Obrabiarki do obróbki metalu przez usuwanie materiału za pomocą lasera, metodą
ultradźwiękową, strumieniem wody lub podobną metodą

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny do cięcia strumieniem wody,
 obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału działające za pomocą lasera
lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej lub metodą ultradźwiękową lub metodą elektroerozyjną lub metodą
elektrochemiczną lub za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego.
28.41.12.0

Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne,
do metalu

Grupowanie to obejmuje:
 centra obróbkowe do metalu, które są odrębnymi maszynami, wykonującymi wszystkie operacje obróbki
skrawaniem na jednej maszynie (wielofunkcyjnej), takie jak:
 centra obróbkowe, w których oprzyrządowanie jest przykładane do przedmiotu obrabianego z góry (centra
obróbkowe z pionowym wrzecionem),
 centra obróbkowe używające zarówno pionowe jak i poziome wrzeciona (złożone centra obróbkowe),
 centra obróbkowe pracujące przez użycie głowicy obracającej się (uniwersalne centra obróbkowe),
 centra obróbkowe, w których oprzyrządowanie jest wyłącznie umieszczone na poziomym wrzecionie i tnie
obrabiany przedmiot z boku,
 obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) do metalu, są odrębnymi maszynami wielozadaniowymi,
w których obrabiany przedmiot jest utrzymywany w stałym położeniu, natomiast jednostki obróbkowe
przemieszczają się względem niego, wykonując jedną lub wiele operacji z zastosowaniem dwóch lub wielu
jednostek obróbkowych,
 wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne do metalu, muszą spełniać trzy warunki: wykonywać kilka
operacji obróbki skrawaniem, pracować za pomocą automatycznego przenoszenia przedmiotu obrabianego
do narzędzia oraz być wyposażone w różne jednostki obróbkowe.
Uwaga:
Centra obróbkowe objęte niniejszym grupowaniem muszą spełniać dwa warunki - wykonywać kilka operacji obróbki
skrawaniem i muszą posiadać automatyczną zmianę narzędzia, z podajnika itp., zgodnie z programem obróbki.
28.41.2

TOKARKI, WYTACZARKI I FREZARKI DO OBRÓBKI METALU

Kategoria ta nie obejmuje:
 narzędzi ręcznych, sklasyfikowanych w 25.73.30.0,
 narzędzi ręcznych (pneumatycznych, hydraulicznych lub napędzanych silnikiem), sklasyfikowanych w 28.24.1.
Uwaga:
Obrabiarki objęte niniejszą kategorią są przeznaczone do zamontowania na podłodze lub na stołach
warsztatowych, lub do ścian, lub na innej maszynie i z tego powodu są wyposażone zwykle w płytę fundamentową,
ramę montażową, stojak, itd.
28.41.21.0

Tokarki do usuwania metalu

Grupowanie to obejmuje:
 tokarki (włączając centra tokarskie), które są obrabiarkami stosowanymi do obróbki powierzchniowej metalu
poprzez odcinanie lub usuwanie metalu w inny sposób, takie jak:
 specjalne tokarki-zataczarki do wałów osiowych,
 tokarki do łuszczenia prętów,
 tokarki wrzecionowe,
 tokarki do zestawów kołowych,
 tokarki uniwersalne wyposażone w specjalny mechanizm, który umożliwia im takie funkcje, jak: toczenie,
wiercenie, frezowanie i cięcie wzdłużne.
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28.41.22.0

Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania w metalu,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 obrabiarki do wiercenia, rozwiercania, frezowania, gwintowania wałków lub otworów przez usuwanie metalu,
takie jak: wiertarki, frezarki, wiertarko-frezarki, wytaczarki do obróbki metali.
Grupowanie to nie obejmuje:
 tokarek, sklasyfikowanych w 28.41.21.0,
 stacjonarnych wiertarek udarowo-obrotowych lub obrotowych, sklasyfikowanych w 28.49.13.0.
28.41.23.0

Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji
wykończeniowych w obróbce metalu

Grupowanie to obejmuje także:
 obrabiarki usuwające zadziory metalowymi szczotkami lub ściernicami,
 ostrzarki (narzędziowe i szlifierki-ostrzarki narzędziowe), w tym: ostrzarki do ostrzenia cermetali i nakładek
noży z twardego metalu oraz ostrzarki zgrzeblarskie,
 szlifierki różnorodnych typów,
 honownice i docierarki do obróbki dokładnie pasowanych powierzchni,
 polerki, grawerki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szlifierek kątowych i taśmowych oraz szlifierek oscylacyjnych, ręcznych, z samodzielnym silnikiem
elektrycznym, wymagających zewnętrznego źródła energii, sklasyfikowanych w 28.24.11.0,
 grawerek, sklasyfikowanych w 28.41.22.0 lub 28.41.24.0.
28.41.24.0

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu

Grupowanie to obejmuje obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania
w metalu, takie jak:
 strugarki wzdłużne,
 przeciągarki,
 piły i pilnikarki,
 przecinarki i obcinarki,
 nacinarki, szlifierki i wykańczarki kół zębatych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 strugarek poprzecznych i dłutownic, sklasyfikowanych w 28.49.13.0,

 pilarek, nitownic, krajarek blach metalowych, sklasyfikowanych w 28.49.13.0.
28.41.3

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI METALU

28.41.31.0

Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu

Grupowanie to obejmuje także:
 giętarki, w tym: urządzenia obrabiające wyroby płaskie (blachy, płyty i wstęgi), obrabiarki do obrabiania
wyrobów innych niż płaskie (pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury),
 krawędziarki, do wyrobów innych niż płaskie,
 prostownice służące do usuwania odkształceń (powstałych podczas manipulowania po wytworzeniu) wyrobów
innych niż płaskie, takich jak: druty, pręty, kształtowniki, rury, kątowniki i profile oraz płaskich - np. blach
i wstęg.
28.41.32.0

Dziurkarki i wykrawarki do metalu

Grupowanie to nie obejmuje:
 nożyc mechanicznych do obróbki metalu, sklasyfikowanych w 28.49.13.0.
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28.41.33.0

Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje
 kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty - wszelkie rodzaje formowania metali na gorąco za pomocą uderzeń
lub nacisku,
 prasy do wyciskania prętów, drutu, kątowników, kształtowników, profili, rur, itd. przez matrycę
z wykorzystaniem przebijaka,
 prasy do formowania proszków metali metodą spiekania,
 prasy do paczkowania złomu w bele.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pras ogólnego użytku, niezaprojektowanych specjalnie do obróbki metalu 28.99.39.0.
28.41.34.0

Maszyny gdzie indziej niesklasyfikowane, do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania
materiału

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny, obrabiające metale lub cermetale bez usuwania materiału, takie jak:
 ciągarki do wyciągania na zimno prętów, rur, kształtowników, profili, drutów lub podobnych wyrobów,
 maszyny do walcowania gwintów śrub i wkrętów wykonujących tłoczenie lub wyciskanie, lecz nie skrawanie,
 maszyny do obróbki drutów, np. wytwarzania sprężyn, drutu kolczastego, łańcuchów, szpilek, gwoździdruciaków, zszywaczy i haczyków,
 maszyny specjalnie przeznaczone do wytwarzania krat i sieci metalowych, różniących się od zwykłych
włókienniczych maszyn tkackich zarówno zasadą działania, jak i budową,
 maszyny do zwijania cienkiego drutu w spirale do wyrobu żarników używanych w żarówkach elektrycznych,
 maszyny do kształtowania profilowego, w których rurki lub pręty są przeciskane przez obrotowe matryce
kształtowe w celu zmniejszenia ich średnicy,
 tokarki-wyoblarki, działanie ich polega na odkształcaniu metalu,
 maszyny do produkcji giętkich rur z taśmy metalowej nawijanej spiralnie,
 maszyny do formowania metali impulsami elektromagnetycznymi (formiarki magnetyczne), wykorzystujące
siłę strumienia magnetycznego do nadawania kształtu z zastosowaniem matrycy, bez usuwania materiału
z przedmiotu metalowego, przeważnie cylindrycznego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn do łączenia uprzednio pofałdowanego drutu, sklasyfikowanych w 28.99.39.0,
 maszyny do wyrobu lin lub kabli skręcanych z metalowego drutu lub z materiałów włókienniczych i drutu
metalowego są również wykluczone sklasyfikowanych w 28.99.39.0,
 pras, sklasyfikowanych w 28.41.33.0,
 tokarek, sklasyfikowanych w 28.41.21.0,
 nitownic, sklasyfikowanych w 28.49.13.0.
28.41.4

CZĘŚCI I AKCESORIA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

28.41.40.0

Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do obrabiarek do metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria obrabiarek działających na zasadzie ultradźwięków, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 części i akcesoriów do maszyn do cięcia strumieniem wody, sklasyfikowanych w 28.41.11.0.
28.41.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DO OBRÓBKI METALU

28.41.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
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28.49

POZOSTAŁE NARZĘDZIA MECHANICZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 wymiennych części do obrabiarek (wierteł, przebijaków, narzynek, gwintowników, frezów, noży tokarskich,
brzeszczotów pił, noży do krojenia itp.), sklasyfikowanych w 25.73,
 elektrycznych maszyn i aparatury do spawania i lutowania, sklasyfikowanych w 27.90.31.0.
 mechanicznych narzędzi ręcznych, sklasyfikowanych w 28.24,
 maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach lub odlewniach, sklasyfikowanych w 28.91.1,
 maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa, sklasyfikowanych w 28.92.27.0.
28.49.1

OBRABIARKI DO KAMIENIA, DREWNA I PODOBNYCH TWARDYCH MATERIAŁÓW

28.49.11.0

Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów
mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny do obróbki kamieni naturalnych, do obróbki podobnych materiałów twardych (ceramiki, betonu,
kamieni syntetycznych, materiałów azbestowo-cementowych itd.), takie jak:
 piły lub przecinarki, w tym piły właściwe (tarczowe, taśmowe, posuwisto-zwrotne, także o ostrzach
nieuzębionych itd.), przecinarki tarczowe (np. ze ściernicami), piły ze skręconym spiralnie drutem,
 maszyny do łupania lub rozszczepiania,
 maszyny do szlifowania, polerowania, wygładzania, ziarnowania itd.,
 maszyny do wiercenia lub frezowania,
 tokarki i maszyny do grawerowania, rzeźbienia, cięcia materiałów sztukatorskich itd.,
 maszyny do cięcia lub obciągania ściernic,
 maszyny do obróbki wyrobów ceramicznych (wiercenie, frezowanie, polerowanie itp.),
 obrabiarki używane do obróbki szkła na zimno, takie jak:
 przecinarki do szkła, tarczowe lub diamentowe,
 obrabiarki do przecinania i kształtowania, do szlifowania ścianek kamieni szlachetnych lub rzeźbienia
wyrobów szklanych,
 obrabiarki do szlifowania, docierania itd., zwłaszcza do wygładzania krawędzi, wyrównywania spodów lub
brzegów przedmiotów odlewanych,
 polerki,
 grawerki,
 obrabiarki do wykańczania i polerowania szkieł optycznych, szkieł do okularów i zegarów i zegarków.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyny do formowania lub kształtowania past ceramicznych, sklasyfikowanych w 28.99.39.0,
 obrabiarek używanych do obróbki szkła na gorąco, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
28.49.12.0

Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych
twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji

Grupowanie to obejmuje obrabiarki przystosowane do kształtowania i obróbki powierzchniowej (włączając cięcia,
formowania i łączenia) drewna (i materiałów drewnopochodnych), korka, kości, utwardzonej gumy, twardych
tworzyw sztucznych i podobnych twardych materiałów np. rogu, roślinnej kości słoniowej (gatunek palmy - przyp.
tłum.), macicy perłowej, kości słoniowej itd., takie jak:
 obrabiarki niewyspecjalizowane dla określonej gałęzi przemysłu:
 piły wszelkich typów, strugarki wzdłużne i strugarki-wyrówniarki, profilarko-frezarki, centra obróbkowe,
szlifierki, gładziarki i polerki, maszyny do gięcia lub łączenia, wiertarki, dłutownice, maszyny
do rozłupywania, zdzierania, dzielenia na części, łuszczenia lub skrawania, tokarki, maszyny do obcinana
gałęzi lub przecinania dłużyc na kłody, maszyny do korowania drzew,
 obrabiarki wyspecjalizowane dla określonej gałęzi przemysłu (np. maszyny bednarskie, maszyny używane
w produkcji ołówków, maszyny specjalne do czopowania lub wiercenia podkładów kolejowych, maszyny
do rzeźbienia i grawerowania, włączając kopiarki, maszyny do wyrobu drewniaków, drewnianych podeszew
lub obcasów oraz kopyt szewskich),
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 maszyny do mielenia, przeznaczone specjalnie do mielenia odpadów z utwardzonych tworzyw sztucznych,
napędzane silnikiem elektrycznym i wyposażone w ostrza, trzy ruchome i dwa stałe,
 prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych z drewna lub innych zdrewniałych
materiałów oraz pozostałe maszyny do przerobu drewna lub korka,
 maszyny i aparatura do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy.
28.49.13.0

Wiertarki stacjonarne udarowo-obrotowe lub obrotowe, pilarki, nitownice, krajarki blach
metalowych

Grupowanie to obejmuje także:
 strugarki poprzeczne,
 dłutownice,
 nożyce mechaniczne (włączając prasy) niesterowane numerycznie, do obróbki metalu i obróbki wyrobów
płaskich.
28.49.2

UCHWYTY NARZĘDZIOWE

28.49.21.0

Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe do obrabiarek

Grupowanie to obejmuje:
 trzpienie, tuleje zaciskowe i pozostałe tuleje, do stosowania, jako uchwyty do narzędzi wszelkich typów w tym
do obróbki ręcznej,
 uchwyty narzędziowe do tokarek,
 uchwyty narzędziowe do obrabiarek, włącznie z uchwytami do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręczne,
 głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające),
 uchwyty narzędziowe, głowice gwinciarskie maszynowe i uchwyty przedmiotów obrabianych w rodzaju
stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek
półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich
wyświetlaczy panelowych.
28.49.22.0

Uchwyty przedmiotów obrabianych

Grupowanie to obejmuje
 uchwyty przedmiotów obrabianych w postaci przyrządów i uchwytów do celów specjalnych, włącznie
z zestawami znormalizowanych części przyrządów i uchwytów,
 uchwyty przedmiotów obrabianych do tokarek,

 uchwyty przedmiotów obrabianych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.49.23.0

Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek

28.49.24.0

Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów

Grupowanie to obejmuje także:
 części i akcesoria do obrabiarek do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowocementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do obrabiarek do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych
twardych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.49.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW
MECHANICZNYCH

ZWIĄZANE

Z

PRODUKCJĄ

POZOSTAŁYCH

28.49.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych

28.9

POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

NARZĘDZI

Grupa ta obejmuje:
 specjalistyczne maszyny i urządzenia, które są stosowane wyłącznie w danym przemyśle lub w wąskiej grupie
przemysłów,
 specjalistyczne maszyny i urządzenia, takie jak: maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych lub
urządzenia parków rozrywkowych.
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28.91

MASZYNY DLA METALURGII

28.91.1

MASZYNY DLA METALURGII ORAZ CZĘŚCI DO NICH

28.91.11.0

Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu

Grupowanie to obejmuje:
 konwertory, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali,
 wlewnice i kadzie odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali,
 maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali,
 walcarki do rur metalowych,
 walcarki do metali do walcowania na gorąco lub kombinowane do walcowania na gorąco i na zimno,
 walcarki do metali do walcowania na zimno.
28.91.12.0

Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu

Grupowanie to obejmuje także:
 części konwertorów, kadzi, wlewnic i maszyn odlewniczych, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub
w odlewniach metali, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 walce do walcarek do metali,
 części do walcarek do metali, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.91.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA METALURGII

28.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii

28.92

MASZYNY DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ DLA BUDOWNICTWA

28.92.1

MASZYNY DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA

28.92.11.0

Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi

Grupowanie to obejmuje:
 wyciągi i przenośniki, o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów, specjalnie zaprojektowane
do pracy pod powierzchnią ziemi.
28.92.12.0

Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń
i do głębienia szybów

Grupowanie to obejmuje:
 wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli,
 maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.92.2

POZOSTAŁE SAMOBIEŻNE MASZYNY DO PRZEMIESZCZANIA, RÓWNANIA, NIWELOWANIA,
ZGARNIANIA, KOPANIA, UBIJANIA, ZAGĘSZCZANIA, WYBIERANIA LUB WIERCENIA ZIEMI,
MINERAŁÓW LUB RUD, WŁĄCZAJĄC SPYCHARKI CZOŁOWE, KOPARKI I WALCE DROGOWE

28.92.21.0

Spycharki czołowe i skośne samobieżne

Grupowanie to obejmuje:
 spycharki czołowe i skośne, składające się z podstawy napędowej, niekiedy wyposażonej w gąsienice; służą
do usuwania gruzu i zgrubnego niwelowania gruntu, a niektóre z nich są przeznaczone do karczowania
i oczyszczania terenu.
28.92.22.0

Równiarki i niwelatory samobieżne; zgarniarki samobieżne

Grupowanie to obejmuje:
 samobieżne równiarki i niwelatory, przeznaczone do niwelacji lub dokładnego wygładzania gruntu
(powierzchni płaskich lub nasypów) za pomocą ostrza niwelującego o zmiennym kącie nachylenia do poziomu,
zazwyczaj zamontowanego w obrębie podstawy kół,
 samobieżne zgarniarki, wyposażone w ostrą płytę tnącą, przeznaczoną do „ścinania” wierzchniej warstwy
gruntu, która następnie ładowana jest na zgarniarkę lub odprowadzana przenośnikiem taśmowym.
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28.92.23.0

Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne

Grupowanie to obejmuje:
 podbijarki stosowane do ubijania gruntu lub podsypki pod podkładami kolejowym,
 walce drogowe z własnym napędem, przeznaczone do wykonywania robót publicznych i budowy dróg
(np. niwelowania gruntu lub ugniatania nawierzchni drogi).
28.92.24.0

Ładowarki czołowe samobieżne

Grupowanie to obejmuje
 samobieżne ładowarki łopatowe, na kołach lub gąsienicach, wyposażone w czołowo zamontowany czerpak.
28.92.25.0

Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać
pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych

Grupowanie to obejmuje:
 koparki gąsienicowe, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem
podwozia, samobieżne,
 maszyny, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia,
samobieżne.
28.92.26.0

Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla
górnictwa i wydobywania

Grupowanie to obejmuje:
 koparki, czerparki i ładowarki, samobieżne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny do przemieszczania ziemi, samobieżne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.92.27.0

Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych

28.92.28.0

Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi

28.92.3

POZOSTAŁE MASZYNY PRZEZNACZONE DO PRZYGOTOWANIA WYKOPÓW

28.92.30.0

Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów

Grupowanie to obejmuje:
 kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali,
 pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe,
 maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu, inne niż samobieżne,
 maszyny do przemieszczania ziemi, inne niż samobieżne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.92.4

MASZYNY DO SORTOWANIA, ROZDRABNIANIA, MIESZANIA ZIEMI, KAMIENI, RUD I POZOSTAŁYCH
SUBSTANCJI MINERALNYCH

28.92.40.0

Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji
mineralnych

Grupowanie to obejmuje także:
 maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, rozdzielania, płukania lub przemywania, do substancji
mineralnych, w postaci stałej, włącznie z substancjami w postaci proszku lub pasty (np. sortowniki wałkowe,
przesiewacze z metalową siatką lub perforowaną blachą, sortowniki grabiowe, hydrauliczne urządzenia
do płukania, rozdzielania i koncentrowania, specjalne maszyny różnych typów do usuwania kamieni),
 maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia, substancji mineralnych w postaci stałej (np. kruszarki
szczękowe różnego typu, kruszarki bębnowe, kruszarki młotkowe, kruszarki udarowe, młyny z kamieniami
młyńskimi),
 betoniarki lub mieszarki, do zapraw [np. mieszalniki betonu lub zaprawy, mieszalniki i urządzenia do mieszania
substancji mineralnych (rozkruszonego lub połupanego kamienia, żwiru, kamienia wapiennego itd.)
z bitumem,
 maszyny do mieszania substancji mineralnych z bitumami,
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 maszyny do mieszania lub ugniatania substancji mineralnych, w postaci stałej, włącznie z substancjami
w postaci proszku lub pasty,
 mieszalniki rud, używane do przygotowania piasku formierskiego.
28.92.5

CIĄGNIKI GĄSIENICOWE

28.92.50.0

Ciągniki gąsienicowe

Grupowanie to nie obejmuje:
 ciągników kierowanych przez pieszego, sklasyfikowanych w 28.30.10.0.
28.92.6

CZĘŚCI MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ DLA BUDOWNICTWA

28.92.61.0

Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa
i do wydobywania oraz dla budownictwa

28.92.62.0

Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych
materiałów

28.92.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
I DO WYDOBYWANIA ORAZ DLA BUDOWNICTWA

28.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla
budownictwa

28.93

MASZYNY STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

MASZYN

DLA

GÓRNICTWA

Klasa ta nie obejmuje:
 urządzeń do naświetlania żywności i mleka, sklasyfikowanych w 26.60.11.0,
 maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania i ważenia, sklasyfikowanych w 28.29.21.0,
 maszyn i urządzeń do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owoców i pozostałych płodów rolnych
(z wyłączeniem nasion, ziaren i suszonych roślin strączkowych), sklasyfikowanych w 28.30.81.0.
28.93.1

MASZYNY STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW,
Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI DO NICH

28.93.11.0

Wirówki do mleka

28.93.12.0

Urządzenia mleczarskie

Grupowanie to obejmuje: maszyny i urządzenia stosowane zarówno w gospodarstwach rolnych, jak
i w mleczarstwie oraz przetwórstwie mleka w produkty mleczarskie, takie jak:
 homogenizatory,
 urządzenia do produkcji masła,
 maszyny serowarskie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 urządzeń chłodzących (nawet specjalnie przeznaczonych do chłodzenia i przechowywania mleka) oraz kadzi
do chłodzenia mleka z wbudowanym parownikiem agregatu chłodniczego, sklasyfikowanych w 27.51.11.0 lub
28.25.13.0,
 maszyn i aparatów do filtrowania i klarowania, sklasyfikowanych w 28.29.12.0,
 wirówek do mleka, sklasyfikowanych w 28.93.11.0.
28.93.13.0

Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie
indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych
[np. urządzenia do mieszania ziarna, oczyszczarki nasion, urządzenia do mielenia i rozdrabniania ziarna,
urządzenia do sortowania i oddzielania mąki od produktów pośredniego przemiału (inne niż urządzenia
stosowane w gospodarstwie rolnym)].
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28.93.14.0

Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych
napojów

Grupowanie to obejmuje także:
 prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków
owocowych lub podobnych napojów.
28.93.15.0

Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania

Grupowanie to obejmuje:
 piece piekarskie, włączając piece do wyrobów cukierniczych, nieelektryczne,
 maszyny, instalacje i urządzenia, do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania
potraw,
 maszyny, instalacje i urządzenia, do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania
potraw (z wył. urządzeń domowych).
Grupowanie to obejmuje także automaty, które wydają wyrób, ale nie są zaopatrzone w urządzenie
do przyjmowania zapłaty, np. automaty do rozlewania gorących lub zimnych napojów bez urządzenia
do przyjmowania zapłaty.
28.93.16.0

Suszarnie do produktów rolniczych

Grupowanie to obejmuje suszarki do produktów rolnych, takie jak:
 suszarnie tunelowe [np. do suszenia drewna, siana itp.],
 suszarki półkowe [np. stosowane do obróbki słodu jęczmiennego].
28.93.17.0

Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi
tłuszczami

Grupowanie to obejmuje także:
 urządzenia piekarnicze i urządzenia do przemysłowego przygotowania lub do produkcji makaronów, spaghetti
lub podobnych wyrobów,
 urządzenia do przemysłowego przygotowania lub do produkcji słodyczy, kakao lub czekolady,
 urządzenia do produkcji cukru,
 urządzenia browarnicze,
 urządzenia do przemysłowego przyrządzania mięsa lub drobiu,
 urządzenia do przemysłowego przyrządzania owoców, orzechów lub warzyw,
 urządzenia do przemysłowego przygotowania lub produkcji napojów,
 urządzenia do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności lub napojów, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 piekarników, sklasyfikowanych w 27.51.28.0,
 urządzeń chłodzących, sklasyfikowanych w 28.25.13.0,
 wirówek, sklasyfikowanych w 28.29.41.0,
 wirówek do mleka, sklasyfikowanych w 28.93.11.0,
 pieców piekarskich nieelektrycznych, przemysłowych urządzeń do gotowania i ogrzewania, sklasyfikowanych
w 28.93.15.0,
 suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanych w 28.93.16.0,
 wirówek, w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanych w 32.50.13.0.
28.93.18.0

Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 wirówek, sklasyfikowanych w 28.29.41.0,
 suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanych w 28.93.16.0.

296

Sekcja C PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
28.93.2

URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA LUB KLASYFIKOWANIA NASION, ZIARNA LUB
SUSZONYCH WARZYW STRĄCZKOWYCH

28.93.20.0

Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw
strączkowych

Grupowanie to obejmuje urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych
warzyw strączkowych, takie jak:
 wialnie, wialnie klasyfikujące, wialnie obrotowe i selekcjonery ziarna,
 pasy sortujące,
 maszyny specjalne do selekcji i klasyfikacji ziarna siewnego,
 separatory pneumatyczne, cyklonowe.
Grupowanie to obejmuje także maszyny złożone, zapewniające równoczesne czyszczenie, przesiewanie
i sortowanie, wyposażone w urządzenia do sortowania elektromagnetycznego.
28.93.3

CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU
I PRODUKCJI NAPOJÓW

28.93.31.0

Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów

Grupowanie to obejmuje:
 części pras, tłoczni, rozdrabniaczy i podobnych urządzeń stosowanych w produkcji wina, jabłecznika, soków
owocowych lub podobnych napojów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.93.32.0

Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn do przygotowania lub produkcji żywności, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.93.33.0

Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn do przygotowania lub przerobu tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.93.34.0

Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych
warzyw strączkowych

Grupowanie to obejmuje:
 części urządzeń stosowanych w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych
lub do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
28.93.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

MASZYN

STOSOWANYCH

28.93.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności,
tytoniu i produkcji napojów

28.94

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94.1

MASZYNY DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ, PRZĘDZENIA, TKANIA I DZIANIA

28.94.11.0

Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów
lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych

Grupowanie to obejmuje także:
 gręplarki do przygotowywania włókien tekstylnych,
 czesarki do przygotowywania włókien tekstylnych,
 rozciągarki lub niedoprzędzarki do przygotowywania włókien tekstylnych.
28.94.12.0

Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
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28.94.13.0

Maszyny tkackie (krosna)

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny tkackie przeznaczone do przędzenia tkanin z przędzy włókienniczej (włączając włóka torfowe) lub
innej przędzy (np. z metalu, szkła lub azbestu),
 krosna ręczne.
28.94.14.0

Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkie maszyny do dziania, łączenia ściegiem, kordonkowania, oplatania, sieciowania, igłowania itd. lub
haftowania na różnych podłożach,
 maszyny do obciągania guzików, chwastów ozdobnych itd. nićmi włókienniczymi,
 maszyny do wykonywania różnych aplikacji metodą przeplatania,
 maszyny hafciarskie.
28.94.15.0

Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych;
maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych

Grupowanie to obejmuje także:
 maszyny drukarskie do drukowania na materiałach włókienniczych (z wył. maszyn drukarskich offsetowych,
do druku fleksograficznego, typograficznego i do druku wklęsłego),
 urządzenia nicielnicowe i żakardowe; przeznaczone do nich reduktory, kopiarki, perforatory lub łączarki
wzornic,
 urządzenia pomocnicze stosowane z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.94.2

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I ODZIEŻOWEGO, WŁĄCZAJĄC MASZYNY DO SZYCIA

28.94.21.0

Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania
i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu

Grupowanie to obejmuje:
 prasowarki i prasy parowe, włącznie z prasami do zgrzewania,
 maszyny do prania, wybielania lub farbowania przędzy, tkanin lub gotowych wyrobów włókienniczych,
 maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych,
 urządzenia stosowane do produkcji linoleum lub pozostałych pokryć podłogowych do nakładania tworzywa
sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże,
 urządzenia stosowane do produkcji linoleum lub pozostałych pokryć podłogowych do nakładania tworzywa
sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże,
 maszyny do apreturowania lub wykończania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych,
 maszyny i urządzenia do powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów
włókienniczych,
 maszyny i urządzenia do wytwarzania i wykańczania wszelkiego rodzaju filcu i włóknin lub wyrobów z tych
materiałów, wyłączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych,
 Grupowanie to obejmuje także wzorniki kapelusznicze oraz wzorniki stosowane do dopasowania kapelusza.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kalandrów do ściskania włókien przed spilśnianiem, sklasyfikowanych w 28.29.42.0,
 maszyn pralniczych typu domowego lub profesjonalnego, sklasyfikowanych odpowiednio w 27.51.13.0
i 28.94.22.0.
Uwaga:
Wzorniki mogą być wykonane z drewna lub metalu (zazwyczaj aluminium).
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28.94.22.0

Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności
jednorazowej > 10 kg suchej bielizny

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny pralnicze typu profesjonalnego, o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny,
 maszyny do prania na sucho gotowych wyrobów włókienniczych,
 suszarki do przędzy, tkanin lub gotowych wyrobów włókienniczych, o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej
bielizny.
28.94.23.0

Suszarki wirówkowe

Grupowanie to obejmuje suszarki wirówkowe do odzieży.
28.94.24.0

Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu
domowego

Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn do szycia typu domowego, sklasyfikowanych w 28.94.40.0,
 maszyn do zszywania książek, sklasyfikowanych w 28.99.11.0.
28.94.3

MASZYNY DO OBRÓBKI SKÓR GARBARSKICH LUB FUTERKOWYCH SUROWYCH LUB
WYPRAWIONYCH, LUB DO WYROBU I NAPRAWY OBUWIA I POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE SKÓR
GARBARSKICH LUB FUTERKOWYCH SUROWYCH LUB WYPRAWIONYCH

28.94.30.0

Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, lub
do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych
surowych lub wyprawionych

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej,
 maszyny i urządzenia do wyrobu, lub naprawy obuwia, ze skór, skórek lub skóry wyprawionej,
 maszyny i urządzenia do wyrobu, lub naprawy artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn do szycia typu przemysłowego, sklasyfikowanych w 28.94.24.0,
 maszyn do szycia typu domowego, sklasyfikowanych w 28.94.40.0.
28.94.4

MASZYNY DO SZYCIA TYPU DOMOWEGO

28.94.40.0

Maszyny do szycia typu domowego

Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn do szycia typu przemysłowego, sklasyfikowanych w 28.94.24.0.
28.94.5

CZĘŚCI I AKCESORIA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94.51.0

Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria maszyn do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych
chemicznych lub ich urządzeń pomocniczych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 obicia zgrzeblarskie do maszyn do przygotowania włókien tekstylnych,
 części i akcesoria maszyn do wyrobu włókien tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (inne niż obicia
zgrzeblarskie),
 wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki, biegacze i inne części i akcesoria stosowane z maszynami
do przygotowywania włókien tekstylnych i maszyn do wytwarzania przędzy włókienniczej (PKWiU 28.94.11.0
i 28.94.12.0), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic,
 części i akcesoria stosowane z maszynami tkackimi (krosna) lub do ich urządzeń pomocniczych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek, do maszyn objętych grupowaniem
28.94.14.0.
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28.94.52.0

Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn pralniczych typu domowego lub profesjonalnego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części maszyn do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania, wybielania, farbowania, klejenia,
apreturowania, wykończania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów
włókienniczych,
 części maszyn do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowane
przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum,
 części maszyn do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 igły do maszyn do szycia,
 szafki meblowe, podstawy i obudowy maszyn do szycia oraz ich części,
 pozostałe części maszyn do szycia,
 części maszyn i urządzeń do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej,
lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.94.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO,
ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego
i skórzanego

28.95

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

28.95.1

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO ORAZ CZĘŚCI DO NICH

28.95.11.0

Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego,
 urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury,
 urządzenia do obróbki wykańczającej papieru lub tektury,
 krajarki do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury,
 maszyny do produkcji worków, torebek lub kopert, z masy papierniczej, papieru lub tektury, z masy
papierniczej, papieru lub tektury,
 maszyn do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych pojemników (metodami innymi niż
formowanie),
 maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub tektury,
 urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 maszyn introligatorskich, sklasyfikowanych w 28.99.11.0,
 suszarek do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanych w 28.99.31.0.
28.95.12.0

Części maszyn dla przemysłu papierniczego

Grupowanie to obejmuje także:
 części urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części urządzeń do wytwarzania lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części urządzeń (w tym krajarek) do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.95.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

28.95.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego

28.96

MASZYNY DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH
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28.96.10.0

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wtryskarki do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
 wytłaczarki do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
 maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem, do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
 maszyny do formowania próżniowego i pozostałe maszyny do formowania termicznego, do obróbki gumy lub
tworzyw sztucznych,
 maszyny do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych lub do formowania lub innego
kształtowania dętek, z gumy lub tworzyw sztucznych,
 maszyny do formowania lub kształtowania innymi metodami wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych,
 maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
28.96.20.0

Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych
materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane

28.96.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
gdzie indziej niesklasyfikowanych

28.99

POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Klasa ta nie obejmuje:
 urządzeń dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 27.5,
 fotokopiarek i innych maszyn typu biurowego, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach klasy 28.23,
 maszyn do obróbki ebonitu, tworzyw sztucznych lub szkła na zimno, sklasyfikowanych w 28.49.1,
 wlewnic i maszyn odlewniczych, sklasyfikowanych w 28.91.11.0.
28.99.1

MASZYNY DRUKARSKIE I INTROLIGATORSKIE

28.99.11.0

Maszyny introligatorskie, włączając niciarki

Grupowanie to obejmuje:
 złamywarki introligatorskie,
 maszyny zbierające introligatorskie,
 niciarki, zszywarki drutowe i blokówki, introligatorskie,
 maszyny do oprawiania książek metodą bezszwową,
 maszyny introligatorskie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.99.12.0

Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub
wykonywania matryc i płyt

Grupowanie to obejmuje także:
 maszyny do fotoskładu,
 maszyny do odlewania i składania czcionek np. linotypy, monotypy, intertypy, z użyciem lub bez użycia
urządzeń do odlewania,
 maszyny, urządzenia i wyposażenie, do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych
elementów drukarskich.
28.99.13.0

Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego

28.99.14.0

Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego

28.99.2

MASZYNY I URZĄDZENIA W RODZAJU UŻYWANYCH WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO PRODUKCJI
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH KRYSZTAŁÓW LUB PÓŁPRZEWODNIKOWYCH PŁYTEK, URZĄDZEŃ
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH LUB PŁASKICH EKRANÓW
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28.99.20.0

Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji
półprzewodnikowych
kryształów
lub
półprzewodnikowych
płytek,
urządzeń
półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów

Grupowanie to obejmuje także:
 maszyny i aparatura do produkcji kryształów lub płytek,
 maszyny i aparatura do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych,
 aparatura do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych "LCD" do produkcji
płaskich wyświetlaczy panelowych,
 urządzenia do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych "LCD", do produkcji
płaskich wyświetlaczy panelowych,
 aparatura do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych
"LCD", do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych,
 maszyny i aparatura do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 obrabiarek do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie nadmiaru materiału, działające na zasadzie
ultradźwięków, do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych,
sklasyfikowanych w 28.41.11.0.
28.99.3

MASZYNY I URZĄDZENIA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28.99.31.0

Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem
stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 suszarek stosowanych w gospodarstwie domowym, sklasyfikowanych w 27.51.13.0.
28.99.32.0

Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu

Grupowanie to obejmuje także wędrowne teatry, wędrowne cyrki i wędrowne menażerie.
28.99.39.0

Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające
lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół;
maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych,
nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku
lub pasty,
 maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych,
 maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp
błyskowych, w bańkach szklanych,
 maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcji,
 maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych,
 maszyny do wyrobu lin lub kabli,
 roboty przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 chłodnice wyparne powietrza, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 pomosty dla pasażerów, w rodzaju stosowanych w portach lotniczych,
 pozostałe pomosty dla pasażerów,
 maszyny i urządzenia mechaniczne, do obróbki metali, włączając nawijarki uzwojeń elektrycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, mielenia, klasyfikowania,
przesiewania, ujednorodnienia, emulsyfikowania lub mieszania obrabianej substancji, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 przemieszczające się obudowy górnicze z napędem hydraulicznym,
 centralne układy smarowania,
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 maszyny, aparaty i urządzenia mechaniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny i aparatura do produkcji lub naprawy masek i siatek,
 maszyny i aparaty w rodzaju stosowanych do montażu elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych
układów scalonych,
 maszyny i aparaty w rodzaju stosowanych do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku
kryształów, płytek, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych i płaskich
wyświetlaczy panelowych,
 maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia wraz z ich
częściami, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 maszyny do wyważania części mechanicznych,
 konsole i urządzenia do gier wideo, innych niż uruchamianych dowolnym środkiem płatniczym,
 specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach, wyposażenie automatycznych kręgielni i sprzęt do gier
towarzyskich, stołowych lub salonowych, włączając bilardy elektryczne, inne niż uruchamiane dowolnym
środkiem płatniczym,
28.99.4

CZĘŚCI MASZYN DRUKARSKICH I INTROLIGATORSKICH

28.99.40.0

Części maszyn drukarskich i introligatorskich

Grupowanie to obejmuje:
 części maszyn introligatorskich, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych w produkcji półprzewodników, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych
elementów drukarskich, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.99.5

CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ W RODZAJU UŻYWANYCH WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO PRODUKCJI
KRYSZTAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH LUB PŁYTEK PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, URZĄDZEŃ
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH LUB PŁASKICH EKRANÓW;
CZĘŚCI DO POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

28.99.51.0

Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów
półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych,
elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów

Grupowanie to obejmuje:
 części wirówek do pokrywania warstwą światłoczułą podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części maszyn usuwające rąbki, do czyszczenia metalowych doprowadzeń zespołów półprzewodnikowych
przed procesem elektrolitycznego powlekania, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części aparatury do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych "LCD", gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria urządzeń do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych
"LCD", gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria aparatury do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych "LCD",
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria do maszyn i aparatury w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów
półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych
układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych,
 części i akcesoria do maszyn i aparatów do produkcji lub naprawy masek i siatek, montażu elementów
półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych, podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub
rozładunku kryształów, płytek, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych i płaskich
wyświetlaczy panelowych.
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28.99.52.0

Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do maszyn do cięcia strumieniem wody, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części maszyn do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych
lamp błyskowych, w bańkach szklanych i maszyn do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów
szklanych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części maszyn i urządzeń mechanicznych posiadające indywidualne funkcje, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28.99.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28.99.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 29

POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY

Dział ten obejmuje:
 silniki do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
 pojazdy samochodowe do przewozu osób lub towarów, z wyłączeniem motocykli, nowe i używane,
 wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych,
 części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 przyczepy i naczepy.
Dział ten nie obejmuje:
 silników elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.11,
 akumulatorów, sklasyfikowanych w 27.20.2,
 elektrycznego sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanego w 27.40,
 pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanych w 28.13,
 motocykli, silników do motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli, sklasyfikowanych w 30.91,
 pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanych w 30.99.10.0,
 konserwacji i naprawy pojazdów objętych niniejszym działem, sklasyfikowanych w 45.20,
 konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.50.0.
29.10

POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Klasa ta obejmuje:
 silniki do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
 przebudowę fabryczną silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
rolniczych.
Klasa ta nie obejmuje:
 silników elektrycznych (z wyłączeniem silników rozruchowych), sklasyfikowanych w 27.11,
 sprzętu oświetleniowego do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanego w 27.40,
 tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanych w 28.11.4,
 ciągników rolniczych, sklasyfikowanych w 28.30.1, 28.30.2,
 pojazdów samowyładowczych przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi, sklasyfikowanych
w 28.92.29.0,
 nadwozi do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 29.20.1,
 wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanego w 29.31,
 części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 29.32,
 motocykli, sklasyfikowanych w 30.91.1,
 silników do motocykli, sklasyfikowanych w 30.91.3,
 pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanych w 30.99.10.0,
 konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.
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29.10.1

SILNIKI SPALINOWE WEWNĘTRZNEGO SPALANIA, W RODZAJU STOSOWANYCH DO NAPĘDU
POJAZDÓW

29.10.11.0

Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej
≤ 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów

Grupowanie to obejmuje:
 silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch
posuwisto-zwrotny, o pojemności skokowej ≤ 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów.
29.10.12.0

Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej
> 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów

Grupowanie to obejmuje:
 silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch
posuwisto-zwrotny, o pojemności skokowej >1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów.
29.10.13.0

Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju
stosowanych do napędu pojazdów

Grupowanie to obejmuje:
 silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne), w rodzaju stosowanych
do napędu pojazdów nieszynowych.
29.10.2

POJAZDY SAMOCHODOWE DO PRZEWOZU OSÓB, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Kategoria ta obejmuje także używane pojazdy samochodowe do przewozu osób.
Kategoria ta nie obejmuje:
 pojazdów do poruszania się po śniegu i podobnych pojazdów specjalnego przeznaczenia, sklasyfikowanych
w 29.10.5.
29.10.21.0

Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie
iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1500 cm3

Grupowanie to obejmuje:
 pojazdy samochodowe do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami
wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności
skokowej ≤ 1 000 cm³,
 pojazdy samochodowe do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami
wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności
skokowej > 1 000 cm³, ale ≤ 1 500 cm³.
29.10.22.0

Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie
iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3

Grupowanie to obejmuje:
 samochody kempingowe, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym,
o pojemności skokowej > 1 500 cm³, ale ≤ 3 000 cm,
 pojazdy samochodowe do przewozu do 9 osób (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz
wyścigowymi), wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności
skokowej > 1 500 cm³, ale ≤ 3 000 cm³,
 pojazdy samochodowe do przewozu osób, (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz
samochodami wyścigowymi), wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym.
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29.10.23.0

Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania
o zapłonie samoczynnym

Grupowanie to obejmuje także:
 pojazdy samochodowe do przewozu osób, (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz
samochodami wyścigowymi), wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
(wysokoprężne i średnioprężne), o pojemności skokowej ≤ 1 500 cm³,
 samochody kempingowe, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
(wysokoprężne i średnioprężne),
 pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi),
wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne
i średnioprężne).
29.10.24.0

Pozostałe pojazdy samochodowe do przewozu osób

Grupowanie to obejmuje:
 pojazdy samochodowe do przewozu osób (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami
wyścigowymi), wyposażone w silniki inne niż silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
i samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne), nowe i używane.
Grupowanie to obejmuje także pojazdy samochodowe do przewozu osób, z silnikiem elektrycznym.
29.10.3

POJAZDY SILNIKOWE DO PRZEWOZU DZIESIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB

29.10.30.0

Pojazdy silnikowe (z wyłączeniem motocykli) do przewozu dziesięciu lub więcej osób

Grupowanie to obejmuje:
 pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą, wyposażone w silniki tłokowe
wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), nowe lub używane,
 pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą, wyposażone w silniki inne niż
tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym wysokoprężne lub średnioprężne, nowe lub
używane.
29.10.4

POJAZDY SAMOCHODOWE DO TRANSPORTU TOWARÓW, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Kategoria ta obejmuje także używane pojazdy samochodowe do transportu towarów.
Kategoria ta nie obejmuje:
 pojazdów do poruszania się po śniegu i podobnych pojazdów specjalnego przeznaczenia, sklasyfikowanych
w 29.10.5.
29.10.41.0

Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem
tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub
średnioprężnym)

Grupowanie to obejmuje:
 pojazdy silnikowe specjalnie zaprojektowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej
aktywności [Euratom], z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o masie całkowitej pojazdu ≤ 5 ton,
 pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem
samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym).
29.10.42.0

Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem
tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe
do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli

Grupowanie to obejmuje:
 pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym,
 pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem innym niż tłokowy wewnętrznego spalania,
 pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem
samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym).
29.10.43.0

Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep
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29.10.44.0

Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki

Grupowanie to obejmuje:
 podwozia wyposażone w silniki, dla ciągników, dla pojazdów samochodowych do przewozu 10 lub więcej osób
i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych
zasadniczo zbudowanych do przewozu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia.
29.10.5

POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE DO CELÓW SPECJALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI

29.10.51.0

Żurawie samochodowe i samojezdne

Grupowanie to obejmuje dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)
29.10.52.0

Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp.,
wyposażone w silnik

Grupowanie to obejmuje także:
 pojazdy-amfibie,
 trzy- lub czterokołowe pojazdy napędzane akumulatorowym silnikiem elektrycznym, przeznaczone
do używania w domu, na chodnikach i miejscach publicznych, do rekreacji lub wyjazdów na zakupy.
29.10.59.0

Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 samojezdne wieże wiertnicze,
 pojazdy strażackie,
 betoniarki samochodowe, z zamontowanym na stałe urządzeniem do mieszania betonu, umożliwiającym
wytwarzanie i przewóz betonu,
 pojazdy przepompowujące beton,
 pojazdy z własnym napędem, specjalnie skonstruowane do jazdy zarówno po drogach, jak i po szynach,
do elektrycznego spawania szyn,
 pojazdy wyposażone w urządzenie hydrauliczne do podnoszenia, z zamontowaną platformą roboczą,
 ruchome przychodnie rentgenowskie (np. wyposażone w gabinet do badania, ciemnię oraz pełny zestaw
sprzętu radiologicznego),
 ruchome kliniki (medyczne lub dentystyczne) z salą operacyjną, urządzeniami anestezjologicznymi i inną
aparaturą chirurgiczną,
 pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
29.10.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

29.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

29.20

NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY

Klasa ta nie obejmuje:
 przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystywania w rolnictwie, sklasyfikowanych
w 28.30.70.0,
 części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 29.32.
29.20.1

NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

29.20.10.0

Nadwozia do pojazdów silnikowych

Grupowanie to obejmuje nadwozia do montażu przemysłowego, do pojazdów samochodowych i pozostałych
pojazdów silnikowych, przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób.
29.20.2

PRZYCZEPY I NACZEPY; KONTENERY
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29.20.21.0

Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu

Grupowanie to obejmuje:
 pojemniki i kontenery, włączając do przewozu cieczy, przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami
transportu oraz pojemniki z antyradiacyjną pokrywą ołowianą, do transportu materiałów radioaktywnych
[Euratom].
29.20.22.0

Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)

29.20.23.0

Pozostałe przyczepy i naczepy

Grupowanie to obejmuje:
 przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny i przyczepy lub naczepy, do przewozu towarów (włączając do przewozu
materiałów silnie promieniotwórczych [Euratom]), nieprzeznaczone do jazdy po szynach.
29.20.3

CZĘŚCI PRZYCZEP, NACZEP I POZOSTAŁYCH POJAZDÓW BEZ NAPĘDU MECHANICZNEGO

29.20.30.0

Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego

Grupowanie to obejmuje:
 podwozia do przyczep i naczep oraz pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 karoserie przyczep i naczep oraz pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 osie przyczep i naczep oraz pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części przyczep i naczep oraz pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej
niesklasyfikowane (z wył. podwozi, karoserii i osi).
29.20.4

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ, MONTAŻEM, WYPOSAŻANIEM NADWOZI DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH

29.20.40.0

Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych

Grupowanie to obejmuje także:
 opancerzanie samochodów do ochrony pasażerów,
 usługi mające na celu zmianę seryjnych parametrów pojazdu i dostosowanie go do gustów właściciela,
 modyfikację silnika, układu napędowego, paliwowego i podwozia pojazdu,
 usługi dostosowania pojazdów samochodowych (np. dla osób niepełnosprawnych).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług napraw i konserwacji pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 45.20.
29.20.5

USŁUGI ZWIĄZANE
(KEMPINGOWYCH)

Z

WYPOSAŻANIEM

PRZYCZEP

MIESZKALNYCH

I

TURYSTYCZNYCH

29.20.50.0

Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)

29.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH,
PRZYCZEP I NACZEP

29.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep
i naczep

29.31

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanych w 27.20.2,
 sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanego w 27.40,
 pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanych w 28.13.
29.31.1

WIĄZKI PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH I INNE WIĄZKI PRZEWODÓW, W RODZAJU STOSOWANYCH
W POJAZDACH, STATKACH POWIETRZNYCH LUB JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

29.31.10.0

Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach,
statkach powietrznych lub jednostkach pływających
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29.31.2

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH ORAZ CZĘŚCI DO NICH

29.31.21.0

Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe;
rozdzielacze; cewki zapłonowe

Grupowanie to obejmuje świece zapłonowe, iskrowniki, prądnice iskrownikowe, magnetyczne koła zamachowe,
rozdzielacze i cewki zapłonowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym
lub samoczynnym.
29.31.22.0

Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje
wyposażenia do silników spalinowych

Grupowanie to obejmuje także:
 silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego
spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym,
 prądnice w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania,
 elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, włącznie z wyłącznikami, w rodzaju stosowanych
w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym.
Grupowanie to nie obejmuje:

 prądnic iskrownikowych, sklasyfikowanych w 29.31.21.0
29.31.23.0

Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub
potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych

Grupowanie to obejmuje:
 elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych,
 sprzęt sygnalizacji dźwiękowej, elektryczny, do rowerów i pojazdów silnikowych,
 wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb, do pojazdów silnikowych.
Grupowanie to obejmuje także alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych.
29.31.3

CZĘŚCI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

29.31.30.0

Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych

Grupowanie to obejmuje:
 części elektrycznych urządzeń zapłonowych lub rozrusznikowych, prądnic, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części elektrycznego sprzętu sygnalizacji dźwiękowej, w rodzaju stosowanego w pojazdach silnikowych, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
 części elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego, elektrycznych wycieraczek szyb, urządzeń
zapobiegających zamarzaniu i potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach silnikowych,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
29.31.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

29.31.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
do pojazdów silnikowych

29.32

POZOSTAŁE CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Klasa ta nie obejmuje:
 opon, sklasyfikowanych w 22.11.1.
29.32.10.0

Fotele stosowane w pojazdach silnikowych

29.32.20.0

Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi

Grupowanie to obejmuje:
 pasy bezpieczeństwa, części i akcesoria nadwozi, poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania i ich części,
do pojazdów silnikowych, do przewozu osób i transportu towarów.
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29.32.30.0

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje części i akcesoria do pojazdów silnikowych, takie jak:
 zderzaki, hamulce (włączając hamulce ze wspomaganiem), skrzynie biegów (przekładniowe), mosty napędowe
z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane, koła
jezdne, układy zawieszenia, chłodnice, tłumiki i rury wydechowe, sprzęgła, koła kierownicy, kolumny
kierownicy oraz przekładnie kierownicy i ich części.
29.32.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM CZĘŚCI I AKCESORIÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH
SILNIKOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE
Z MONTAŻEM KOMPLETNYCH PODZESPOŁÓW KONSTRUKCYJNYCH STOSOWANYCH
W POJAZDACH SILNIKOWYCH W RAMACH PROCESU PRODUKCYJNEGO; USŁUGI
PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW
STOSOWANYCH W POJAZDACH SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

29.32.91.0

Usługi podwykonawców związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych
stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego

29.32.92.0

Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie
indziej niesklasyfikowane

29.32.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych
w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Dział 30

POZOSTAŁY SPRZĘT TRANSPORTOWY

Dział ten obejmuje:
 sprzęt transportowy, taki jak:
 statki i łodzie,
 lokomotywy kolejowe i tabor szynowy,
 statki powietrzne i statki kosmiczne,
 części do ww. sprzętu transportowego, włączając siedzenia.
30.11

STATKI I KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE

Klasa ta nie obejmuje:
 części statków, innych niż podstawowe zespoły kadłuba:
 żagli, sklasyfikowanych w 13.92.22.0,
 śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanych w 25.99.26.0,
 kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanych w 25.99.29.0,
 silników do statków, sklasyfikowanych w 28.11.11.0,
 przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanych w 26.51.11.0,
 elektrycznego sprzętu oświetleniowego dla statków, sklasyfikowanego w 27.40,
 pojazdów-amfibii, sklasyfikowanych w 29.10.52.0,
 łodzi nadmuchiwanych i tratew na cele rekreacyjne, sklasyfikowanych w 30.12.1,
 specjalistycznych napraw i konserwacji statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanych
w 33.15.10.0,
 demontażu statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanego w 38.31.11.0,
 robót instalacyjnych stolarki budowlanej wewnątrz statków i łodzi, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach grupy 43.3.
30.11.1

OKRĘTY WOJENNE

30.11.10.0

Okręty wojenne

Grupowanie to obejmuje:
 okręty wojenne wszelkiego rodzaju (w tym: okręty wojenne przeznaczone do prowadzenia działań wojennych,
specjalnie wyposażone okręty, okręty podwodne, okręty desantowe, transportowce wojska).
30.11.2

STATKI I PODOBNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, DO PRZEWOZU OSÓB LUB TOWARÓW
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30.11.21.0

Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób;
promy wszelkiego typu

Grupowanie to obejmuje:
 liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie
do przewozu osób,
 promy wszelkiego rodzaju, w tym promy kolejowe, samochodowe i małe promy rzeczne,
 łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce.
30.11.22.0

Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów
skroplonych

30.11.23.0

Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców

Grupowanie to obejmuje chłodniowce do transportu produktów spożywczych, np. mięsa, owoców itd.
30.11.24.0

Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)

Grupowanie to obejmuje pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające
do przewozu zarówno osób, jak i towarów.
30.11.3

STATKI RYBACKIE ORAZ POZOSTAŁE STATKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

30.11.31.0

Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub
konserwowania produktów rybołówstwa

Grupowanie to obejmuje:
 wszystkie typy statków rybackich przeznaczonych do rybołówstwa przemysłowego na morzu lub na wodach
śródlądowych (trawlery i tuńczykowce), włączając statki przetwórnie (do konserwowania ryb itd.).
Grupowanie to nie obejmuje:
 jednostek pływających przeznaczonych do uprawiania sportu wędkarskiego, sklasyfikowanych w 30.12.1,

 rybackich łodzi wiosłowych, sklasyfikowanych w 30.12.19.0.
30.11.32.0

Holowniki i pchacze

Grupowanie to obejmuje:
 holowniki - jednostki pływające przeznaczone do ciągnięcia innych jednostek pływających, mogące służyć
do nawigacji morskiej lub na rzekach śródlądowych,
 pchacze - jednostki pływające przeznaczone specjalnie do pchania barek, lichtug itd.,
 holowniki-pchacze przeznaczone do użytku zarówno, jako jednostki pchające, jak i holowniki,
 holowniki przeznaczone do asystowania statkom znajdującym się w zagrożeniu.
Uwaga:
Jednostki pływające objęte niniejszym grupowaniem nie są przeznaczone do przewozu osób lub towarów. Mogą
być wyposażone w specjalne pomocnicze urządzenia gaśnicze, pompowe, podgrzewające ładunek itd.
30.11.33.0

Pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające

Grupowanie to obejmuje także:
 latarniowce,
 statki wiertnicze,
 statki pożarnicze,
 pogłębiarki wszelkiego rodzaju (np. chwytakowe albo ssące),
 szalandy do usuwania materiału powstającego przy pogłębianiu,
 statki kablowe i meteorologiczne,
 statki ratownicze do podnoszenia zatopionych statków,
 łodzie ratownicze umieszczane na pokładach statków, jak również takie, które rozmieszcza się w określonych
miejscach wzdłuż wybrzeża morskiego w celu niesienia pomocy statkom znajdującym się w stanie zagrożenia,
 przycumowane na stałe pływaki do użytku przez ratownictwo morskie z powietrza,
 batyskafy,
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 pontony wyposażone w urządzenia do podnoszenia albo manewrowania (np. żurawie, dźwigi, podnośniki
ziarna) oraz pontony przeznaczone głównie do użytku, jako podstawa dla tych maszyn,
 barki mieszkalne,
 lodołamacze,
 statki pilotowe,
 statki naukowo-badawcze,
 statki-laboratoria,
 statki pralnie,
 młyny pływające,
 doki pływające, tj. pływające warsztaty używane zamiast suchych doków.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pontonów (płaskopokładowych jednostek pływających używanych do przewozu osób lub towarów),
sklasyfikowanych w 30.11.24.0,
 łodzi ratowniczych z napędem wiosłowym, sklasyfikowanych w 30.12.19.0.
30.11.4

PLATFORMY WIERTNICZE LUB PRODUKCYJNE, PŁYWAJĄCE LUB PODWODNE

30.11.40.0

Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

Grupowanie to obejmuje:
 platformy wiertnicze (samopodnoszące, podwodne i półpodwodne) przeznaczone głównie do odkrywania
i eksploatacji przybrzeżnych wierceń lub produkcji, takich jak: żurawie, dźwigi, pompy, zespoły cementacyjne,
zasobów ropy naftowej albo gazu ziemnego, oprócz urządzeń niezbędnych do silosów itd.
Grupowanie to nie obejmuje:
 stałych platform, (które nie są platformami pływającymi ani podwodnymi), używanych do odkrywania
i eksploatacji przybrzeżnych zasobów ropy i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 28.92.12.0.
Uwaga:
PLATFORMY WIERTNICZE mają pomieszczenia mieszkalne dla załogi.
30.11.5

POZOSTAŁE KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE (WŁĄCZAJĄC TRATWY, ZBIORNIKI, KOFERDAMY,
PRZYSTANIE, BOJE I ZNAKI NAWIGACYJNE)

30.11.50.0

Pozostałe konstrukcje pływające (włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki
nawigacyjne)

Grupowanie to obejmuje:
 pontony w rodzaju wydrążonego cylindra do podtrzymywania tymczasowych mostów,
 zbiorniki pływające używane do przechowywania żywych skorupiaków lub ryb,
 zbiorniki pływające używane w niektórych portach do zaopatrywania statków w olej, wodę itd.,
 koferdamy będące elementami używanymi w budowie mostów itd.,
 przystanie pływające,
 boje (pławy), takie jak: beczki cumownicze, boje znakujące, świetlne, dzwoniące,
 znaki nabrzeżne stosowane do znakowania kanałów, niebezpieczeństw dla nawigacji itd.,
 urządzenia do ściągania statków z mielizny,
 trały parawany używane do oczyszczania akwenów z min,
 tratwy wszelkich rodzajów, w tym okrągłe nadmuchiwane automatycznie przy zetknięciu z powierzchnią
morza, do przewozu rozbitków,
 konstrukcje pływające służące, jako doki-wrota,
 meble do siedzenia dla statków i pozostałych konstrukcji pływających.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pasów ratunkowych i kamizelek ratunkowych, sklasyfikowanych zgodnie z materiałem, z którego zostały
wykonane.
 pontonów mających cechy jednostek pływających, sklasyfikowanych w 30.11.24.0 i 30.11.33.0.
 desek z żaglem, sklasyfikowanych w 32.30.13.0.
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30.11.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ, ODBUDOWĄ I WYPOSAŻANIEM STATKÓW, PLATFORM
I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STATKÓW
I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH

30.11.91.0

Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających

30.11.92.0

Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z wyposażaniem wnętrz statków, platform i pozostałych konstrukcji pływających, np. montaż
stolarki okrętowej, urządzeń elektrycznych, klimatyzacji,
 specjalistyczne usługi malowania statków, platform i pozostałych konstrukcji pływających.
30.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających

30.12

ŁODZIE WYCIECZKOWE I SPORTOWE

30.12.11.0

Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym

30.12.12.0

Łodzie nadmuchiwane, wypoczynkowe lub sportowe

Grupowanie to obejmuje:
 łodzie nadmuchiwane, wypoczynkowe lub sportowe, które można składać lub demontować.
30.12.19.0

Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

Grupowanie to obejmuje także:
 motorówki wypoczynkowe lub sportowe, inne niż z silnikiem przyczepnym,
 skiffy,
 rowery wodne (pływaki napędzane pedałami),
 jednostki pływające przeznaczone do uprawiania sportu wędkarskiego,
 łodzie ratownicze napędzane wiosłami,
 kanadyjki (zwane także canoe lub kanu).
Grupowanie to nie obejmuje:
 łodzi ratowniczych, umieszczanych na pokładach statków, jak również takich, które rozmieszcza się
w określonych miejscach wzdłuż wybrzeża morskiego w celu niesienia pomocy statkom znajdującym się
w stanie zagrożenia), sklasyfikowanych w 30.11.33.0.
30.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych

30.20

LOKOMOTYWY KOLEJOWE ORAZ TABOR SZYNOWY

Klasa ta nie obejmuje:
 szyn niezmontowanych, sklasyfikowanych w 24.10.75.0,
 gotowych elementów metalowych wyposażenia torów kolejowych, sklasyfikowanych w 25.99.29.0,
 silników elektrycznych, sklasyfikowanych w 27.11,
 elektrycznego wyposażenia do sygnalizacji bezpieczeństwa i kontroli ruchu, sklasyfikowanego w 27.90.70.0,
 silników i turbin, sklasyfikowanych w 28.11.
30.20.1

LOKOMOTYWY KOLEJOWE I TENDRY

30.20.11.0

Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego

Grupowanie to nie obejmuje:

 lokomotyw kolejowych zasilanych energią elektryczną z akumulatorów, sklasyfikowanych w 30.20.13.0
30.20.12.0

Lokomotywy spalinowo-elektryczne

Grupowanie to obejmuje:
 lokomotywy spalinowo-elektryczne, z silnikiem wysokoprężnym, który napędza generator dla wytworzenia
energii elektrycznej, która z kolei napędza silniki trakcyjne poruszające koła.
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30.20.13.0

Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry

Grupowanie to obejmuje:
 lokomotywy spalinowo-hydrauliczne i spalinowo-mechaniczne, z silnikiem wysokoprężnym,
 lokomotywy elektryczne, do zasilania, których energia elektryczna uzyskiwana jest z akumulatorów o dużej
mocy umieszczonych na pojeździe,
 lokomotywy średniej mocy niewyposażone w wózki zwrotne i wyposażone zwykle tylko w dwie osie
napędowe, wykorzystywane głównie na stacjach kolejowych do przemieszczania wagonów oraz przez zakłady
przemysłowe posiadające połączenia kolejowe,
 parowozy wszelkich typów, w tym lokomotywy turbinowe wykorzystujące napęd elektryczny, parowozy
tendrzaki i parowozy bezpaleniskowe, np. wyposażone w zbiornik pary zamiast kotła, który napełniany jest
z instalacji przemysłowej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 ciągników przystosowanych zarówno do poruszania się po drodze, jak i po szynach, sklasyfikowanych
w 28.30.2.
30.20.2

WAGONY OSOBOWE, TOWAROWE LUB TRANSPORTOWE, KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE,
O NAPĘDZIE WŁASNYM, Z WYŁĄCZENIEM SZYNOWYCH POJAZDÓW NAPRAWCZYCH LUB
SERWISOWYCH

30.20.20.0

Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym,
z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych

Grupowanie to obejmuje:
 wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, wyposażone w jednostkę
napędową, przystosowane do jazdy pojedynczo, albo w zestawach, powstałych poprzez połączenie dwóch albo
więcej pojazdów tego samego typu, lub też jednej albo więcej przyczep oraz przystosowane do przewozu
pasażerów lub ładunku,
 pojazdy szynowe typu elektro-żyroskopowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wagonów motorowych, które można przekształcić w pojazdy szynowe poprzez zmianę kół, blokadę kierownicy,
bez zmiany silnika, sklasyfikowanych w 29.10.30.0,
 szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych, sklasyfikowanych w 30.20.31.0.
30.20.3

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY

30.20.31.0

Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe

Grupowanie to obejmuje:
 wagony warsztatowe wyposażone w narzędzia, obrabiarki, prądnice, urządzenia podnośnikowe (podnośniki,
wyciągi itp.), sprzęt spawalniczy, łańcuchy, przewody itp.,
 wagony ratownicze,
 lokomotywy i pojazdy dźwigowe do podnoszenia wagonów,
 pojazdy dźwigowe do podnoszenia i przemieszczania szyn, pojazdy dźwigowe do za- i wyładunku na peronie
stacji i inne pojazdy dźwigowe,
 wagony wyciągowe,
 wagony wyposażone w specjalne urządzenia do czyszczenia albo ubijania podsypki,
 wagony wyposażone w urządzenie do mieszania cementu do użytku na torach (do wykonywania fundamentów
masztów przewodów elektrycznych),
 wagony do kalibrowania wag pomostowych,
 wagony z rusztowaniem do instalowania i konserwacji przewodów elektrycznych,
 wagony wykonujące opryski przeciw chwastom,
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 pojazdy z własnym napędem do konserwacji toru (w szczególności szynowe do regulacji toru), wyposażone
w jeden albo więcej silników, które nie tylko napędzają maszynę roboczą zamontowaną na pojeździe
(do układania toru, ubijaki podsypki, itd.) i napędzają pojazd podczas wykonywania zadania, lecz również
umożliwiają szybkie przemieszczanie się pojazdu po torze, jako jednostki o własnym napędzie, wtedy, gdy
maszyny robocze nie pracują,
 wagony do kontroli toru wyposażone w specjalistyczny sprzęt, taki jak: instrumenty do kontroli działania
silnika, hamulców itd. (np. do pomiaru ciągniętego ładunku, wykrywania uszkodzeń toru, podstawy toru,
mostów itd.),
 wagony do kontroli toru, które rejestrują w czasie ruchu wszelkie nieregularności toru,
 pojazdy inspekcyjne o napędzie mechanicznym, w tym drezyny motorowe, używane przez personel kolejowy
do konserwacji toru,
 pojazdy inspekcyjne o napędzie innym niż mechanicznym, włączając drezyny używane przez personel
inspekcyjny (np. o napędzie ręcznym lub nożnym).
30.20.32.0

Wagony kolejowe lub tramwajowe pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz
pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia

Grupowanie to obejmuje:
 wagony pasażerskie wszelkiego typu, w tym wagony sypialne, restauracyjne, salonowe, rekreacyjne
(przystosowane do rozrywki, tańca itd.),
 wagony kolei linowej naziemnej,
 wagony doczepne tramwajowe,
 specjalne wagony do podziemnego przewozu górników,
 wagony mieszkalne dla personelu kolejowego,
 wagony bagażowe i kombinowane pasażersko-bagażowe,
 wagony pocztowe,
 wagony sanitarne, szpitalne, rentgenowskie i podobne,
 wagony więzienne,
 wagony opancerzone,
 wagony specjalnie wyposażone w aparaturę radiową lub telegraficzną,
 wagony szkoleniowe wyposażone w aparaturę, maszyny lub modele w skali zmniejszonej (np. do szkolenia
personelu),
 wagony wystawowe.
30.20.33.0

Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu

Grupowanie to obejmuje:
 pojazdy do transportu towarów siecią szynową (o dowolnej szerokości toru),
 małe pojazdy albo wagony do transportu towarów po szynach, w kopalniach, na terenach budowy,
w fabrykach, magazynach itd.,
 zwykłe wagony odkryte (wagony-platformy, wagony wywrotki itd..) oraz kryte,
 wagony specjalistyczne, takie jak:
 wagony cysterny i podobne (np. wagony zbiornikowe, wagony beczkowozy),
 wagony izolowane albo chłodzone,
 wagony samowyładowcze (wywrotki, wagony dennozsypne itd.),
 wagony niskopodwoziowe do transportu ładunków ciężkich,
 wagony do przewozu tarcicy,
 wagony zbiornikowe wyłożone kamionką itd.,
 wagony ze zbiornikami do transportu chemikaliów,
 wagony z boksami dla koni,
 wagony dwupoziomowe (np. do przewozu samochodów),
 wagony specjalnie wyposażone do przewozu żywego drobiu albo żywych ryb,
 wagony platformy do przewozu innych wagonów,
 wagony wąskotorowe wszelkiego typu,
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 wagony kopalniane,
 wózki do transportu szyn, dźwigarów itd.,
 wagony wyposażone w szyny do przewozu doczepnych wagonów kolejowych,
 wagony specjalnie zaprojektowane do przewozu produktów o wysokiej radioaktywności.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przyczep szynowo-drogowych przeznaczonych głównie do transportu drogowego, ale również przewożonych
na specjalnych wagonach kolejowych wyposażonych w szyny prowadzące, sklasyfikowanych w 29.20.23.0
30.20.4

CZĘŚCI LOKOMOTYW KOLEJOWYCH I TABORU SZYNOWEGO; WYPOSAŻENIE I JEGO CZĘŚCI;
MECHANICZNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE, BEZPIECZEŃSTWA I STEROWANIA RUCHEM

30.20.40.0

Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne
urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem

Grupowanie to obejmuje:
 części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego (pod warunkiem, że części te są identyfikowane, jako
dostosowane do użytku z nimi), takie jak:
 wózki zwrotne o dwóch i więcej osiach, do wagonów osobowych i towarowych,
 wózki jednoosiowe bissela składające się z ramy i tylko jednej osi,
 osie proste i wygięte, nawet zmontowane,
 koła i ich części (piasty kół, obręcze metalowe kół itd.),
 maźnice i ich części (np. korpusy maźnicy),
 wszystkie typy przekładni hamulcowych, w tym:
 hamulce ręczne sterowane bezpośrednio z pojedynczego pojazdu (hamulce dźwigniowe i śrubowe),
 hamulce zespolone sterowane z jednego miejsca dla wszystkich pojazdów składu; obejmują hamulce
na sprężone powietrze i hamulce podciśnieniowe,
 części przekładni hamulcowej, obejmujące szczęki, cylindry, dźwignie itd.,
 zderzaki,
 sprzęgi (np. hakowe, śrubowe lub łańcuchowe, urządzenia sprzęgowe); niektóre układy sprzęgające mogą być
automatyczne,
 ramy i ich części (podłużnice wagonu, dźwigary poprzeczne, prowadnice maźnic itd.), ramy odlewane w całości,
 połączenia korytarzowe i platformy łączące,
 nadwozia (niezamontowane na ostojach) do taboru kolejowego i tramwajowego z silnikiem i bez własnego
napędu (np. do wagonów osobowych, towarowych itd.),
 części tych nadwozi (np. drzwi wagonów, ściany działowe, brzegi wagonów na zawiasach, słupki boczne,
stopnie nadwozia, zbiorniki wody do tendrów),
 węże z głowicami łączącymi do systemów hamulcowych i instalacji grzewczych,
 amortyzatory hydrauliczne do wózków zwrotnych,
 osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych, taki jak:
 gotowe tory, tzn. szyny przymocowane już do podkładów albo innych podpór; mogą mieć formę
skrzyżowań, zwrotnic albo rozjazdów, zakrętów, odcinków prostych itd.,
 hydrauliczne lub sprężynowe urządzenia zatrzymujące, umieszczone na końcu każdego biegu torów w celu
zminimalizowania uderzenia(kozły oporowe),
 mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach, takie
jak:
 ramiona sygnalizatorów, tarcze sygnalizacyjne, kompletne słupy sygnalizacyjne albo bramy sygnałowe,
 mechanizmy torowe (ramy naziemne itd., typu dźwigniowego, pedałowego, korbowego i innych typów)
do napędu zwrotnic, sygnalizatorów itd.,
 hamulce szynowe, urządzenia stosowane w celu zwalniania albo zatrzymywania taboru (np. do zwalniania
przetaczanych wagonów wjeżdżających na bocznicę stacji rozrządowej),
 urządzenia do zatrzymywania pociągów,
 automatyczna aparatura do sygnalizacji mgielnej, urządzenie pneumatyczne, automatycznie umieszcza
na torze sygnalizator mgły, ilekroć sygnalizator wskazuje niebezpieczeństwo,
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 mechanizmy sterujące podnoszeniem i opuszczaniem lub otwieraniem i zamykaniem zapór
na skrzyżowaniach jednopoziomowych,
 sygnalizatory sterowane ręcznie lub elektromechanicznie do pokazywania sygnałów „stój” i „ruszaj” dla
ruchu drogowego i żeglugi,
 części możliwe do identyfikacji, jako przystosowane wyłącznie do ww. urządzeń, np. platformy obrotnic,
ramiona i tarcze sygnalizatora, drążki sterujące, obudowy urządzeń do zamykania zwrotnic, szczelinowe
mechanizmy blokujące,
 meble do siedzenia dla taboru kolejowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 drogowych, kolejowych, itp. tablic sygnalizacyjnych bez części mechanicznych (np. tablic sygnalizacyjnych
ograniczenie prędkości, kierunkowych albo sygnalizujących nachyleniu), sklasyfikowanych zgodnie
z materiałem, z którego zostały wykonane.
30.20.9

USŁUGI REMONTÓW I WYPOSAŻANIA POJAZDÓW SZYNOWYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW
ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO

30.20.91.0

Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi remontów lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz pozostałych pojazdów szynowych,
 usługi związane z wyposażaniem wnętrz lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz pozostałych pojazdów
szynowych, m.in. montaż urządzeń elektrycznych, klimatyzacji, siedzeń, paneli, boazerii, okien,
 specjalistyczne usługi malarskie lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz pozostałych pojazdów
szynowych.
30.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.30

STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I PODOBNE MASZYNY

Klasa ta nie obejmuje:
 spadochronów, sklasyfikowanych w 13.92.23.0,
 uzbrojenia wojskowego i amunicji, sklasyfikowanych w 25.40,
 urządzeń telekomunikacyjnych do satelitów, sklasyfikowanych w 26.30,
 instrumentów lotniczych oraz systemów nawigacji powietrznej, sklasyfikowanych w 26.51,
 sprzętu oświetleniowego dla statków powietrznych, sklasyfikowanego w 27.40,
 części układu zapłonowego i innych elektrycznych części do silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanych
w 27.90,
 maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych
urządzeń, sklasyfikowanych w 28.99.39.0.
30.30.1

SILNIKI LOTNICZE I SILNIKI DO STATKÓW KOSMICZNYCH; NAZIEMNE SZKOLENIOWE SYMULATORY
LOTU I ICH CZĘŚCI

30.30.11.0

Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym

Uwaga:
Przez określenie SILNIKI LOTNICZE należy rozumieć silniki przeznaczone lub przystosowane do montowania
ze śmigłem lub wirnikiem.
30.30.12.0

Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe

30.30.13.0

Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych

Grupowanie to obejmuje:
 silniki odrzutowe strumieniowe,
 silniki odrzutowe pulsacyjne,
 silniki rakietowe.
Grupowanie to nie obejmuje:

 silników turboodrzutowych, sklasyfikowanych w 30.30.12.0.
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30.30.14.0

Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części

Grupowanie to obejmuje:
 symulatory lotu, działające elektronicznie urządzenie elektroniczne steruje wskazaniami przyrządów
pokładowych w taki sposób, aby były one zgodne z parametrami lotu i tworzyły realistyczne wrażenie
odpowiadające zachowaniu się samolotu w danych warunkach lotu,
 trenażery (zwane „link-trainers”), urządzenie składające się z niewielkiej kabiny podpieranej obrotowo
i wyposażonej tak jak kabina pilota, umożliwiające uczniowi wykonywanie wszystkich manewrów potrzebnych
podczas zwykłego lotu,
 części możliwe do identyfikacji, jako przystosowane wyłącznie do ww. urządzeń.
30.30.15.0

Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym

Grupowanie to obejmuje:
 części do tłokowych silników spalinowych lotniczych o zapłonie iskrowym (np. tłoki, cylindry i bloki cylindrów,
głowice cylindrów; tuleje cylindrowe; zawory wlotowe lub wylotów, kolektory wlotowe i wylotowe, pierścienie
tłokowe, korbowody, gaźniki, dysze wtrysku paliwa).
30.30.16.0

Części do silników turbośmigłowych lub turboodrzutowych

Grupowanie to obejmuje:
 części silników turbośmigłowych i turboodrzutowych (m.in. wirniki turbin gazowych, komory spalania oraz
wentylatory silników turboodrzutowych, regulatory dopływu paliwa, dysze paliwowe, części silników
turboodrzutowych (np. pierścienie kadłuba z łopatkami lub bez, koła i tarcze wirnikowe turbin, ze skrzydełkami
lub bez, łopatki i skrzydełka), regulatory ilości paliwa, wtryskiwacze).
30.30.2

BALONY I STEROWCE; SZYBOWCE, LOTNIE ORAZ POZOSTAŁE STATKI POWIETRZNE, BEZ NAPĘDU

30.30.20.0

Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu

Grupowanie to obejmuje statki powietrzne lżejsze od powietrza bez względu na zastosowanie (wojskowe,
sportowe, naukowe, reklamowe itp.), takie jak:
 balony wolne albo na uwięzi (tj. przycumowane liną do ziemi),
 sterowce napędzane mechaniczne,
 szybowce,
 lotnie,
 latawce, które mogą być używane, np. do wynoszenia instrumentów meteorologicznych.
Grupowanie to nie obejmuje:

 latawców, będących wyłącznie zabawkami, sklasyfikowanych w 32.40.39.0.
30.30.3

ŚMIGŁOWCE I SAMOLOTY

30.30.31.0

Śmigłowce

Grupowanie to obejmuje śmigłowce, wyposażone w jeden albo więcej wirników napędzany mechanicznie.
30.30.32.0

Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej ≤ 2 000 kg

30.30.33.0

Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg

30.30.34.0

Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg

30.30.4

STATKI KOSMICZNE (WŁĄCZNIE ZE SZTUCZNYMI SATELITAMI) ORAZ POJAZDY NOŚNE STATKÓW
KOSMICZNYCH

30.30.40.0

Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych

Grupowanie to obejmuje także międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM) i podobne pociski.
30.30.5

POZOSTAŁE CZĘŚCI DO STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH

30.30.50.0

Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych

Grupowanie to obejmuje:
 śmigła i wirniki oraz ich części, do statków powietrznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 podwozia i ich części, do statków powietrznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
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 części do samolotów lub śmigłowców, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części statków powietrznych i statków kosmicznych (włączając sztuczne satelity, części stacji orbitalnych
i pojazdów nośnych statków kosmicznych), gdzie indziej niesklasyfikowane,
 fotele i ich części, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
30.30.6

USŁUGI ZWIĄZANE Z REMONTAMI I PRZEBUDOWĄ STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ SILNIKÓW
LOTNICZYCH

30.30.60.0

Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych

30.30.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW
KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN

30.30.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych
i podobnych maszyn

30.40

WOJSKOWE POJAZDY BOJOWE

Klasa ta nie obejmuje:
 broni i amunicji, sklasyfikowanych w 25.40.
30.40.10.0

Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części

Grupowanie to obejmuje
 czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
30.40.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych

30.91

MOTOCYKLE

Klasa ta nie obejmuje:
 wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanego w 29.31,
 konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.50.0.
30.91.1

MOTOCYKLE I PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE BOCZNE

30.91.11.0

Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy, wewnętrznego spalania,
o pojemności skokowej ≤ 50 cm³

Grupowanie to obejmuje:
 motocykle (włączając motorowery oraz rowery), wyposażone w pomocnicze silniki, z silnikiem tłokowym
wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej cylindra ≤ 50 cm³.
30.91.12.0

Motocykle z silnikiem tłokowym, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm³

Grupowanie to obejmuje:
 skutery o pojemności skokowej cylindra > 50 cm³, ale <= 250 cm³,
 motocykle, włączając motorowery, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania.
30.91.13.0

Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne

Grupowanie to obejmuje:
 rowery, z pomocniczym silnikiem elektrycznym o mocy znamionowej ciągłej ≤ 250 W,
 motocykle, włączając motorowery oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki i wózki boczne do motocykli.
30.91.2

CZĘŚCI I AKCESORIA DO MOTOCYKLI I PRZYCZEP MOTOCYKLOWYCH BOCZNYCH

30.91.20.0

Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

Grupowanie to obejmuje:
 hamulce i ich części, do motocykli, włącznie z motorowerami,
 skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części, do motocykli, włącznie z motorowerami,
 koła jezdne oraz ich części i akcesoria, do motocykli, włącznie z motorowerami,
 tłumiki i rury wydechowe, i ich części, do motocykli, włącznie z motorowerami,
 sprzęgła i ich części, do motocykli, włącznie z motorowerami,
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 części i akcesoria do motocykli, włącznie z motorowerami, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych z zapłonem
iskrowym lub z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym i średnioprężnym), gdzie indziej niesklasyfikowane.
30.91.3

SILNIKI SPALINOWE TŁOKOWE WEWNĘTRZNEGO SPALANIA, W RODZAJU STOSOWANYCH
W MOTOCYKLACH

Kategoria ta obejmuje silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny,
w rodzaju stosowanych w motocyklach.
30.91.31.0

Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej
≤ 1000 cm³, do motocykli

30.91.32.0

Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej
> 1000 cm³, do motocykli

30.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli

30.92

ROWERY I WÓZKI INWALIDZKIE

Klasa ta nie obejmuje:
 rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanych w 30.91.1,
 zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki dwu- i trzykołowe, z tworzyw
sztucznych, sklasyfikowanych w 32.40.31.0.
30.92.10.0

Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów

Grupowanie to obejmuje rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze),
bezsilnikowe.
30.92.20.0

Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów

Grupowanie to obejmuje wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie
w inny sposób.
30.92.30.0

Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz
do wózków inwalidzkich

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria do wózków dla osób niepełnosprawnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 ramy i widelce oraz ich części, do rowerów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 obręcze kół i szprychy, do rowerów,
 piasty, inne niż piasty hamujące („torpedo”) oraz koła łańcuchowe wolnych kół, do rowerów,
 hamulce, włączając piasty hamujące i ich części, do rowerów,
 siodełka, do rowerów,
 pedały i mechanizm korbowy oraz ich części, do rowerów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 kierownice, bagażniki, przerzutki, do rowerów,
 części i akcesoria do rowerów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
30.92.40.0

Wózki dziecięce i ich części

30.92.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich

30.99

POZOSTAŁY SPRZĘT TRANSPORTOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

30.99.10.0

Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany

Grupowanie to obejmuje także:
 pojazdy pchane lub ciągnione ręcznie bez napędu mechanicznego (np. wózki bagażowe, sanki, wózki na zakupy
itp.).,
 pojazdy ciągnione przez zwierzęta.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 wózków roboczych, nawet wyposażonych w sprzęt do podnoszenia czy przemieszczania, nawet samojezdnych,
stosowanych w zakładach przemysłowych, sklasyfikowanej w 28.22.14.0,

 wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach, sklasyfikowanej w 31.01.
30.99.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej
niesklasyfikowanego

Dział 31

MEBLE

Dział ten obejmuje:
 meble i wyroby pokrewne, z dowolnego materiału, z wyłączeniem kamienia, betonu i ceramiki.
Uwaga:
Procesy stosowane w produkcji mebli są standardowymi metodami polegającymi na formowaniu materiału
i zmontowaniu elementów, włączając cięcie, formowanie i laminowanie oraz zaprojektowanie wyrobu, ze względu
na estetyczne i funkcjonalne właściwości.
31.00

MEBLE DO SIEDZENIA I ICH CZĘŚCI; CZĘŚCI POZOSTAŁYCH MEBLI

31.00.1

MEBLE DO SIEDZENIA I ICH CZĘŚCI

31.00.11.0

Meble do siedzenia o konstrukcji głównie metalowej

Grupowanie to obejmuje:
 meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania,
 meble do siedzenia, z metalową ramą, nawet tapicerowane.
31.00.12.0

Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej

Grupowanie to obejmuje:
 meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości,
 meble do siedzenia, z drewnianą ramą, nawet tapicerowane,
 meble do siedzenia, z bambusa lub rattanowe, trzcinowe, wiklinowe lub z podobnych materiałów.
31.00.13.0

Pozostałe meble do siedzenia

Grupowanie to obejmuje także foteliki samochodowe do bezpiecznego przewożenia dzieci.
31.00.14.0

Części mebli do siedzenia

Grupowanie to obejmuje części mebli do siedzenia, z drewna i inne niż z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31.00.2

CZĘŚCI MEBLI, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI MEBLI DO SIEDZENIA

31.00.20.0

Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia

Grupowanie to obejmuje części mebli, z metalu, drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31.00.9

USŁUGI ZWIĄZANE Z TAPICEROWANIEM KRZESEŁ I INNYCH MEBLI DO SIEDZENIA; USŁUGI
PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MEBLI DO SIEDZENIA I ICH CZĘŚCI ORAZ CZĘŚCI
POZOSTAŁYCH MEBLI

31.00.91.0

Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia

31.00.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części
pozostałych mebli

31.01

MEBLE BIUROWE I SKLEPOWE

Klasa ta obejmuje:
 wózki dekoracyjne wykorzystywane w restauracjach,
 meble w rodzaju używanych w biurze i sklepie, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki.
Klasa ta nie obejmuje:
 mebli do siedzenia, sklasyfikowanych w 31.00.1.
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31.01.11.0

Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze

Grupowanie to obejmuje:
 meble metalowe, w rodzaju używanych w biurze (biurka z metalową ramą, szafki z drzwiczkami, klapami lub
żaluzjami, szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami).
31.01.12.0

Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze

Grupowanie to obejmuje:
 meble drewniane, w rodzaju używanych w biurze (biurka z drewnianą ramą, szafki z drzwiczkami, klapami lub
żaluzjami, szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami).
31.01.13.0

Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie

31.01.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli biurowych i sklepowych

31.02

MEBLE KUCHENNE

31.02.10.0

Meble kuchenne

Grupowanie to obejmuje meble drewniane (włączając meble do zabudowy), w rodzaju używanych w kuchni.
Grupowanie to nie obejmuje:
 mebli do siedzenia, sklasyfikowanych w 31.00.1.
31.02.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli kuchennych

31.03

MATERACE

31.03.1

STELAŻE POD MATERACE I MATERACE

31.03.11.0

Stelaże pod materace

Grupowanie to obejmuje stelaże pod materace dla ram łóżkowych
31.03.12.0

Materace

Grupowanie to obejmuje:
 materace z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte,
 materace wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gumowych materaców nadmuchiwanych i gumowych materaców do łóżek wodnych, sklasyfikowanych
w 22.19.73.0.
31.03.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MATERACY

31.03.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy

31.09

POZOSTAŁE MEBLE

Klasa ta nie obejmuje:
 mebli do siedzenia, sklasyfikowanych w 31.00.1.
31.09.1

POZOSTAŁE MEBLE

31.09.11.0

Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje łóżka metalowe i pozostałe meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31.09.12.0

Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach

31.09.13.0

Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to nie obejmuje:
 mebli drewnianych, w rodzaju używanych w biurze, sklasyfikowanych w 31.01.12.0,
 mebli drewnianych, w rodzaju używanych w sklepie, sklasyfikowanych w 31.01.13.0,
 mebli drewnianych, w rodzaju używanych w kuchni, sklasyfikowanych w 31.02.10.0,
 mebli drewnianych, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach, sklasyfikowanych
w 31.09.12.0.
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31.09.14.0

Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny,
wikliny, bambusa)

Grupowanie to obejmuje:
 meble z tworzyw sztucznych,
 meble z bambusa lub rattanowe, trzcinowe, wiklinowe lub z podobnych materiałów,
 meble z pozostałych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31.09.9

USŁUGI W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA NOWYCH MEBLI, Z WYŁĄCZENIEM TAPICEROWANIA KRZESEŁ
I POZOSTAŁYCH MEBLI DO SIEDZENIA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
POZOSTAŁYCH MEBLI

Kategoria ta nie obejmuje:
 naprawy i konserwacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.
31.09.91.0

Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych
mebli do siedzenia

31.09.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli

Dział 32

POZOSTAŁE WYROBY

Dział ten obejmuje:
 różnorodne wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Uwaga:
Niniejszy dział obejmuje pozostałe produkty przetwórstwa przemysłowego – procesy produkcyjne, materiały
wejściowe oraz przeznaczenie produkowanych wyrobów mogą się znacznie różnić, zaś przyjęte kryteria
przypisywania grupowań do działów nie mają tutaj zastosowania.
32.11

MONETY

32.11.10.0

Monety

Grupowanie to obejmuje monety, włącznie z monetami będącymi prawnym środkiem płatniczym.
Grupowanie to nie obejmuje
 medali, sklasyfikowanych w 25.99.24.0 lub 32.12.13.0 lub 32.13.10.0,
 biżuterii wykonanej z monet, sklasyfikowanych w 32.12.13.0 lub 32.13.10.0,
 zbiorów kolekcjonerskich o wartości numizmatycznej, sklasyfikowanych w 91.02.20.0.
32.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją monet

32.12

BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY JUBILERSKIE

32.12.11.0

Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone,
obrobione, ale nieobsadzone

Grupowanie to obejmuje:
 perły hodowlane, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone,
 perły hodowlane tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu,
 diamenty, obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone,
 rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone,
 rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu,
 kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione
lub obsadzone, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 kamienie szlachetne oraz półszlachetne, obrobione, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia
transportu.
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32.12.12.0

Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych,
szlachetnych lub półszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 diamenty przemysłowe, obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone,
 pył i proszek z diamentów, włączając diamenty syntetyczne,
 pył i proszek z pozostałych kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, nieobrobionych, sklasyfikowanych w 08.99.21.0.
32.12.13.0

Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego
metalem szlachetnym

Grupowanie to obejmuje:
 biżuteria i jej części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym,
 wyroby jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego
metalem szlachetnym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 biżuterii o wieku przekraczającym 100 lat, sklasyfikowanych w 91.02.20.0.
32.12.14.0

Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych,
kamieni szlachetnych lub półszlachetnych

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, gdzie indziej
nieklasyfikowane,
 wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, gdzie indziej nieklasyfikowane,
 wyroby z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), włączając
naszyjniki, bransoletki, gdzie indziej nieklasyfikowane,
 paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części, z metali szlachetnych lub z metali pokrytych metalem
szlachetnym, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów

32.13

BIŻUTERIA SZTUCZNA I PODOBNE WYROBY

32.13.10.0

Biżuteria sztuczna i podobne wyroby

Grupowanie to obejmuje:
 spinki do mankietów i inne spinki, z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego srebrem, złotem lub platyną,
 sztuczna biżuteria, z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego metalem szlachetnym,
 paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części, z metali nieszlachetnych nawet pozłacanych lub
posrebrzanych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 biżuteria sztuczna i podobne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów

32.20

INSTRUMENTY MUZYCZNE

Klasa ta nie obejmuje:
 mikrofonów, wzmacniaczy, głośników, słuchawek i podobnych urządzeń, sklasyfikowanych w 26.40.4,
 gramofonów, magnetofonów i podobnych wyrobów, sklasyfikowanych w 26.40.3,
 instrumentów muzycznych - zabawek, sklasyfikowanych w 32.40.3,
 renowacji organów i pozostałych historycznych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.10.0,
 wydawania nagranych kaset, taśm i płyt, z zarejestrowanym dźwiękiem i obrazem, sklasyfikowanego
w 59.20.1,
 strojenia fortepianów, sklasyfikowanego w 95.29.13.0.
32.20.1

FORTEPIANY, ORGANY ORAZ POZOSTAŁE STRUNOWE, DĘTE I KLAWISZOWE INSTRUMENTY
MUZYCZNE; METRONOMY, WIDEŁKI STROIKOWE; MECHANIZMY POZYTYWEK
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32.20.11.0

Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe

Grupowanie to obejmuje:
 fortepiany i pianina, włączając automatyczne,
 klawesyny,
 pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe (np. szpinety i klawikordy).
32.20.12.0

Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne

Grupowanie to obejmuje:
 skrzypce, wiole i altówki, wiolonczele, wiole basowe i kontrabasy,
 pozostałe instrumenty muzyczne smyczkowe,
 gitary, banjo, harfy, mandoliny, ukulele, bałałajki,
 cytry lub sitary,
 cymbały,
 pozostałe instrumenty muzyczne strunowe.
Grupowanie to nie obejmuje:

 cymbałów - perkusyjnych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanych w 32.20.15.0.
32.20.13.0

Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony
i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte

Grupowanie to obejmuje:
 instrumenty dęte blaszane,
 akordeony i podobne instrumenty, koncertyny (odmiana harmonii ręcznej), bandoneony i akordeony
pedałowe,
 organki ustne (harmonijki), organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe
z wolnym metalowym stroikiem,
 okaryny i świstawki suwakowe,
 tzw. instrumenty „dęte drewniane” (tj. flety poprzeczne, flety podłużne, piszczałki, flażolety, oboje, klarnety,
rożki angielskie, fagoty, saksofony i sarusofony),
 dudy i pozostałe dęte instrumenty muzyczne.
32.20.14.0

Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być
wzmacniany elektrycznie

Grupowanie to obejmuje instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi
być wzmacniany elektrycznie, takie jak:
 organy klawiszowe,
 pianina cyfrowe, klawiszowe,
 syntezatory klawiszowe,
 gitary,
 akordeony,
 instrumenty muzyczne nieklawiszowe.
32.20.15.0

Pozostałe instrumenty muzyczne

Grupowanie to obejmuje:
 perkusyjne instrumenty muzyczne (np. bębny, kotły, czynele, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy, tamtamy, trójkąty, ksylofony, dzwony, zestawy dzwonów, dzwony grające i dzwony rurowe),
 pozytywki,
 szafy grające,
 katarynki,
 mechaniczne ptaki śpiewające,
 piły grające,
 inne instrumenty fantazyjne, takie jak: grzechotki i syrenki ustne,
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 wabiki dowolnego rodzaju,
 gwizdki,
 rogi, w tym rogi przywołujące,
 pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne,
 pozostałe instrumenty muzyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 cymbałów strunowych, sklasyfikowanych w 32.20.12.0.
32.20.16.0

Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny
do instrumentów muzycznych

32.20.2

CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

32.20.20.0

Części i akcesoria do instrumentów muzycznych

Grupowanie to obejmuje:
 części i akcesoria pianin i fortepianów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria strunowych instrumentów muzycznych nieklawiszowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria instrumentów muzycznych, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony,
elektrycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 części i akcesoria klarnetów, trąbek, kobz, organów piszczałkowych klawiszowych, fisharmonii i podobnych
instrumentów klawiszowych z wolnym metalowym stroikiem, akordeonów i podobnych instrumentów,
harmonijek ustnych i pozostałych instrumentów objętych grupowaniem 32.20.13.0, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 części i akcesoria instrumentów muzycznych "np. karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów
muzycznych", do szaf grających, katarynek i pozostałych instrumentów muzycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane; metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów.
32.20.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

32.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych

32.30

SPRZĘT SPORTOWY

Klasa ta nie obejmuje:
 żagli do łodzi, sklasyfikowanych w 13.92.22.0,
 odzieży sportowej, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach grupy 14.1,
 wyrobów rymarskich przeznaczonych dla zwierząt, uprzęży, batów, pejczów i sprzętu do jazdy konnej,
sklasyfikowanych w 15.12.11.0,
 obuwia sportowego, sklasyfikowanego w 15.20.2,
 broni sportowej i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.12.0,
 odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów, sklasyfikowanych w 25.99,
 pojazdów sportowych innych niż sanki i tobogany, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów
29 i 30,
 łodzi, sklasyfikowanych w 30.12,
 stołów bilardowych, sklasyfikowanych w 32.40.42.0,
 gogli ochronnych sklasyfikowanych w 32.50.42.0,
 zatyczek do uszu i nosa (np. do ochrony przy pływaniu i przed hałasem), sklasyfikowanych w 32.99.11.0,
 napraw sprzętu sportowego, sklasyfikowanych w 95.29.14.0.
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32.30.11.0

Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki;
części

Grupowanie to obejmuje:
 narty do sportów zimowych, włączając narty biegowe, monoski (narty do jazdy figurowej na jednej narcie)
i deski snowboardowe, narty do skoków narciarskich,
 wiązania do nart i inne wyposażenie do nart do sportów zimowych,
 łyżwy i wrotki (włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami) oraz części i akcesoria
łyżew i wrotek, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.30.12.0

Obuwie narciarskie

32.30.13.0

Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych

Grupowanie to obejmuje:
 narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe i inny sprzęt do sportów wodnych, taki jak: pomosty
(platformy) dla nurków, zjeżdżalnie, płetwy dla nurków i maski do oddychania, w rodzaju stosowanych bez
butli z tlenem lub ze sprężonym powietrzem oraz proste rurki do oddychania pod wodą dla pływaków lub
nurków,
 nadmuchiwane rękawki, kołnierze, pasy lub podobne wyroby, nieskonstruowane do celów zabezpieczenia
przed utonięciem ani do celów ratownictwa, ale zapewniające zdolność utrzymywania się na powierzchni wody
podczas nauki pływania.
32.30.14.0

Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny

Grupowanie to obejmuje wyroby i wyposażenie do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimnastyczny lub
lekkoatletyczny, taki jak:
 poprzeczki i obręcze trapezów, drążki poziome i równoległe, równoważnie, kozły gimnastyczne, konie z łękami,
trampoliny, sznury do wspinania i drabinki sznurowe, drabinki ścienne, maczugi do gimnastyki, hantle i sztangi,
piłki lekarskie, przyrządy wioślarskie, kolarskie i inne aparaty do ćwiczeń, ekspandery, przedmioty do ściskania
w ręku, bloki startowe, płotki do biegów, zeskocznie i podpórki, tyczki do skoków, materace do zeskoczni,
oszczepy, dyski, młoty i akcesoria golfowe, kule i worki do uderzania (worki do boksowania), ringi bokserskie
i zapaśnicze, przeszkody do pokonywania.
32.30.15.0

Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki

Grupowanie to obejmuje:
 rękawice zaprojektowane specjalnie do stosowania w sporcie, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej,
 kije golfowe i pozostały sprzęt golfowy, taki jak piłki golfowe, przyrządy golfowe,
 sprzęt do tenisa stołowego (ping-ponga), taki jak: stoły (z nogami lub bez), rakietki, piłki i siatki,
 rakiety do tenisa ziemnego, badmintonowe, squasha lub podobne, nawet z naciągiem,
 piłki do tenisa ziemnego,
 piłki gimnastyczne, nadmuchiwane, przeznaczone do ogólnych ćwiczeń fizycznych,
 piłki do krykieta i polo, piłki nożnej, rugby i podobne (włączając dętki i pokrowce na te piłki),
 piłki do piłki wodnej, koszykówki i podobne rodzaje piłek z wentylem,
 wyposażenie do gry w krykieta i w polo (inne niż piłki),
 baseny i brodziki, ślizgawki wodne,
 sprzęt sporty lub do gier na świeżym powietrzu, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.30.16.0

Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wędziska
 pozostały sprzęt wędkarski, taki jak:
 kołowrotki i oprawy kołowrotków,
 sztuczne przynęty (np. imitacje ryb, much, owadów lub robaków) i haczyki wyposażone w takie przynęty,
 przynęty do spinningów,
 zmontowane żyłki i mechanizmy do zarzucania,
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pływaki wędkarskie (korkowe, szklane, z piór itp.), w tym pływaki świecące,
obsady do nawijania żyłek,
automatyczne mechanizmy czujnikowe,
zmontowane przelotki wędkarskie (inne niż wykonane ze szlachetnych lub półszlachetnych kamieni),
obciążniki oraz dzwonki do wędek, o ile zostały zamocowane lub przymocowane do zewnętrznych zacisków,
zapięć lub innych urządzeń.
 przybory łowieckie, takie jak ptaki-wabiki i lustra do polowania na skowronki,
 siatki na motyle,
 przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wabików wydających dźwięki wszelkich rodzajów, sklasyfikowanych w 32.20.15.0,
 ptaków wypchanych, sklasyfikowanych w 91.02.20.0.
32.30.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego

32.40

GRY I ZABAWKI

Klasa ta obejmuje:
 gry i zabawki (włączając elektroniczne),
 zestawy hobbystyczne,
 pojazdy dziecięce, z wyłączeniem metalowych rowerów dwu- i trzykołowych.
Klasa ta nie obejmuje:
 konsoli do gier wideo, sklasyfikowanej w 26.40.60.0,
 akcesoriów do sztuk magicznych i żartów, sklasyfikowanych w 32.99.51.0.
32.40.1

LALKI PRZEDSTAWIAJĄCE WYŁĄCZNIE LUDZKIE POSTACIE; ZABAWKI PRZEDSTAWIAJĄCE
ZWIERZĘTA LUB POSTACIE INNE NIŻ LUDZKIE; ICH CZĘŚCI

32.40.11.0

Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie

32.40.12.0

Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie

Grupowanie to obejmuje:
 zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie, nawet, jeżeli posiadają w przeważającej
mierze ludzkie cechy fizyczne (np. anioły, roboty, diabły, potwory), włącznie z wykorzystywanymi
w przedstawieniach kukiełkowych. Mogą one być wykonane z dowolnego materiału, mogą zawierać
mechanizmy pozwalające na odtwarzanie ruchów lub głosu i mogą być ubrane.
32.40.13.0

Części i akcesoria lalek przedstawiających ludzkie postacie

Grupowanie to obejmuje także szklane oczy dla lalek sterowane mechanizmem zamykającym.
32.40.2

KOLEJKI ELEKTRYCZNE ORAZ ICH WYPOSAŻENIE DODATKOWE;
W ZMNIEJSZONEJ SKALI LUB ZESTAWY I ZABAWKI KONSTRUKCYJNE

POZOSTAŁE

MODELE

32.40.20.0

Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub
zestawy i zabawki konstrukcyjne

Grupowanie to obejmuje:
 pociągi /kolejki elektryczne, włącznie z torami, urządzeniami sygnalizacyjnymi i innym wyposażeniem do nich,
 zestawy do składania modeli redukcyjnych „w skali”, nawet z napędem,
 zestawy i zabawki konstrukcyjne (z włączeniem „w skali”).
32.40.3

POZOSTAŁE ZABAWKI, WŁĄCZAJĄC INSTRUMENTY MUZYCZNE DO ZABAWY

32.40.31.0

Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek

Grupowanie to obejmuje:
 dziecięce rowerki trzykołowe i podobne,
 dwu- lub trzykołowe hulajnogi,
 zabawki na kółkach napędzane pedałami lub ręcznie, w kształcie zwierząt,
 samochody na pedały, często w postaci miniaturowych samochodów sportowych, dżipów, ciężarówek itp.,
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 zabawki na kółkach, napędzane za pomocą ręcznych dźwigni,
 zabawki na kółkach, które przeznaczone są do ciągnięcia lub popychania i są wystarczająco duże do wożenia
dzieci,
 pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika < 49 cm³,
 samochody dla dzieci napędzane silnikiem,
 wózki dla lalek, nawet składane, takie jak: spacerówki, wózki głębokie, wózki spacerowe itp., włączając pościel
do wózków.
Grupowanie to nie obejmuje:

 rowerów, sklasyfikowanych w 30.92.10.0.
32.40.32.0

Układanki

Grupowanie to obejmuje układanki dowolnego rodzaju.
32.40.39.0

Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pasty modelarskie przeznaczone do zabawy dla dzieci,
 zabawkowe instrumenty muzyczne (pianina, trąbki, bębenki, gramofony, organki ustne, akordeony, ksylofony,
pozytywki itp.),
 zabawkowy sprzęt sportowy, nawet w zestawach (np. zestawy do golfa, tenisa, łucznictwa, do gry w bilard, kije
basebolowe, kije do krykieta, kije do hokeja),
 balony zabawki i latawce do zabawy,
 cynowe żołnierzyki i tym podobne oraz uzbrojenie będące zabawkami,
 zabawki imitujące broń,
 domki i mebelki dla lalek, włącznie z pościelą,
 zastawy do herbaty i kawy dla lalek,
 zabawkowe sklepy i podobne,
 zestawy wiejskiego podwórza itp.,
 miniaturowe modele (odlewy) z metalu,
 namioty dla dzieci do zabawy, do użytku w pomieszczeniu lub na zewnątrz,
 zestaw przeznaczone dla dzieci do wykonywania biżuterii, składające się z: różnych koralików, syntetycznego
sznurka do nawlekania, magnetycznych kostek oraz woreczka ściąganego sznurkiem,
 gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.40.4

POZOSTAŁE GRY

32.40.41.0

Karty do gry

32.40.42.0

Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe
gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu

Grupowanie to obejmuje:
 sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard,
 gry, nawet z ekranem, uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek
innymi środkami płatniczymi oraz części tych gier,
 zestawy elektrycznych samochodów wyścigowych, o charakterze gier ze współzawodnictwem,
 specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach,
 wyposażenie automatycznych kręgielni,
 bilardy elektryczne,
 sprzęt do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, gdzie indziej niesklasyfikowany.
32.40.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GIER I ZABAWEK

32.40.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek
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32.50

URZĄDZENIA, INSTRUMENTY I WYROBY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

Klasa ta obejmuje:
 aparaturę i meble laboratoryjne, instrumenty medyczne (włączając chirurgiczne); urządzenia i artykuły
chirurgiczne, sprzęt i artykuły dentystyczne (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne)
i przyrządy ortopedyczne,
 meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie,
np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną,
 fotele fryzjerskie i podobne.
Klasa ta nie obejmuje:
 klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanych w 20.42.18.0,
 impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanych w 21.20.2,
 aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 26.60,
 aparatów słuchowych, sklasyfikowanych w 26.60.14.0,
 wózków inwalidzkich, sklasyfikowanych w 30.92.20.0,
 usług optyków, sklasyfikowanych w 47.00.83.0.
32.50.1

URZĄDZENIA I INSTRUMENTY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNE I DENTYSTYCZNE

32.50.11.0

Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych

Grupowanie to obejmuje:
 piece oporowe, do zastosowań dentystycznych,
 piece indukcyjne, do zastosowań dentystycznych,
 piece działające na zasadzie strat dielektrycznych, do zastosowań dentystycznych,
 urządzenia (inne niż piece) do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat
dielektrycznych, do zastosowań dentystycznych,
 wiertarki dentystyczne, z ramionami przegubowymi, zamontowane na osobnej podstawie,
 wiertła dentystyczne, tarcze, frezy, dryle kanałowe i szczotki, przeznaczone specjalnie do użytku z wiertarką
dentystyczną lub rękojeścią do końcówek,
 urządzenia do płukania ust ze spluwaczką,
 urządzenia do depolimeryzacji (świetlnej lub termicznej), amalgamatory, skalery ultradźwiękowe, sprzęt
elektrochirurgiczny itp.,
 urządzenia do leczenia zębów, działające przy wykorzystaniu laserów,
 fotele dentystyczne z wbudowanym sprzętem dentystycznym,
 urządzenia i instrumenty, do zastosowań dentystycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 foteli dentystycznych bez wbudowanego sprzętu dentystycznego, sklasyfikowanych w 32.50.30.0,
 cementów dentystycznych i innych wypełniaczy, sklasyfikowanych w 32.50.50.0.
32.50.12.0

Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne

32.50.13.0

Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe
instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wirówki, w rodzaju stosowanych w laboratoriach,
 strzykawki, z igłami lub bez, stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii,
 metalowe igły do zastrzyków, stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii,
 igły chirurgiczne, stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii,
 pozostałe igły oraz cewniki, kaniule i podobne, stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii,
 przyrządy i urządzenia okulistyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi,
 endoskopy stosowane w medycynie, chirurgii lub weterynarii,
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termometry szpitalne lub weterynaryjne, cieczowe, do bezpośredniego odczytu,
urządzenia sztucznej nerki,
aparatura do diatermii,
aparatura do transfuzji stosowana w medycynie,
aparatura i przyrządy, do anestezji,
aparatura do stymulacji nerwów,
aparatura i przyrządy, stosowane w medycynie, chirurgii lub weterynarii, gdzie indziej niesklasyfikowane.

32.50.2

INSTRUMENTY I URZĄDZENIA DO ZASTOSOWAŃ TERAPEUTYCZNYCH; WYROBY PROTETYKI
DENTYSTYCZNEJ I WYROBY ORTOPEDYCZNE

32.50.21.0

Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory

Grupowanie to obejmuje:
 urządzenia do mechanoterapii,
 aparatura do masażu, włączając aparaturę do wibracyjnego masażu elektrycznego,
 aparatura do testów psychotechnicznych,
 aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory
terapeutyczne.
32.50.22.0

Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej;
protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 przyrządy ortopedyczne,
 szyny, temblaki i inny sprzęt stosowany przy złamaniach,
 sztuczne zęby i pozostałe wyroby protetyki dentystycznej, włączając naprawę protez dentystycznych,
 sztuczne stawy do celów ortopedycznych,
 protezy oczne i pozostałe protezy, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 obuwie ortopedyczne i specjalne wkładki, wykonywane na miarę,
 pasy podtrzymujące lub korekcyjne, będące urządzeniami ortopedycznymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 aparatów słuchowych, sklasyfikowanych w 26.60.14.0.
32.50.23.0

Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych

Grupowanie to obejmuje:
 artykuły i urządzenia, zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa.
Grupowanie to nie obejmuje:
 części do aparatów słuchowych, sklasyfikowanych w 26.60.14.0.
32.50.3

MEBLE LEKARSKIE, CHIRURGICZNE, DENTYSTYCZNE
DENTYSTYCZNE, FRYZJERSKIE I PODOBNE ORAZ ICH CZĘŚCI

LUB

WETERYNARYJNE;

FOTELE

32.50.30.0

Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie
i podobne oraz ich części

Grupowanie to obejmuje:
 fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne, wyposażone w urządzenia obrotowe, regulowania oparcia
i podnoszenia oraz ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 stoły operacyjne, stoły do badań i pozostałe meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne.
32.50.4

OKULARY, SOCZEWKI I ICH CZĘŚCI

32.50.41.0

Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów

Grupowanie to obejmuje:
 soczewki kontaktowe,
 soczewki okularowe szklane i z materiałów innych niż szkło.
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32.50.42.0

Okulary, gogle i tym podobne wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów

Grupowanie to obejmuje:
 okulary przeciwsłoneczne,
 okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne lub do innych celów.
32.50.43.0

Oprawki do okularów i podobnych wyrobów

32.50.44.0

Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów

Grupowanie to obejmuje:
 części oprawek do okularów, okularów ochronnych i tym podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.50.5

POZOSTAŁE URZĄDZENIA I INSTRUMENTY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNE

32.50.50.0

Pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne

Grupowanie to obejmuje:
 sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne,
 sterylne materiały, włącznie ze sterylnymi wchłanianymi nićmi chirurgicznymi lub dentystycznymi,
 sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran,
 sterylne opatrunki i sterylne tampony,
 sterylne absorpcyjne chirurgiczne lub dentystyczne środki tamujące krwawienie,
 cementy dentystyczne i inne wypełniacze,
 cementy do rekonstrukcji kości,
 preparaty żelowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub weterynarii, jako środki do smarowania części
ciała podczas operacji chirurgicznych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy
ciałem i instrumentami medycznymi,
 prześcieradła chirurgiczne,
 pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.50.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

URZĄDZEŃ,

INSTRUMENTÓW

32.50.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne

32.91

MIOTŁY, SZCZOTKI I PĘDZLE

32.91.11.0

Miotły i szczotki, do stosowania w gospodarstwie domowym

Grupowanie to obejmuje:
 miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozostałych materiałów pochodzenia roślinnego,
z uchwytami lub bez,
 mopy i przybory do odkurzania wykonane ze skóry wyprawionej,
 mechaniczne szczotki do zamiatania podłóg, obsługiwane ręcznie, bezsilnikowe,
 szczotki do zamiatania dróg,
 domowe miotły i szczotki, włączając szczotki do butów i do ubrania,
 szczotki do szczotkowania i czesania zwierząt,
 kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli,
 wycieraczki do szyb, gumowe lub z innych giętkich materiałów,
 miotły i szczotki, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.91.12.0

Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku
osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne

Grupowanie to obejmuje:
 szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych,
 pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe szczoteczki
kosmetyczne do użytku osobistego,
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 pędzle artystyczne i pędzle do pisania,
 pędzle do nakładania kosmetyków.
32.91.19.0

Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne,
 poduszki i wałki, do malowania,
 szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów,
 pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli

32.99

POZOSTAŁE WYROBY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

32.99.1

NAKRYCIA GŁOWY OCHRONNE; PIÓRA, DŁUGOPISY I OŁÓWKI, TABLICE, DATOWNIKI, PIECZĘCIE
I PODUSZKI DO TUSZU; TAŚMY DO MASZYN DO PISANIA

32.99.11.0

Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby ochronne z tworzyw sztucznych oraz z pozostałych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 wyroby ochronne z gumy, innej niż ebonit, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 odzież ochronna, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej,
 odzież ognioodporna,
 rękawice ochronne dla wszystkich zawodów, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej,
 pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i inne wyroby ochronne ze skóry wyprawionej lub
ze skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywem
sztucznym lub gumą, z dzianin i z dowolnego materiału włókienniczego,
 części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z dzianin,
 gotowe dodatki odzieżowe i części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dowolnego materiału włókienniczego,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
 kamizelki i pasy ratunkowe, z dowolnego materiału włókienniczego,
 obłożenia jednorazowego użytku z materiałów włókienniczych, typu używanego podczas procedur
chirurgicznych,
 wyroby gotowe, włącznie z wykrojami odzieży, z filcu i materiałów włókienniczych, gdzie indziej
nieklasyfikowane,
 nakrycia głowy zabezpieczające, nawet z podszyciem lub przybraniem,
 czepki i czapeczki kąpielowe i pozostałe nakrycia głowy, nawet z podszyciem lub przybraniem, z gumy lub
tworzyw sztucznych,
 odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, z azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu lub azbestu
i węglanu magnezu,
 aparaty do oddychania oraz maski gazowe,
 zatyczki do nosa i uszu (np. do ochrony podczas pływania i przed hałasem),
 sprzęt ratowniczy z korka,
 pasy bezpieczeństwa dla monterów i inne pasy do celów zawodowych,
 sprzęt i wyroby ochronne, gdzie indziej niesklasyfikowany.
32.99.12.0

Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami
porowatymi; ołówki automatyczne

Grupowanie to obejmuje:
 pióra kulkowe i długopisy z ciekłym atramentem (z obracającą się kulką),
 pióra kulkowe i długopisy z wymiennym wkładem,
 pozostałe pióra kulkowe i długopisy,
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 pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi,
 ołówki automatyczne.
32.99.13.0

Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra

32.99.14.0

Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne;
ich części

Grupowanie to obejmuje:
 komplety składające się z dwóch lub więcej następujących artykułów: piór kulkowych i długopisów, pisaków
i piór z końcówkami filcowymi lub porowatymi, piór wiecznych i ołówków automatycznych,
 wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika z tuszem,
 stalówki i ich ostrza,
 części piór kulkowych i długopisów, pisaków i piór z końcówkami filcowymi lub porowatymi, markerów, piór
wiecznych i ołówków automatycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, obsadki do piór, obsadki do ołówków
lub podobnych oraz rapidografy.
32.99.15.0

Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania,
kredy krawieckie

Grupowanie to nie obejmuje:
 ołówków automatycznych, sklasyfikowanych w 32.99.12.0.
32.99.16.0

Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.;
taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu

32.99.2

PARASOLE; LASKI; GUZIKI; FORMY DO GUZIKÓW; ZATRZASKI; ICH CZĘŚCI

32.99.21.0

Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie i tym podobne

Grupowanie to obejmuje:
 parasole ogrodowe lub podobne parasole,
 parasole z trzonem teleskopowym,
 parasole i parasole przeciwsłoneczne, włączając parasole-laski,
 laski, stołki myśliwskie i tym podobne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 biczy i szpicrut, sklasyfikowanych w 15.12.11.0.
32.99.22.0

Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich
i tym podobnych

Grupowanie to obejmuje:
 szkielety parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach (drzewcach), do parasoli, w tym parasoli
przeciwsłonecznych,
 części, ozdoby i dodatki do parasoli, w tym parasoli przeciwsłonecznych lub lasek, stołków myśliwskich i tym
podobnych.
32.99.23.0

Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne

32.99.24.0

Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych

32.99.3

WYROBY Z WŁOSÓW LUDZKICH LUB SIERŚCI ZWIERZĘCEJ; PODOBNE WYROBY Z MATERIAŁÓW
WŁÓKIENNICZYCH

32.99.30.0

Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych

Grupowanie to obejmuje:
 włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwierzęca, lub
inne materiały włókiennicze, przygotowane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu podobnych,
 peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub
materiałów włókienniczych,
 artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej nieklasyfikowane.
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Grupowanie to nie obejmuje:

 włosów ludzkich nieobrobionych, nawet mytych lub odtłuszczonych; odpadków włosów ludzkich,
sklasyfikowanych w 96.02.20.0.
32.99.4

ZAPALNICZKI, FAJKI ORAZ CZĘŚCI DO NICH; ARTYKUŁY Z MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH; PALIWA
CIEKŁE LUB ZE SKROPLONEGO GAZU

32.99.41.0

Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki
oraz części tych wyrobów

32.99.42.0

Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych

Grupowanie to obejmuje:
 stopy żelazocer i pozostałe stopy piroforyczne, we wszystkich postaciach; metaldehyd,
heksametylenotetraamina i podobne substancje w postaci tabletek, lasek lub podobnych formach,
wykorzystywane, jako paliwo; paliwa oparte na alkoholu oraz podobne gotowe paliwa, w postaci stałej lub
półstałej; pochodnie, ogniowe źródła światła oraz podobne,
 części zapalniczek, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.99.43.0

Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności ≤ 300 cm³

Grupowanie to obejmuje:
 paliwa płynne lub upłynnione, w pojemnikach, w rodzaju stosowanych do napełniania zapalniczek
mechanicznych lub podobnych, o pojemności ≤ 300 cm³.
32.99.5

POZOSTAŁE WYROBY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

32.99.51.0

Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria
do sztuk magicznych i żartów

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
32.99.52.0

Rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice

Grupowanie to obejmuje:
 rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice.
32.99.53.0

Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych

Grupowanie to obejmuje:
 przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych np. do nauczania lub na wystawach,
nienadające się do innych zastosowań.
32.99.54.0

Świece i podobne wyroby

32.99.55.0

Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części

Grupowanie to obejmuje:
 kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części i artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców,
przez wiązanie, klejenie, wkładanie jednej w drugą lub w inny podobny sposób.
32.99.59.0

Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wyroby z jelit (innych niż z jelit jedwabników), błon, pęcherzy lub ze ścięgien,
 artykuły z płyt spilśnionych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 globusy drukowane (z wył. wypukłych),
 kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia
pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów, włączając artykuły otrzymane przez
formowanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów;
formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz
pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niesklasyfikowane,
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obrobiona, nieutwardzona żelatyna oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny, gdzie indziej niesklasyfikowane
sita i przesiewacze, ręczne,
termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane,
manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automatyczne manekiny i inne ruchome wystawy, stosowane
do wyposażania wystaw sklepowych,
 trumny z drewna.
Grupowanie to nie obejmuje:
 żelatyny i jej pochodnych, sklasyfikowanych w 20.59.60.0,
 wkładów szklanych do termosów lub innych naczyń próżniowych sklasyfikowanych w grupowaniu 23.13.14.0.
32.99.6

USŁUGI ZWIĄZANE Z PREPAROWANIEM I WYPYCHANIEM ZWIERZĄT

32.99.60.0

Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt

32.99.9

USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH

32.99.99.0

Usługi podwykonawców
niesklasyfikowanych

Dział 33

USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

związane

z

produkcją

pozostałych

wyrobów,

gdzie

indziej

Dział ten obejmuje:
 specjalistyczne naprawy maszyn, urządzeń i wyrobów wyprodukowanych przez zakłady przemysłowe, których
celem jest przywrócenie sprawności oraz ogólne i rutynowe konserwacje (tzw. serwis), zapewniające
efektywną pracę sprzętu oraz zapobiegające awariom i naprawom,
 specjalistyczne instalowanie maszyn.
Dział ten nie obejmuje:
 czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.12.0,
 naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele) komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach grupy 95.1,
 naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy
95.2.
Uwagi:
Jeżeli usługi naprawy oraz usługi związane z odbudową i przebudową maszyn, sprzętu i pozostałych wyrobów
są wykonywane przez ich producentów, to usługi te są traktowane, jako usługi produkcyjne i należy je klasyfikować,
tak jak produkcja naprawianego wyrobu lub w innych odpowiednich grupowaniach Sekcji C.
Usługi naprawy i konserwacji wyrobów, które są wykorzystywane zarówno, jako środki produkcji, jak i wyroby
konsumpcyjne, zazwyczaj są klasyfikowane, jako naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego
(np. naprawa mebli biurowych i użytku domowego, sklasyfikowana jest w różnych grupowaniach klasy 95.24).
Instalowanie sprzętu, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, jak na przykład wykonanie
okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych, jest sklasyfikowane
w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.
33.11

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

Klasa ta obejmuje:
 naprawę i konserwację wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) objętych działem 25.
Klasa ta obejmuje także usługi spawalnicze.
Klasa ta nie obejmuje:
 ostrzenia brzeszczotów, ostrzy i pił, sklasyfikowanego w 33.12,
 naprawy systemów centralnego ogrzewania itp., sklasyfikowanej w 43.22.12.0,
 napraw i konserwacji mechanicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców, sklasyfikowanych
w 80.20.10.0.
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33.11.11.0

Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 metalowych elementów stolarki budowlanej,
 budynków prefabrykowanych.
33.11.12.0

Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 kotłów przemysłowych,
 kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą,
 stalowych bębnów transportowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji bojlerów i kotłów domowego użytku, sklasyfikowanych w 43.22.12.0.
33.11.13.0

Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania
gorącą wodą

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 sieci metalowych rurociągów związanych z wytwornicami pary,
 reaktorów jądrowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji systemów centralnego ogrzewania, bojlerów i kotłów domowego użytku itp.,
sklasyfikowanych w 43.22.12.0.
33.11.14.0

Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji broni sportowej i rekreacyjnej.
33.11.19.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 wózków sklepowych,
 zamków i skomplikowanych systemów blokujących,
 wyrobów nożowniczych.
33.12

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN

Klasa ta obejmuje:
 ostrzenie brzeszczotów, ostrzy i pił,
 usługi naprawy i konserwacji maszyn rolniczych oraz pozostałych przemysłowych maszyn i urządzeń
(np. podnośników widłowych i pozostałych urządzeń transportu bliskiego, obrabiarek, sprzętu chłodniczego,
sprzętu budowlanego oraz maszyn górniczych), włączając elementy tych maszyn i urządzeń oraz maszyny
i urządzenia objęte działem 28.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług instalowania, naprawy i konserwacji wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanych w 43.29.19.0,
 usług naprawy i konserwacji komputerów, sklasyfikowanych w 95.11.10.0.
33.12.1

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

33.12.11.0

Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji silników do łodzi i statków oraz dla lokomotyw.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z remontami i przebudową silników samochodowych, sklasyfikowanych w 29.10.1,
 usług związanych z remontami i przebudową silników lotniczych, sklasyfikowanych w 30.30.60.0,
 usług naprawy i konserwacji silników elektrycznych, sklasyfikowanych w 33.14.11.0,
 usług naprawy i konserwacji silników lotniczych, sklasyfikowanych w 33.16.10.0,
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 usług naprawy i konserwacji silników samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20,
 usług naprawy i konserwacji silników motocyklowych, sklasyfikowanych w 45.40.50.0.
33.12.12.0

Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych
pomp, sprężarek, kurków i zaworów

33.12.13.0

Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

33.12.14.0

Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych

33.12.15.0

Usługi naprawy i konserwacji urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, sklasyfikowanych
w 43.29.19.0.
33.12.16.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi naprawy i konserwacji urządzeń kopiujących, kalkulatorów, maszyn do pisania oraz maszyn
księgujących.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 95.11.10.0,
 usług naprawy i konserwacji faksów, sklasyfikowanych w 95.12.10.0.
33.12.17.0

Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych

33.12.18.0

Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń
przeznaczonych dla gospodarstw domowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanych
w 95.22.10.0.
33.12.19.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

33.12.2

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

33.12.21.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji ciągników rolniczych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji kosiarek do trawy, podkaszarek, przycinarek i podobnego sprzętu stosowanego
w ogrodnictwie, sklasyfikowanych w 95.22.10.0.
33.12.22.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych

33.12.23.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii

33.12.24.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa

33.12.25.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów

33.12.26.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

33.12.27.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego

33.12.28.0

Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy

33.12.29.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 urządzeń do ważenia,
 automatów sprzedających,
 kas rejestrujących.
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33.13

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi naprawy i konserwacji wyrobów produkowanych w odpowiednich grupowaniach grup 26.5, 26.6 i 26.7,
z wyłączeniem wyrobów traktowanych, jako sprzęt gospodarstwa domowego.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług napraw i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,
 usług napraw i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.10.0,
 usług napraw i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 95.11.10.0,
 usług napraw i konserwacji sprzętu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.10.0,
 usług napraw i konserwacji kamer TV i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych
w 95.12.10.0,
 usług napraw domowych kamer wideo, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,
 usług napraw i konserwacji wyrobów traktowanych, jako sprzęt gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych
w 95.22.10.0,
 usług napraw zegarków i zegarów, sklasyfikowanych w 95.25.11.0.
33.13.11.0

Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji profesjonalnych przyrządów i aparatów do pomiaru
czasu.
33.13.12.0

Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego
i elektroterapeutycznego

33.13.13.0

Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

33.13.19.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 lamp elektronowych, włączając lampy elektronopromieniowe i inne lampy próżniowe i części, z wyłączeniem
szklanych,
 pustych płytek drukowanych,
 obwodów drukowanych sztywnych lub giętkich, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków,
 diod, tranzystorów i podobnych urządzeń półprzewodnikowych,
 nadajników telewizyjnych i radiowych,
 urządzeń dla telefonii i telegrafii przewodowej,
 głowic dźwiękowych (zapisujących, zapisująco-odtwarzających),
 igieł do adapterów,
 wykrywaczy min.
33.14

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi naprawy i konserwacji wyrobów objętych działem 27, z wyłączeniem wyrobów objętych grupą 27.5.
Klasa ta nie obejmuje:

 usług napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w 95.22.10.0.
33.14.11.0

Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury
rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.14.19.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 baterii galwanicznych i akumulatorowych,
 przewodów i kabli izolowanych oraz sprzętu instalacyjnego,
 grzejników domowych do zamontowania na stałe, grzejników do basenów pływackich, elektrycznych,
 sprzętu medycznego elektrycznego,
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 sprzętu oświetleniowego elektrycznego,
 pozostałego różnorodnego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowanego.
33.15

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, ŁODZI I POZOSTAŁYCH KONSTRUKCJI
PŁYWAJĄCYCH

33.15.10.0

Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z fabryczną przebudową statków, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy
30.1,
 usług napraw silników do łodzi i statków, sklasyfikowanych w 33.12.11.0,
 usług związanych z demontażem statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanych
w 38.31.11.0.
33.16

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH

33.16.10.0

Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych, sklasyfikowanych
w 30.30.60.0.
33.17

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

33.17.11.0

Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług remontów i wyposażania oraz fabrycznej przebudowy pojazdów szynowych, sklasyfikowanych
w 30.20.91.0,
 naprawy i konserwacji silników przeznaczonych dla pojazdów szynowych, sklasyfikowanych w 33.12.11.0.
33.17.19.0

Usługi naprawy i
niesklasyfikowanego

konserwacji

pozostałego

sprzętu

transportowego,

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 pojazdów ciągnionych przez zwierzęta,
 wózków inwalidzkich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naprawy i konserwacji wojskowych pojazdów bojowych, sklasyfikowanych w 30.40.10.0,
 naprawy i konserwacji wózków sklepowych, sklasyfikowanych w 33.11.19.0,
 naprawy i konserwacji motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.50.0,

 naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.12.0.
33.19

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

33.19.10.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia

Grupowanie to obejmuje także usługi naprawy i konserwacji:
 systemów rur w zakładach przemysłowych,
 sieci i wyrobów powroźniczych, włączając cerowanie,
 lin, olinowania, żagli i brezentu,
 okien z pleksiglasu,
 worków do przechowywania nawozów i chemikaliów,
 palet drewnianych, bębnów transportowych lub beczek i podobnych artykułów,
 automatów do gry we flippera i pozostałych gier uruchamianych monetą,
 renowację organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.
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33.20

USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Klasa ta obejmuje:
 montaż przemysłowych urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 instalowanie takich urządzeń i sprzętu, jak:
 sprzęt (tele) komunikacyjny,
 komputery dużej mocy (mainframe),
 urządzenia napromieniowujące i sprzęt elektromedyczny,
 demontowanie dużych maszyn i urządzeń,
 usługi związane ze specjalistyczną budową młynów,
 montaż konstrukcji maszyn,
 instalowanie wyposażenia kręgielni,
 instalowanie pozostałych maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Klasa ta nie obejmuje:
 instalowania elementów stanowiących integralną część budynku lub podobnej konstrukcji, takich jak:
 wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanego w 43.21.10.2,
 instalowanie wind, schodów ruchomych, automatycznych drzwi, systemów odkurzania itp., sklasyfikowane
w 43.29.19.0,
 instalowanie drzwi, klatek schodowych, wyposażenia sklepów, mebli itp., sklasyfikowane w 43.32.10.0,
 instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.10.0.
Uwaga:
Klasa ta obejmuje tylko specjalistyczne instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
33.20.1

USŁUGI INSTALOWANIA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług instalowania maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych w 33.20.2 i 33.20.3.
33.20.11.0

Usługi instalowania wytwornic pary (z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą),
włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach
przemysłowych

33.20.12.0

Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn
i urządzeń

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi instalowania cystern, pojemników, zbiorników metalowych i kotłów centralnego ogrzewania.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług instalowania maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych w 33.20.2 i 33.20.3.
33.20.2

USŁUGI INSTALOWANIA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

33.20.21.0

Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi instalowania kas rejestrujących, terminali kasowych (POS), bankomatów (ATM), urządzeń do wydawania
biletów.
33.20.29.0

Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

33.20.3

USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

33.20.31.0

Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa

Grupowanie to obejmuje także usługi instalowania dojarek.
33.20.32.0

Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu

33.20.33.0

Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii

33.20.34.0

Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania
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33.20.35.0

Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów

33.20.36.0

Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

33.20.37.0

Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego

33.20.38.0

Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy

33.20.39.0

Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,
sklasyfikowanych w 43.21.10.2,
 usług instalowania komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,
 usług instalowania oprogramowania, sklasyfikowanych w 62.09.20.0.
33.20.4

USŁUGI INSTALOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

33.20.41.0

Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych
i optycznych

Grupowanie to obejmuje także usługi instalowania:
 maszyn rentgenowskich, aparatury elektrodiagnostycznej, sterylizatorów,
 rzutników kinematograficznych,
 lornetek i teleskopów.
33.20.42.0

Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych

Grupowanie to obejmuje także usługi instalowania:
 nadajników radiowych i telewizyjnych,
 aparatów telefonicznych,
 aparatury do nagrywania dźwięku i obrazu.
33.20.5

USŁUGI INSTALOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

33.20.50.0

Usługi instalowania urządzeń elektrycznych

Grupowanie to obejmuje także usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów.
33.20.6

USŁUGI INSTALOWANIA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

33.20.60.0

Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi instalowania (montażu), programowania poszczególnych maszyn i urządzeń stanowiących elementy linii
produkcyjnych (rozlewniczych, transporterów butelek, paletyzatorów),
 programowanie techniczne robotów oraz sterowników przemysłowych.
33.20.7

USŁUGI INSTALOWANIA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

33.20.70.0

Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje także usługi instalowania:
 systemów kina domowego i pozostałego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku,

 pozostałych wyrobów użytku domowego.
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Sekcja D obejmuje:
 energię elektryczną,
 gaz wytworzony,
 usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą
stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie),
 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach
przemysłowych i w budynkach mieszkalnych,
 usługi związane z wytwarzaniem, kontrolą oraz rozprowadzaniem energii elektrycznej i gazu,
 usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów
36 i 37,
 usług instalowania liczników energii elektrycznej, sklasyfikowanych w 43.21.10.2,
 usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,
 usług instalowania gazomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.22.0,
 sprzedaży hurtowej gazu ziemnego skroplonego, sklasyfikowanej w 46.71.13.0,
 sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.00.85.0,
 transportu gazu ziemnego rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.12.0,
 odczytywania wskazań liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz wskazań wodomierzy i gazomierzy,
sklasyfikowanego w 82.99.19.0.
Dział 35

ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

35.1

USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Grupa ta obejmuje:
 energię elektryczną, jej wytwarzanie, przesyłanie jej z miejsca wytworzenia do systemów dystrybucji oraz
dystrybucję do odbiorców końcowych.
35.11

ENERGIA ELEKTRYCZNA

35.11.10.0

Energia elektryczna

Grupowanie to obejmuje:

 energię elektryczną wytwarzaną w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub
hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i innych źródeł odnawialnych.
35.12

USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.12.10.0

Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej sieciami przesyłowymi z miejsca jej wytworzenia do systemu
dystrybucji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, sklasyfikowanych w 35.13.10.0,
 usług instalowania liczników energii elektrycznej, sklasyfikowanych w 43.21.10.2.
35.13

USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.13.10.0

Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z systemem dystrybucji energii elektrycznej z miejsca jej wytworzenia lub z systemu
przesyłowego, do odbiorcy końcowego, włączając linie, słupy, liczniki oraz instalacje elektryczne,
 usługi konserwacji liczników energii elektrycznej,
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie przesyłania energii elektrycznej, sklasyfikowanych w 35.12.10.0,
 usług instalowania liczników energii elektrycznej, sklasyfikowanych w 43.21.10.2,
 odczytywania wskazań liczników energii elektrycznej, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.
35.14

USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

35.14.10.0

Usługi związane z handlem energią elektryczną

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom,
 usługi pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji,
obsługiwanych przez inne jednostki,
 usługi w zakresie wymiany mocy i zdolności przesyłowej energii elektrycznej.
35.21

GAZ WYTWORZONY

35.21.10.0

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej

Grupowanie to obejmuje także:
 biogaz i inne gazy otrzymane z biomasy w wyniku fermentacji biodegradowalnej części odpadów i pozostałości
przemysłowych, domowych lub komunalnych, osadów powstających w oczyszczalniach ścieków,
biodegradowalnej części odpadów i pozostałości rolnych i leśnych, odpadów i pozostałości przemysłu rolnospożywczego oraz innych podobnych surowców roślinnych i zwierzęcych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.10.0,
 gazów i pozostałych węglowodorów gazowych, sklasyfikowanych w 19.20.3,

 gazów technicznych, sklasyfikowanych w 20.11.1.
35.22

USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

35.22.10.0

Usługi związane z dystrybucją paliw gazowych w systemie sieciowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym,
 usługi konserwacji gazomierzy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy gazomierzy, sklasyfikowanych w 33.13.11.0,
 usług instalowania gazomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.20.0,
 usług związanych z transportem gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.12.0,
 odczytywania wskazań gazomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.
35.23

USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

35.23.10.0

Usługi związane z handlem paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Grupowanie to obejmuje:
 handel paliwami gazowymi dostarczanymi użytkownikom w systemie sieciowym,
 usługi pośredników i agentów organizujących sprzedaż paliw gazowych za pomocą systemów dystrybucji
obsługiwanych przez inne jednostki,
 zdolność wymienną towarów i transportu dla paliw gazowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw gazowych, sklasyfikowanych w 46.12.11.0,
 sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.13.0,
 sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.00.85.0.
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35.30

USŁUGI WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIA W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

35.30.1

PARA WODNA I GORĄCA WODA; USŁUGI DOSTARCZANIA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY

35.30.11.0

Para wodna i gorąca woda

Grupowanie to obejmuje parę wodną i gorącą wodę dla celów grzewczych, energetycznych i innych.
35.30.12.0

Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym dla celów grzewczych, energetycznych
i innych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odczytywania wskazań liczników energii cieplnej w gospodarstwach domowych, sklasyfikowanego
w 82.99.19.0.
35.30.2

LÓD; USŁUGI DOSTARCZANIA CHŁODNEGO POWIETRZA I SCHŁODZONEJ WODY

35.30.21.0

Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

35.30.22.0

Usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody

Grupowanie to obejmuje:
 usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody w systemie sieciowym,
 usługi dostarczania lodu.
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Sekcja E obejmuje:
 wodę w postaci naturalnej,
 wodę leczniczą i wody termalne,
 usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,
 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
 osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 odpady,
 pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,
 pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,
 usługi związane ze zbieraniem odpadów,
 usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,
 usługi związane ze składowaniem odpadów,
 usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,
 usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,
 surowce wtórne,
 transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,
 usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza,
odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.
Sekcja ta nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale
bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,
 usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.
Dział 36

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY

Dział ten obejmuje:
 pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych,
 pobór wody z różnych źródeł,
 dystrybucję wody różnymi środkami,
 obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.
Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z wykorzystywaniem systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych
w 01.61.10.0,
 usług związanych z oczyszczaniem ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,
 usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.19.0.
36.00

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY

36.00.1

Woda w postaci naturalnej

36.00.11.0

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

Grupowanie to obejmuje także wodę leczniczą.
36.00.12.0

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

Grupowanie to obejmuje także wody termalne.
36.00.2

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
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36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,
 usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,
 usługi dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
 usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,
 usługi konserwacji wodomierzy,
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,
 robót związanych z budową magistrali i linii wodociągowych oraz obiektów do uzdatniania wody,
sklasyfikowanych w 42.21.23.0,
 usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,
 usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0,
 odczytywania wskazań wodomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.
36.00.3

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

Dział 37

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW
KANALIZACYJNYCH

Dział ten obejmuje:
 obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
 usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw
domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych
środków transportu (wagonów-cystern itp.),
 usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych);
 usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,
 usługi związane z oczyszczaniem ścieków (włączając ścieki przemysłowe, ścieki pochodzące z gospodarstw
domowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie,
oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,
 usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.
Dział ten nie obejmuje:
 usług w zakresie odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia,
sklasyfikowanych w 39.00.11.0,
 usług w zakresie czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych
w 43.22.11.0.
37.00

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW
KANALIZACYJNYCH

37.00.1

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ŚCIEKAMI

37.00.11.0

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych,
kanalizacyjnych lub drenażowych,
 usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów
kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie,
oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
 usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie
rur.

347

Sekcja E USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.
37.00.12.0

Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem szamb i dołów gnilnych,
 usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,
 zabiegi sanitarne polegające na usuwaniu płynnych nieczystości z dołów kloacznych i wywożeniu ich
(asenizacja).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z odkażaniem wód gruntowych i powierzchniowych w miejscu zanieczyszczenia,
sklasyfikowanych w 39.00.11 i 39.00.12,
 usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.
37.00.2

OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00.20.0

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 odpady wstępnego oczyszczania, przepłukane,
 niestabilizowany osad,
 osady zawierające materiały szkodliwe dla rolnictwa (np. metale ciężkie), które powodują, że osad
stabilizowany nie nadaje się do użycia, jako nawóz.
Grupowanie to nie obejmuje:
 stabilizowanego osadu ze ścieków kanalizacyjnych, gdy nadaje się on do stosowania, jako nawóz,
sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach działu 20.
Uwaga:
OSAD ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH jest osadem powstałym z miejskich oczyszczalni ścieków.
DZIAŁ 38

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW

Dział ten obejmuje:
 usługi związane ze zbieraniem:
 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,
 wstępnie posegregowanych odpadów nadających się do recyklingu,
 odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
 odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
 resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,
 odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,
 stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych, takich jak: substancje wybuchowe, utleniające się,
łatwopalne, toksyczne, drażniące, szkodliwe, rakotwórcze, żrące, zakaźne oraz inne substancje i środki
szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Usługa ta może obejmować także identyfikację,
przetwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych,
 usługi związane z demontażem wyrobów zużytych,
 usługi związane z odzyskiem surowców z materiałów segregowanych,
 usługi składowisk odpadów niebezpiecznych,
 odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
 surowce wtórne.
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Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z odkażaniem i sprzątaniem skażonych budynków, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby,
wód gruntowych, np. usuwania azbestu, sklasyfikowanych w 39.00.
Uwaga:
Wyrażenie ODPADY KOMUNALNE oznacza odpady pochodzące z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji,
szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek.
Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma,
drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wyrzucone
artykuły.
Przez RECYKLING rozumie się odzysk, w ramach, którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały
lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie
materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania
na materiały, które mają być wykorzystane, jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk; rozumie się także
recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów,
które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów,
w wyniku, której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest
traktowane, jako recykling organiczny.
Natomiast przez pojęcie ODZYSKU - rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady
służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby
użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku, którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji
w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.
38.11

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Klasa ta obejmuje także:
 usługi związane ze zbieraniem odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
 usługi związane ze zbieraniem i usuwaniem gruzu, tłucznia,
 usługi związane ze zbieraniem odpadów pochodzących z zakładów tekstylnych.
38.11.1

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, NADAJĄCYCH SIĘ
DO RECYKLINGU

38.11.11.0

Usługi związane ze zbieraniem komunalnych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się
do recyklingu

Grupowanie to obejmuje
 usługi związane ze zbieraniem komunalnych odpadów innych niż niebezpieczne zawierających różne materiały
nadające się do recyklingu, odpadów wstępnie posortowanych lub nieposortowanych, takich jak: tektura,
papier, tworzywo sztuczne, szkło, aluminium, stal lub odpady organiczne pochodzące z gospodarstw
domowych, włączając zbieranie odpadów zostawianych przy domach, ulicach według stałego harmonogramu
lub indywidualnego zamówienia.
38.11.19.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się
do recyklingu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, zawierających różne materiały
nadające się do recyklingu, odpadów wstępnie posortowanych lub nieposortowanych, takich jak: tektura,
papier, tworzywo sztuczne, szkło, aluminium, stal lub pozostałe odpady organiczne inne niż z gospodarstw
domowych, według stałego harmonogramu lub indywidualnego zamówienia.
38.11.2

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, NIENADAJĄCYCH SIĘ
DO RECYKLINGU
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38.11.21.0

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, nienadających
się do recyklingu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane ze zbieraniem odpadów (śmieci) komunalnych oraz zmieszanych odpadów, pochodzących
z gospodarstw domowych, włączając zbieranie odpadów zostawianych przy domach, ulicach według stałego
harmonogramu lub indywidualnego zamówienia.
38.11.29.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się
do recyklingu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane ze zbieraniem martwych zwierząt,
 usługi związane ze zbieraniem odpadów (śmieci) oraz zmieszanych odpadów, innych niż z gospodarstw
domowych według stałego harmonogramu lub indywidualnego zamówienia.
38.11.3

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE, NIENADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

38.11.31.0

Odpady komunalne inne niż niebezpieczne, nienadające się do recyklingu

Grupowanie to obejmuje:
 odpady komunalne, w rodzaju zbieranych z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur
itp. oraz zmiotki z ulic i chodników, jak również odpady budowlane i rozbiórkowe, inne niż niebezpieczne,
nienadające się do recyklingu.
38.11.39.0

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne, nienadające się do recyklingu

38.11.4

WRAKI PRZEZNACZONE DO ZŁOMOWANIA

38.11.41.0

Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania

38.11.49.0

Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania

Grupowanie to obejmuje także:
 zużyte urządzenia stosowane w gospodarstwach domowych i zużytą elektronikę użytkową.
38.11.5

ODPADY, INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE, NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

38.11.51.0

Odpady szklane

Grupowanie to obejmuje:
 wszelkie odpady i złom szklany powstały w czasie produkcji szkła (włącznie z gromadzonymi odpadami
szklanymi powstającymi z rozprysków z poza misy do jego wytopu),
 artykuły potłuczone.
Uwaga:
ODPADY SZKLANE charakteryzują się ostrymi brzegami.
38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

Grupowanie to obejmuje:
 papier lub tekturę z odzysku, takie jak: strużyny, skrawki, obcinki, porozrywane arkusze, stare gazety
i czasopisma, arkusze korektorskie, odrzuty drukarskie i podobne materiały,
 wyroby wybrakowane z papieru lub tektury.
Grupowanie to nie obejmuje:
 waty celulozowej, nawet, jeśli wytworzona została z makulatury, sklasyfikowanej w 17.12.20.0, 17.22.20.0,
21.20.24.0,
 odpadów papieru lub tektury, zawierających metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju
stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych, np. odpadów papieru fotograficznego lub tektury
fotograficznej,
zawierających
srebro
lub
jego
związki,
sklasyfikowanych
w 38.11.58.0.

350

Sekcja E USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
38.11.53.0

Opony pneumatyczne, używane

Grupowanie to obejmuje:
 opony pneumatyczne używane, które mogą być poddane regenerowaniu lub rowkowaniu.
38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

Grupowanie to obejmuje:
 odpady, ścinki i braki z produkcji lub obróbki gumy i wyroby gumowe nienadające się do użytku w swej postaci
ze względu na pocięcie, zużycie lub z innych powodów,
 zużyte opony gumowe, nienadające się do bieżnikowania oraz ścinki z nich otrzymywane w wyniku okrawania,
rozdzielania opony lub cięcia jej na kawałki.
Uwaga:
Wyrażenie ODPADY, ŚCINKI I BRAKI oznacza odpady, ścinki i braki z produkcji lub obróbki gumy i wyrobów
gumowych nienadające się do użytku w swej postaci ze względu na pocięcie, zużycie lub z innych powodów.
38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

Grupowanie to obejmuje także:
 uszkodzone lub zużyte wyroby z tworzyw sztucznych, nienadające się do swego początkowego przeznaczenia
lub odpady produkcyjne (wióry, pył, okrawki itp.),
 odpady, ścinki i złom pojedynczego materiału termoutwardzalnego, nawet przekształconych w formę
podstawową,
 odpady, ścinki i złom dwóch albo więcej zmieszanych materiałów termoplastycznych, nawet przekształconych
w formy podstawowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odpadów, ścinków i złomu pojedynczego materiału termoplastycznego, przekształconego w formy
podstawowe, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach klasy 20.16,
 odpadów, ścinków i braków tworzyw sztucznych, zawierających metale szlachetne lub ich związki, w rodzaju
stosowanych głównie do odzyskiwania metalu szlachetnego, 38.11.58.0.
38.11.56.0

Odpady włókiennicze

Grupowanie to obejmuje:
 odpady jedwabiu, włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką
rozwłóknioną,
 odpady z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy,
 odpady bawełny, włącznie z odpadami nici,
 odpady z włókien chemicznych, włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zużytych lub nowych szmat, sklasyfikowanych w 13.94.20.0
38.11.57.0

Odpady ze skór

Grupowanie to obejmuje:
 skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji wyrobów
skórzanych,
 zużyte wyroby ze skóry wyprawionej, niezdatne do dalszego używania zgodnie z ich pierwotnym celem
i nienadające się do wykorzystania, jako skóra wyprawiona do produkcji innych wyrobów,
 pył, proszek i mączkę ze skóry wyprawionej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 skrawków i podobnych odpadów surowych skór i skórek, sklasyfikowanych w 10.11.60.0.
 starego obuwia, sklasyfikowanego w 14.13.40.0.
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38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

Grupowanie to obejmuje:
 żużel, zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali,
 żużel, popiół i pozostałości zawierające metale, arsen lub ich związki,
 odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi,
 odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych,
 odpady i złom żeliwny, ze stali nierdzewnej i stali stopowej,
 odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali,
 wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia,
z żeliwa lub stali, nawet w wiązkach,
 odpady i złom żeliwa i stali, miedzi, niklu, aluminium, ołowiu, cynku, cyny, wolframu, molibdenu, tantalu,
magnezu, kobaltu, kadmu, tytanu, cyrkonu, berylu, talu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odpadów i złomu zawierających bizmut, mangan, gal, hafn, ind, niob, ren, german i wanad oraz cermetale,
sklasyfikowanych w 24.45.30.0,
 odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.12.2.
38.11.59.0

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 zebrane odpady mieszane nadające się do recyklingu, np. mieszane odpady z metali i z tworzywa sztucznego,
 trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane nieaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne
formy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 trocin, drewna odpadowego i ścinek drewnianych aglomerowanych w kłody, brykiety, granulki lub w podobne
formy, sklasyfikowanych w 16.29.15.0.,
 brykietów i innych materiałów opałowych wykonanych ze słomy, odpadów kokosowych, sojowych, pestek
słonecznika itp. odpadów pochodzenia roślinnego, sklasyfikowanych w 16.29.15.0,
 pelletów z odpadów komunalnych, sklasyfikowanych w 38.21.50.0,

 brykietów wytwarzanych z różnych rodzajów odpadów przemysłowych itp., sklasyfikowanych w 38.32.13.0 .
38.11.6

USŁUGI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ PRZEZNACZONĄ DO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

38.11.61.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż
niebezpieczne nadających się do recyklingu

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z obsługą urządzeń do transportu odpadów, w których dokonuje się sortowania i oddzielania
odpadów w różne kategorie surowców nadających się do przetworzenia lub odzysku, sklasyfikowanych
w 38.32.1.
38.11.69.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych
niż niebezpieczne

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
sklasyfikowanych w 38.21.10.0.
38.12

ODPADY NIEBEZPIECZNE; USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

38.12.1

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług odkażania i czyszczenia z zanieczyszczeń budynków lub budowli, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby,
wód gruntowych (np. usuwanie azbestu), sklasyfikowanych w 39.00.1.
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38.12.11.0

Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów
stwarzających zagrożenie biologiczne

Grupowanie to obejmuje usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych
niebezpiecznych odpadów biologicznych, takich jak:
 odpady medyczne (patologiczne), takie jak: odpady anatomiczne i inne niż anatomiczne, odpady ostre, takie
jak: igły, skalpele,
 pozostałe odpady biologiczno–zakaźne pochodzące ze szpitali, placówek medycznych, w tym dentystycznych
oraz laboratoriów medycznych,
 pozostałe niebezpieczne odpady biologiczne pochodzące z miejsc niezamieszkałych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zbierania odpadów radioaktywnych, sklasyfikowanych w 38.12.12.0.
38.12.12.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych

Grupowanie to obejmuje usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych,
takich jak:
 odpady niebezpieczne (z wyłączeniem medycznych i biologicznych), które mogą być niebezpieczne dla zdrowia
ludzkiego lub środowiska i wymagają specjalnej obsługi technicznej uregulowanej ustawowo lub
odpowiednimi przepisami, np. odnośnie odpadów radioaktywnych, zużytych olejów ze statków i warsztatów
naprawczych.
38.12.13.0

Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych

Grupowanie to obejmuje usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych, takich jak:
 odpady niebezpieczne (z wyłączeniem medycznych i biologicznych), które mogą być niebezpieczne i stanowić
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska i wymagają specjalnej obsługi technicznej uregulowanej
ustawowo lub odpowiednimi przepisami, np. dotyczące zużytych baterii.
38.12.2

ODPADY NIEBEZPIECZNE

38.12.21.0

Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych

Grupowanie to obejmuje:
 zużyte lub napromieniowane elementy paliwowe (wkłady), które po dłuższym lub krótszym ich stosowaniu
trzeba wymienić (np. z powodu nagromadzenia produktów rozszczepialnych przeszkadzających w reakcji
łańcuchowej lub z uwagi na zniszczenie ich osłonek).
38.12.22.0

Odpady farmaceutyczne

Grupowanie to obejmuje także:
 wyroby farmaceutyczne, które nie nadają się do użycia zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,
np. z powodu wygaśnięcia ich okresu zdatności do stosowania.
38.12.23.0

Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne

Grupowanie to obejmuje:
 odpady szpitalne, które są zanieczyszczonymi odpadami powstałymi z badań medycznych, diagnozowania,
leczenia lub innych zabiegów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych; zawierają one
często substancje chorobotwórcze, farmaceutyczne oraz płyny ustrojowe i wymagają specjalnych procedur
pozbywania się ich (np. zabrudzone opatrunki, zużyte rękawiczki i zużyte strzykawki).
38.12.24.0

Niebezpieczne odpady chemiczne

Grupowanie to obejmuje:
 odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów
zapobiegających zamarzaniu, nienadające się do dalszego użytku, jako produkty wyjściowe,
 pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, takie jak: odpady zawierające głównie
składniki organiczne, odpady otrzymane z produkcji, przygotowywania i stosowania atramentów, barwników,
pigmentów, farb, lakierów i pokostów, inne niż odpady komunalne i odpady rozpuszczalników organicznych.
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38.12.25.0

Oleje odpadowe

Grupowanie to obejmuje:
 oleje odpadowe, które są odpadami zawierającymi głównie oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane
z minerałów bitumicznych, nawet zmieszane z wodą:
 oleje odpadowe nienadające się już dłużej do stosowania, jako produkty podstawowe (np. zużyte oleje
smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe), powstałe głównie z odprowadzania
chemikaliów ze sprzętu elektrycznego, takiego jak: wymienniki ciepła, transformatory lub aparatura
łączeniowa,
 oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, zawierające głównie takie oleje oraz
wysoką zawartość dodatków (np. chemikaliów), które stosowane są do wytwarzania produktów
podstawowych,
 oleje odpadowe w postaci emulsji w wodzie lub mieszaniny z wodą, które powstały w wyniku wycieku oleju
lub mycia zbiorników zasobnikowych, lub ze zużycia olejów chłodząco–smarujących podczas obróbki
skrawaniem,
 oleje odpadowe otrzymane w procesie produkcji, formy użytkowej i stosowania atramentów, barwników,
pigmentów, farb, lakierów i pokostów.
38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

38.12.27

ODPADY I BRAKI OGNIW I AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH; ZUŻYTE OGNIWA I BATERIE
GALWANICZNE ORAZ AKUMULATORY ELEKTRYCZNE

Podkategoria ta obejmuje:
 odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych, a także zużyte
ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne i akumulatory elektryczne, które stały się bezużyteczne ze względu
na uszkodzenia, rozcięcia, zużycia lub z innych powodów i nie nadają się do ponownego naładowania.
Uwaga:
Zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne oraz zużyte akumulatory elektryczne są na ogół przeznaczone
do przetworzenia i odzyskania z nich metali (ołowiu, niklu, kadmu itp.), związków metali lub żużla.
38.12.27.1

Odpady i braki oraz zużyte ogniwa i baterie galwaniczne

38.12.27.2

Odpady i braki oraz zużyte akumulatory ołowiowe

38.12.27.3

Odpady i braki oraz zużyte baterie i akumulatory niklowo-galwaniczne

38.12.27.9

Pozostałe odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; pozostałe zużyte ogniwa i baterie
galwaniczne oraz pozostałe akumulatory elektryczne

38.12.29.0

Pozostałe odpady niebezpieczne

Grupowanie to obejmuje:
 odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak:
 alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów,
 pozostałości z wytwarzania antybiotyków, o bardzo niskiej zawartości antybiotyków,
 wody pogazowe amoniakalne,
 zużyty tlenek,
 pozostałości z procesu odsiarczania spalinowych gazów odlotowych z elektrowni metodą adsorpcyjną
z zastosowaniem mieszaniny gipsu i wapienia.
38.12.3

USŁUGI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ PRZEZNACZONĄ DO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych
nadających się do recyklingu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez centra odbioru, punkty transportowe, w tym stacje kontenerów.
38.21

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ I USUWANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
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38.21.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE W CELU ICH
OSTATECZNEGO USUNIĘCIA

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

38.21.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z USUWANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

38.21.21.0

Usługi związane ze składowiskami odpadów, spełniającymi określone normy prawne i wymogi
sanitarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne w/na składowiskach odpadów, które
spełniają określone normy prawne i wymogi sanitarne dla tego typu składowisk, np. zapobieganie przeciekom
itp.
38.21.22.0

Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne w/na składowiskach odpadów, z wyłączeniem
tych składowisk, które spełniają określone normy prawne i wymogi sanitarne.
38.21.23.0

Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne w obiektach, które spełniają określone normy
prawne i wymogi w zakresie spalania tego typu odpadów.
38.21.29.0

Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, takie jak:
 usługi związane z chemiczną lub biologiczną redukcją odpadów rolnych i podobne usługi w zakresie
usuwania odpadów,
 kompostowanie,
 usługi związane z usuwaniem odpadów rolnych i pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, którym
towarzyszy produkcja biogazu.
38.21.3

ODPADY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

38.21.30.0

Odpady rozpuszczalników organicznych

Grupowanie to obejmuje:
 odpady rozpuszczalników organicznych, fluorowcowane lub niefluorowcowane
38.21.4

POPIOŁY I POZOSTAŁOŚCI ZE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

38.21.40.0

Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych

Grupowanie to obejmuje:
 popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli,
restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek.
38.21.5

PELLETY Z ODPADÓW KOMUNALNYCH

38.21.50.0

Pellety z odpadów komunalnych

Grupowanie to obejmuje:
 pellety z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów,
biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek.
38.22

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
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38.22.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I POZOSTAŁYCH
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Uwaga:
Przetwarzanie obejmuje biologiczną, chemiczną i/lub fizyczną obróbkę lub spalanie. Obróbka ta może prowadzić
do wytworzenia pozostałości możliwych do unieszkodliwienia lub, z których można odzyskać surowce wtórne.
38.22.11.0

Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych w celu ich zmniejszenia, usunięcia lub
przekształcenia.
38.22.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I POZOSTAŁYCH
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

38.22.21.0

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych

38.22.29.0

Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych w obiektach, które spełniają normy prawne
w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów, takie jak obudowy bezpieczeństwa lub składowiska
odpadów.
38.31

USŁUGI DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH

38.31.11.0

Usługi demontażu statków i pozostałych konstrukcji pływających

38.31.12.0

Usługi demontażu zużytych samochodów, komputerów, telewizorów i innych urządzeń

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń, takich jak: samochody, komputery itp. w celu odzyskania
surowców.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług demontażu statków i konstrukcji pływających, sklasyfikowanych w 38.31.11.0.
38.32

USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE
WTÓRNE

Uwaga:
SUROWCE WTÓRNE to pojęcie zwyczajowe, oznacza odpady produkcyjne lub zużyte wyroby nadające się
do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi recyklingu, czyli odzyskowi, który polega na powtórnym
przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub
o innym przeznaczeniu.
38.32.1

USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

Kategoria ta obejmuje
 usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych wykonywane na zlecenie.
Kategoria ta nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włączając gromadzenie, segregowanie, pakowanie, transakcję, itp. bez
procesu przemysłowego, sklasyfikowanej w 46.77.10.0.
38.32.11.0

Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie przetwarzania metalowych odpadów, złomu i wyrobów na surowce wtórne poprzez proces
przetworzenia mechanicznego lub chemicznego.
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Uwaga:
PROCES PRZETWORZENIA MECHANICZNEGO LUB CHEMICZNEGO metalowych odpadów, złomu i wyrobów
na surowce wtórne przykładowo obejmuje:
 mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotów, takich jak: stare samochody, rowery, pralki itp., wraz
z późniejszym sortowaniem i oddzielaniem,
 mechaniczne zmniejszanie dużych elementów stalowych, takich jak: wagony kolejowe,
 usuwanie części nadających się do ponownego użytku, z przedmiotów używanych, takich jak: stare samochody,
 usuwanie substancji szkodliwych (oleju, płynów chłodzących, paliwa itp.) z używanych przedmiotów, takich jak:
stare samochody lub chłodziarki.
38.32.12.0

Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie przetwarzania niemetalowych odpadów i wyrobów na surowce wtórne poprzez proces
przetworzenia mechanicznego lub chemicznego.
Uwaga:
PROCES PRZETWORZENIA MECHANICZNEGO LUB CHEMICZNEGO niemetalowych odpadów, złomu i wyrobów
na surowce wtórne przykładowo obejmuje:
 odzyskiwanie gumy, np. ze zużytych opon, w celu wytworzenia surowców wtórnych,
 sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowców wtórnych do produkcji rur, doniczek
do kwiatów, palet itp.,
 odzyskiwanie chemikaliów z odpadów chemicznych,
 zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkła,
 zgniatanie, czyszczenie i sortowanie pozostałych odpadów, takich jak odpady z rozbiórki w celu uzyskania
surowców wtórnych.
38.32.13.0

Brykiety, gdzie indziej niesklasyfikowane (wytwarzane z różnych rodzajów odpadów
przemysłowych itp.)

Grupowanie to obejmuje także:
 pellety i brykiety z odpadów zmieszanych, np. metalu i tworzyw sztucznych.
38.32.2

SUROWCE WTÓRNE METALOWE

38.32.21.0

Surowce wtórne z metali szlachetnych

38.32.22.0

Surowce wtórne z metali żelaznych

38.32.23.0

Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi

38.32.24.0

Surowce wtórne z niklu i stopów niklu

38.32.25.0

Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium

38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali

Grupowanie to obejmuje także:
 odpady i złom antymonu i chromu.
38.32.3

SUROWCE WTÓRNE NIEMETALOWE

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy

38.32.35.0

Surowce wtórne z materiałów włókienniczych

38.32.39.0

Pozostałe surowce wtórne niemetalowe

357

Sekcja E USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
Dział 39

USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI

Dział ten obejmuje:
 usługi związane z odkażaniem gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy
zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
 usługi związane z odkażaniem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni
jądrowych,
 usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku
gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
 usługi związane z usuwaniem wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
 usługi związane z usuwaniem azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
 pozostałe specjalistyczne usługi związane z kontrolą zanieczyszczeń.
Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 usług związanych z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych
w 38.21,
 usług związanych z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych
w 38.22,
 usług związanych z zamiataniem i polewaniem ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.1.
39.00

USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI

Klasa ta obejmuje:
 usługi związane z rekultywacją, takie jak: dotyczące skutków zanieczyszczeń i skażeń spowodowanych
bezpośrednio przez zakłady produkcyjne lub powstałych bezpośrednio w wyniku wypadku. Usługi te mają
na celu usuwanie lub powstrzymanie rozprzestrzeniania się istniejących zanieczyszczeń i skażeń gleby, wody
lub powietrza i wykonywane są na miejscu zdarzenia.
39.00.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODKAŻANIEM I CZYSZCZENIEM

39.00.11.0

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia,
wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi planami, które spełniają określone prawne normy i wymogi lub
są określone przez odrębne przepisy,
 usuwanie min itp., włączając detonację.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanych w 36.00.20.0.
39.00.12.0

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych w miejscu zanieczyszczenia,
wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi planami, które spełniają określone prawne normy i wymogi lub
są określone przez odrębne przepisy.
39.00.13.0

Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza w miejscu zanieczyszczenia, wykonywane zgodnie
z zatwierdzonymi planami, które spełniają określone prawne normy i wymogi lub są określone przez odrębne
przepisy.
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39.00.14.0

Usługi związane z przywróceniem pierwotnego stanu budynków lub budowli

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie opracowywania i wdrażania planów, związanych z usuwaniem, niszczeniem, ograniczeniem
lub zapobieganiem, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, występujących w budynkach lub budowlach, takich
jak: azbest, ołów, radon i innych tego typu substancji szkodliwych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług dezynfekcji budynków, sklasyfikowanych w 81.29.11.0.
39.00.2

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI W ZAKRESIE
KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ

39.00.21.0

Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych,
włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi polegające na zapobieganiu rozprzestrzeniania się lub powstaniu dodatkowego skażenia w miejscu jego
wystąpienia,
 usługi polegające na zapobieganiu niekontrolowanemu przemieszczaniu się substancji zanieczyszczających
(lub skażających),
 usługi związane z monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych w celu określenia skuteczności podjętych
działań i przedsięwzięcia środków naprawczych,
 usługi związane z kontrolą dostępu do miejsc skażonych,
 pozostałe usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem miejsc skażonych, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
39.00.22.0

Pozostałe usługi związane z rekultywacją

Grupowanie to obejmuje pozostałe usługi związane z rekultywacją, takie jak:
 usługi reagowania w nagłych przypadkach dotyczących zagrożeń środowiska,
 pozostałe usługi związane z rekultywacją, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych ze zwalczaniem szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 usług zamiatania i polewania wodą ulic, sklasyfikowanych w 81.29.12.0.
39.00.23.0

Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z monitoringiem, kontrolą i oceną szkód powstałych w wyniku tzw. „kwaśnych deszczów”,
 pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z doradztwem w sprawach środowiska naturalnego, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.
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Sekcja F obejmuje:
 budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej,
 roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak:
prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając
montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym,
 opracowywanie kosztorysów stanowiących integralną część robót budowlanych,
 realizację projektów budowlanych do sprzedaży.
Sekcja ta nie obejmuje:
 zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego
w 71.1,
 wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
 usług instalowania mechanicznych lub elektrycznych urządzeń do zamykania sejfów i skarbców, powiązane
z późniejszym ich monitorowaniem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.
Uwaga:
 wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich
grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.
Dział 41

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Dział ten obejmuje:
 budynki mieszkalne i niemieszkalne,
 roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem kompletnych budynków mieszkalnych, budynków
biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw
rolnych itp., na własny rachunek lub na zlecenie.
Dział ten nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków),
sklasyfikowanych w 42.99.1, 42.99.2,
 wyspecjalizowanych robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 43.
41.00

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Klasa ta obejmuje:
 realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu
przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach grupy 71.1.
41.00.1

BUDYNKI MIESZKALNE

41.00.11.0

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Grupowanie to obejmuje:
 domy jednorodzinne, pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach
rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp. budynki wolno stojące,
 domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, posiadające własny dach i własne wejście z poziomu gruntu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 niemieszkalnych budynków gospodarstw rolnych, sklasyfikowanych w 41.00.22.0.
41.00.12.0

Budynki o dwóch mieszkaniach

Grupowanie to obejmuje:
 budynki wolno stojące, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.
41.00.13.0

Budynki o trzech i więcej mieszkaniach
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41.00.14.0

Budynki zbiorowego zamieszkania

Grupowanie to obejmuje:
 budynki zbiorowego zamieszkania, w tym: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup
społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy
dziecka, domy dla bezdomnych itp.,
 budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,
 budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską), sklasyfikowanych
w 41.00.28.0,
 niemieszkalnych budynków koszarowych, więziennych, sklasyfikowanych w 41.00.29.0.
41.00.2

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

41.00.21.0

Budynki przemysłowe

Grupowanie to obejmuje:
 budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie
itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 niemieszkalnych budynków gospodarstw rolnych, sklasyfikowanych w 41.00.22.0,
 zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w 41.00.26.0,
 kompleksowych przemysłowych obiektów budowlanych (elektrowni, rafinerii, itp.), które nie posiadają formy
budynku, sklasyfikowanych w 42.22.13.0 lub 42.99.11.0.
41.00.22.0

Budynki gospodarstw rolnych, niemieszkalne

Grupowanie to obejmuje:
 budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe wykorzystywane w działalności rolniczej np. obory,
stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, psiarnie, przemysłowe fermy
drobiu, stodoły, hangary i inne pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice
do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 urządzeń /obiektów ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w 42.99.12.0.
41.00.23.0

Budynki biurowe

Grupowanie to obejmuje:
 budynki wykorzystywane, jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze
administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp.
 budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
41.00.24.0

Budynki handlowo-usługowe

Grupowanie to obejmuje:
 centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw,
targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi itp.
41.00.25.0

Budynki transportu i łączności

Grupowanie to obejmuje:
 budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji
kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
 budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.,
 garaże podziemne i naziemne, zadaszone parkingi,
 hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów,
 budki telefoniczne,
 budynki latarni morskich,
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 budynki kontroli ruchu powietrznego,
 wiaty rowerowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w 41.00.24.0,
 zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w 41.00.26.0,
 dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w 42.11.10.0,
 dróg kolejowych, sklasyfikowanych w 42.12.10.0,
 linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w 42.22.11.0 lub 42.22.12.0,
 terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w 42.99.11.0.
41.00.26.0

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

Grupowanie to obejmuje:
 zbiorniki na ciecze,
 zbiorniki na gazy,
 silosy na zboże, cement i inne towary sypkie,
 chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
 powierzchnie magazynowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 budynków gospodarstw rolnych, w szczególności silosów i budynków magazynowych rolniczych
przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w 41.00.22.0,
 wieży ciśnień, sklasyfikowanych w 42.21.13.0,
 terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w 42.99.11.0.
41.00.27.0

Hotele i podobne budynki

Grupowanie to obejmuje:
 hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez,
 schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe, domy letniskowe
i inne budynki zakwaterowania turystycznego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 samodzielne restauracje i bary.
Grupowanie to nie obejmuje:
 restauracji w budynkach wielomieszkaniowych, sklasyfikowanych w 41.00.13.0,
 restauracji w centrach handlowych, sklasyfikowanych w 41.00.24.0,
 obiektów/ urządzeń parków rozrywki i wypoczynku, sklasyfikowanych w 42.99.12.0
41.00.28.0

Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki społecznej oraz budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego
i czynności religijnych

Grupowanie to obejmuje:
 budynki kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym: teatrów muzycznych) itp., domów kultury,
 budynki wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,
 budynki kasyn, cyrków, sal tanecznych, dyskotek itp.,
 budynki muzeów, galerii sztuki, bibliotek i budynki centrów informacyjnych,
 budynki archiwów,
 budynki przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, w tym szkoły specjalne dla dzieci
niepełnosprawnych,
 budynki szkół wyższych, budynki placówek i laboratoriów badawczych,
 budynki placówek oświatowo-wychowawczych,
 budynki kształcenia ustawicznego,
 budynki stacji meteorologicznych i hydrologicznych, budynki obserwatoriów,
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 budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie
jak:
 szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,
 szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne,
szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,
 przychodnie, poradnie, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,
 budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria,
 budynki klinik i innych placówek weterynaryjnych,
 budynki instytucji świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej wraz z zakwaterowaniem, opieką lekarską
i pielęgniarską osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnych itp.,
 budynki kościołów, kaplic, cerkwi, meczetów, synagog itp.,
 cmentarze i obiekty z nimi związane, budynki pogrzebowe i krematoriów,
 budynki przeznaczone na sporty halowe (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale
gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.), wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników,
 zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 budynki zbiorowego zamieszkania, w tym: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup
społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy
dziecka, domy dla bezdomnych itp., sklasyfikowanych w 41.00.14.0,
 nieruchomych archeologicznych dóbr kultur, sklasyfikowanych w 41.00.29.0,
 obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym: boisk sportowych wykorzystywanych do uprawiania sportów
na świeżym powietrzu, sklasyfikowanych w 42.99.12.0.
41.00.29.0

Pozostałe budynki niemieszkalne

Grupowanie to obejmuje:
 obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską,
niewykorzystywane do innych celów,
 nieruchome archeologiczne dobra kultury (pomniki, posągi itp.),
 budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla
nieletnich,
 niemieszkalne budynki koszarowe dla wojska, policji, straży pożarnej,
 obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,
 pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,
sklasyfikowanych w 41.00.14.0,
 budek telefonicznych, sklasyfikowanych w 41.00.25.0,
 budynków muzeów, szpitali więziennych i wojskowych, budynków kultu religijnego, sklasyfikowanych
w 41.00.28.0,
 budowli wojskowych, sklasyfikowanych w 42.99.19.0.
41.00.3

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową
nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

Kategoria ta nie obejmuje:
 robót związanych ze wznoszeniem szkieletów konstrukcyjnych z betonu zbrojonego, sklasyfikowanych
w 43.99.40.0,
 robót związanych ze wznoszeniem konstrukcji stalowych, sklasyfikowanych w 43.99.50.0.
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41.00.31.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem: domów jednorodzinnych,
pawilonów, willi, domków wypoczynkowych, leśniczówek, domów mieszkalnych w gospodarstwach rolnych,
rezydencji wiejskich, domów letnich itp. budynków wolno stojących,
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem domów w zabudowie bliźniaczej lub
szeregowej, posiadających własny dach i własne wejście z poziomu gruntu.
41.00.32.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o dwóch mieszkaniach

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem wolno stojących budynków
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, o dwóch mieszkaniach.
41.00.33.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o trzech i więcej mieszkaniach

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków o trzech i więcej
mieszkaniach.
41.00.34.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków zbiorowego zamieszkania

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków zbiorowego
zamieszkania, włączając: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy
studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków instytucji
świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej wraz z zakwaterowaniem, opieką lekarską i pielęgniarską
osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnych itp. sklasyfikowanych w 41.00.48.0,
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków niemieszkalnych
na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w 41.00.49.0.
41.00.4

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane
z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.41.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków przemysłowych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków przeznaczonych
na produkcję, np.: fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową elektrowni, sklasyfikowanych w 42.22.23.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektów produkcyjnych i dla górnictwa, sklasyfikowanych
w 42.99.21.0.
41.00.42.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków gospodarstw rolnych, niemieszkalnych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków gospodarstw rolnych
i budynków magazynowych wykorzystywanych w działalności rolniczej, takich jak: obory, stajnie, budynki
inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, psiarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły,
hangary i inne pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice
do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z urządzeniami /obiektami ogrodów zoologicznych i botanicznych,
sklasyfikowanych w 42.99.22.0.

364

Sekcja F OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
41.00.43.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków biurowych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków wykorzystywanych, jako
miejsce pracy dla działalności biura lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów
pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych,
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków centrów konferencyjnych
i kongresów, sądów i parlamentów.
41.00.44.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków handlowo-usługowych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem centrów handlowych, domów
towarowych, samodzielnych sklepów i butików, hal używanych do targów, aukcji i wystaw, targowisk pod
dachem, stacji paliw, stacji obsługi itp.
41.00.45.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków transportu i łączności

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków, takich jak:
 budynki lotnisk cywilnych i wojskowych, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali
portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
 budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych
itp.,
 budynki garaży podziemnych i naziemnych, zadaszonych parkingów,
 hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów,
 budki telefoniczne,
 budynki latarni morskich,
 budynki kontroli ruchu powietrznego,
 wiaty rowerowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków stacji paliw, sklasyfikowanych w 41.00.44.0,
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem zbiorników, silosów i budynków magazynowych,
sklasyfikowanych w 41.00.46.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową pasów startowych, sklasyfikowanych w 42.11.20.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową torów kolejowych, sklasyfikowanych w 42.12.20.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych
w 42.22.21.0 lub 42.22.22.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową terminali węglowodorów, sklasyfikowanych w 42.99.21.0,
 robót ogólnobudowlanych na parkingach, w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów.
41.00.46.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem zbiorników, silosów i budynków magazynowych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem:
 zbiorników na ciecze, na gazy,
 zbiorników na ropę naftową i gaz,
 silosów na zboża,
 zbiorniki na cement i inne towary sypkie,
 budynków chłodni i budynków składowych specjalizowanych,
 powierzchni magazynowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków magazynowych wykorzystywanych w rolnictwie,
sklasyfikowanych w 41.00.42.0,
 robót budowlanych związanych ze budową wieży ciśnień, sklasyfikowanych w 42.21.22.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową terminali węglowodorów, sklasyfikowanych w 42.99.21.0.
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41.00.47.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem hoteli i podobnych budynków

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków hoteli, moteli, gospód,
pensjonatów i podobnych budynków oferujących zakwaterowanie, z restauracjami lub bez,
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem schronisk młodzieżowych, schronisk
górskich, domków kempingowych, domów wypoczynkowych, domów letniskowych i innych budynków
zakwaterowania turystycznego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem wolno stojących restauracji i barów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem restauracji w budynkach
mieszkalnych, sklasyfikowanych w 41.00.33.0,
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem restauracji w centrach
handlowych, sklasyfikowanych w 41.00.44.0,
 robót budowlanych związanych z budową rekreacyjnych urządzeń parkowych, sklasyfikowanych w 42.99.22.0.
41.00.48.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogólnodostępnych obiektów kulturalnych,
budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki społecznej oraz
budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych

Grupowanie to obejmuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem:
 budynków kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym: teatrów muzycznych) itp., domów kultury,
 budynków wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,
 budynków kasyn, cyrków, sal tanecznych, dyskotek itp.,
 budynków muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,
 budynków archiwów,
 budynków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, włączając szkoły specjalne dla dzieci
niepełnosprawnych,
 budynków szkół wyższych, budynków placówek i laboratoriów badawczych,
 budynków placówek oświatowo-wychowawczych, budynków kształcenia ustawicznego,
 budynków stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,
 budynków szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, tj.:
 szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,
 szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne,
szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,
 przychodnie, poradnie, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,
 budynków przeznaczonych do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji oraz stacji krwiodawstwa, laktariów,
 budynków klinik i placówek weterynaryjnych,
 budynków instytucji świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej wraz z zakwaterowaniem, opieką
lekarską i pielęgniarską osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnych itp.,
 budynków kościołów, kaplic, cerkwi, meczetów, synagog itp.,
 cmentarzy i obiektów z nimi związanych, domów pogrzebowych, krematoriów,
 budynków przeznaczonych na sporty halowe (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale
gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.), wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. przeznaczone dla uczestników,
 zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków zbiorowego
zamieszkania, takich jak: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,
np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka,
domy dla bezdomnych itp., sklasyfikowanych w 41.00.34.0,
 robót budowlanych związanych z nieruchomymi archeologicznymi dobrami kultury, sklasyfikowanych
w 41.00.49.0,
 obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym: boisk sportowych wykorzystywanych do uprawiania sportów
na świeżym powietrzu, sklasyfikowanych w 42.99.22.0.
41.00.49.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem pozostałych budynków niemieszkalnych

Grupowanie to obejmuje także:
 roboty budowlane związane ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków niemieszkalnych
na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,
 roboty budowlane związane z nieruchomymi archeologicznymi dobrami kultury,
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem wiat przystankowych,
ogólnodostępnych toalet.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budek telefonicznych,
sklasyfikowanych w 41.00.45.0,
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, przebudową lub remontem budynków muzeów, sakralnych
oraz budynków szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w 41.00.48.0,
 robót budowlanych związanych z budową pozostałych wojskowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
sklasyfikowanych w 42.99.29.0.
Dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ

Dział ten obejmuje:
 obiekty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi
szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci
wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty
sportowe itp.,
 realizację projektów inżynierskich.
Dział ten nie obejmuje:
 realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu
przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,
 wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.10,
 usług w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach grupy 71.1.
Uwaga:
Część lub całość robót związanych ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem lub
czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.
42.11

AUTOSTRADY I DROGI; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ AUTOSTRAD
I DRÓG

42.11.10.0

Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe

Grupowanie to obejmuje:
 autostrady (z wyłączeniem estakad autostradowych), drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych,
 strzeżone przejazdy kolejowe (szynowe),
 parkingi pokryte nawierzchnią,
 drogi dojazdowe,
 przejścia podziemne i nadziemne, dla pieszych,
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 przejazdy podziemne i nadziemne, dla pojazdów samochodowych,
 ścieżki rowerowe,
 pasy startowe na lotniskach, włącznie z drogami kołowania oraz związane z nimi konstrukcje lotniskowe inne
niż budynki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w 41.00.24.0,
 estakad autostradowych, mostów i tuneli drogowych, sklasyfikowanych w 42.13.10.0.
42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów
i pieszych oraz budową pasów startowych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty ogólnobudowlane związane z fundamentowaniem autostrad (z wyłączeniem estakad autostradowych),
dróg, ulic i pozostałych tras dla pojazdów i pieszych oraz otwartych parkingów samochodowych,
 roboty ogólnobudowlane związane z budową lub odbudową nawierzchni dróg, miejsc do parkowania, z asfaltu,
betonu itp.,
 roboty ogólnobudowlane związane budową chodników, drogowych konstrukcji spowalniających ruch, ścieżek
dla rowerzystów itp.,
 roboty ogólnobudowlane związane z instalowaniem barier ochronnych, niskich ścianek rozdzielających
jezdnie, znaków drogowych itp.,
 roboty ogólnobudowlane związane z tworzeniem, utrzymaniem i znakowaniem szlaków, ścieżek itp.,
 roboty ogólnobudowlane związane z utrzymaniem i naprawą dróg,
 roboty ogólnobudowlane związane z budową pasów startowych na lotniskach, włączając drogi do kołowania
i płyty postojowe samolotów,
 roboty związane z oznakowaniem poziomym dróg, parkingów i podobnych miejsc.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową estakad autostradowych, tuneli i mostów, sklasyfikowanych
w 42.13.20.0,
 robót drogowych związanych z budową rurociągów i linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
sklasyfikowanych w 42.21 i 42.22,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową linii elektroenergetycznych dla kolei, sklasyfikowanych
w 42.22.21.0.
42.12

DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

42.12.10.0

Drogi szynowe i kolej podziemna

Grupowanie to obejmuje także:
 drogi kolei dalekobieżnych i dojazdowych, tramwajów oraz systemów podziemnych i nadziemnych szybkich
kolei miejskich,
 kolejowe konstrukcje elektryfikacyjne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 konstrukcji tunelowych związanych z kolejowym ruchem podziemnym, sklasyfikowanych w 42.13.10.0.
42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Grupowanie to obejmuje:
 roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych, włączając kolej podziemną, takie jak:
 układanie torów i podsypki,
 instalowanie sprzętu łączeniowego, zwrotnic, kolejowych systemów sterowania i systemów zabezpieczeń,
 roboty ogólnobudowlane związane z kolejkami linowymi szynowymi i naziemnymi tramwajami linowymi,
 roboty ogólnobudowlane związane z budową przejść podziemnych,
 roboty ogólnobudowlane związane z remontami, przebudową lub naprawą torów kolejowych.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową tuneli dla kolei podziemnych, sklasyfikowanych w 42.13.20.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową linii elektroenergetycznych dla kolei, sklasyfikowanych
w 42.22.21.0.
42.13

MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

42.13.10.0

Mosty i tunele

Grupowanie to obejmuje:
 budowle mostowe (takie jak: wiadukty, estakady czy kładki), z metalu, betonu i innych materiałów, dla pieszych
i dla każdego rodzaju transportu lądowego,
 estakady autostradowe dla ruchu pojazdów samochodowych,
 tunele,
 konstrukcje tunelowe związane z kolejowym ruchem podziemnym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 podziemnych i nadziemnych, przejść dla pieszych i przejazdów dla pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanych w 42.11.10.0,
 konstrukcji obiektów górniczych, sklasyfikowanych w 42.99.11.0.
42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

Grupowanie to obejmuje:
 roboty ogólnobudowlane związane z budową, przebudową lub naprawą mostów, tuneli, estakad
autostradowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych, pasów startowych,
sklasyfikowanych w 42.11 i 42.12,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.20.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektów inżynierii wodnej, sklasyfikowanych w 42.91,
 robót związanych ze wznoszeniem konstrukcji stalowych, sklasyfikowanych w 43.99.50.0,
 usług budowlanych związanych z budową szybów, sklasyfikowanych w 43.99.90.0.
42.21

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW

42.21.1

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI BUDYNKI I BUDOWLE

42.21.11.0

Rurociągi przesyłowe

Grupowanie to obejmuje:
 ropociągi i gazociągi przesyłowe (naziemne i podwodne) do transportu produktów ropy naftowej i gazu,
 rurociągi przesyłowe (naziemne i podwodne) do transportu wody i pozostałych substancji płynnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 rozdzielczych sieci do rozprowadzania gazu i wody, na terenach miejskich, sklasyfikowanych w 42.21.12.0.
42.21.12.0

Sieci rozdzielcze

Grupowanie to obejmuje rozdzielcze rurociągi do transportu wody, ścieków i pozostałych substancji płynnych.
42.21.13.0

Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków, stacje pomp

42.21.2

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH
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42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

Grupowanie to obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych naziemnych,
podziemnych i podwodnych do transportu:
 produktów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 wody, ścieków i wody deszczowej,
 pozostałych substancji płynnych.
42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

Grupowanie to obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych (włączając prace
pomocnicze) do transportu:
 wody, ciepłej wody, ścieków,
 gazu ziemnego i pary wodnej,
 pozostałych substancji płynnych.
42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii
wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi, sklasyfikowanych
w 42.21.21.0 (przesyłowe) i 42.21.22.0 (rozdzielcze).
42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

Grupowanie to obejmuje:
 specjalistyczne roboty związane z wierceniem lub kopaniem studni i ujęć wodnych,
 roboty związane z instalowaniem pomp i systemu rur do studni,
 roboty związane z instalowaniem zbiorników septycznych.
42.22

LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

42.22.1

LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE

42.22.11.0

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe

Grupowanie to obejmuje:
 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia przesyłowe,
 linie telekomunikacyjne lądowe i podwodne, przesyłowe.
42.22.12.0

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze

Grupowanie to obejmuje:
 linie elektroenergetyczne rozdzielcze,
 linie telekomunikacyjne rozdzielcze,
 urządzenia pomocnicze, takie jak: słupy napowietrznej linii rozdzielczej, włącznie z antenami, stacjami
i podstacjami transformatorowymi dla lokalnej dystrybucji energii elektrycznej.
42.22.13.0

Elektrownie

Grupowanie to obejmuje elektrownie i urządzenia, włączając elektrownie i urządzenia dla elektrowni jądrowych.
42.22.2

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZWIĄZANE

Z

BUDOWĄ

LINII

TELEKOMUNIKACYJNYCH

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Grupowanie to obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z budową i remontami:
 napowietrznych przesyłowych linii elektroenergetycznych, włączając kolejowe linie elektroenergetyczne,
 podwodnych lub podziemnych przesyłowych linii elektroenergetycznych,
 naziemnych przesyłowych linii telekomunikacyjnych,
 podwodnych i podziemnych przesyłowych linii telekomunikacyjnych.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową rozdzielczych linii
i elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w 42.22.22.0,
 robót związanych z kopaniem rowów i wykopów, sklasyfikowanych w 43.12.12.0.
42.22.22.0

telekomunikacyjnych

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z budową i remontami:
 napowietrznych i podziemnych rozdzielczych linii elektroenergetycznych, włączając prace pomocnicze,
takie jak: roboty ogólnobudowlane związane ze stacjami i podstacjami transformatorowymi dla lokalnej
dystrybucji energii elektrycznej,
 napowietrznych i podziemnych rozdzielczych linii telekomunikacyjnych, włączając prace pomocnicze, takie
jak roboty ogólnobudowlane związane z wieżami transmisyjnymi, słupami linii rozdzielczej,
 roboty związane z budową anten i stacji transformatorowych lokalnego zasięgu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w 42.22.21.0,
 robót związanych z kopaniem rowów i wykopów, sklasyfikowanych w 43.12.12.0,
 instalowania linii telewizji kablowej wewnątrz budynków, sklasyfikowanego w 43.21.10.2.
42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

Grupowanie to obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni wszystkich typów.
42.91

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

42.91.10.0

Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne

Grupowanie to obejmuje:
 dna i kanały portowe, falochrony, mola, pirsy, nabrzeża i pozostałe konstrukcji oraz budowle rzeczne lub
kanałowe dla transportu wodnego,
 tamy oraz podobne budowle do zatrzymywania wody oraz wały i budowle zabezpieczające wybrzeże morskie
i inne tereny przybrzeżne.
42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi
obiektów hydrotechnicznych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty ogólnobudowlane związane z budową i remontami:
 konstrukcji portowych i rzecznych, przystani jachtowych, nabrzeży, kei, pirsów, mól, doków i podobnych
konstrukcji portowych i rzecznych,
 tam i grobli,
 śluz, zastawek, stopni wodnych, suchych doków, pochylni okrętowych, zapór i innych budowli
hydrotechnicznych,
 roboty ogólnobudowlane związane z pogłębianiem dna, usuwaniem kamieni i mułu oraz inne roboty
ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 prace podwodne (wykonywane przez nurków, płetwonurków lub w inny sposób) oraz różnego rodzaju roboty
hydrotechniczne,
 roboty ogólnobudowlane i remonty związane z obiektami wodnymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 układania podwodnych przewodów kablowych związanego z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, sklasyfikowanego w 42.22.21.0,
 robót ogólnobudowlanych związanych z budową elektrowni, sklasyfikowanych w 42.22.23.0,
 wbijania pali, sklasyfikowanego w 43.99.30.0.
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42.99

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.1

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

42.99.11.0

Budowle produkcyjne i dla górnictwa

Grupowanie to obejmuje:
 budowle górnicze i obiekty z nimi związane, takie jak stacje załadowcze i wyładowcze, szyby, wieże, sztolnie
i chodniki związane z działalnością górniczą,
 budowle produkujące podstawowe substancje i związki chemiczne, wyroby farmaceutyczne i pozostałe
chemikalia,
 zakłady chemiczne i związane z nimi urządzenia produkcyjne, takie jak: piece koksownicze i hutnicze,
 budowle produkcyjne specjalistyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. odlewnie żeliwa.
Grupowanie to nie obejmuje:
 budynków przeznaczonych na produkcję, np. fabryk, wytwórni filmowych, warsztatów, rzeźni, browarów itp.,
sklasyfikowanych w 41.00.21.0.
42.99.12.0

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Grupowanie to obejmuje:
 stadiony i pozostałe obiekty sportowe do uprawiania sportów na otwartym powietrzu, takich jak: piłka nożna,
baseball, rugby, wyścigi samochodowe i rowerowe, wyścigi konne,
 urządzenia /obiekty/ rekreacyjne, np. pola golfowe, urządzenia plażowe, schrony górskie, tereny i rekreacyjne
obiekty parkowe,
 urządzenia /obiekty ogrodów zoologicznych i botanicznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 halowych obiektów sportowych z miejscami dla widzów, sklasyfikowanych w 41.00.28.0.
42.99.19.0

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 wydzielone działki (parcele), włącznie z przygotowanym dostępem do dróg, urządzeń telekomunikacyjnych
i/lub podobnymi wstępnymi ulepszeniami gruntów,
 pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
42.99.2

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa

Grupowanie to obejmuje:
 roboty ogólnobudowlane związane z budową i remontami:
 obiektów górniczych, np. stacji załadowczych i wyładowczych, podszybi, odlewni żeliwa, wielkich pieców
i pieców koksowniczych,
 zakładów chemicznych i związanymi z nimi obiektami,
 pozostałych obiektów produkcyjnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w 41.00.41.0,
 robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków magazynowych, sklasyfikowanych w 41.00.46.0.
42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

Grupowanie to obejmuje
 roboty ogólnobudowlane związane z budową:
 stadionów i pozostałych obiektów sportowych do uprawiania sportów na otwartym powietrzu, takich jak:
piłka nożna, baseball, rugby, wyścigi samochodowe lub rowerowe, wyścigi konne,
 obiektów rekreacyjnych, np. pól golfowych, urządzeń plażowych, rekreacyjnych urządzeń parkowych,
 roboty ogólnobudowlane związane z urządzeniami / obiektami ogrodów zoologicznych i botanicznych .
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Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i usuwaniem ziemi, sklasyfikowanych w 43.12.1.
42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje:
 podział i ulepszanie gruntów (działek), włączając przygotowanie dojazdu do dróg, dostępu do urządzeń
telekomunikacyjnych oraz podobne wstępne ulepszenia,
 roboty budowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
Dział 43

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Dział ten obejmuje
 specjalistyczne roboty budowlane związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt, tj.:
 wbijanie pali, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie
i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp.,
 montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą
jednostkę, która zajmuje się ich montażem,
 wynajem sprzętu z operatorem sklasyfikowany w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty
budowlane wykonywane przy jego użyciu,
 roboty wykończeniowe i wykonywanie instalacji budowlanych.
Roboty montażowe/instalacyjne mogą być przeprowadzone na terenie budowy lub w warsztatach. Zalicza się
tu wykonywanie:
 instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalowanie anten,
wykonywanie instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowego
systemu zraszającego, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów ruchomych itp.,
 zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, roboty blacharskie, zakładanie przemysłowych
instalacji chłodniczych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych,
portów lotniczych i wodnych itp.
Instalacje te obejmują także związane z nimi prace remontowe.
Do pozostałych usług związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych zalicza się m.in.:
 szklenie, tynkowanie, malowanie, układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych
i ściennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, tapetowanie ścian itp., cyklinowanie podłóg,
zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp. Zalicza się tu również związane z tymi
robotami prace remontowe.
Uwaga:
Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane są z reguły przez podwykonawców.
43.11

ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ I BURZENIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z rozbiórką i burzeniem budynków i innych obiektów budowlanych,
 roboty związane z rozbiórką i burzeniem ulic i autostrad.
43.12

ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ

Klasa ta obejmuje także roboty związane z drenowaniem gruntów rolnych i leśnych.
43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z przygotowaniem terenów rolnych,
 roboty związane z przygotowaniem terenu dla prac budowlanych, włączając prace minerskie i usuwanie skał,
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 roboty związane z przygotowaniem terenu dla górnictwa i wydobywania: usuwanie nadkładu oraz inne roboty
ziemne na terenach zawierających złoża, włączając kopanie tuneli, z wyłączeniem terenów wydobywania ropy
naftowej i gazu,
 roboty związane z wycinką drzew i podszycia,
 roboty związane ze stabilizacją gruntu,
 roboty związane z wykonywaniem wykopów poziomych w celu położenia kabli lub przewodów
kanalizacyjnych,
 roboty związane z wykonywaniem wykopów pod systemy odwadniające (dreny).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wiertniczych związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych
w 09.10.11.0,
 robót związanych z wierceniem lub kopaniem studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanych w 42.21.24.0.
43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z kopaniem rowów i wykopów pod budowę miejskich systemów kanalizacyjnych, różnego
rodzaju robot drogowych itp.,
 roboty związane z kopaniem rowów i wykopów pod różnego typu budynki i budowle,
 roboty związane z usuwaniem zanieczyszczonej wierzchniej warstwy gleby,
 roboty związane z rekultywacją terenu,
 roboty ziemne na dużą skalę, kopanie rowów i wykopów, wyrównywanie terenu, przemieszczanie ziemi
związane z budową nasypów czy wałów lub kopanie rowów i wykopów poprzedzające budowę dróg, autostrad,
dróg szynowych itp.,
 pozostałe roboty związane z kopaniem rowów i wykopów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
43.13

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń próbnych oraz uzyskiwaniem rdzeni wiertniczych dla
celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wiertniczych związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych
w 09.10.11.0,
 usług wspomagających górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanych w 09.90.1,
 robót związanych z wykonywaniem wierceń lub kopaniem studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanych
w 42.21.24.0.
43.21

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z instalowaniem systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych,
 roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu.
43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

Grupowanie to obejmuje także:
 specjalistyczne roboty związane z wykonywaniem podstawowych instalacji elektrycznych oraz instalowaniem
osprzętu elektrycznego w budynkach i budowlach,
 roboty elektryczne związane z instalowaniem urządzeń,
 roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej oraz instalowaniem osprzętu elektrycznego dla
systemów awaryjnego zasilania w energię elektryczną,
 instalowanie wszelkiego typu anten mieszkaniowych, włączając anteny satelitarne,
 instalowanie linii telewizji kablowej wewnątrz budynków,
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 roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,
 roboty elektryczne związane z instalowaniem pozostałego sprzętu elektrycznego, włączając roboty związane
z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla kolektorów energii słonecznej i ogrzewania podłogowego
w budynkach,
 roboty związane z instalowaniem liczników energii elektrycznej,
 roboty związane z instalowaniem systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych na drogach, lotniskach
i w portach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z instalowaniem silników elektrycznych, generatorów i transformatorów w elektrowniach,
sklasyfikowanych w 33.20.50.0,
 robót związanych z instalowaniem kolejowych systemów sterowania i systemów zabezpieczeń,
sklasyfikowanych w 42.12.20.0,
 robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu, sklasyfikowanych
w 43.21.10.1,
 robót związanych z instalowaniem sprzętu grzewczego, sklasyfikowanych w 43.22.12.0,
 robót związanych z instalowaniem systemów zraszających ogródki przydomowe, sklasyfikowanych
w 43.22.11.0,
 robót związanych z instalowaniem i konserwacją systemów ogrzewania, sklasyfikowanych w 43.22.12.0,
 robót związanych z zakładaniem izolacji ognioodpornych, sklasyfikowanych w 43.29.11.0.
43.22

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

43.22.1

ROBOTY
ZWIĄZANE
Z
WYKONYWANIEM
INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH,
ODWADNIAJĄCYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej (systemu rurociągów zimnej i ciepłej wody),
włącznie z usługami w zakresie czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach,
 roboty związane z instalowaniem urządzeń sanitarnych,
 roboty związane z instalowaniem systemów zraszających ogródki działkowe,
 roboty związane z instalowaniem urządzeń dostarczających wodę pod ciśnieniem do zwalczania pożarów,
włączając hydranty przeciwpożarowe z wężami i innymi elementami powiązanymi, dyszami (końcówkami),
 roboty związane z instalowaniem wodomierzy,
 roboty związane z budową przyłączy kanalizacyjnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z instalowaniem urządzeń do ogrzewania pomieszczeń, włącznie z systemem rurowym,
sklasyfikowanych w 43.22.12.0.
43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z instalowaniem sprzętu grzewczego (elektrycznego, gazowego, olejowego, nieelektrycznych
kolektorów energii słonecznej), włączając roboty związane z zakładaniem rur, przewodów i elementów
blaszanych, stanowiących integralną część tego rodzaju robót,
 roboty związane z instalowaniem i konserwacją systemów ogrzewania,
 roboty związane z wykonywaniem podłączenia do lokalnego systemu grzewczego,
 roboty związane z konserwacją i naprawą pieców i innego sprzętu grzewczego domowego użytku,
 roboty budowlane związane z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
w budynkach mieszkalnych, centrach komputerowych, biurach i sklepach, włączając roboty związane
z zakładaniem rur, przewodów i elementów blaszanych, stanowiących integralną część tego rodzaju robót.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych, sklasyfikowanych w 33.11.14.0,
 usług związanych z instalowaniem, naprawą i konserwacją przemysłowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz
przemysłowego sprzętu chłodniczego, sklasyfikowanych w 33.12.18.0, 33.20.29.0,
 robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla kolektorów energii słonecznej i ogrzewania
podłogowego, sklasyfikowanych w 43.21.10.2,
 usług związanych z czyszczeniem kominów, sklasyfikowanego w 81.22.13.0.
43.22.2

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI GAZOWYCH

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z wykonywaniem instalacji związanych z dostarczaniem różnych gazów (np. tlenu
w szpitalach) oraz roboty związane z podłączeniem sprzętu zasilanego gazem,
 roboty związane z instalowaniem gazomierzy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowej dla centralnego ogrzewania, sklasyfikowanych
w 43.22.12.0,
 robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, sklasyfikowanych
w 43.22.12.0.
43.29

POZOSTAŁE ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI

43.29.11.0

Roboty związane z wykonywaniem izolacji

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z zakładaniem izolacji termicznych zabezpieczających zewnętrzne ściany przed wpływami
atmosferycznymi,
 roboty związane z zakładaniem izolacji termicznych zabezpieczających rury ciepłej i zimnej wody, bojlerów itp.,
 roboty związane z zakładaniem izolacji dźwiękochłonnych,
 roboty związane z zakładaniem izolacji ognioodpornych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z poprawą akustyki, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,
 robót związanych z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, sklasyfikowanych
w 43.99.10.0.
43.29.12.0

Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z zakładaniem płotów, balustrad itp. ogrodzeń,
 roboty specjalistyczne związane z montażem metalowych schodów przeciwpożarowych.
Uwaga:
Ogrodzenia mogą być wykonane z różnych materiałów (np. z drutu, drewna, stali, włókien szklanych) i być
stosowane w różnych miejscach (zabudowania mieszkalne lub przemysłowe, place zabaw, korty tenisowe).
43.29.19.0

Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 specjalistyczne roboty związane z instalowaniem dźwigów towarowych i wind osobowych, schodów
ruchomych i ruchomych chodników, włączając naprawy i konserwację,
 roboty związane z instalowaniem drzwi automatycznych i obrotowych,
 roboty związane z instalowaniem rolet i markiz,
 roboty związane z instalowaniem znaków świetlnych i znaków pozostałych,
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 roboty związane z wykonywaniem instalacji odgromowych,
 roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, związane z wyrobami niestanowiącymi części konstrukcji
obiektu budowlanego,
 pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
43.31

ROBOTY TYNKARSKIE

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane z wykonywaniem tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włącznie
z zakładaniem siatek i listew podtynkowych,
 roboty budowlane związane z zakładanie suchych tynków, zwykle gipsowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z zakładaniem izolacji dźwiękochłonnych, sklasyfikowanych w 43.29.11.0.
43.32

ROBOTY INSTALACYJNE STOLARKI BUDOWLANEJ

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

Grupowanie to obejmuje także:
 roboty związane z instalowaniem futryn drzwiowych i okiennych oraz drzwi (z wyłączeniem drzwi
automatycznych i obrotowych) i okien, okiennic, żaluzji drzwiowych i okiennych żaluzji listwowych, drzwi
garażowych itp. wykonanych z dowolnego materiału,
 roboty związane ze wzmacnianiem drzwi zewnętrznych i roboty związane z instalowaniem wzmocnionych
drzwi,
 roboty związane z instalowaniem drzwi przeciwpożarowych,
 roboty związane z instalowaniem wewnętrznych schodów, szaf ściennych, wbudowanych mebli kuchennych
na wymiar,
 roboty związane z instalowaniem desek poszycia ścian, zakładaniem boazerii itp.,
 roboty związane z instalowaniem ruchomych przegród oraz podsufitki na konstrukcji metalowej,
 roboty związane z instalowaniem werand i oranżerii w prywatnych domach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z instalowaniem ogrodzeń i balustrad, sklasyfikowanych w 43.29.12.0,
 robót związanych z instalowaniem drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanych w 43.29.19.0,
 robót związanych z instalowaniem wyrobów kowalstwa artystycznego, sklasyfikowanych w 43.39.11.0,
 robót związanych z montażem mebli wolno stojących, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.
43.33

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM POSADZEK, TAPETOWANIEM I OBLICOWYWANIEM ŚCIAN

43.33.1

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z wykładaniem ceramicznych, betonowych lub kamiennych płyt podłogowych oraz ściennych
wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli,
 roboty związane z wykonywaniem zewnętrznych dekoracji ścian budynków materiałami ceramicznymi,
kamieniem, cegłą itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem, sklasyfikowanych
w 43.33.21.0.
43.33.2

POZOSTAŁE ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM PODŁÓG I ŚCIAN, WŁĄCZAJĄC TAPETOWANIE

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z układaniem ceramicznych, betonowych lub kamiennych płyt podłogowych i ściennych,
sklasyfikowanych w 43.33.10.0.
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43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z wykładaniem pokryć dywanowych, linoleum i podobnych giętkich wykładzin, włączając
roboty wykończeniowe,
 roboty związane z układaniem parkietu oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych, włączając
roboty wykończeniowe, takie jak: szlifowanie, woskowanie, uszlachetnianie itp.,
 roboty związane z tapetowaniem i wykładaniem ścian innymi giętkimi wykładzinami,
 roboty związane z usuwaniem tapet ściennych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z zakładaniem boazerii, sklasyfikowanych w 43.32.10.0,
 robót związanych z wykładaniem kamiennych, betonowych lub ceramicznych płytek podłogowych,
sklasyfikowanych w 43.33.10.0,
 robót związanych z wylewaniem betonowych posadzek (z wyłączeniem układania płyt betonowych),
sklasyfikowanych w 43.99.40.0.
43.34

ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

43.34.10.0

Roboty malarskie

Grupowanie to obejmuje:
 malowanie budynków od wewnątrz oraz podobne roboty (nakładanie powłok, lakierów itp.),
 malowanie budynków od zewnątrz (głównie zabezpieczające),
 malowanie balustrad, krat, futryn drzwiowych i okiennych itp.,
 malowanie pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 usuwanie farby.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z malowaniem znaków na drogach, miejscach parkingowych i podobnych powierzchniach,
sklasyfikowanych w 42.11.20.0,
 robót związanych z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, sklasyfikowanych
w 43.99.10.0.
43.34.20.0

Roboty szklarskie

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z instalowaniem pokryć szklanych, lustrzanych i innych elementów szklanych,
 roboty związane ze szkleniem okien w budynku.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z instalowaniem okien, sklasyfikowanych w 43.32.10.0.
43.39

ROBOTY ZWIĄZANE
BUDOWLANYCH

Z

WYKONYWANIEM

POZOSTAŁYCH

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

WYKOŃCZENIOWYCH

ROBÓT

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z zakładaniem elementów z blachy cienkiej, standardowych lub zamawianych przez klienta,
 roboty związane z zakładaniem dekoracyjnych elementów z żeliwa i stali lub architektonicznych albo
ozdobnych elementów z metalu,
 roboty związane z instalowaniem osłon ozdobnych na grzejnikach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z wykonywaniem pokryć dachowych z blachy cienkiej, sklasyfikowanych w 43.91.19.0.
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43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z wykładaniem wewnętrznych ścian i sufitów panelami, płytami i innymi materiałami w celu
poprawy akustyki,
 roboty związane z czyszczeniem budynków po zakończeniu ich budowy,
 roboty wykończeniowe budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z zakładaniem izolacji dźwiękochłonnych, sklasyfikowanego w 43.29.11.0.
43.91

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

Grupowanie to obejmuje:
 roboty budowlane związane z wykonywaniem różnego rodzaju pokryć dachowych,
 roboty budowlane związane z zakładaniem rynien, rur spustowych oraz metalowych pokryć dachowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z malowaniem dachów, sklasyfikowanego w 43.34.10.0.
43.99

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH
BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

SPECJALISTYCZNYCH

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

ROBÓT

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z zakładaniem izolacji wodochronnych na płaskich dachach i zadaszeniach,
 roboty związane z zakładaniem izolacji wodochronnych na zewnętrznych powierzchniach budynków oraz
na pozostałych budowlach i konstrukcjach podziemnych,
 roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z zakładaniem izolacji termicznych, dźwiękochłonnych i ognioodpornych, sklasyfikowanych
w 43.29.11.0.
43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań i platform roboczych,
 wynajmowanie rusztowań i platform roboczych wraz z ich montowaniem i demontowaniem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmowania rusztowań bez ich montowania i demontowania, sklasyfikowanego w 77.32.10.0.
43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z kopaniem rowów i wykopów, sklasyfikowanych w 43.12.12.0,
 robót betoniarskich, sklasyfikowanych w 43.99.40.0.
43.99.40.0

Roboty betoniarskie

Grupowanie to obejmuje:
 wylewanie betonu do form i pozostałe prace betoniarskie (fundamenty, słupki, posadzki itp.),
 wykonywanie szalunków i zbrojenie,
 umacnianie fundamentów,
 roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z betonu zbrojonego, wymagające specjalistycznych umiejętności
i specjalnego sprzętu, ze względu na jego wielkość lub zastosowaną technologię,
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 budowę kopuł i łupin cienkościennych z betonu,
 specjalistyczne roboty budowlane związane z wyginaniem i spawaniem elementów stalowych w celu zbrojenia
betonu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych z betonu dla budownictwa, sklasyfikowanych w 23.61.12.1,
 masy betonowej, sklasyfikowanej w 23.63.10.0,
 robót budowlanych związanych z wykonywaniem nawierzchni dróg, jezdni, autostrad i chodników,
sklasyfikowanych w 42.11.20.0,
 robót budowlanych związanych z budową mostów i estakad autostradowych, sklasyfikowanych w 42.13.20.0,
 robót budowlanych związanych z budową tuneli, sklasyfikowanych w 42.13.20.0.
43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

Grupowanie to obejmuje:
 specjalistyczne roboty związane ze wznoszeniem szkieletów stalowych,
 specjalistyczne roboty związane ze wznoszeniem prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych
budynków i pozostałych budowli, takich jak: mosty, suwnice lub słupy napowietrznej linii przesyłowej energii
elektrycznej,
 roboty związane z montażem ścian osłonowych,
 roboty spawalnicze związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych.
43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z murowaniem, układaniem kamieni, wznoszeniem murów,
 pozostałe roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z wykładaniem posadzek, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian, sklasyfikowanych w 43.33,
 robót betoniarskich, sklasyfikowanych w 43.99.40.0.
43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych,
 usługi instalowania wyposażenia ulicznego (np. zadaszeń przystanków autobusowych, ławek).
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z montażem i wznoszeniem kompletnych budynków, sklasyfikowanych w 41.00.3 i 41.00.4,
 robót związanych ze wznoszeniem prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych, sklasyfikowanych
w 43.99.50.0.
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43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje:
 roboty związane ze wznoszeniem kominów przemysłowych,
 roboty związane z wyłożeniem okładzinami ogniotrwałymi pieców itp.,
 roboty związane z budową odkrytych basenów pływackich,
 roboty związane z budową kominków ozdobnych,
 roboty związane z czyszczeniem obiektów budowlanych na zewnętrz za pomocą pary wodnej, piaskowania
i podobnych metod,
 wynajem dźwigów i pozostałego sprzętu budowlanego wraz z obsługą, które nie są przeznaczone dla
określonych usług budowlanych,
 pozostałe specjalistyczne usługi budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą, który jest przeznaczony dla określonych usług budowlanych
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach sekcji F,
 wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych bez obsługi, sklasyfikowanych w 77.32.10.0.
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Sekcja G obejmuje:
 sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, w tym motocykli,
 naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 sprzedaż hurtową (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) nowych i używanych towarów,
 usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 sprzedaż detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku
osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży
wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, Internet, spółdzielnie konsumenckie, domy
aukcyjne itp.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług związanych z bieżnikowaniem i regeneracją opon, sklasyfikowanych w 22.11,
 sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej
w odpowiednich podklasach działu 56,
 usług lombardów w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw ruchomości, sklasyfikowanych w 64.92.19.0,
 wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.13.0.
Uwagi:
Sprzedaż niewymagająca przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane z handlem,
takie jak: montowanie, sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie wyrobów, butelkowanie
(poprzedzone myciem butelek lub nie), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu
ich dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet zamrożonych lub chłodzonych) wyrobów,
czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy
metalowych, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie
etykiet.
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej obejmują usługi maklerów, sprzedawców komisowych, agentów,
akwizytorów i innych sprzedawców hurtowych.
Rozróżnienie pomiędzy działem 46 a działem 47 określone jest przez Rodzaj dominującego klienta.
DZIAŁ 45

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Dział 45 obejmuje wszystkie usługi związane ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.
Dział ten obejmuje:
 sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,
 naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 usługi agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,
 hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,
 mycie, polerowanie pojazdów samochodowych, włączając motocykle itp.
Dział ten nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.00.81.0.
45.11

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

45.11.1

SPRZEDAŻ HURTOWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Kategoria ta obejmuje:
 sprzedaż hurtową nowych i używanych samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem na zlecenie.
Kategoria ta nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich
grupowaniach grupy 45.3.
45.11.11.0

Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
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45.11.12.0

Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz
furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t)

45.11.2

SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK PROWADZONA PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE SALONY

45.11.21.0

Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych), prowadzona
przez wyspecjalizowane salony

45.11.22.0

Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych),
prowadzona przez wyspecjalizowane salony

45.11.23.0

Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp.
oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony

45.11.24.0

Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy
itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony

45.11.3

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

45.11.31.0

Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet

45.11.39.0

Pozostała sprzedaż
niesklasyfikowana

45.11.4

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

45.11.41.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej
przez Internet

45.11.49.0

Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek

45.19

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

45.19.1

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI

detaliczna

samochodów

osobowych

POZOSTAŁYCH

i

furgonetek,

POJAZDÓW

gdzie

indziej

SAMOCHODOWYCH,

Kategoria ta obejmuje:
 sprzedaż hurtową samochodów ciężarowych, autobusów i pozostałych ciężkich pojazdów samochodowych,
nowych i używanych (włącznie z samochodami kempingowymi), z wyłączeniem na zlecenie.
Kategoria ta nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej
w odpowiednich grupowaniach grupy 45.3.
45.19.11.0

Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów

45.19.12.0

Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy
turystyczne

45.19.2

SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI), PROWADZONA PRZEZ WYSPECJALIZOWANE SALONY

45.19.21.0

Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, prowadzona przez
wyspecjalizowane salony

45.19.22.0

Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy
turystyczne, prowadzona przez wyspecjalizowane salony

45.19.3

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

45.19.31.0

Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli)
prowadzona przez Internet

45.19.39.0

Pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli),
gdzie indziej niesklasyfikowana
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45.19.4

USŁUGI
POŚREDNICTWA
W
SPRZEDAŻY
HURTOWEJ
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

POZOSTAŁYCH

POJAZDÓW

45.19.41.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli) prowadzonej przez Internet

45.19.49.0

Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

45.20

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Klasa ta obejmuje:
 naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak:
 naprawy mechaniczne, elektryczne, elektronicznych systemów wtryskowych,
 przeglądy,
 naprawy nadwozia,
 naprawy części,
 mycie, polerowanie, lakierowanie i malowanie,
 naprawy szyb i okien,
 naprawy siedzeń samochodowych,
 naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji),
z wyłączeniem motocykli.
Klasa ta nie obejmuje:
 bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w 22.11,
 konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.50.0,
 usług w zakresie pomocy drogowej, sklasyfikowanych w 52.21.25.0,
 wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp., sklasyfikowanego w 71.20.1.
45.20.1

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

45.20.11.0

Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem
układów elektrycznych, opon i nadwozi

Grupowanie to nie obejmuje:
 naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek, sklasyfikowanej w 45.20.12.0
 naprawy opon, w tym regulacji i wyważania kół samochodów osobowych i furgonetek, sklasyfikowanej
w 45.20.13.0,
 naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy
powypadkowe), sklasyfikowanej w 45.20.14.0.
45.20.12.0

Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek

45.20.13.0

Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół

Grupowanie to obejmuje także:

 regulację i wyważanie kół samochodów osobowych i furgonetek.
45.20.14.0

Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie,
naprawy powypadkowe)

45.20.2

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Kategoria ta obejmuje także naprawę przyczep i naczep.
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45.20.21.0

Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów
z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli

samochodowych,

Grupowanie to obejmuje także:

 naprawę opon pojazdów samochodowych, włączając montaż opon na wymianę.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, sklasyfikowanej w 45.20.13.0,
 naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.20.22.0,
 naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.20.23.0.
45.20.22.0

Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

45.20.23.0

Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien,
lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli

45.20.3

MYCIE, CZYSZCZENIE SAMOCHODÓW I PODOBNE USŁUGI

45.20.30.0

Mycie, czyszczenie samochodów i podobne usługi

Grupowanie to obejmuje także:

 usługi myjni samochodowych, nakładanie powłok konserwujących, polerowanie, woskowanie itp.
45.31

SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

I

AKCESORIÓW

DO

POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH,

45.31.1

SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

I

AKCESORIÓW

DO

POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH,

Kategoria ta obejmuje:
 sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem na zlecenie.
Kategoria ta nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.
45.31.11.0

Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon

45.31.12.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

Grupowanie to nie obejmuje:

 sprzedaży hurtowej samochodowego sprzętu radiowo-telewizyjnego, sklasyfikowanej w 46.43.12.0.
45.31.2

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

45.31.20.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

Grupowanie to nie obejmuje:
 pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.40.0.
45.32

SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

I

AKCESORIÓW

DO

POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH,

45.32.1

SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Kategoria ta nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.
45.32.11.0

Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

45.32.12.0

Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli), prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

45.32.2

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
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45.32.21.0

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli)
prowadzona przez Internet

45.32.22.0

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli)
realizowana za pośrednictwem poczty

45.32.29.0

Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych prowadzoną:
 w niewyspecjalizowanych sklepach,
 na straganach i targowiskach,
 pozostałą sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, gdzie indziej
niesklasyfikowaną.
45.40

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

Klasa ta obejmuje także:
 sprzedaż hurtową i detaliczną motorowerów, ich naprawę i konserwację oraz sprzedaż hurtową i detaliczną
części i akcesoriów do nich.
Klasa ta nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej i detalicznej rowerów, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej
części i akcesoriów do nich, sklasyfikowanych odpowiednio w 46.49.33.0, 47.00.65.0 i 95.29.12.0,
 wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.13.0.
45.40.10.0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich

45.40.20.0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

45.40.30.0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich

45.40.40.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

45.40.50.0

Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery

Dział 46

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Dział 46 obejmuje handel hurtowy towarami krajowymi oraz towarami pochodzącymi z importu i eksportu,
prowadzony na rachunek własny lub na zlecenie.
Dział ten obejmuje:
 odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym,
przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym
działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży,
 usługi maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, monterów, organizacji kupieckich i spółdzielczych
zajmujących się handlem produktami gospodarki rolnej,
 wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie
i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie,
redystrybucję w mniejsze partie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny
rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet,
 usługi polegające na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji
handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
 usługi w zakresie handlu hurtowego realizowane przez domy aukcyjne oraz Internet.
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Dział ten nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, przyczep kempingowych, sklasyfikowanej w odpowiednich
podklasach grup 45.1 i 45.4,
 sprzedaży hurtowej akcesoriów samochodowych oraz do motocykli, sklasyfikowanej w 45.31.12.0, 45.40.30.0,
 sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej
w odpowiednich grupowaniach działu 47,
 wynajmu i dzierżawy, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 77,

 pakowania towarów stałych i butelkowania towarów płynnych (włącznie z mieszaniem i filtrowaniem dla stron
trzecich), sklasyfikowanego w 82.92.10.0.
46.1

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Grupa ta obejmuje:
 usługi agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych
jednostek,
 usługi polegające na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji
handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
 usługi w zakresie handlu hurtowego realizowane przez domy aukcyjne oraz Internet.
Grupa ta nie obejmuje:
 handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach grup 46.2 – 46.9.
46.11

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

46.11.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt

46.11.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin

46.11.19.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu
tekstylnego i półproduktów

46.12

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW
PRZEMYSŁOWYCH

46.12.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów
pochodnych

46.12.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych

46.12.13.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków
agrochemicznych

46.13

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

46.13.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i wyrobów z drewna

46.13.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych

46.14

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW, SAMOLOTÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

46.14.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania,
elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych

46.14.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu,
gdzie indziej niesklasyfikowanych

46.14.19.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

46.15

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

46.15.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli

46.15.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo

46.15.13.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
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46.15.19.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

46.16

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY,
WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

46.16.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych

Grupowanie to obejmuje usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej:
 przędzy i tkanin,
 obrusów, serwet, zasłon, firan,
 pozostałych różnych artykułów gospodarstwa domowego z materiałów tekstylnych.
46.16.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia

46.16.13.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych

46.17

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH

46.17.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności

Grupowanie to obejmuje usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, takich wyrobów spożywczych, jak:
 owoce i warzywa,
 wyroby mleczarskie, jaja oraz oleje i tłuszcze jadalne,
 mięso, włączając mięso drobiowe i dziczyznę,
 ryby i inne owoce morza,
 wyroby cukiernicze i piekarnicze,
 kawa, herbata i przyprawy.
46.17.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów

46.17.13.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych

46.18

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

46.18.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących

Grupowanie to obejmuje także usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów ortopedycznych.
46.18.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek,
gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz
biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego

46.18.19.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje także usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej:
 papieru i tektury,
 drewna surowego,
 odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych do recyklingu.
46.19

USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

46.19.10.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju

46.21

SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

46.21.1

SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

46.21.11.0

Sprzedaż hurtowa zboża

46.21.12.0

Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych

46.21.13.0

Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych

46.21.14.0

Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową pasz dla zwierząt, w tym:
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 słomy i roślin pastewnych,
 mąki, mączki, granulek z mięsa i podrobów, ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych,
niejadalnych,
 skwarek, odpadów, pozostałości i produktów ubocznych,
 otrębów, śruty i innych pozostałości przemiału zbóż i roślin,
 preparatów stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich i ryb.
46.21.19.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową pozostałych płodów rolnych, w tym:
 buraków cukrowych i trzciny cukrowej,
 juty, kenafu i pozostałych włókien tekstylnych łykowych, surowych lub roszonych,
 lnu, konopi oraz pozostałych surowych roślin włóknistych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 kauczuku naturalnego,
 roślin wykorzystywanych głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych,
grzybobójczych itp.,
 winogron świeżych,
 wełny strzyżonej, potnej, włączając wełnę praną z drugiej strzyży, niezgrzebloną ani nieczesaną, wełny
szarpanej,
 sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej, nieczesanej, włączając włosie końskie,
 kokonów jedwabników nadających się do motania,
 wosków owadzich i spermacetu,
 korka naturalnego, surowego lub wstępnie obrobionego,
 wyrobów z ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, niejadalnych.
46.21.2

Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu

46.21.20.0

Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu

46.22

SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

46.22.10.0

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową kwiatów i roślin, w tym:
 roślin żywych; cebulek, bulw i korzeni; sadzonek i latorośli, grzybni,
 kwiatów ciętych i pączków kwiatowych,
 części roślin, trawy, mchów i porostów do celów dekoracyjnych.
46.23

SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

46.23.10.0

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową zwierząt domowych, w tym rybek akwariowych.
46.24

SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR I SKÓREK

46.24.10.0

Sprzedaż hurtowa skór i skórek

46.31

SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

46.31.11.0

Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową świeżych owoców i warzyw, w tym:
 ziemniaków i jadalnych korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny,
 warzyw okopowych,
 warzyw dyniowatych i ogórków, pomidorów, warzyw strączkowych świeżych lub schłodzonych oraz
pozostałych warzyw,
 winogron stołowych, owoców cytrusowych, daktyli, fig, bananów, orzechów kokosowych, orzechów
brazylijskich, orzechów nerkowca, ananasów, owoców awokado, smaczelin, mango, guawy, oliwek,
pozostałych owoców i orzechów,
 nasion chleba świętojańskiego.
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46.31.12.0

Sprzedaż hurtowa przetworzonych owoców i warzyw

46.32

SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

46.32.11.0

Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe

46.32.12.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

46.33

SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

46.33.11.0

Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich

46.33.12.0

Sprzedaż hurtowa jaj

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów z jaj.
46.33.13.0

Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych

46.34

SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW

Klasa ta obejmuje także usługi w zakresie butelkowania i etykietowania bezpośrednio związane ze sprzedażą.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie butelkowania i etykietowania, wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.92.10.0.
46.34.11.0

Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych

46.34.12.0

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Grupowanie to obejmuje także zakup win luzem, ich butelkowanie i sprzedaż, bez przetworzenia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanych w 11.01, 11.02.
46.35

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

46.35.10.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36

SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I POZOSTAŁYCH WYROBÓW CUKIERNICZYCH ORAZ
WYROBÓW PIEKARNICZYCH

46.36.11.0

Sprzedaż hurtowa cukru

46.36.12.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarniczych

46.36.13.0

Sprzedaż hurtowa czekolady i pozostałych wyrobów cukierniczych

46.37

SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

46.37.10.0

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

46.38.1

SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

46.38.10.0

Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków

46.38.2

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI

46.38.21.0

Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

46.38.29.0

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.
46.39

SPRZEDAŻ HURTOWA
TYTONIOWYCH

NIEWYSPECJALIZOWANA

46.39.11.0

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej

46.39.12.0

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów
tytoniowych

46.41

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

46.41.11.0

Sprzedaż hurtowa przędzy

46.41.12.0

Sprzedaż hurtowa tkanin
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46.41.13.0

Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego
z materiałów tekstylnych

46.41.14.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych

46.42

SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

46.42.11.0

Sprzedaż hurtowa odzieży

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową, w tym sprzedaż:
 odzieży ochronnej i roboczej,
 ubrań sportowych,
 dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki,
 wyrobów futrzarskich,
 wyrobów pończoszniczych,
 parasolek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.34.0.
46.42.12.0

Sprzedaż hurtowa obuwia

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego, takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej
w 46.49.33.0.
46.43

SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

46.43.11.0

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowotelewizyjnego i artykułów fotograficznych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową elektrycznych urządzeń grzewczych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.10.0.
46.43.12.0

Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową samochodowego sprzętu radiowo-telewizyjnego.
46.43.13.0

Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.13.0.
46.43.14.0

Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych

46.44

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

46.44.11.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych

46.44.12.0

Sprzedaż hurtowa środków czyszczących

46.45

SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I WYROBÓW KOSMETYCZNYCH

46.45.10.0

Sprzedaż hurtowa perfum i wyrobów kosmetycznych

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż hurtową perfum i innych preparatów perfumeryjnych, kosmetyków i mydeł.
46.46

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
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46.46.11.0

Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych

46.46.12.0

Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne

46.47

SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

46.47.11.0

Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań

46.47.12.0

Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego

46.47.13.0

Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników

46.48

SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

46.48.10.0

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

46.49.1

SPRZEDAŻ HURTOWA SZTUĆCÓW I METALOWYCH WYROBÓW UŻYTKU DOMOWEGO, WYROBÓW
Z WIKLINY, KORKA I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH

46.49.11.0

Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego

46.49.12.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów
z drewna

46.49.19.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych

46.49.2

SPRZEDAŻ HURTOWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

46.49.21.0

Sprzedaż hurtowa książek

46.49.22.0

Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet

46.49.23.0

Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych

46.49.3

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

46.49.31.0

Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych

46.49.32.0

Sprzedaż hurtowa gier i zabawek

46.49.33.0

Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową:
 części i akcesoriów do rowerów,
 specjalistycznego obuwia sportowego, takiego jak buty narciarskie.
46.49.34.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych

46.49.35.0

Sprzedaż hurtowa znaczków i monet

46.49.36.0

Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych

46.49.39.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

46.51

SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

46.51.10.0

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52

SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO

46.52.11.0

Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.52.12.0

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową:
 układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
 obwodów drukowanych,
 urządzeń półprzewodnikowych.
46.52.13.0

Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych
(CD i DVD)
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46.61

SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

46.61.11.0

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia,
włączając ciągniki

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń, takich jak: pługi, roztrząsacze nawozu, siewniki, kombajny, młockarnie
dojarki, maszyny wykorzystywane przy hodowli drobiu,
 ciągniki stosowane w rolnictwie i leśnictwie.
46.61.12.0

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu.
46.62

SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

Klasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.
46.62.11.0

Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna

46.62.12.0

Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu

46.62.19.0

Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów

46.63

SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

46.63.10.0

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej
i wodnej

46.64

SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA
I MASZYN DZIEWIARSKICH

46.64.10.0

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Grupowanie to obejmuje także:
 sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn
do szycia i dziewiarskich.
46.65

SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH

46.65.10.0

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

46.66.10.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

46.69.11.0

Sprzedaż hurtowa sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.1,
 sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.33.0,
 sprzedaży hurtowej ciągników, sklasyfikowanej 46.61.12.0.
46.69.12.0

Sprzedaż hurtowa akcesoriów przeznaczonych do maszyn i urządzeń

46.69.13.0

Sprzedaż hurtowa urządzeń podnoszących i urządzeń transportu bliskiego

46.69.14.0

Sprzedaż hurtowa maszyn przeznaczonych do produkcji żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych

46.69.15.0

Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury

46.69.16.0

Sprzedaż hurtowa broni i amunicji

46.69.19.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym
i specjalistycznym

46.71

SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

46.71.11.0

Sprzedaż hurtowa paliw stałych
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Grupowanie to obejmuje

 sprzedaż hurtową paliw stałych, takich jak: węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe.
46.71.12.0

Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, włączając lotniczą

46.71.13.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw i produktów pochodnych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową gazu ziemnego skroplonego.
46.72

SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

46.72.11.0

Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych

46.72.12.0

Sprzedaż hurtowa rud metali nieżelaznych

46.72.13.0

Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formach podstawowych

46.72.14.0

Sprzedaż hurtowa metali nieżelaznych w formach podstawowych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową złota i pozostałych metali szlachetnych.
46.73

SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

46.73.11.0

Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego

46.73.12.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego

46.73.13.0

Sprzedaż hurtowa wyposażenia sanitarnego

46.73.14.0

Sprzedaż hurtowa farb, werniksów i lakierów

46.73.15.0

Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego

46.73.16.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów budowlanych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową:
 drzwi i okien,
 budynków prefabrykowanych,
 materiałów budowlanych, np. żwiru, piasku.
46.73.17.0

Sprzedaż hurtowa tapet

46.73.18.0

Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, z wyłączeniem dywanów

Grupowanie to nie obejmuje:

 sprzedaży hurtowej dywanów, sklasyfikowanej w 46.47.13.0.
46.74

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

ORAZ

SPRZĘTU

I

DODATKOWEGO

46.74.11.0

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych

46.74.12.0

Sprzedaż hurtowa sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Grupowanie to obejmuje także:
 sprzedaż hurtową instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur
gumowych itp.
46.74.13.0

Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych

46.75

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

46.75.11.0

Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych
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46.75.12.0

Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową:

 aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych, klejów chemicznych, substancji
barwiących, żywic syntetycznych, metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli
przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp. chemikaliów przemysłowych.
46.76

SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

46.76.11.0

Sprzedaż hurtowa papieru i tektury

46.76.12.0

Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych

46.76.13.0

Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych

46.76.19.0

Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż hurtową kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.
46.77

SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

46.77.10.0

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych
do recyklingu, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się
do wielokrotnego użycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie, przepakowywanie,
magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszego przekształcenia,
 odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych z zużytych samochodów, statków,
komputerów, telewizorów i innych wyrobów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zbierania odpadów, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach grupy 38.1,
 przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, sklasyfikowanego w 38.2,
 odzysku surowców z materiałów segregowanych oraz surowców wtórnych, sklasyfikowanych w 38.3,
 demontażu wyrobów zużytych, sklasyfikowanego w 38.31.1,
 sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.00.9.
46.90

SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

46.90.10.0

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Grupowanie to obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.
Dział 47

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Dział ten obejmuje:
 odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów
gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej,
na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne, Internet itp.,
 wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem, ale niezmieniających podstawowego charakteru
towaru, np.: sortowanie, rozdzielanie, mieszanie i pakowanie,
 sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych.
Dział ten nie obejmuje:
 sprzedaży produktów rolnych przez rolników, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 01,
 produkcji wyrobów i ich sprzedaży, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 10-32,
 sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach
działu 45,
 sprzedaży hurtowej ziarnami zbóż, rudami, ropą naftową, chemikaliami przemysłowymi, stalą i żeliwem oraz
maszynami i urządzeniami przemysłowymi, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 46,
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 sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej
w odpowiednich grupowaniach działu 56,
 wynajmu i wypożyczania dla ludności artykułów przeznaczonych do użytku osobistego i artykułów
gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 77.2.
47.00

SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

47.00.1

SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW, WARZYW, MIĘSA, RYB, WYROBÓW PIEKARNICZYCH,
MLECZARSKICH I JAJ

47.00.11.0

Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw

47.00.12.0

Sprzedaż detaliczna przetworzonych owoców i warzyw

47.00.13.0

Sprzedaż detaliczna mięsa

47.00.14.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa

47.00.15.0

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

47.00.16.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarniczych

47.00.17.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych

47.00.18.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich

47.00.19.0

Sprzedaż detaliczna jaj

47.00.2

SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW ORAZ WYROBÓW TYTONIOWYCH

47.00.21.0

Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw

47.00.22.0

Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych

47.00.23.0

Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej

47.00.24.0

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej

47.00.25.0

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych

47.00.26.0

Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów

47.00.27.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych

47.00.3

SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

47.00.31.0

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż detaliczną laptopów, notebooków, subnotebooków oraz części
i akcesoriów do komputerów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej czystych taśm, płyt i dyskietek, sklasyfikowanej w 47.00.64.0.
47.00.32.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego

Grupowanie to obejmuje sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego, w tym:
 urządzeń nadawczych dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, włącznie z zawierającą
aparaturę odbiorczą,
 urządzeń elektrycznych dla telefonii i telegrafii przewodowej,
 wideofonów,
 urządzeń radarowych, radionawigacyjnych i urządzeń do zdalnego sterowania drogą radiową.
47.00.33.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego

Grupowanie to obejmuje sprzedaż detaliczną sprzętu audiowizualnego, w tym:
 kamer telewizyjnych, kamer video,
 aparatów cyfrowych,
 odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych,
 gramofonów, odtwarzaczy kasetowych i innego sprzętu do odtwarzania dźwięku,
 magnetofonów i innych urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku,
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 mikrofonów i ich stojaków,
 głośników,
 wzmacniaczy.
47.00.4

SPRZEDAŻ DETALICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYROBÓW METALOWYCH

47.00.41.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych

47.00.42.0

Sprzedaż detaliczna farb, werniksów i lakierów

47.00.43.0

Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego

47.00.44.0

Sprzedaż detaliczna kosiarek do trawy i innych urządzeń ogrodniczych

47.00.45.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.00.46.0

Sprzedaż detaliczna wyposażenia sanitarnego

47.00.47.0

Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych

47.00.49.0

Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

47.00.5

SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

47.00.51.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych

Grupowanie to obejmuje sprzedaż detaliczną, w tym:
 tkanin,
 przędzy dla celów dziewiarskich,
 przędzy do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów lub haftów,
 obrusów, serwet, firan, zasłon, ręczników i różnorodnych artykułów gospodarstwa domowego z materiałów
tekstylnych,
 drutów do dziergania, igieł do szycia i podobnych artykułów.
47.00.52.0

Sprzedaż detaliczna zasłon i firan

47.00.53.0

Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych

47.00.54.0

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

47.00.55.0

Sprzedaż detaliczna mebli

47.00.56.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego

47.00.57.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny

47.00.58.0

Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut

47.00.59.0

Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych,
sztućców, nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyrobów i sprzętu, gdzie
indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje sprzedaż detaliczną także:
 urządzeń zamykających sejfy i skarbce, z wyłączeniem ich instalacji i konserwacji.
47.00.6

SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ

47.00.61.0

Sprzedaż detaliczna książek

47.00.62.0

Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet

47.00.63.0

Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych

47.00.64.0

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż detaliczną czystych taśm, płyt i dyskietek.
47.00.65.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego

47.00.66.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego

47.00.67.0

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

47.00.68.0

Sprzedaż detaliczna znaczków i monet

397

Sekcja G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY. NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
47.00.69.0

Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 47.00.91.0.
47.00.7

SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY, WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH, KWIATÓW, ROŚLIN, ZWIERZĄT DOMOWYCH I KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH

47.00.71.0

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.00.72.0

Sprzedaż detaliczna obuwia

47.00.73.0

Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych

47.00.74.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

Grupowanie to obejmuje także:
 prowadzoną przez apteki sprzedaż detaliczną leków (zarówno gotowych jak i przygotowywanych w aptece),
 sprzedaż detaliczną ziół i innych wyrobów zielarskich.
47.00.75.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne

47.00.76.0

Sprzedaż detaliczna wyrobów kosmetycznych i toaletowych

47.00.77.0

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion

47.00.78.0

Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych

47.00.79.0

Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych

47.00.8

SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I POZOSTAŁYCH NOWYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

47.00.81.0

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

47.00.82.0

Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii

47.00.83.0

Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone
przez optyków

47.00.84.0

Sprzedaż detaliczna środków czystości

47.00.85.0

Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa
domowego

Grupowanie to obejmuje także napełnianie zapalniczek.
47.00.86.0

Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

47.00.87.0

Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje także sprzedaż detaliczną:
 zboża, nasion oleistych i pozostałych nasion do celów rolnych oraz paszy dla zwierząt gospodarskich,
 żywych zwierząt gospodarskich,
 pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
47.00.88.0

Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje sprzedaż detaliczną:
 maszyn i urządzeń biurowych,
 specjalistycznych maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ich akcesoriów,
 pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
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47.00.89.0

Sprzedaż detaliczna
niesklasyfikowanych

towarów

niekonsumpcyjnych,

nieżywnościowych,

gdzie

indziej

Grupowanie to obejmuje sprzedaż detaliczną:
 papieru i tektury,
 minerałów,
 pozostałych towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych gdzie indziej niesklasyfikowanych.
47.00.9

SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW UŻYWANYCH

Kategoria ta obejmuje także sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy aukcyjne, domy wysyłkowe, Internet.
47.00.91.0

Sprzedaż detaliczna antyków

47.00.92.0

Sprzedaż detaliczna książek używanych

47.00.99.0

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych
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Sekcja H obejmuje:
 lądowy transport pasażerski i towarów, wykonywany na podstawie rozkładów jazdy lub poza nimi,
z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak:
kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),
 usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, wyciągami narciarskimi (w tym
orczykowymi)
 usługi taksówek osobowych,
 transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 usługi związane z przeprowadzkami,
 usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia,
 transport rurociągowy,
 wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych,
 lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy,
 wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą,
 wynajem środków transportu wodnego i lotniczego z załogą,
 magazynowanie i przechowywanie towarów oraz usługi przeładunku towarów,
 usługi wspomagające transport,
 usługi pocztowe i kurierskie.
Sekcja ta nie obejmuje:
 transportu drewna na terenie lasu, związanego z jego pozyskaniem, sklasyfikowanego w 02.40.10.4,
 usług związanych z zamrażaniem żywności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach w dziale 10,
 usług dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.22.10.0,
 usług dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.30.12.0,
 usług rozprowadzania wody za pośrednictwem sieci wodociągowej, cysternami lub innymi środkami
transportu, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11 i 38.12.1,
 usług oferowania miejsc sypialnych świadczonych w wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w 55.90.13.0,
 usług restauracyjnych świadczonych w wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w 56.10.12.0,
 usług pośrednictwa finansowego związanych z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałymi
operacjami finansowymi, sklasyfikowanych w 64.19,
 wynajmowania samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.12.11.0,
 wynajmowania środków transportu wodnego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.10.0,
 wynajmowania środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.35.10.0,
 usług świadczonych przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa, sklasyfikowanych w 85.53.12.0,
 transportu świadczonego przez pogotowie ratunkowe, sklasyfikowanego w 86.90.14.0,
 usług niespecjalistycznego sprzątania autobusów i pozostałych środków transportu, sklasyfikowanego
w 81.29.19.0.
Dział 49

TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

Dział ten obejmuje:
 przewozy pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,
 transport rurociągowy.
Dział ten nie obejmuje:
 usług terminali pasażerskich, obsługi infrastruktury kolejowej, prac manewrowych na sieciach i bocznicach
kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21,
 usług w zakresie obsługi wagonów sypialnych lub wagonów restauracyjnych, kiedy jest ona wykonywana
na zlecenie, sklasyfikowanych w 55.90.13.0, 56.10.12.0,
 transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.14.0.
49.10

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
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49.10.11.0

Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy kolejowe pasażerów, wycieczkowe i turystyczne, których głównym celem jest zwiedzanie.
49.10.19.0

Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy kolejowe pasażerów, międzymiastowe, niezależnie od odległości i klasy,
 usługi świadczone w wagonach sypialnych i wagonach restauracyjnych w ramach przedsiębiorstwa
kolejowego,
 przewóz pojazdów, bagaży, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przewozu pasażerów, w ramach miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, sklasyfikowanego
w 49.31.10.0,
 usług wspomagających transport kolejowy, takich jak: prace manewrowe, obsługa infrastruktury kolejowej
i usługi terminali pasażerskich, sklasyfikowanych w 52.21.1,
 usług w zakresie obsługi wagonów sypialnych, świadczonych przez jednostki inne niż w ramach
przedsiębiorstwa kolejowego, sklasyfikowanych w 55.90.13.0,
 usług w zakresie obsługi wagonów restauracyjnych, przez jednostki inne niż w ramach przedsiębiorstwa
kolejowego, sklasyfikowanych w 56.10.12.0.
49.20

TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

Klasa ta obejmuje:
 transport kolejowy towarów wykonywany na sieciach kolejowych, zarówno magistralnych, jak i lokalnych.
Klasa ta nie obejmuje:
 przewozu pasażerów w ramach miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, sklasyfikowanego
w 49.31.10.0,
 usług wspomagających transport kolejowy, takich jak: prace manewrowe, obsługa infrastruktury kolejowej
i usługi terminali pasażerskich, sklasyfikowanych w 52.21.1,
 usług świadczonych w wagonach sypialnych, przez jednostki inne niż w ramach przedsiębiorstwa kolejowego,
sklasyfikowanych w 55.90.13.0,
 usług świadczonych w wagonach restauracyjnych, przez jednostki inne niż w ramach przedsiębiorstwa
kolejowego, sklasyfikowanych w 56.10.12.0.
49.20.11.0

Transport kolejowy towarów w wagonach-chłodniach

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy towarów zamrożonych lub schłodzonych w specjalnych wagonach chłodniach.
49.20.12.0

Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy produktów naftowych (ropy naftowej, gazu ziemnego oraz produktów rafinacji ropy
naftowej) w specjalnych wagonach cysternach.
49.20.13.0

Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy pozostałych cieczy lub gazów, w specjalnych wagonach cysternach.
49.20.14.0

Transport kolejowy towarów w kontenerach

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy pojedynczych towarów i paczek, w specjalnych kontenerach zaprojektowanych w celu
ułatwienia obsługi i transportu.
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49.20.15.0

Transport kolejowy przesyłek pocztowych

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy przesyłek pocztowych w imieniu krajowych i zagranicznych organizacji pocztowych,
 transport kolejowy listów i paczek w imieniu jednostek pocztowych i kurierskich.
49.20.16.0

Transport kolejowy towarów masowych suchych

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy sypkich towarów masowych, takich jak zboża, mąka, cement, piasek, węgiel itp.
49.20.19.0

Transport kolejowy pozostałych towarów

Grupowanie to obejmuje:
 transport kolejowy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i przyczep do samochodów
ciężarowych,
 transport kolejowy żywych zwierząt,
 transport kolejowy pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu należących do pasażera pojazdów w ramach pasażerskich przewozów kolejowych,
sklasyfikowanego w 49.10.19.0.
49.31

TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

49.31.1

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy kolejowe pasażerów, miejskie i podmiejskie,
 usługi świadczone przez kolej transportu masowego, umożliwiającej obsługę ruchu miejskiego o dużym
nasileniu (metro i kolej nadziemną),
 przewóz koleją pojazdów, bagażu, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera.
Grupowanie to nie obejmuje:
 przewozu kolejowego pasażerów, międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.1,
 przewozu pasażerów tramwajami, sklasyfikowanego w 49.31.21.0.
Uwaga:
RUCH MIEJSKI zdefiniowany jest, jako ruch, którego początek i koniec trasy znajdują się w granicach tej samej
jednostki miejskiej.
RUCH PODMIEJSKI, jako ruch odbywający się na większym obszarze miasta, obejmującym także sąsiednie miasta.
49.31.2

POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

49.31.21.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerów realizowane środkami transportu lądowego miejskiego lub podmiejskiego, takimi jak:
autobus, tramwaj, trolejbus itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy,
 przewozy pasażerów kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi itp., gdy jest on częścią miejskiego
lub podmiejskiego systemu komunikacji,
 przewóz pojazdów, bagażu, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego, sklasyfikowanego w 49.31.10.0,
 przewozu pasażerów kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi itp., w przypadku, gdy nie jest
on częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, sklasyfikowanego w 49.39.20.0.
49.31.22.0

Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerskie różnymi środkami transportu, rozkładowe, miejskie i podmiejskie.

402

Sekcja H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
49.32

USŁUGI TAKSÓWEK

49.32.11.0

Usługi taksówek, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą

Grupowanie to obejmuje:
 usługi taksówek osobowych, polegające na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich
miejsc,
 rezerwację usług w tym zakresie,
 przewozy wahadłowe do i z portu lotniczego, pozarozkładowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
sklasyfikowanego w 49.39.35.0,
 usług taksówek wodnych i powietrznych, sklasyfikowanych w 50.30.19.0 i 51.10.12.0,
 usług pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanych w 86.90.14.0.
49.32.12.0

Wynajem samochodów osobowych z kierowcą

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem samochodów osobowych i furgonetek (masa całkowita pojazdu ≤ 3,5 t) z kierowcą, niezależnie
od tego, gdzie samochód ma być dostarczony, z wyłączeniem usług taksówek osobowych.
Uwaga:
Usługi te są świadczone zazwyczaj na określony czas dla ograniczonej liczby pasażerów i często obejmują dojazd
do więcej niż jednego punktu docelowego.
49.39

POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

49.39.1

TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY, MIĘDZYMIASTOWY I SPECJALIZOWANY

49.39.11.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, ogólnodostępny

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny, realizowany środkami
transportu drogowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus itp.,
 transport pojazdów, bagaży, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
49.39.12.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, dla określonych grup użytkowników

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy kolejowe pasażerów, rozkładowe, międzymiastowe, przeznaczone dla określonej grupy
użytkowników, realizowane takimi środkami transportu, jak: autobus, tramwaj, trolejbus itp.,
 międzymiastowe przewozy wahadłowe, np. między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta.
49.39.13.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, specjalizowany

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy drogowe pasażerskie, rozkładowe, specjalizowane (tzn. odbywające się po ustalonych z góry trasach
i według ustalonego rozkładu jazdy), miejskie i podmiejskie, dla określonej grupy użytkowników np. przewozy
pracownicze,
 miejskie i podmiejskie przewozy wahadłowe, np. między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum
miasta,
 przewozy autobusowe uczniów pomiędzy ich domami a szkołą i pomiędzy szkołami, włączając obszar wiejski.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług taksówek, sklasyfikowanych w 49.32.11.0,
 przewozów wahadłowych do i z portu lotniczego, pozarozkładowych, sklasyfikowanych w 49.32.11.0,
 usług wynajmu samochodów z kierowcą, sklasyfikowanych w 49.32.12.0,
 przewozów pasażerskich kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi itp., gdy nie jest on częścią
miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 przewozów kolejowych pasażerów, wycieczkowych i turystycznych, sklasyfikowanych w 49.39.32.0.
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49.39.2

TRANSPORT PASAŻERSKI, KOLEJKAMI LINOWYMI NAZIEMNYMI, KOLEJKAMI LINOWYMI
I WYCIĄGAMI NARCIARSKIMI

49.39.20.0

Transport pasażerski, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami
narciarskimi

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerów kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi, wyciągami narciarskimi, wyciągami
orczykowymi itp. w przypadku, gdy nie jest on częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
Grupowanie to nie obejmuje:

 przewozów pasażerów kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi itp., gdy jest on częścią miejskiego
lub podmiejskiego systemu komunikacji, sklasyfikowanego w 49.31.21.0.
49.39.3

TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZAROZKŁADOWY

49.39.31.0

Wynajem autobusów i autokarów, z kierowcą

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem autobusów i autokarów z kierowcą zazwyczaj na określony czas i odległość. Osoba wynajmująca
określa sposób i czas użytkowania pojazdu, trasę i inne warunki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu drogowego autobusami i autokarami, pozarozkładowego, lokalnego i wynajmu tego typu
autobusów, sklasyfikowanych w 49.39.33,
 transportu drogowego autobusami i autokarami, pozarozkładowego, dalekobieżnego i wynajmu tego typu
autobusów, sklasyfikowanego w 49.39.34.
49.39.32.0

Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny

Grupowanie to obejmuje:

 przewozy kolejowe pasażerów, wycieczkowe i turystyczne, włączając wycieczki po mieście.
49.39.33.0

Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu
autobusów

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy autobusami i autokarami, pozarozkładowy, miejski i podmiejski, włączając wynajem
autobusów i autokarów z kierowcą do przewozów, zazwyczaj na określony czas i odległość, często
obejmujących dojazd do więcej niż jednego punktu docelowego.
 W tym przypadku wynajem obejmuje ustaloną trasę i ustalony rozkład jazdy w odróżnieniu od wynajmu
autobusów i autokarów, który daje klientowi możliwość decydowania o sposobie ich użytkowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą, sklasyfikowanych w 49.39.31.0.
49.39.34.0

Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu
autobusów

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy autobusami i autokarami, pozarozkładowy, międzymiastowy i dalekobieżny, włączając
wynajem autobusów i autokarów z kierowcą do przewozów, zazwyczaj na określony czas i odległość, często
obejmujących dojazd do więcej niż jednego punktu docelowego.
W tym przypadku wynajem obejmuje ustaloną trasę i ustalony rozkład jazdy w odróżnieniu od wynajmu autobusów
i autokarów, który daje klientowi możliwość decydowania o sposobie ich użytkowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą, sklasyfikowanych 49.39.31.0.
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49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez
zwierzęta

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta lub
zwierzętami jucznymi, pod warunkiem, że usługi rikszarza lub woźnicy są oferowane wraz z pojazdem lub
zwierzętami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, bez usług rikszarza lub
woźnicy, sklasyfikowanych w 77.12.19.0.
49.39.39.0

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerów, lądem, realizowane pojazdami z kierowcą, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 przewóz pojazdów, bagażu, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanych w 86.90.14.0.
49.41

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

49.41.1

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Kategoria ta nie obejmuje:
 pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w 52.29.20.0.
49.41.11.0

Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy towarów zamrożonych lub schłodzonych samochodami chłodniami.
49.41.12.0

Transport drogowy produktów naftowych cysternami

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy produktów naftowych (ropy naftowej, gazu ziemnego lub produktów rafinacji ropy
naftowej) cysternami.
49.41.13.0

Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy pozostałych cieczy lub gazów cysternami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług dystrybucji wody cysternami, sklasyfikowanej w 36.00.20.0.
49.41.14.0

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy pojedynczych artykułów lub paczek w specjalnych kontenerach zaprojektowanych w celu
ułatwienia obsługi i przewozu.
49.41.15.0

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych, takich jak: zboża,
mąka, cement, piasek, węgiel itp.
49.41.16.0

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

49.41.17.0

Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez
zwierzęta
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49.41.18.0

Transport drogowy przesyłek pocztowych

Grupowanie to obejmuje:
 transport (w imieniu służb pocztowych i kurierskich) listów, paczek lub innych przesyłek pocztowych
dowolnymi środkami transportu lądowego innego niż kolej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pocztowych i kurierskich, sklasyfikowanych w 53.10.1 i 53.20.1.
49.41.19.0

Pozostały transport drogowy towarów

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy pozostałymi pojazdami specjalnymi, gdzie indziej niesklasyfikowany. Należy do nich
transport odpadów (bez zbierania i usuwania odpadów), betonu, makadamu smołowego, samochodów itp.
 transport drogowy towarów pojazdami innymi niż specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowany.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych ze zbieraniem odpadów wraz z ich transportem, sklasyfikowanych w 38.11 lub 38.12.
49.41.2

WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

49.41.20.0

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem samochodów ciężarowych i innych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu drogowego towarów, sklasyfikowanego w 49.41.1,
 wynajmu samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.12.11.0.
49.42

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI

49.42.11.0

Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy mebli i innych artykułów użytku domowego związany z przeprowadzkami,
 usługi wspomagające przeprowadzki, takie jak: pakowanie, noszenie czy przenoszenie przedmiotów.
49.42.19.0

Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

Grupowanie to obejmuje:
 transport drogowy urządzeń, maszyn i mebli biurowych związany z przeprowadzkami,
 usługi wspomagające przeprowadzki, takie jak: pakowanie, noszenie czy przenoszenie przedmiotów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych, sklasyfikowanych
w 49.42.11.0.
49.50

TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Klasa ta obejmuje także usługi stacji pomp.
49.50.11.0

Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych

49.50.12.0

Transport rurociągowy gazu ziemnego

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.13.0,
 usług w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportowych na terenie innym
niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.21.
49.50.19.0

Transport rurociągowy pozostałych towarów

Grupowanie to obejmuje:
 transport rurociągowy pozostałych produktów chemicznych, zawiesin, cieczy i innych towarów, gdzie indziej
niesklasyfikowany.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług dystrybucji pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.30.12.0,
 usług związanych z dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, sklasyfikowanych
w 36.00.20.0.
Dział 50

TRANSPORT WODNY

Dział ten obejmuje:
 transport wodny pasażerów lub towarów, rozkładowy i pozarozkładowy,
 holowanie i pchanie w transporcie wodnym,
 działalność łodzi wycieczkowych, promów, taksówek wodnych itp.
Dział ten nie obejmuje:
 usług restauracji i barów na pokładach statków, wykonywanych przez odrębną jednostkę, sklasyfikowanych
w 56.10.12.0, 56.30.10.0.
Uwaga:
Czynnikiem decydującym, pozwalającym na rozróżnienie transportu morskiego od transportu wodnego
śródlądowego jest rodzaj używanych statków.
Transport statkami pełnomorskimi sklasyfikowany jest w odpowiednich grupowaniach grup 50.1 i 50.2, natomiast
transport wodny przy użyciu innych rodzajów statków sklasyfikowany jest w odpowiednich grupowaniach grup 50.3
i 50.4.
50.10

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

50.10.1

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

50.10.11.0

Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerskie promem (włączając wodoloty i poduszkowce), morskie i przybrzeżne,
 przewóz pojazdów, bagaży, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
50.10.12.0

Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerskie wycieczkowcami (włączając rejsy obejmujące transport, zakwaterowanie, wyżywienie
i inne usługi wliczone w cenę rejsu), morskie i przybrzeżne.
50.10.19.0

Pozostały transport morski i przybrzeżny pasażerski

Grupowanie to obejmuje:
 przewozy pasażerskie, rozkładowe i pozarozkładowe, morskie i przybrzeżne (z wyłączeniem transportu
wycieczkowcami),
 transport pasażerski z portu do portu, włączając statki towarowe,
 przewóz pojazdów, bagażu, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
50.10.2

WYNAJEM PASAŻERSKICH STATKÓW MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH, Z ZAŁOGĄ

50.10.20.0

Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych, z załogą

Grupowanie to obejmuje także wynajem łodzi wycieczkowych z załogą w celach rekreacyjnych (np. na rejsy
wędkarskie).
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu towarowych statków żeglugi morskiej lub przybrzeżnej, z załogą, sklasyfikowanych w 50.20.21.0,
 wynajmu lub dzierżawy łodzi wycieczkowych i jachtów, bez załogi, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 wynajmu lub dzierżawy statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanych w 77.34.10.0.
50.20

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

Klasa ta nie obejmuje:
 przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.1.
50.20.1

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
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50.20.11.0

Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami

Grupowanie to obejmuje:
 transport zamrożonych lub schłodzonych towarów statkami chłodniowcami, morski lub przybrzeżny.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu morskiego i przybrzeżnego gazu tankowcami, sklasyfikowanego w 50.20.13.0.
50.20.12.0

Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami

50.20.13.0

Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami

Grupowanie to obejmuje:
 transport tankowcami, pozostałych cieczy i gazów, takich jak: gaz ziemny, metan lub produkty rafinacji ropy
naftowej, morski lub przybrzeżny.
50.20.14.0

Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach

Grupowanie to obejmuje:
 transport morski i przybrzeżny pojedynczych artykułów i paczek w specjalnych kontenerach zaprojektowanych
w celu ułatwienia obsługi i przewozu.
50.20.15.0

Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych

Grupowanie to obejmuje:
 transport morski i przybrzeżny sypkich towarów masowych, takich jak: zboża, mąka, cement, piasek, węgiel
itp.
50.20.19.1

Transport morski i przybrzeżny przesyłek pocztowych

Grupowanie to obejmuje:
 transport morski i przybrzeżny listów i paczek w imieniu służb pocztowych i kurierskich.
50.20.19.9

Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany

Grupowanie to obejmuje:
 transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany.
50.20.2

WYNAJEM STATKÓW MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW, Z ZAŁOGĄ;
USŁUGI HOLOWANIA I PCHANIA W TRANSPORCIE MORSKIM I PRZYBRZEŻNYM

50.20.21.0

Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą

Grupowanie to obejmuje:
 dzierżawę i wynajem, wszelkiego rodzaju statków żeglugi morskiej lub przybrzeżnej, z napędem własnym
i z załogą, takich jak: zbiornikowce, statki do przewozu masowych towarów sypkich, holowniki, statki rybackie,
statki towarowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu statków pasażerskich z załogą, sklasyfikowanych w 50.10.20.0,
 wynajmu lub dzierżawy statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanych w 77.34.10.0.
50.20.22.0

Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi holowania i pchania na pełnym morzu lub na wodach przybrzeżnych; usługi te są zazwyczaj wykonywane
przez statki, które same nie przewożą towarów ani pasażerów,
 usługi holowania urządzeń wiertniczych, żurawi pływających, pogłębiarek, pław i kadłubów oraz statków
niekompletnych.
50.30

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI

50.30.1

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
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50.30.11.0

Transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy

Grupowanie to obejmuje:
 transport pasażerski (rozkładowy i pozarozkładowy) po rzekach, kanałach, jeziorach, wewnątrz portów, zatok,
w dokach i innych śródlądowych drogach wodnych promami, włączając wodoloty i poduszkowce,
 transport pojazdów, bagażu, zwierząt i innych rzeczy należących do pasażera.
50.30.12.0

Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami

Grupowanie to obejmuje:
 transport wodny śródlądowy pasażerski, wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie,
wyżywienie, wypoczynek i inne usługi wliczone w cenę rejsu.
50.30.13.0

Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi

50.30.19.0

Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski

Grupowanie to obejmuje:
 transport pasażerski po rzekach, kanałach, jeziorach, wewnątrz portów, zatok, w dokach i innych śródlądowych
drogach wodnych statkami innymi niż promy, statki rejsowe, łodzie turystyczne i wycieczkowe,
 usługi taksówek wodnych.
50.30.2

WYNAJEM PASAŻERSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Z ZAŁOGĄ

50.30.20.0

Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą

Grupowanie to obejmuje także: wynajem łodzi wypoczynkowych, z załogą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu statków towarowych żeglugi śródlądowej, z załogą, sklasyfikowanych w 50.40.21.0,
 wynajmu lub dzierżawy łodzi turystycznych, bez załogi, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 wynajmu lub dzierżawy statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanych w 77.34.10.0.
50.40

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

50.40.1

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług przeładunku towarów, sklasyfikowanych w 52.24.1.
50.40.11.0

Transport wodny śródlądowy towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami-chłodniami

50.40.12.0

Transport wodny śródlądowy ropy naftowej tankowcami

50.40.13.0

Transport wodny śródlądowy pozostałych cieczy i gazów tankowcami

Grupowanie to obejmuje:
 transport wodny śródlądowy, pozostałych cieczy lub gazów (takich jak: gaz ziemny, metan i produkty rafinacji
ropy naftowej), tankowcami.
50.40.14.0

Transport wodny śródlądowy towarów w kontenerach

Grupowanie to obejmuje:
 transport wodny śródlądowym, pojedynczych artykułów lub paczek, w specjalnych kontenerach
zaprojektowanych w celu ułatwienia obsługi i przewozu.
50.40.19.0

Pozostały transport wodny śródlądowy towarów

Grupowanie to obejmuje:
 transport wodny śródlądowy pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany.
50.40.2

WYNAJEM STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ DO TRANSPORTU TOWARÓW, Z ZAŁOGĄ; USŁUGI
HOLOWANIA I PCHANIA W TRANSPORCIE WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM

50.40.21.0

Wynajem statków żeglugi śródlądowej do transportu towarów, z załogą

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę statków żeglugi śródlądowej z własnym napędem, z załogą, takich jak: zbiornikowce,
statki towarowe, statki do przewozu masowych towarów sypkich, frachtowce, holowniki i statki rybackie.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą, sklasyfikowanych w 50.30.20.0,
 wynajmu lub dzierżawy statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanych w 77.34.10.0.
50.40.22.0

Usługi holowania i pchania w transporcie wodnym śródlądowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi holowania i pchania za pomocą holowników po wodach śródlądowych i kanałach,
 usługi holowania i pchania urządzeń wiertniczych, żurawi pływających, pogłębiarek, pław i kadłubów oraz
statków niekompletnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług holowania podczas cumowania i wyprowadzania z miejsc cumowania, sklasyfikowanych w 52.22.14.0.
Dział 51
TRANSPORT LOTNICZY I TRANSPORT KOSMICZNY
Dział ten obejmuje:
 lotniczy i kosmiczny transport pasażerów i towarów.
Dział ten nie obejmuje:
 usług lotniczych związanych z opryskiwaniem upraw roślinnych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 usług związanych z remontami i przebudową statków powietrznych, sklasyfikowanych w 30.30.60.0,
 usług naprawy i konserwacji statków powietrznych, sklasyfikowanych w 33.16.10.0,
 usług portów lotniczych, sklasyfikowanych w 52.23.1,
 usług w zakresie prowadzenia reklam w powietrzu, sklasyfikowanych w 73.11.1,
 usług w zakresie wykonywania fotografii lotniczej, sklasyfikowanych w 74.20.24.0.
51.10

TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI

51.10.1

TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI

51.10.11.0

Transport lotniczy regularny krajowy pasażerski

Grupowanie to obejmuje:
 przewóz pasażerski statkami powietrznymi dowolnego typu (włączając helikoptery), regularny krajowy,
 przewóz bagażu i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
51.10.12.0

Transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych

Grupowanie to obejmuje:
 transport pasażerski statkami powietrznymi dowolnego typu (włączając helikoptery), nieregularny krajowy,
 usługi taksówek powietrznych,
 przewóz bagażu i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu lotniczego nieregularnego pasażerskiego w celach widokowych, sklasyfikowanego w 51.10.15.0,
 wynajmu środków transportu lotniczego pasażerskiego z załogą, sklasyfikowanego w 51.10.20.
51.10.13.0

Transport lotniczy regularny międzynarodowy pasażerski

Grupowanie to obejmuje:
 transport pasażerski statkami powietrznymi dowolnego typu (włączając helikoptery), regularny
międzynarodowy,
 przewóz bagażu i innych rzeczy należących do pasażera, bez dodatkowej opłaty.
51.10.14.0

Transport lotniczy nieregularny międzynarodowy pasażerski

Grupowanie to obejmuje:
 transport pasażerski statkami powietrznymi dowolnego typu (włączając helikoptery), nieregularny
międzynarodowy,
 przewóz bagażu i innych rzeczy należących pasażera, bez dodatkowej opłaty.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu lotniczego nieregularnego pasażerskiego w celach widokowych, sklasyfikowanego w 51.10.15.0,
 wynajmu środków transportu lotniczego pasażerskiego z załogą, sklasyfikowanego w 51.10.20.0.
51.10.15.0

Transport lotniczy nieregularny pasażerski w celach widokowych

51.10.2

WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO PASAŻERSKIEGO, Z ZAŁOGĄ

51.10.20.0

Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę statków powietrznych z załogą (włączając helikoptery), pasażerskich lub
przystosowanych do przewozu pasażerów i ich bagażu. Usługi te zazwyczaj świadczone są na określony czas
do kilku miejsc docelowych.
51.21

TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW

51.21.1

TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW

51.21.11.0

Transport lotniczy regularny towarów w kontenerach

Grupowanie to obejmuje:
 transport lotniczy regularny pojedynczych artykułów i paczek w specjalnych kontenerach zaprojektowanych
w celu ułatwienia obsługi i przewozu.
51.21.12.0

Transport lotniczy przesyłek pocztowych

Grupowanie to obejmuje transport lotniczy listów i paczek w imieniu służb pocztowych i kurierskich.
51.21.13.0

Transport lotniczy regularny pozostałych towarów

Grupowanie to obejmuje transport lotniczy pozostałych towarów, regularny, gdzie indziej niesklasyfikowany.
51.21.14.0

Transport lotniczy nieregularny pozostałych towarów

Grupowanie to obejmuje:
 transport lotniczy pojedynczych artykułów i paczek, w specjalnych kontenerach zaprojektowanych w celu
ułatwienia obsługi i przewozu, nieregularny,
 transport lotniczy pozostałych towarów, nieregularny, gdzie indziej niesklasyfikowany.
51.21.2

WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO TOWARÓW, Z ZAŁOGĄ

51.21.20.0

Wynajem środków transportu lotniczego towarów, z załogą

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę statków powietrznych (włączając helikoptery), do przewozu towarów, z załogą. Usługi
te są zazwyczaj świadczone w określonym czasie do kilku miejsc docelowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu środków transportu lotniczego bez załogi, w celu przewozu towarów, sklasyfikowanego w 77.35.10.0.
51.22

TRANSPORT KOSMICZNY

51.22.11.0

Transport kosmiczny pasażerski

51.22.12.0

Transport kosmiczny towarów

Grupowanie to obejmuje:
 transport kosmiczny towarów,
 wystrzeliwanie i umieszczanie satelitów w przestrzeni kosmicznej,
 usługi świadczone przez laboratoria kosmiczne.
Dział 52

MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT

Dział ten obejmuje:

 magazynowanie i usługi wspomagające transport, takie jak: usługi dotyczące infrastruktury transportowej
(np. usługi portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), usługi agencji transportowych
i przeładunek towarów.
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52.10

MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Klasa ta obejmuje także magazynowanie i przechowywanie towarów w strefach wolnocłowych.
Klasa ta nie obejmuje:
 wynajmu i usług zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.12.0
52.10.11.0

Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

Grupowanie to obejmuje:
 magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych, włączając żywność łatwo psującą
się,
 usługi zamrażania towarów związane z magazynowaniem i przechowywaniem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zamrażania żywności wykonywanych, jako część procesu produkcyjnego, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działu 10.
52.10.12.0

Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

Grupowanie to obejmuje:
 magazynowanie i przechowywanie cieczy lub gazów luzem, włączając ropę naftową i produkty naftowe, wino
itp.
52.10.13.0

Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

Grupowanie to obejmuje:
 magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż,
 usługi związane z obsługą silosów zbożowych.
52.10.19.0

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez parkingi samochodowe, sklasyfikowanych w 52.21.24.0,
 magazynowania i przechowywania towarów we własnych obiektach, sklasyfikowanych w 68.20.12.0,
 wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.12.0.
52.21

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT LĄDOWY

52.21.1

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT KOLEJOWY

52.21.11.0

Usługi holowania i pchania w transporcie kolejowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi holowania i pchania w transporcie kolejowym, np. wagonów między stacjami rozrządowymi, bocznicami
przemysłowymi itp.
52.21.19.0

Pozostałe usługi wspomagające transport kolejowy

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pasażerskich dworców kolejowych (sprzedaż biletów, rezerwacja miejsc, usługi biur rzeczy zagubionych
i przechowalni bagażu),
 usługi związane z infrastrukturą kolejową,
 pozostałe usługi wspomagające transport kolejowy, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 prac manewrowych na kolei, sklasyfikowanych w 52.21.11.0,
 przeładunku towarów przewożonych koleją w kontenerach, sklasyfikowanych w 52.24.12.0,
 przeładunku towarów przewożonych koleją w inny sposób niż w kontenerach lub bagażu pasażera,
sklasyfikowanych w 52.24.19.0.
52.21.2

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT DROGOWY
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52.21.21.0

Usługi dworców autobusowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pasażerskich dworców autobusowych związane z przewozami miejskimi, podmiejskimi
i międzymiastowymi (sprzedaż biletów, rezerwacja miejsc, usługi biur rzeczy zagubionych i przechowalni
bagażu).
Grupowanie to nie obejmuje:
 przeładunku bagażu i towarów, sklasyfikowanego w 52.24.19.0.
52.21.22.0

Usługi użytkowania dróg publicznych

Grupowanie to obejmuje usługi związane z użytkowaniem autostrad, dróg, ulic, szos na groblach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług parkingowych, sklasyfikowanych w 52.21.24.0.
52.21.23.0

Usługi użytkowania mostów i tuneli

52.21.24.0

Usługi parkingowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez garaże i parkingi, nawet zadaszone, dla pojazdów samochodowych i rowerów,
 usługi w zakresie pobierania opłat za parkowanie na ulicach, drogach i innych miejscach publicznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu lub dzierżawy zamykanych garaży lub budynków garażowych dla pojazdów na okresy miesięczne lub
roczne, sklasyfikowanych w 68.20.12.0,
 usług parkowania samochodów gości przez obsługę hoteli, restauracji, itp., sklasyfikowanych w 96.09.19.0.
52.21.25.0

Usługi holowania w transporcie drogowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi samochodowej pomocy drogowej,
 usługi holowania pojazdów znajdujących się w stanie zagrożenia,
 usługi związane z pozostałym holowaniem pojazdów, np. związane z nieprawidłowym parkowaniem.
52.21.29.0

Pozostałe usługi wspomagające transport drogowy

Grupowanie to obejmuje także usługi związane z obsługą centrali wzywania radio-taxi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług sprzątania autobusów i innych środków transportu lądowego, sklasyfikowanych w 81.29.19.0.
52.21.3

Usługi wspomagające transport rurociągowy

52.21.30.0

Usługi wspomagające transport rurociągowy

52.22

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT WODNY

52.22.11.0

Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg morskich i przybrzeżnych, z wyłączeniem przeładunku
towarów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie eksploatacji portów, nadbrzeży, doków, mol i inne usługi związane z obiektami terminali
morskich, włączając usługi terminali pasażerskich w powiązaniu z transportem morskim i przybrzeżnym,
 usługi świadczone przez śluzy wodne, dźwigi dla łodzi, jazy,
 usługi świadczone przez latarnie morskie, latarniowce, usługi związane z umieszczaniem boi, usługi
radiolokacyjne i podobne wspomagające nawigację.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przechowywania i magazynowania towarów w portach, sklasyfikowanych 52.10.1,
 usług pilotowania związanych z cumowaniem i wyprowadzaniem statków z miejsc cumowania,
sklasyfikowanych w 52.22.13.0,
 usług holowników związanych z cumowaniem i wyprowadzaniem statków z miejsc cumowania,
sklasyfikowanych w 52.22.13.0,
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 usług przeładunku towarów w portach:
 towarów w kontenerach, sklasyfikowanych w 52.24.11.0,
 pozostałych towarów, sklasyfikowanych w 52.24.13.0,
 usług przystani jachtowych, sklasyfikowanych w 93.29.19.0.
52.22.12.0

Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych śródlądowych, z wyłączeniem przeładunku
towarów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi eksploatacji i konserwacji kanałów, żeglownych rzek i innych dróg wodnych śródlądowych,
 usługi świadczone przez śluzy wodne, dźwigi dla łodzi, jazy,
 usługi świadczone przez latarnie morskie, latarniowce, usługi związane z umieszczaniem boi, usługi
radiolokacyjne i podobne wspomagające nawigację,
 usługi holowania po kanałach (inne niż świadczone przez holowniki), np. ciągniki lub lokomotywy działające na
ścieżkach wzdłuż brzegów dróg wodnych śródlądowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przechowywania i magazynowania towarów w portach, sklasyfikowanych 52.10.1,
 usług pilotowania związanych z cumowaniem i wyprowadzaniem z miejsc cumowania statków,
sklasyfikowanych w 52.22.14.0,
 usług holowników związanych z cumowaniem i wyprowadzaniem z miejsc cumowania statków,
sklasyfikowanych w 52.22.14.0,
 usług przeładunkowych towarów w portach:
 towarów w kontenerach, sklasyfikowanych w 52.24.11.0,
 pozostałych towarów, sklasyfikowanych w 52.24.13.0.
 usług przystani jachtowych, sklasyfikowanych w 93.29.19.0.
52.22.13.0

Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach morskich i przybrzeżnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pilotowania (włączając usługi statków pilotowych) na morzu i na wodach przybrzeżnych, związane
z wprowadzaniem i wyprowadzaniem statków z portu lub podczas nawigacji w miejscach niebezpiecznych,
 usługi holowników związane z cumowaniem i wyprowadzaniem z miejsc cumowania statków wszystkich
typów, na morzu i wodach przybrzeżnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym, sklasyfikowanych w 50.20.22.0.
52.22.14.0

Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach śródlądowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pilotowania (włączając usługi statków pilotowych) na wodach śródlądowych, związane
z wprowadzaniem i wyprowadzaniem statków z portu lub podczas nawigacji w miejscach niebezpiecznych,
 usługi holowania związane z cumowaniem i wyprowadzaniem z miejsc cumowania statków wszystkich typów,
na wodach śródlądowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług holowania i pchania w transporcie wodnym śródlądowym, sklasyfikowanych w 50.40.22.0.
52.22.15.0

Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach morskich i przybrzeżnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ratownictwa wodnego prowadzone na wodach morskich i przybrzeżnych,
 usługi holowania i pchania statków na wodach morskich i przybrzeżnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym, sklasyfikowanych w 50.20.22.0,
 usług łodzi ratunkowych, statków pożarniczych i innych morskich usług ratunkowych:
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 usług policji, sklasyfikowanych w 84.24.11.0,
 pozostałych usług związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, sklasyfikowanych w 84.24.19.0,
 usług morskich statków pożarniczych, sklasyfikowanych w 84.25.11.0.
Uwaga:
Usługi te obejmują ratowanie statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i statków zatopionych oraz ich
ładunku, włączając wydobywanie statków zatopionych, przywracanie do poprzedniej pozycji statków
przewróconych oraz ściąganie statków z mielizn.
52.22.16.0

Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach śródlądowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ratownictwa wodnego prowadzone na wodach śródlądowych,
 usługi holowania statków znajdujących się w niebezpieczeństwie na wodach śródlądowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług holowania i pchania w transporcie wodnym śródlądowym, sklasyfikowanych w 50.40.22.0.
Uwaga:
Usługi te obejmują ratowanie statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i statków zatopionych oraz ich
ładunku, włączając wydobywanie statków zatopionych, przywracanie do poprzedniej pozycji statków
przewróconych oraz ściąganie statków z mielizn.
52.22.19.0

Pozostałe usługi wspomagające transport wodny

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wspomagające transport wodny bezpośrednio związane z eksploatacją statków, gdzie indziej
niesklasyfikowane oraz usługi niezwiązane bezpośrednio z eksploatacją statków, takie jak: łamanie lodu,
rejestracja statków, wycofywanie statków z eksploatacji i ich przechowywanie, itp.
Grupowanie to obejmuje także usługi lichtungowe (przeładunek części ładunku w celu zmniejszenia zanurzenia
statku).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług dezynfekcji i tępienia szkodników na statkach, sklasyfikowanych w 81.29.11.0,
 usług czyszczenia statków, włącznie z usuwaniem zanieczyszczeń paliwem lub olejem, sklasyfikowanych
w 81.29.19.0,
 usług łodzi ratunkowych, statków pożarniczych i innych morskich usług ratunkowych:
 usuwania wycieków oleju, sklasyfikowanych w 39.00,
 usług policji, sklasyfikowanych w 84.24.11.0,
 pozostałych usług związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, sklasyfikowanych w 84.24.19.0,
 usług morskich statków pożarniczych, sklasyfikowanych w 84.25.11.0.
52.23

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT LOTNICZY

52.23.1

USŁUGI UŻYTKOWANIA LOTNISK (Z WYŁĄCZENIEM PRZEŁADUNKU TOWARÓW), KONTROLI
RUCHU LOTNICZEGO I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT LOTNICZY

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług przeładunku towarów, sklasyfikowanych w 52.24.1.
52.23.11.0

Usługi użytkowania lotnisk, z wyłączeniem przeładunku towarów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pasażerskich terminali lotniczych i usługi naziemne na terenie lotnisk, włączając użytkowanie pasów
startowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przeładunku towarów na lotniskach, sklasyfikowanych w 52.24.12.0 (dla ładunków w kontenerach) oraz
52.24.19.0 (dla pozostałych ładunków i bagażu pasażerskiego).
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52.23.12.0

Usługi kontroli ruchu lotniczego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wieży kontroli lotu, włączając czynności w zakresie kontroli podchodzenia do lądowania, lądowania
i startu samolotów,
Grupowanie to obejmuje także usługi stacji radiolokacyjnych zlokalizowanych na lotniskach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pomocy radionawigacyjnej, sklasyfikowanych w 84.13.14.0.
52.23.19.0

Pozostałe usługi wspomagające transport lotniczy

Grupowanie to obejmuje pozostałe usługi wspomagające transport lotniczy, takie jak:
 usługi zwalczania pożarów i ochrony przeciwpożarowej w samolotach,
 usługi w zakresie konserwacji i utrzymywania w dobrym stanie samolotów, z wyłączeniem napraw,
 usługi hangarów,
 usługi holowania samolotów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych, sklasyfikowanych w 33.16.10.0,
 usług dezynfekcji i tępienia szkodników w samolotach, sklasyfikowanych w 81.29.11.0,
 usług czyszczenia i odśnieżania pasów startowych, sklasyfikowanych w 81.29.12.0,
 usług mycia samolotów, sklasyfikowanych w 81.29.19.0,
 usług lotniczo-morskiej służby ratowniczej (policyjnej i jednostek straży pożarnej), sklasyfikowanych
odpowiednio w 84.24.11.0 i 84.25.19.0,
 usług świadczonych przez szkoły nauki pilotażu, sklasyfikowanych w 85.53.12.0.
52.23.2

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT KOSMICZNY

52.23.20.0

Usługi wspomagające transport kosmiczny

52.24

USŁUGI PRZEŁADUNKU TOWARÓW

52.24.11.0

Usługi przeładunku towarów w kontenerach w portach

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przeładunku świadczone w portach dla towarów znajdujących się w specjalnych kontenerach,
 usługi terminali kontenerowych znajdujących się w portach (tj. usługi dokerskie - ładowanie, wyładowywanie
i rozładowywanie świadczone w portach dla towarów w kontenerach).
52.24.12.0

Usługi przeładunku towarów w kontenerach, z wyłączeniem świadczonych w portach

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przeładunku dla towarów znajdujących się w specjalnych kontenerach, z wyłączeniem świadczonych
w portach,
 usługi terminali przeładunkowych (umiejscowionych poza portami) dla wszystkich typów transportu, włączając
usługi ładowania i wyładowywania kolejowych wagonów towarowych.
52.24.13.0

Usługi przeładunku towarów w portach, z wyłączeniem towarów w kontenerach

Grupowanie to obejmuje:
 usługi terminali przeładunkowych dla towarów nieprzewożonych w kontenerach z przeładunkiem w portach
(tj. ładowanie, wyładowywanie i rozładowywanie).
52.24.19.0

Pozostałe usługi przeładunku towarów

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi przeładunku towarów nieprzewożonych w kontenerach lub bagażu pasażera,
 usługi przeładunkowe związane z transportem towarowym, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to obejmuje także usługi przeładunku bagażu w portach lotniczych, terminalach autobusowych,
kolejowych i przy autostradach.
52.29

POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
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52.29.1

USŁUGI TOWAROWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

52.29.11.0

Usługi maklerów okrętowych

52.29.12.0

Pozostałe usługi spedycji towarów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi maklerskie lotnicze,
 pozostałe usługi spedycji towarów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
52.29.19.0

Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi spedycji towarów (głównie organizowanie i przygotowywanie transportu na rzecz dysponenta ładunku
lub nadawcy),
 scalanie ładunków i dzielenie dużych ilości towarów na małe partie.
52.29.2

POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

52.29.20.0

Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z wydawaniem specjalnych zezwoleń na odbycie lotu,
 usługi związane z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony
podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie, jakości i ważenie towarów.
Dział 53

USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE

53.10

USŁUGI POCZTOWE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA
WYZNACZONEGO)

Klasa ta obejmuje:
 usługi pocztowe objęte obowiązkiem usług powszechnych (operatora wyznaczonego), korzystające
z infrastruktury usług powszechnych, włączając punkty handlu detalicznego, pomieszczenia do sortowania
i obróbki oraz tras przewoźników, którzy odbierają i doręczają pocztę. Doręczanie może obejmować przesyłki
listowe (do 2000 g), przesyłki dla ociemniałych, przesyłki reklamowe i paczki pocztowe (do 10 kg),
 inne niezbędne usługi związane z usługami powszechnymi, takie jak: potwierdzenie odbioru, traktowanie
przesyłki, jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, usługi poste-restante.
53.10.1

USŁUGI OPERATORA WYZNACZONEGO

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług operatora wyznaczonego nieobjętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanych
w 53.20.1,
 usług świadczonych przez prywatne firmy kurierskie, sklasyfikowanych w 53.20.1,
 usług pośrednictwa finansowego związanych z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałymi
operacjami finansowymi, sklasyfikowanych w 64.19.
53.10.11.0

Usługi operatora wyznaczonego związane z gazetami i czasopismami

Grupowanie to obejmuje:
 usługi operatora wyznaczonego związane ze zbieraniem, transportem i dostarczaniem gazet, magazynów
i czasopism niezależnie od miejsca przeznaczenia.
53.10.12.0

Usługi operatora wyznaczonego związane z przesyłkami listowymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi operatora wyznaczonego związane ze zbieraniem, transportem i dostarczaniem listów, broszur, ulotek
i podobnych materiałów drukowanych niezależnie od miejsca przeznaczenia.
53.10.13.0

Usługi operatora wyznaczonego związane z paczkami pocztowymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi operatora wyznaczonego związane ze zbieraniem, transportem i dostarczaniem paczek, niezależnie
od miejsca przeznaczenia.
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53.10.14.0

Usługi świadczone w okienkach pocztowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone w okienkach pocztowych, np. sprzedaż znaczków pocztowych lub walorów filatelistycznych,
obsługa listów i przesyłek poleconych oraz inne usługi świadczone w okienkach pocztowych.
53.10.19.0

Pozostałe usługi operatora wyznaczonego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z wynajmowaniem skrytek pocztowych, usługi „poste restante” oraz pozostałe usługi
świadczone przez operatora wyznaczonego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 61.
53.20

POZOSTAŁE USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE

Klasa ta obejmuje:
 usługi świadczone przez prywatne firmy pocztowe i kurierskie,
 usługi operatora wyznaczonego nieobjęte obowiązkiem świadczenia usług powszechnych.
Klasa ta obejmuje:
 usług związanych ze zbieraniem, przewozem i doręczaniem paczek, świadczonych przez krajowego operatora
wyznaczonego, sklasyfikowanych w 53.10.13.0,
53.20.11.0

Usługi kurierskie wykonywane różnymi środkami transportu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane ze zbieraniem, transportem i dostarczaniem listów i paczek, niezależnie od miejsca
przeznaczenia, świadczone przez kurierów z wykorzystaniem jednego lub kilku środków transportu, inne niż
objęte obowiązkiem świadczenia usług powszechnych,
 usługi te mogą być świadczone własnymi lub publicznymi środkami transportu,
 usługi kurierów rowerowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług posłańców innych niż usługi kurierów rowerowych, sklasyfikowanych w 53.20.19.
53.20.12.0

Usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu

53.20.19.0

Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi lokalne w zakresie dostarczania zakupów, z wyłączeniem zakupów żywnościowych,
 usługi lokalne w zakresie dostarczania przesyłek przez taksówki bagażowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług kurierskich (włączając usługi kurierów rowerowych), sklasyfikowanych w 53.20.11.0.
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Sekcja I obejmuje:
 usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy
biologicznej i inne obiekty hotelowe,
 usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,
 usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez
określony okres każdego roku,
 usługi świadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych,
 tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych,
hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,
 usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu,
 usługi gastronomiczne,
 usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 usługi stołówkowe,
 usługi przygotowywania i podawania napojów.
Sekcja ta nie obejmuje:
 gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak: kanapki, sklasyfikowanej w 10.89.16.0,
 sprzedaży detalicznej żywności, sklasyfikowanej w dziale 47,
 wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym,
sklasyfikowanego w 68.20.1,
 usług dyskotek i sal tanecznych (z wyłączeniem serwujących napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0.
Dział 55

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

Dział ten obejmuje:
 usługi w zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym,
 usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy okres studentów, osób pracujących i pozostałych osób.
Dział ten nie obejmuje:
 usługi w zakresie zapewnienia długotrwałego zakwaterowania, jako głównego miejsca pobytu w obiektach
takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich
grupowaniach Sekcji L.
Uwaga:
Niektóre usługi dotyczą zapewnienia miejsca zakwaterowania lub zakwaterowania łącznie z wyżywieniem
i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych.
55.10

USŁUGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty
i inne obiekty hotelowe

Grupowanie to obejmuje:
 zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach wraz z usługami towarzyszącymi
zakwaterowaniu,
 zakwaterowanie i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy
biologicznej i inne obiekty hotelowe (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez domy letniskowe, do których goście przebywający z dala od stałego miejsca
zamieszkania posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku, sklasyfikowanych
w 55.20.12.0.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym.
55.20

USŁUGI OBIEKTÓW
ZAKWATEROWANIA

NOCLEGOWYCH
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55.20.11.0

Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, chaty lub domki, w specjalnie
wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, z zapewnieniem lub
nie bardzo minimalnych usług towarzyszących zakwaterowaniu.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym.
55.20.12.0

Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego
użytkowania przez określony okres każdego roku

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście przebywający z dala od stałego miejsca
zamieszkania posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku.
55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
bez obsługi

Grupowanie to obejmuje:
 zakwaterowanie z zapewnieniem lub nie, bardzo minimalnych usług towarzyszących zakwaterowaniu
w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie
w obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach kolonijnych, ośrodkach wczasowych, domach
wycieczkowych), kwaterach dla gości, bungalowach, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,
gospodarstwach wiejskich (agroturystyka) oraz w okresie wakacji w domach studenckich, internatach i bursach
szkolnych.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym.
55.30

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW
KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

55.30.11.0

Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych

Grupowanie to obejmuje zapewnienie miejsc dla pojazdów turystycznych lub namiotów, dla osób przebywających
z dala od domu.
Grupowanie to obejmuje także zapewnienie miejsca pod wiatami ochronnymi, turystycznymi, na ustawienie
namiotów i /lub rozłożenie śpiworów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez schroniska górskie i schroniska młodzieżowe, chaty i domki, sklasyfikowanych
w 55.20.11.0,
 usług w zakresie noclegów wraz z usługami towarzyszącymi, świadczonych przez pola kempingowe,
sklasyfikowanych w 55.30.12.0.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym.
55.30.12.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie noclegów wraz z usługami towarzyszącymi (wyżywienie, usługi rekreacyjne lub szkolenie),
świadczone przez pola kempingowe dla osób dorosłych, młodzieży lub dzieci.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych, sklasyfikowanych
w 55.30.11.0.
55.90

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
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55.90.11.0

Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne

Grupowanie to obejmuje:
 zakwaterowanie osób uczących się w pokojach lub w innych pomieszczeniach mieszkalnych w domach
studenckich oraz w internatach i bursach szkolnych.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług świadczonych przez domy studenckie, internaty i bursy szkolne uczestnikom konferencji lub gościom
w okresie wakacji, sklasyfikowanych w 55.20.19.0.
55.90.12.0

Usługi świadczone przez hotele pracownicze

Grupowanie to obejmuje:
 usługi noclegowe w hotelach pracowniczych, kwaterach pracowniczych lub innych obiektach mieszkalnych dla
osób pracujących poza miejscem zamieszkania.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklach krótkoterminowych lub sezonowych.
55.90.13.0

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu

55.90.19.0

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 zakwaterowanie w pojedynczych lub wspólnych pokojach w blokach mieszkalnych,
 pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez schroniska młodzieżowe, sklasyfikowanych w 55.20.11.0,
 usług świadczonych przez domy studenckie, internaty i bursy szkolne, sklasyfikowanych w 55.90.11.0.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklach krótko- lub długoterminowych.
Dział 56

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM

Dział ten obejmuje:
 usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc
do siedzenia.
Dział ten nie obejmuje:
 gotowych posiłków i dań, mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych
technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, sklasyfikowanych w 10.85.1,
 gotowych posiłków i dań, łatwo psujących się, sklasyfikowanych w 10.89.16.0,
 napojów, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 11,
 sprzedaży żywności, która nie jest traktowana, jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które
nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach Sekcji G.
Uwaga:
Nie jest istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.
56.10

USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym
własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki
na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane w miejsce przez nich wyznaczone.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług przygotowywania i podawania napojów (z wyłączeniem podawania przygotowywanych posiłków),
sklasyfikowanych w 56.30.10.0.
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56.10.11.0

Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach w restauracjach,
kawiarniach i podobnych placówkach gastronomicznych zapewniających obsługę kelnerską, połączone lub
niepołączone z działalnością rozrywkową,
 usługi przygotowywania i podawania posiłków i napojów w hotelach i innych miejscach zakwaterowania;
usługa ta obejmuje także obsługę kelnerską gości siedzących przy stołach (włączając obsługę przy bufecie lub
stoisku).
56.10.12.0

Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i podawania żywności i napojów w wagonach restauracyjnych lub na pokładach
statków, włączając obsługę kelnerską gości siedzących przy stołach lub obsługę przy bufecie.
Uwaga
Usługi podawania przygotowywanych posiłków w wagonach restauracyjnych lub na pokładach statków
wykonywane są na zlecenie.
56.10.13.0

Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych z miejscami do siedzenia, bez
obsługi kelnerskiej, takich jak:
 lokale typu „fast-food” z miejscami do siedzenia,
 bary mleczne,
 bary szybkiej obsługi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przygotowywania i podawania posiłków w lokalach bez obsługi kelnerskiej i bez miejsc do siedzenia,
sklasyfikowanych w 56.10.19.0,
 usług stołówkowych w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach świadczonych na podstawie
koncesji, sklasyfikowanych w 56.29.20.0.
56.10.19.0

Pozostałe usługi podawania posiłków

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi związane z podawaniem przygotowywanych posiłków i napojów świadczone przez punkty
zazwyczaj nieposiadające miejsc do siedzenia ani obsługi kelnerskiej, takie jak:
 bufety,
 punkty sprzedaży frytek i ryb,
 kioski z gotową żywnością,
 punkty sprzedaży posiłków na wynos.
 usługi lodziarni i ciastkarni,
 sprzedaż z automatów żywności przygotowywanej na miejscu,
 usługi ruchomych placówek gastronomicznych, przygotowujących żywność i napoje do bezpośredniej
konsumpcji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży z automatów żywności nieprzygotowywanej na miejscu, sklasyfikowanej w 47.00.1, 47.00.2.
56.21

USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI (KATERING) DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH

Klasa ta obejmuje także katering z obsługą kelnerską.
56.21.11.0

Usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla gospodarstw domowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych świadczone w oparciu o zawartą
z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych.
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56.21.19.0

Usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla pozostałych odbiorców
zewnętrznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych, w oparciu
o zawartą z klientem umowę, do instytucji państwowych, placówek handlowych, zakładów przemysłowych lub
na określone uroczystości do miejsc wyznaczonych przez klienta.
56.29

POZOSTAŁE USŁUGI GASTRONOMICZNE

56.29.1

USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ

56.29.11.0

Usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych świadczone w oparciu
o zawartą umowę z firmami lotniczymi i innymi przedsiębiorstwami transportowymi.
56.29.19.0

Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowywania i dostarczania żywności w oparciu o zawartą z klientem umowę na określony czas,
np. określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług stołówkowych świadczonych na podstawie koncesji, sklasyfikowanych w 56.29.20.0.
56.29.2

USŁUGI STOŁÓWKOWE

56.29.20.0

Usługi stołówkowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi stołówkowe w zakresie przygotowywania posiłków i napojów zazwyczaj po obniżonej cenie, grupom
ściśle określonych osób, najczęściej związanych zawodowo (mogą to być: stołówki zakładowe, szkolne,
studenckie, dla sportowców, mesy i kantyny dla członków sił zbrojnych itp.) świadczone na podstawie koncesji,
 usługi kawiarenek lub jadalni w szkole lub firmie, w których klienci obsługują się sami lub są obsługiwani przy
ladzie, i płacą przed zjedzeniem posiłku.
56.30

USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW

56.30.10.0

Usługi przygotowywania i podawania napojów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi podawania przygotowanych napojów, głównie alkoholowych, przez bary, tawerny, piwiarnie i puby,
nocne kluby, dyskoteki i podobne obiekty, z działalnością rozrywkową lub bez niej.
Grupowanie to obejmuje także:
 usługi podawania przygotowanych napojów przez bary działające w hotelach i innych obiektach
zapewniających zakwaterowanie oraz w środkach transportu (np. w pociągach lub samolotach),
 usługi podawania przygotowanych napojów w ruchomych punktach,
 usługi podawania przygotowanych soków owocowych przez pijalnie, bary,
 usługi podawania przygotowanych napojów przez sklepy z kawą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 odsprzedaży gotowych napojów w opakowaniach, sklasyfikowanej w 47.00.25.0, 47.00.26.0,
 sprzedaży detalicznej napojów w automatach sprzedających, sklasyfikowanej w 47.00.26.0,
 usług podawania przygotowanych posiłków i napojów, sklasyfikowanych w 56.10.1,
 usług dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem serwujących napoje, sklasyfikowanych w 93.29.19.0.
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Sekcja J obejmuje:
 usługi związane z działalnością wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania,
 usługi związane z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych,
 usługi związane z działalnością radiofoniczną i telewizyjną,
 usługi telekomunikacyjne,
 usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz usługi powiązane,
 usługi w zakresie informacji.
Sekcja ta nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, obcej produkcji, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,
 usług związanych z wykonywaniem zdjęć i slajdów, sklasyfikowanych w 74.20,
 usług fotoreporterów, sklasyfikowanych w 74.20.2,
 wypożyczania płyt CD i DVD oraz taśm z utworami muzycznymi, sklasyfikowanego w 77.22.10.0,
 wynajmu studia nagrań lub sprzętu do nagrywania dźwięku, bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.39.19.0,
 usług niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanych w 90.03.11.0,
 usług związanych z grami losowymi w trybie on-line, sklasyfikowanych w 92.00.14.0,
Uwagi:
 usługi związane z działalnością wydawniczą obejmują nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz
udostępnianie tej treści społeczeństwu przez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach,
tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak:
słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM,
 wspólną cechą usług telekomunikacyjnych zaklasyfikowanych w niniejszej sekcji w dziale 61 jest transmisja
programów, a nie ich produkcja; podział został przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonującej
infrastruktury.
Dział 58

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

Dział ten obejmuje wydawanie:
 książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,
 atlasów i map,
 gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
 książek telefonicznych i wykazów adresowych,
 pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.
Dział ten nie obejmuje:
 drukowania, sklasyfikowanego w 18.11, 18.12,
 reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20,
 rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego
w odpowiednich grupowaniach działu 59,
 produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach
działu 59.
Uwagi:
W niniejszym dziale 58 określenie DRUKOWANY oznacza również reprodukowany za pomocą kopiarki,
kontrolowanej przez maszynę do automatycznego przetwarzania danych, tłoczony, fotografowany,
fotokopiowany, termokopiowany lub pisany na maszynie.
USŁUGI WYDAWNICZE obejmujące nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści
ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie
elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony,
encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.
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58.11

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK

Klasa ta nie obejmuje:
 periodyków i publikacji, zasadniczo poświęconych reklamie (np. katalogi handlowe, roczniki publikowane przez
zrzeszenia handlowe, zawierające pewną ilość materiałów informacyjnych uzupełnionych znaczną liczbą
reklam członków zrzeszenia oraz publikacje zwracające uwagę na wyroby lub usługi oferowane przez ich
wydawcę), sklasyfikowanych w 58.19.15.0.
58.11.1

KSIĄŻKI DRUKOWANE

58.11.11.0

Podręczniki szkolne drukowane

Grupowanie to obejmuje:
 podręczniki szkolne do wykorzystania przede wszystkim, jako materiały edukacyjne dla uczniów, studentów
i nauczycieli w ramach obowiązującego systemu nauczania. Książki te zazwyczaj zawierają streszczenia
z zakresu określonej wiedzy i/lub pytania praktyczne związane z tekstem. Są to ćwiczenia, podręczniki dla
nauczycieli, materiały źródłowe, a także materiały interaktywne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 podręczników szkolnych w pojedynczych arkuszach, sklasyfikowanych w 58.11.12.0,

 słowników i encyklopedii, drukowanych, sklasyfikowanych w 58.11.14.0.
58.11.12.0

Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane

Grupowanie to obejmuje:
 specjalistyczne podręczniki zawierające opisy badań, zaawansowaną wiedzę i/lub informacje przeznaczone dla
środowisk akademickich i naukowych, lub wykorzystywane przez osoby indywidualne przy wykonywaniu
określonego zawodu, np. przez prawników, lekarzy, elektryków, księgowych, handlowców lub
komputerowców.
58.11.13.0

Książki dla dzieci drukowane

Grupowanie to obejmuje:
 książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania i książki inne niż podręczniki, dla dzieci, takie
jak:
 klasyka literatury dla dzieci,
 fikcja literacka,
 obrazkowe książki dla dzieci, włączając obrazkowe encyklopedie dla dzieci,
 książki z zabawkami – zestawy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 książek, nawet bogato ilustrowanych, napisanych w postaci ciągłych opowieści, których ilustracje odnoszą się
do wybranych epizodów, sklasyfikowanych w 58.11.19.0,
 książek zawierających naklejki, sklasyfikowanych w 58.19.19.0.
Uwaga:
KSIĄŻKI objęte niniejszym grupowaniem mogą być drukowane na papierze, tekstyliach itd., włączając dziecięce
książki szmaciane.
Książki obrazkowe dla dzieci oznaczają książki dla dzieci, w których główną atrakcją jest ilustracja, a tekst jest
dodatkiem.
58.11.14.0

Słowniki i encyklopedie, drukowane

Grupowanie to obejmuje:
 publikacje przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, takie jak:
 słowniki,
 encyklopedie,
 słowniki wyrazów bliskoznacznych,
 publikacje seryjne ww. typu.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 obrazkowych encyklopedii dla dzieci, sklasyfikowanych w 58.11.13.0,
 atlasów i pozostałych książek z mapami, sklasyfikowanych w 58.11.15.0.
58.11.15.0

Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane

Grupowanie to obejmuje:
 mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany
topograficzne, drukowane i w postaci książek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypukłych map, planów i globusów, nawet drukowanych, sklasyfikowanych w 32.99.53.0,
 drukowanych map, innych niż w formie książkowej, sklasyfikowanych w 58.11.16.0.
58.11.16.0

Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie
książkowej

Grupowanie to obejmuje także mapy zawierające materiały reklamowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 plastycznych map, planów i globusów, wypukłych, nawet drukowanych, sklasyfikowanych w 32.99.53.0,
 globusów drukowanych, innych niż wypukłe, sklasyfikowanych w 32.99.59.0,
 map w formie książek, sklasyfikowanych w 58.11.15.0,
 książek zawierających mapy lub plany, jako elementy pomocnicze, sklasyfikowanych w 58.11.19.0.
58.11.19.0

Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje

Grupowanie to obejmuje:
 książki, broszury, ulotki i podobne publikacje publikowane dla szerokiego kręgu odbiorców, takie jak:
 dzieła literackie wszelkiego rodzaju,
 książki liturgiczne, takie jak: modlitewniki i śpiewniki;
 książki historyczne, polityczne, biograficzne, o tematyce domowej, ogrodnicze, kulinarne,
 publikacje zawierające daty, ale wydawane głównie w celu podania informacji na temat publicznych lub
prywatnych wydarzeń itp.,
 krótkie rozprawy i monografie,
 instrukcje,
 przewodniki turystyczne itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 książek dźwiękowych, sklasyfikowanych w 58.11.20.0,
 drukowanych kalendarzy wszelkiego rodzaju, nawet zawierających wiersze, przysłowia, uwagi na temat
ważnych wydarzeń, świąt i innych, sklasyfikowanych w 58.19.13.0,
 nut, sklasyfikowanych w 59.20.3.
58.11.2

KSIĄŻKI WYDAWANE NA DYSKACH, TAŚMACH I INNYCH NOŚNIKACH

58.11.20.0

Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach

Grupowanie to obejmuje:
 książki dźwiękowe wydawane na CD-ROM, taśmach itp. nośnikach, tj. dźwiękowe nagranie osoby czytającej
tekst książki,
 książki wydawane na CD-ROM, dyskietkach, mikrofilmach, mikrofiszkach itp. nośnikach, zawierających
nagrania inne niż dźwiękowe materiału tekstowego z periodyków, podręczników, słowników i encyklopedii
oraz innych źródeł.
58.11.3

KSIĄŻKI ON-LINE

58.11.30.0

Książki on-line

Grupowanie to obejmuje:
 książki on-line, włączając podręczniki szkolne, publikacje kartograficzne, takie jak: atlasy i inne książki z mapami
i planami, słowniki i encyklopedie.
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58.11.4

SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W KSIĄŻKACH

58.11.41.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych, przez ich wydawcę.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w gazetach drukowanych, sklasyfikowanego w 58.13.31.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych, sklasyfikowanego
w 58.14.31.0,
 pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w mediach drukowanych, sklasyfikowanego
w 73.12.11.0.
58.11.42.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych, przez ich wydawcę.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej, sklasyfikowanego
w 58.13.32.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie
elektronicznej, sklasyfikowanego w 58.14.32.0.
58.11.5

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK WYKONYWANE NA ZLECENIE

58.11.50.0

Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie

58.11.6

USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO KSIĄŻEK, BROSZUR, ULOTEK, MAP ITP.

58.11.60.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

Grupowanie to obejmuje:
 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania oryginałów prac literackich,
takich jak: książki, broszury, ulotki, mapy itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania książek, sklasyfikowanego w 77.29.19.0.
58.12

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

58.12.10.0

Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)

Grupowanie to obejmuje wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne), drukowane lub na nośnikach (dyskach,
taśmach i innych). Zawierają one zazwyczaj informacje dotyczące osób, organizacji, publikacji lub innych jednostek
i są to przykładowo:
 książki telefoniczne,
 wykazy i listy adresowe i telefoniczne firm,
 wykazy i listy adresowe i telefoniczne miast.
Grupowanie to nie obejmuje:

 oryginałów opracowanych relacji lub informacji, sklasyfikowanych w 63.99.20.0.
58.12.20.0

Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne), on-line

Grupowanie to obejmuje wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line. Zawierają one zazwyczaj informacje
dotyczące osób, organizacji, publikacji lub innych jednostek i są to przykładowo:
 książki telefoniczne,
 wykazy i listy adresowe i telefoniczne firm,
 wykazy i listy adresowe i telefoniczne miast.
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58.12.30.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych,
telefonicznych)

Grupowanie to obejmuje:
 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, takich jak książki telefoniczne,
wykazy i listy adresowe i telefoniczne firm, miast.
58.12.40.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w książkach, sklasyfikowanego w 58.11.41.0 i 58.11.42.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w gazetach, sklasyfikowanego w 58.13.31.0 i 58.13.32.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach, sklasyfikowanego w 58.13.31.0
i 58.13.32.0.
58.13

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GAZET

Klasa ta obejmuje:
 gazety, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się, co najmniej 4 razy w tygodniu, w formie
drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet.
Klasa ta nie obejmuje:

 usług agencji informacyjnych, sklasyfikowanych w 63.91.1.
58.13.1

GAZETY DRUKOWANE

58.13.10.0

Gazety drukowane

Grupowanie to obejmuje:
 gazety, drukowane lub na nośnikach, ukazujące się, co najmniej 4 razy w tygodniu, o różnorodnej tematyce,
przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców,
 gazety ogłoszeniowe, drukowane lub na nośnikach, ukazujące się, co najmniej 4 razy w tygodniu.
58.13.2

GAZETY ON-LINE

58.13.20.0

Gazety on-line

Grupowanie to obejmuje:
 gazety on-line publikowane w Internecie, których główna treść aktualizowana jest, co najmniej 4 razy
w tygodniu, w stałych odstępach czasu, zazwyczaj na bazie dziennej,
 fragmenty gazet, takie jak: nagłówki przesyłane pocztą elektroniczną raz dziennie lub częściej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 archiwów elektronicznych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.
58.13.3

SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W GAZETACH

Kategoria ta obejmuje:
 sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach przez ich wydawcę.
58.13.31.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w książkach drukowanych, sklasyfikowanego w 58.11.41.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych, sklasyfikowanego
w 58.14.31.0,
 pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w mediach drukowanych, sklasyfikowanego
w 73.12.11.0.
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58.13.32.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej, sklasyfikowanego
w 58.11.42.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach gazetach ukazujących się w formie
elektronicznej, sklasyfikowanego w 58.14.32.0.
58.14

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

Klasa ta obejmuje:
 gazety, dzienniki i czasopisma ukazujące się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub
elektronicznej, włączając Internet.
Klasa ta nie obejmuje:
 dzienników i czasopism ukazujących się, co najmniej 4 razy w tygodniu, sklasyfikowanych w 58.13.
58.14.1

CZASOPISMA I POZOSTAŁE PERIODYKI DRUKOWANE

Grupowanie to nie obejmuje:
 periodyków on-line, sklasyfikowanych w 58.14.20.0.
58.14.11.0

Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców

Grupowanie to obejmuje:
 czasopisma o różnorodnej tematyce ogólnej, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.
Uwaga:
Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane objęte niniejszym grupowaniem mogą mieć tematykę dotyczącą:
informacji ogólnych, wiadomości gospodarczych, finansowych, ogólnych zainteresowań (włącznie z artykułami,
zdjęciami itp.).
58.14.12.0

Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane, przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów
oraz naukowców

58.14.19.0

Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane

58.14.2

CZASOPISMA I POZOSTAŁE PERIODYKI ON-LINE

58.14.20.0

Czasopisma i pozostałe periodyki on-line

Grupowanie to obejmuje:
 czasopisma i pozostałe periodyki on-line publikowane w Internecie, których treść jest aktualizowana mniej niż
4 razy w tygodniu w określonych odstępach czasu, zazwyczaj tygodniowych lub miesięcznych, niezależnie
od subskrypcji,
 fragmenty czasopism, takie jak nagłówki, przesyłane regularnie pocztą elektroniczną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 archiwów elektronicznych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.
58.14.3

SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W CZASOPISMACH I POZOSTAŁYCH PERIODYKACH

Kategoria ta obejmuje:
 sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach, przez ich wydawcę.
58.14.31.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w książkach drukowanych, sklasyfikowanego w 58.11.41.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych, sklasyfikowanego
w 58.13.31.0,
 pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w mediach drukowanych, sklasyfikowanego
w 73.12.11.0.
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58.14.32.0

Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się
w formie elektronicznej

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej, sklasyfikowanego
w 58.11.42.0,
 sprzedaży miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach gazetach ukazujących się w formie
elektronicznej, sklasyfikowanego w 58.13.32.0.
58.14.4

USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW

58.14.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

58.19

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

58.19.1

POZOSTAŁE WYROBY DRUKOWANE

58.19.11.0

Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane

58.19.12.0

Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane

58.19.13.0

Kalkomanie i kalendarze drukowane

58.19.14.0

Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach;
formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe

58.19.15.0

Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane

Grupowanie to nie obejmuje:

 gazet ogłoszeniowych, drukowanych, sklasyfikowanych w 58.13.10.0.
58.19.19.0

Pozostałe wyroby drukowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 drukowane okładki do kalendarzy, z ilustracjami lub bez,
 mapy schematyczne,
 bilety wstępu na imprezy rozrywkowe, bilety komunikacyjne i inne podobne bilety drukowane,
 losy loteryjne, karty „zdrapki”, losy na loterie fantowe oraz losy na tombolę,
 książki zawierające naklejki,
 pozostałe wyroby drukowane i na nośnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane.
58.19.2

POZOSTAŁE PUBLIKACJE ON-LINE

58.19.21.0

Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line

Grupowanie to obejmuje:
 publikacje dla dorosłych o wyraźnej tematyce seksualnej, publikowane w Internecie, włącznie z grafiką,
treściami prezentowanymi na żywo, przedstawieniami interaktywnymi i działalnością wirtualną. Opłata może
być dokonywana poprzez prenumeratę, składkę członkowską lub opłatę za oglądanie (pay-per-view).
Grupowanie to nie obejmuje:
 publikacji dla dorosłych udostępnianych w książkach, gazetach, czasopismach w trybie on-line,
sklasyfikowanych w 58.11.30.0, 58.13.20.0, 58.14.20.0,
 publikacji dla dorosłych udostępnianych w archiwach elektronicznych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.
58.19.29.0

Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe publikacje udostępniane w trybie on-line, takie jak: karty z pozdrowieniami, kalendarze, reprodukcje
prac artystycznych,
 wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oprogramowania udostępnianego w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji,
świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowanego w 63.11.
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58.19.3

USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO POZOSTAŁYCH WYROBÓW
DRUKOWANYCH

58.19.30.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania oryginałów prac
artystycznych, takich jak: reprodukcje lub przedruki oryginałów prac artystycznych,
 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw autorskich do wyrobów drukowanych, takich jak: kalendarze,
karty z pozdrowieniami, zdjęcia itp.
58.21

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GIER KOMPUTEROWYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi związane z wydawaniem gier komputerowych dla wszystkich platform.
58.21.10.0

Pakiety gier komputerowych

58.21.20.0

Gry komputerowe pobierane z Internetu

Grupowanie to obejmuje:
 pliki elektroniczne zawierające gry komputerowe, które mogą być pobierane z Internetu i przechowywane
na miejscowym urządzeniu.
58.21.30.0

Gry on-line

Grupowanie to obejmuje:
 gry przeznaczone do stosowania w Internecie, takie jak:
 gry typu RPG, gry strategiczne, gry akcji, gry karciane, gry dla dzieci.
Opłata może być dokonana na zasadzie subskrypcji lub za granie (pay-per-play).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z grami losowymi on-line, sklasyfikowanych w 92.00.14.0.
58.21.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania gier komputerowych,
opisów programów gier i materiałów pomocniczych do korzystania z gier.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z nabywaniem praw i usług publikacji, sklasyfikowanych w dziale 58,
 usług kupna oprogramowania (pakiety) prosto z półki, sklasyfikowanych w grupie 58.2,
 ograniczonych licencji użytkownika końcowego, jako części pakietu oprogramowania, sklasyfikowanych
w grupie 58.2.
58.29

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

Klasa ta obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez
uwzględniania specyficznych wymagań klienta:
 systemów operacyjnych,
 programów użytkowych i pozostałych.
Klasa ta nie obejmuje:
 reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 18.20,
 sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 47.00.31.0,
 usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, sklasyfikowanych
w 62.01.11.0,
 udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia
usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.
58.29.1

PAKIETY OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO
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58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 oprogramowanie niskiego poziomu obsługujące interfejsy urządzeń peryferyjnych, planujące zadania,
przypisujące pamięć i udostępniające użytkownikowi łącza domyślne, gdy nie działa program użytkowy,
 sieciowe systemy operacyjne dla użytkownika.
58.29.12.0

Pakiety oprogramowania sieciowego

Grupowanie to obejmuje:
 oprogramowanie stosowane do kontrolowania, monitorowania, zarządzania i komunikacji z systemami
operacyjnymi, sieciami, usługami sieciowymi, bazami danych, pamięcią i programami użytkowymi działającymi
w sieci w zintegrowany i skoordynowany sposób z punktu centralnego,
 oprogramowanie służące do zarządzania siecią komputerową, oprogramowanie serwera, oprogramowanie
służące bezpieczeństwu sieci i utajniania, środki programowo-sprzętowe itp.
58.29.13.0

Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)

Grupowanie to obejmuje:
 zbiory programów komputerowych, które umożliwiają przechowywanie, modyfikowanie i wydzielanie
informacji z baz danych.
Uwaga:
Istnieje wiele systemów zarządzania bazą danych (DBMS), od małych do dużych systemów komputerowych,
np. baza danych Oracle.
58.29.14.0

Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania

Grupowanie to obejmuje:
 oprogramowanie wspomagające rozwój i autoryzowanie programów komputerowych,
 wyroby programowe wspomagające projektanta w tworzeniu, rozwoju i wdrażaniu różnych systemów
oprogramowania i rozwiązań.
58.29.2

PAKIETY OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO

58.29.21.0

Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego

Grupowanie to obejmuje:
 oprogramowanie stosowane głównie w celu poprawy wydajności pracy lub w domu w celach rozrywkowych,
informacyjnych lub edukacyjnych,
 zbiory komputerowych programów użytkowych, takie jak: procesory tekstowe, arkusze elektroniczne, proste
bazy danych; aplikacje graficzne; oprogramowanie do zarządzania projektami, oprogramowanie szkoleniowe
i do nauki w domu itp.
58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego

Grupowanie to obejmuje:
 oprogramowanie użytkowe skrośne dotyczące przemysłu, tj. oprogramowanie przeznaczone do wykonywania
określonej funkcji gospodarczej i/lub kierowania procesem charakterystycznym dla danej gałęzi gospodarki
(specjalistyczne oprogramowanie księgujące, oprogramowanie dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi
i stosunkami z klientem, oprogramowanie Systemu Informacji Geograficznej, oprogramowanie związane
z projektowaniem stron internetowych itp.),
 oprogramowanie użytkowe pionowe dotyczące rynku, tj. oprogramowanie posiadające wiele funkcji
i przeznaczone do zastosowań ekonomicznych dla określonej dziedziny działalności, takiej jak: przetwórstwo,
sprzedaż detaliczna, ochrona zdrowia, inżynieria, restauracje itp.,
 oprogramowanie narzędziowe, takie jak: małe programy komputerowe służące do wykonywania określonego
zadania, takie jak programy upakowujące, programy antywirusowe, wyszukiwarki, zestawy znaków
graficznych, przeglądarki plików i oprogramowanie do rozpoznawania mowy (Oprogramowania narzędziowe
różnią się od innych oprogramowań użytkowych rozmiarem, kosztem i stopniem złożoności),
 pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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58.29.3

OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE POBIERANE Z INTERNETU

Kategoria ta obejmuje:
 elektroniczne pliki zawierające oprogramowanie, które może być pobierane z Internetu i przechowywane
na miejscowym urządzeniu do późniejszego stosowania/instalowania.
58.29.31.0

Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu

58.29.32.0

Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu

58.29.4

OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE ON-LINE

58.29.40.0

Oprogramowanie komputerowe on-line

Grupowanie to obejmuje oprogramowanie komputerowe on-line.
Grupowanie to nie obejmuje:
 gier on-line, sklasyfikowanych w 58.21.30.0,
 oprogramowania komputerowego pobranego z Internetu, sklasyfikowanego w 58.29.3,
 usług związanych z grami losowymi w trybie on-line, sklasyfikowanych w 92.00.14.0.
58.29.5

USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO KORZYSTANIA Z PROGRAMÓW
KOMPUTEROWYCH

58.29.50.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych, opisów
programów i materiałów pomocniczych do oprogramowania systemowego i użytkowego, tj.:
 praw do tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania,
 praw do korzystania z elementów oprogramowania w celu tworzenia lub włączania w inne
oprogramowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług licencyjnych dla użytkownika końcowego stanowiących część oprogramowania, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach kategorii 58.29.1 - 58.29.4.
Dział 59

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.11

USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

Klasa ta obejmuje:
 filmy kinowe, nagrania wideo, programy telewizyjne (seriale telewizyjne, programy dokumentalne) i reklamy
telewizyjne,
 sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług reprodukcji z egzemplarza wzorcowego płyt CD lub DVD i taśm wideo z filmami, sklasyfikowanych
w 18.20,
 sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.13.0,
 sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.13.0,
 sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,
 usług postprodukcyjnych związanych z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
sklasyfikowanych w 59.12.1,
 usług w zakresie nagrywania dźwięku i książek w postaci audio, sklasyfikowanych w 59.20.1,
 usług tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach
grupy 60.2,
 usługi obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanych
w 74.20.31.0,
 usług agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu,
teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.10.0,
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 usług w zakresie tworzenia napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo
z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanych w 82.99.19.0,
 usług aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej
na własny rachunek, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 90.0.
59.11.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

59.11.11.0

Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z produkcją filmów (włączając filmy animowane) głównie przeznaczonych do wyświetlania
w kinach,
 usługi związane z produkcją różnego rodzaju filmów (seriali i filmów telewizyjnych, włączając filmy animowane)
głównie przeznaczonych do nadawania w telewizji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wykonywania zdjęć i slajdów, sklasyfikowanych w 74.20.
59.11.12.0

Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo

59.11.13.0

Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych, na żywo lub odtwarzanych z nagrań, takich
jak: talk show, programy rozrywkowe, sportowe itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanych w 60.20.1.
59.11.2

FILMY, NAGRANIA WIDEO I PROGRAMY TELEWIZYJNE

59.11.21.0

Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych produkowane na sprzedaż (tj. ze wszystkimi
towarzyszącymi prawami własności), bez zawierania wcześniejszej umowy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oryginałów programów telewizyjnych nagranych w celu ich transmisji, sklasyfikowanych w 60.20.20.0.
Uwaga:
Oryginały te bezwarunkowo chronione są prawem autorskim.
59.11.22.0

Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych

Grupowanie to obejmuje:
 filmy kinematograficzne, naświetlone i wywołane, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub jedynie
posiadające ścieżkę dźwiękową.
59.11.23.0

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach

Grupowanie to obejmuje:
 nośniki (płyty CD, kasety magnetofonowe, i płyty itp., z wyłączeniem filmów kinematograficznych)
zawierających nagrania wideo.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,
 oryginałów filmów, nagrań video produkowanych na sprzedaż (tj. ze wszystkimi prawami własności),
sklasyfikowanych w 59.11.21.0,
 CD i DVD oraz taśm z nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi, sklasyfikowanych w 59.20.3.
59.11.24.0

Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu

Grupowanie to obejmuje:
 elektroniczne pliki zawierające filmy i inne nagrania wideo pobierane z Internetu i przechowywane
na miejscowym urządzeniu.
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59.11.25.0

Usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przesyłania danych za pośrednictwem strumienie wideo przez Internet.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przesyłania danych za pośrednictwem strumienie audio przez Internet, sklasyfikowanych w 59.20.36.0.
59.11.3

SPRZEDAŻ MIEJSCA LUB CZASU NA CELE REKLAMOWE W FILMACH, NAGRANIACH WIDEO
I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH

59.11.30.0

Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach
telewizyjnych

59.12

USŁUGI POSTPRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI

Klasa ta nie obejmuje:
 usług reprodukcji z egzemplarza wzorcowego płyt CD lub DVD i taśm wideo z filmami, sklasyfikowanych
w 18.20,
 sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.13.0,
 sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.13.0,
 sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,
 wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.10.0,
 usług w zakresie tworzenia napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo
z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanych w 82.99.19.0.
59.12.11.0

Usługi związane z montażem filmowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z montażem filmowym (film, wideo, nośniki cyfrowe itp.) realizowane przez analizę, ocenę
i wybór scen pod względem ciągłości, wartości dramatycznych lub rozrywkowych, przy zastosowaniu takich
urządzeń, jak: przeglądarki, rzutniki oraz urządzeń i technik do edycji obrazu cyfrowego. Proces ten obejmuje
wybór ujęć do filmu lub nagrań wideo z filmotek i wideotek.
59.12.12.0

Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane ze zmianą zapisu filmów, nagrań wideo, nośników cyfrowych itp., z jednego formatu na inny
w celu dostosowania zapisu do formatu wybranego w celu jego prezentacji lub zachowania jego charakteru
(np. tworzenie zapasowych kopii ze względu na możliwość uszkodzenia oryginału). Przykładowo przenoszenie
filmu na taśmę, taśmy na film, nośników cyfrowych na film, nośników cyfrowych na taśmę, przezroczy na
wideo, zdjęć na wideo itp.,
 powielanie i kopiowanie prac audiowizualnych, z wyłączeniem filmu, tj. tworzenie serii reprodukcji prac
audiowizualnych (wideo, nośniki cyfrowe itp.) dla różnego rodzaju użytkowników. Reprodukcje mogą być
wykonane w różnym formacie, włączając VHS, DVD, strumień wideo itp.
59.12.13.0

Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem/przywracaniem do stanu pierwotnego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z korektą koloru – dodawanie, modyfikowanie lub wyłączanie koloru z prac audiowizualnych
(filmu, nagrań wideo, nośników cyfrowych itp.) w sposób elektroniczny, używając technik cyfrowych,
 usługi związane z cyfrowym odnawianiem / przywracaniem do stanu pierwotnego prac audiowizualnych
(filmu, nagrań wideo, nośników cyfrowych itp.), tj. usuwanie zadrapań i rys z prac audiowizualnych przez
zastosowanie technik cyfrowych przygotowujących film do procesu przeniesienia.
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59.12.14.0

Usługi związane z efektami wizualnymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z efektami wizualnymi w zakresie prac audiowizualnych (filmu, nagrań wideo, nośników
cyfrowych itp.) realizowane przy pomocy technologii fotograficznej lub cyfrowej w pracach po wykonaniu
głównej fotografii lub nakręceniu zasadniczych ujęć, takie jak: miniaturowanie, efekty wizualne lub cyfrowe,
matowienie obrazów, podwójnie drukowanie, utrata zabarwienia i stopniowe ściemnianie obrazu ku brzegom.
59.12.15.0

Usługi związane z animacją

Grupowanie to obejmuje:
 tworzenie obrazów, projektów abstrakcyjnych i podobnych oryginałów kompozycji realizowane przez
zastosowanie różnego rodzaju technik, włączając animację komputerową lub wg kolejności rysunków,
 usługi związane z animacją postaci lub przedmiotów wykonanych z gliny.
59.12.16.0

Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z wykonywaniem napisów dla prac audiowizualnych (filmu, nagrania wideo, nośników
cyfrowych itp.), tj. dodawanie tekstu przez zastosowanie generatora czcionki lub systemu tworzenia danych
z napisami, włączając:
 usługi wykonywania napisów otwartych w taki sposób, aby tekst był zawsze widoczny na ekranie,
 usługi wykonywania napisów zamkniętych w taki sposób, aby tekst był widoczny na ekranie przy wyborze
przez użytkownika,
 usługi związane z wykonywaniem napisów dla prac audiowizualnych, tj. skład zecerski oraz składanie
elementów graficznych służących do rozpoznawania i poprawiania prac audiowizualnych (filmów, nagrań
wideo, nośników cyfrowych itp.) przez tekst, włączając napisy początkowe, obsadę czołową i słowa,
 wykonywanie napisów końcowych do prac audiowizualnych, tj. załączanie na ekranie tekstu będącego
tłumaczeniem dialogów i podpisów oryginałów prac audiowizualnych (filmów, nagrań wideo, nośników
cyfrowych itp.) na język kraju, w którym film lub nagranie wideo jest pokazywane.
59.12.17.0

Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku

Grupowanie to obejmuje:
 tworzenie, dodawanie i nagrywanie elementów dźwiękowych (dialogów, muzyki, dźwięków, fragmentów
bezdźwiękowych) pracy audiowizualnej (filmu, nagrania wideo, nośników cyfrowych itp.) dla ścieżki
dźwiękowej, która synchronizuje części dźwiękowe z częściami wizualnymi pracy:
 komponowanie, nagrywanie, mieszanie i łączenie oryginalnej muzyki i dźwięku w ścieżkę dźwiękową pracy
audiowizualnej,
 nagrywanie muzyki do sekwencji pracy audiowizualnej,
 mieszanie i nagrywanie licencjonowanych i dostarczonych przez klienta muzyki i nagrania dźwiękowego w celu
połączenia w ścieżkę dźwiękową pracy audiowizualnej,
 łączenie licencjonowanych i dostarczonych przez klienta muzyki i nagrania dźwiękowego w ścieżkę dźwiękową
pracy audiowizualnej oraz synchronizowanie elementów dźwiękowych z elementami wizualnymi pracy,
 udzielanie i/lub usługi agencyjne w zakresie udzielania licencji na korzystanie z praw do utworu muzycznego
i nagrania dźwiękowego wraz z usługami w zakresie mieszania lub łączenia.
59.12.19.0

Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi postprodukcyjne dla prac audiowizualnych (filmu, nagrań wideo, nośników cyfrowych itp.),
włącznie z usługami w zakresie konwersji /przetworzenia/ formatu, zagęszczania itp.
59.13

USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
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59.13.11.0

Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów
telewizyjnych oraz do dochodów z ich dystrybucji

Grupowanie to obejmuje:
 udzielanie licencji na korzystanie z praw do reprodukcji, dystrybucji oryginałów filmów kinowych, programów
telewizyjnych, nagrań wideo.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania taśm wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.10.0,
 usług zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, włączając obrót
prawami autorskimi, sklasyfikowanych w 90.02.19.1.
59.13.12.0

Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów
telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 udzielanie zezwoleń na pokazywanie, nadawanie i wypożyczanie prac audiowizualnych chronionych prawem
autorskim lub kontrolowanym przez posiadacza licencji, włączając filmy akcji lub filmy animowane, nagrania
wideo, nośniki cyfrowe itp., przeznaczone zazwyczaj dla teatrów, telewizji, na domowy rynek wideo itp.,
 dystrybucję filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych do kin, sieci i stacji telewizyjnych oraz
właścicieli sal kinowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.13.0,
 sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.13.0,
 sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,
 wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.10.0.
59.14

USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKCJĄ FILMÓW

59.14.10.0

Usługi związane z projekcją filmów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z projekcją filmów w kinach, na otwartym powietrzu, w klubach kinowych, w prywatnych
pomieszczeniach przystosowanych do projekcji filmów lub innych tego typu obiektach.
59.20

USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.20.1

USŁUGI W ZAKRESIE NAGRYWANIA DŹWIĘKU I WYDARZEŃ NA ŻYWO; ORYGINAŁY NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH

59.20.11.0

Usługi w zakresie nagrywania dźwięku

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie nagrywania dźwięku, tekstu na stały format fizyczny przy zastosowaniu specjalistycznego
sprzętu technicznego w studiu nagrań dźwiękowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo w sali koncertowej, na stadionie, na otwartej scenie lub
w centrum konferencyjnym (poza studiem nagrań), sklasyfikowanych w 59.20.12.0,
 usług w zakresie nagrywania na żywo programów radiowych w studiu nagrań dźwiękowych, sklasyfikowanych
w 59.20.12.0,
 wynajmu sprzętu do nagrywania dźwięku, gdy klient zapewnia podstawowy personel techniczny i operatorów
sprzętu, sklasyfikowanego w 77.39.19.0.
59.20.12.0

Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie nagrywania na żywo wydarzeń publicznych w sali koncertowej, na stadionie, na otwartej
scenie lub w centrum konferencyjnym (poza studiem nagrań),
 usługi w zakresie nagrywania na żywo programów radiowych w studiu nagrań dźwiękowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie dalszego nagrywania wykonywanego w studio, sklasyfikowanych w 59.20.11.0.
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59.20.13.0

Oryginały nagrań dźwiękowych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały nagrań wzorcowych dźwięku, tekstu i muzyki przetworzone na format cyfrowy lub analogowy.
Grupowanie to nie obejmuje:

 oryginałów programów radiowych, sklasyfikowanych w 59.20.22.0.
59.20.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH; ORYGINAŁY NAGRANYCH
PROGRAMÓW RADIOWYCH

59.20.21.0

Usługi związane z produkcją audycji radiowych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie nagrywania dźwięku w studiu nagrań dźwiękowych, sklasyfikowanych w 59.20.11.0,
 usług w zakresie nagrywania na żywo programów radiowych w studiu nagrań dźwiękowych, sklasyfikowanych
w 59.20.12.0.
59.20.22.0

Oryginały nagranych programów radiowych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały nagranych programów radiowych produkowane na sprzedaż (tj. ze wszystkimi towarzyszącymi
prawami własności), bez zawierania wcześniejszej umowy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oryginałów programów radiowych nagranych w celu ich transmisji, sklasyfikowanych w 60.10.12.0.
Uwaga:
Oryginały te są bezwarunkowo chronione prawem autorskim.
59.20.3

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Kategoria ta nie obejmuje:
 sprzedaży detaliczna instrumentów muzycznych i nut, sklasyfikowanej w 47.00.58.0,

 udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych, sklasyfikowanej
w 59.20.40.0.
59.20.31.0

Nuty w formie drukowanej

Grupowanie to obejmuje:
 nuty, kompozycje muzyczne w formie drukowanej, które są kompozycjami własnymi lub kompozycjami,
do których zostały nabyte prawa autorskie. Kompozycje te są rozpowszechniane, jako nuty (drukowane lub
w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione), folio, książki, przez sprzedawców hurtowych i detalicznych
z ostatecznym przeznaczeniem dla klientów.
59.20.32.0

Nuty w formie elektronicznej

Grupowanie to obejmuje kompozycje muzyczne w formie elektronicznej.
59.20.33.0

Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką

59.20.34.0

Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach

Grupowanie to obejmuje:

 dyski do systemów odczytu laserowego, do odtwarzania nagrań dźwiękowych,
 nośniki do odtwarzania zarejestrowanej muzyki, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków.
Grupowanie to nie obejmuje:

 książek i taśm z zarejestrowanym dźwiękiem, sklasyfikowanych w 58.11.20.0.
59.20.35.0

Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu

Grupowanie to obejmuje:
 elektroniczne pliki zawierające nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu i przechowywane
na miejscowym urządzeniu.
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59.20.36.0

Usługi przesyłania strumieni audio przez Internet

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przesyłania strumieni audio danych przez Internet.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług przesyłania strumieni wideo przez Internet, sklasyfikowanych w 59.11.25.0.
59.20.4

UDZIELANIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PRAW DO ORYGINAŁÓW NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH

59.20.40.0

Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych

Grupowanie to obejmuje:
 udzielanie licencji na korzystanie z praw do reprodukcji, dystrybucji i odtwarzania muzycznych nagrań
wzorcowych, takich jak nagrania dźwiękowe, nagrane wstępnie taśmy i przedruki.
Grupowanie to nie obejmuje:

 wypożyczania CD, DVD i taśm z utworami muzycznymi, sklasyfikowanego w 77.22.10.0.
Dział 60

USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

Dział ten obejmuje:
 usługi związane z nadawaniem programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami
rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów itp., łącznie z tworzeniem treści tych
programów czy nabywaniem praw do ich dystrybucji,
 transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi,
 programy radiowe i telewizyjne przeznaczone do późniejszej emisji, zazwyczaj dla określonej grupy odbiorców,
a dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży,
na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim.
Dział ten nie obejmuje:
 usług udostępniania programów za pomocą sieci kablowej lub innych, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach działu 61.
Uwaga:
Nadawanie programów może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą radiową, przez stacje satelitarne,
sieć kablową lub przez Internet.
60.10

USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH

60.10.1

USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW
PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH

60.10.11.0

Usługi nadawania programów radiofonicznych

RADIOFONICZNYCH;

ORYGINAŁY

NADAWANYCH

Grupowanie to obejmuje:
 wybór programu, planowanie i usługi nadawania programów radiofonicznych,
 zintegrowane usługi w zakresie produkcji i nadawania programów.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług związanych z produkcją audycji radiowych, sklasyfikowanych w 59.20.21.0.
60.10.12.0

Oryginały nadawanych programów radiofonicznych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały nadawanych programów radiofonicznych objęte prawem własności intelektualnej, produkowane
w celu ich transmisji.
Grupowanie to nie obejmuje:

 oryginałów programów radiowych produkowanych na sprzedaż, sklasyfikowanych w 59.20.22.0.
60.10.2

PROGRAMY RADIOFONICZNE
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60.10.20.0

Programy radiofoniczne

Grupowanie to obejmuje:
 zestawy programów i audycji radiowych
do rozpowszechniania przez innych.

stanowiące

60.10.3

SPRZEDAŻ CZASU NA CELE REKLAMOWE W RADIO

60.10.30.0

Sprzedaż czasu na cele reklamowe w radio

dzienną

ramówkę

stacji

przeznaczone

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż czasu na cele reklamowe w radio przez nadawców programów radiofonicznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 pośrednictwa w sprzedaży czasu na cele reklamowe w radio, sklasyfikowanego w 73.12.12.0.
60.20

USŁUGI
NADAWANIA
PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH
I ABONAMENTOWYCH; ORYGINAŁY PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

OGÓLNODOSTĘPNYCH

Klasa ta obejmuje:
 tworzenie programów telewizyjnych, poprzez nabywanie określonych programów (np. filmów, programów
dokumentalnych itp.), usługi związane z produkcją określonych programów we własnym zakresie
(np. wiadomości lokalne, relacje na żywo) lub ich kombinację.
 usługi związane z programowaniem i transmisją programów telewizyjnych ogólnych i specjalistycznych (relacje
sportowe, informacyjne itp.),
 usługi nadawania programów na życzenie.
Uwaga:
Programy te mogą być nadawane przez producenta lub dystrybuowane przez osoby trzecie takie jak telewizje
kablowe lub dostawcy telewizji satelitarnej. Programy te mogą być ogólnodostępne lub abonamentowe.
60.20.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z produkcją elementów programu telewizyjnego (np. filmów, programów dokumentalnych,
reklam), niezwiązanych z nadawaniem programów, sklasyfikowanych w 59.11.1,
 usług w zakresie dystrybucji programów telewizyjnych, sklasyfikowanych w dziale 61.
60.20.11.0

Usługi związane z linearnym nadawaniem programów telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 wybór programu, planowanie (z odpowiedzialnością redakcyjną) i nadawanie linearnych usług
audiowizualnych, dostarczanych przez elektroniczne sieci informacyjne,
 połączone usługi w zakresie produkcji, planowania (z odpowiedzialnością redakcyjną) i nadawania linearnych
usług audiowizualnych, dostarczanych przez elektroniczne sieci informacyjne,
 zestawy programów telewizyjnych, stanowiących dzienną ramówkę stacji, przeznaczonych
do rozpowszechniania przez innych.
60.20.12.0

Usługi udostępniania nagrań wideo na życzenie w trybie on-line (video-on-demand)

Grupowanie to obejmuje:
 wybór, planowanie (z odpowiedzialnością redakcyjną) i udostępnianie nagrań wideo na życzenie w trybie
on-line (otwarty Internet).
60.20.13.0

Usługi związane z pozostałym udostępnianiem nagrań wideo na życzenie (video-on-demand)

Grupowanie to obejmuje:
 wybór, planowanie (z odpowiedzialnością redakcyjną) i udostępnianie nagrań wideo na życzenie,
dostarczanych w inny sposób niż przez otwarty Internet.
60.20.2

ORYGINAŁY NAGRANYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
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60.20.20.0

Oryginały nagranych programów telewizyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały programów telewizyjnych objęte prawem własności intelektualnej, produkowane w celu ich
transmisji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oryginałów programów telewizyjnych produkowanych na sprzedaż, sklasyfikowanych w 59.11.21.0.
60.20.3

SPRZEDAŻ CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W TELEWIZJI

60.20.30.0

Sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w telewizji

Dział 61

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Dział ten obejmuje:
 usługi telekomunikacyjne i działalności usługowe z nimi powiązane, tj. transmitowanie głosu, danych, tekstu,
dźwięku i obrazu. Systemy transmisyjne, które realizują tę działalność mogą być oparte na pojedynczej
technologii lub na kombinacji technologii.
Uwaga:
Wspólną cechą usług zaklasyfikowanych do tego działu jest transmisja programów, a nie ich produkcja. Podział
w tym dziale został przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonującej infrastruktury.
W przypadku transmisji sygnałów telewizyjnych może to oznaczać łączenie całych plików programowych w pakiety
programowe przeznaczone do dystrybucji (produkcja w odpowiednich podklasach działu 60).
61.10

USŁUGI TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ

Klasa ta obejmuje:
 usługi związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu,
danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej.
Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji.
61.10.1

USŁUGI TRANSMISJI DANYCH I WIADOMOŚCI

61.10.11.0

Usługi stałe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych i obrazu video za pomocą
infrastruktury telefonii stacjonarnej z siedziby klienta lub publicznych telefonów działających na monetę
i kartę,
 połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe,
 połączenia telefoniczne w pakiecie z usługą dostępu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług telefonii stacjonarnej w zakresie udostępniania połączeń telefonicznych za osobną opłatą,
sklasyfikowanych w 61.10.12.0,
 usług telefonii stacjonarnej w zakresie udostępniania prywatnych linii, sklasyfikowanych w 61.10.13.0,
 usług połączeń poprzez sieć telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami, sklasyfikowanych w 61.10.20.0,
 wynajmu sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora, sklasyfikowanego w 77.39.14.0.
61.10.12.0

Usługi dodatkowe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania związane z połączeniami telefonicznymi za opłatą, z siedziby klienta, niezależnie od opłaty
za dostęp. Usługa jest wykonywana przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i aplikacji baz danych
powiązanych z sieciami telekomunikacyjnymi, włączając takie cechy jak:
 oczekiwanie na połączenie, przełączanie połączenia pod inny numer, identyfikacja abonenta wywołującego,
trójstronne połączenia, wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej, oddzwanianie, ocena charakteru
połączenia przed rozmową, blokowanie połączenia, automatyczne oddzwanianie, odbieranie połączenia,
poczta głosowa oraz menu głosowe.
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61.10.13.0

Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji stacjonarnej pomiędzy określonymi punktami
do wyłącznego użytku klienta.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług połączeń poprzez sieć telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami, sklasyfikowanego w 61.10.20.0.
61.10.2

USŁUGI POŁĄCZEŃ PRZEZ SIEĆ TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ Z INNYMI SIECIAMI

61.10.20.0

Usługi połączeń przez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania przez operatora sieci telekomunikacji stacjonarnej urządzeń przewodowych w celu
inicjowania, kończenia lub połączenia tranzytowego z innym dostawcą usług telekomunikacyjnych,
 usługi związane z opłatami za połączenia, rozliczeniem lub zakończeniem połączeń krajowych lub
międzynarodowych,
 usługi związane z opłatami operatora za połączenia międzystrefowe (long-distance) inicjowane w telefonach
płatnych lub w ramach innego operatora sieci lokalnej,
 usługi związane z opłatami za wspólnie użytkowanie urządzeń, takich jak: słup połączeniowy,
 usługi związane z opłatami za wyłączne użytkowanie łączy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług internetowych udostępnianych przez jednego dostawcę Internetu (ISP) innemu dostawcy Internetu (ISP),
sklasyfikowanych w 61.10.41.0.
61.10.3

USŁUGI TRANSMISJI
STACJONARNEJ

DANYCH

REALIZOWANE

ZA

POMOCĄ

SIECI

TELEKOMUNIKACJI

61.10.30.0

Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania urządzeń przewodowych i usługi specjalnie zaprojektowane dla efektywnej transmisji
danych realizowanych odpłatnie w zależności od stopnia wykorzystania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie prywatnej telekomunikacji stacjonarnej pomiędzy określonymi punktami do wyłącznego
użytku klienta, sklasyfikowanych w 61.10.13.0.
61.10.4

USŁUGI UDOSTĘPNIANIA INTERNETU ZA POMOCĄ SIECI TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ

61.10.41.0

Usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji szkieletowej (backbone)

Grupowanie to obejmuje:
 usługi internetowe udostępniane za pomocą sieci telekomunikacyjnej szkieletowej (backbone) przez jednego
dostawcę Internetu (ISP) innemu dostawcy Internetu (ISP).
61.10.42.0

Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępnienia wąskopasmowego Internetu za pomocą telekomunikacji stacjonarnej (przy prędkości
< 256 Kbps).
 zdalny dostęp lub inne rodzaje dostępu do Internetu i rozszerzonego pakietu, takiego jak: połączenia
międzynarodowe (roaming) i dodatkowe skrzynki e-mail, zwykle za dodatkową opłatą.
Uwaga:
Dostawca Internetu (ISP) może wraz z Internetem udostępniać bezpłatnie, takie usługi jak: poczta elektroniczna
(e-mail), miejsce na stronę internetową klienta, narzędzia do prostego projektowania strony internetowej, czat oraz
wsparcie techniczne.
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61.10.43.0

Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępnienia szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej (przy
prędkości ≥ 256 Kbps),
 zdalny dostęp lub inne rodzaje dostępu do Internetu i rozszerzonego pakietu, takiego jak: połączenia
międzynarodowe (roaming) i dodatkowe skrzynki e-mail, zwykle za dodatkową opłatą.
Uwaga:
Dostawca Internetu (ISP) może wraz z Internetem udostępniać bezpłatnie, takie usługi jak: poczta elektroniczna
(e-mail), miejsce na stronę internetową klienta, narzędzia do prostego projektowania strony internetowej, czat oraz
wsparcie techniczne.
61.10.49.0

Pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej, w zakresie takim jak:
faksowanie, telefonia, konferencje audio i wideo.
61.10.5

USŁUGI RADIA I TELEWIZJI KABLOWEJ

61.10.51.0

Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych

Grupowanie to obejmuje:
 przesyłanie do abonentów sieci kablowej sygnałów telewizyjnych i radiowych,
 usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych, zwykle za miesięczną
opłatą.
Uwaga:
Pakiet zawiera minimalną liczbę programów dostępnych dla abonenta określonych przez operatora kablowego
i musi być przez niego zakupiony, aby mógł on nabyć pakiet z programami na wyższym poziomie. Uwzględnia się
tutaj opłaty za podłączenie lub ponowne podłączenie do sieci.
61.10.52.0

Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie dodatkowych pakietów programowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi radia i telewizji kablowej w zakresie dodatkowych pakietów programowych za dodatkową opłatą
w stosunku do opłaty miesięcznej.
Uwaga:
Programy mogą być udostępniane w pakietach określonych przez operatora lub przez abonenta.
61.10.53.0

Usługi udostępniania programów płatnych za oglądanie (pay-per-view) za pomocą infrastruktury
przewodowej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania abonentom określonych programów (filmy lub wydarzenia) za pomocą infrastruktury
przewodowej za dodatkową opłatą w stosunku do opłaty miesięcznej.
61.20

USŁUGI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

61.20.1

USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ USŁUGI PRYWATNEJ SIECI DLA SYSTEMÓW
TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

61.20.11.0

Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji bezprzewodowej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji bezprzewodowej pomiędzy określonymi punktami,
do wyłącznego użytku klienta.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług prywatnych sieci telekomunikacji ruchomej z innymi sieciami, sklasyfikowanych w 61.20.20.0.
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61.20.12.0

Usługi telefonii ruchomej w zakresie usługi głosowej

Grupowanie to obejmuje:
 zapewnienie dostępu do telefonii ruchomej w zakresie usługi głosowej, wykorzystującej przenośne słuchawki
lub urządzenia, takie jak telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony satelitarne, smartfony i podobne
urządzenia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji bezprzewodowej pomiędzy określonymi punktami,
do wyłącznego użytku klienta, sklasyfikowanych w 61.20.11.0,
 usługi udostępniania przez operatora sieci telekomunikacji ruchomej urządzeń bezprzewodowych w celu
inicjowania, kończenia lub połączenia tranzytowego z innym dostawcą usług telekomunikacyjnych,
sklasyfikowanych w 61.20.20.0,
 usług udostępniania urządzeń bezprzewodowych i usługi specjalnie zaprojektowane dla efektywnej transmisji
danych realizowanych odpłatnie, w zależności od stopnia wykorzystania, sklasyfikowanych w 61.20.30.0,
 usług udostępniania Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej kompatybilne z przenośnymi słuchawkami
lub podobnymi urządzeniami, sklasyfikowanych w 61.20.4.
61.20.13.0

Usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji wiadomości tekstowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania SMS (krótkich wiadomości tekstowych), wysyłania i otrzymywania wiadomości
tekstowych na telefony komórkowe, telefony przenośne, smartfony i podobne urządzenia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przesyłania MMS (usługa wiadomości multimedialnych), sklasyfikowanych w 61.20.14.0.
61.20.14.0

Usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji danych, z wyłączeniem transmisji wiadomości
tekstowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania telefonii ruchomej w zakresie transmisji danych, na telefony komórkowe, smartfony,
tablety i podobne urządzenia, wysyłania i otrzymywania danych (innych niż usługi głosowe czy tekstowe).
Grupowanie to obejmuje także usługi przesyłania MMS (usługa wiadomości multimedialnych)
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług telefonii komórkowej w zakresie przesyłania dźwięku, sklasyfikowanych w 61.20.12.0,
 usług udostępniania SMS (krótkich wiadomości tekstowych), sklasyfikowanych w 61.20.13.0.
61.20.2

USŁUGI POŁĄCZEŃ PRZEZ SIEĆ TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ Z INNYMI SIECIAMI

61.20.20.0

Usługi połączeń przez sieć telekomunikacji ruchomej z innymi sieciami

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania przez operatora sieci telekomunikacji ruchomej urządzeń bezprzewodowych w celu
inicjowania, kończenia lub połączenia tranzytowego z innym dostawcą usług telekomunikacyjnych,
 usługi związane z opłatami za połączenia, rozliczeniem lub zakończeniem połączeń krajowych lub
międzynarodowych,
 usługi związane z opłatami operatora za połączenia międzystrefowe (long-distance) inicjowane w telefonach
płatnych lub w ramach innego operatora sieci lokalnej,
 usługi związane z opłatami za wspólnie użytkowanie urządzeń, takich jak: słup połączeniowy,
 usługi związane z opłatami za wyłączne użytkowanie łączy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług internetowych udostępnianych przez jednego dostawcę Internetu (ISP) innemu dostawcy Internetu (ISP),
sklasyfikowanych w 61.20.4.
61.20.3

USŁUGI TRANSMISJI DANYCH REALIZOWANE ZA POMOCĄ SIECI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ
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61.20.30.0

Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania urządzeń bezprzewodowych i usługi specjalnie zaprojektowane dla efektywnej transmisji
danych realizowanych odpłatnie w zależności od stopnia wykorzystania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji ruchomej pomiędzy określonymi punktami,
do wyłącznego użytku klienta, sklasyfikowanych w 61.20.11.0.
61.20.4

USŁUGI UDOSTĘPNIANIA INTERNETU PRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ

61.20.41.0

Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej (przy prędkości
< 256 Kbps),
 zdalny dostęp lub inne rodzaje dostępu do Internetu i rozszerzonego pakietu, takiego jak: połączenia
międzynarodowe (roaming) i dodatkowe skrzynki e-mail, zwykle za dodatkową opłatą.
Uwaga:
Dostawca usługi Internetu (ISP) wraz z Internetem może także udostępniać bezpłatnie, takie usługi jak: poczta
elektroniczna (e-mail), miejsce na stronę Internetową klienta, narzędzia do prostego projektowania strony
Internetowej, czat oraz wsparcie techniczne.
61.20.42.0

Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępnienia szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej (przy prędkości
=> 256 Kbps),
 zdalny dostęp lub inne rodzaje dostępu do Internetu i rozszerzonego pakietu, takiego jak: połączenia
międzynarodowe (roaming) i dodatkowe skrzynki e-mail, zwykle za dodatkową opłatą.
Uwaga:
Dostawca usług Internetowych (ISP) wraz z Internetem może także udostępniać bezpłatnie, takie usługi jak: poczta
elektroniczna (e-mail), miejsce na stronę Internetową klienta, narzędzia do prostego projektowania strony
Internetowej, czat oraz wsparcie techniczne.
61.20.49.0

Pozostałe usługi udostępniania Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej, w zakresie takim jak:
faksowanie, telefonia, konferencje audio i wideo.
61.20.5

USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ZA POMOCĄ SIECI
TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ

61.20.50.0

Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą sieci telekomunikacji
ruchomej

61.30

USŁUGI TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

61.30.1

USŁUGI TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM UDOSTĘPNIANIA PROGRAMÓW
RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM SATELITY

61.30.10.0

Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych
i telewizyjnych za pośrednictwem satelity

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu,
danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej.
Grupowanie to obejmuje także usługi udostępniania Internetu przez operatora sieci satelitarnej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity, sklasyfikowanych w 61.30.20.0.
61.30.2

USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ZA POMOCĄ SATELITY
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61.30.20.0

Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych w zakresie podstawowym, za pomocą satelity,
zwykle za miesięczną opłatą. Pakiet zawiera minimalną liczbę programów dostępnych dla abonenta
i określonych przez operatora satelitarnego i musi być przez niego zakupiony, aby mógł on nabyć pakiet
z programami na wyższym poziomie. Uwzględnia się tutaj opłaty za podłączenie lub ponowne podłączenie
do sieci,
 usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych poza pakietem podstawowym, za pomocą satelity,
dodatkowo za opłatą, niezależnie od opłaty miesięcznej. Programy mogą być udostępniane w pakietach
określonych przez operatora kablowego, satelitarnego lub MDS, lub w pakietach określonych przez abonenta,
lub a la carte,
 usługi udostępniania abonentom określonych programów (filmy lub wydarzenia) za pomocą satelity,
za dodatkową opłatą, niezależnie od opłaty miesięcznej za podstawowy lub indywidualny pakiet programów.
61.90

POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

61.90.10.0

Pozostałe usługi telekomunikacyjne

Grupowanie to obejmuje:
 wyspecjalizowane usługi telekomunikacyjne, takie jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria
komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,
 usługi w zakresie obsługi końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych
połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub
odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,
 usługi zapewnienia dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem, a dostawcą
usługi Internetu (ISP) - które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, takie jak: komutowany
dostęp do Internetu itp.,
 usługi udostępniania telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,
 usługi telekomunikacyjne dostępne przez istniejące połączenia telekomunikacyjne:
 umożliwienie rozmów za pomocą łączy internetowych lub sieci dedykowanych (VOIP - Voice Over Internet
Protocol),
 usługi w zakresie zabezpieczenia przepustowości sieci bez świadczenia dodatkowych usług,
 usługi telekomunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak: usługi telegraficzne, teleksowe
i konferencyjne przy pomocy głosu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej,
sklasyfikowanego w 61.10, 61.20, 61.30.
Dział 62

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI
POWIĄZANE

Dział ten obejmuje:
 dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,
 pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,
 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie
i sprzęt komunikacyjny,
 zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta
w miejscu ich zainstalowania,
 pozostałe profesjonalne i techniczne usługi związane z informatyką.
62.01

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM

Klasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając
pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.
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Klasa ta obejmuje także 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.
Klasa ta nie obejmuje:
 publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29,
 usług związanych z przystosowaniem programów na potrzeby rynku, wykonywanych na własny rachunek,
sklasyfikowanych w 58.29,
 usług w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy,
oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich
integralną częścią, sklasyfikowanych w 62.02.
62.01.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

62.01.11.0

Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania

Grupowanie to obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając
uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:
 projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego
do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,
 projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego
do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),
 projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji
programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub
zintegrowanych pakietów programowych,
 wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie,
konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku
informatycznym klienta.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z projektowaniem i rozwojem stron internetowych oferowanych w pakiecie z usługą
hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.13.0,
 usług związanych z projektowaniem i rozwojem aplikacji oferowanych w pakiecie z usługą hostingu i bieżącym
zarządzaniem aplikacją, sklasyfikowanych w 63.11.19.0,
 usług związanych z projektowaniem i rozwojem baz danych oferowanych w pakiecie z bieżącym zarządzaniem
zasobami danych, sklasyfikowanych w 63.11.19.0.
62.01.12.0

Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów
komputerowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet
i wirtualne sieci prywatne,
 usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie
oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami
pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług oferowanych w pakiecie z codziennym zarządzaniem siecią klienta, sklasyfikowanych w 62.03.12.0.
62.01.2

ORYGINAŁY OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

Kategoria ta obejmuje:
 zastrzeżone prawa autorskie do intelektualnej własności, nieposiadające upoważnienia do pełnej sprzedaży
(tj. z wszystkimi dodatkowymi prawami własności),
 intelektualną własność na sprzedaż, która jest domyślnie i jawnie chroniona przez prawa autorskie
(np. oprogramowanie komputerów).
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Kategoria ta nie obejmuje:
 usług pisania oprogramowania na zlecenie, sklasyfikowanych w 62.01.11,
 usług hurtowego i detalicznego handlu oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31.
62.01.21.0

Oryginały gier komputerowych

62.01.29.0

Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego

62.02

USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Klasa ta nie obejmuje:
 usług związanych z doradztwem połączonych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych
(strona internetowa, baza danych, określona aplikacja, sieć itp.), sklasyfikowanych w 62.01.1,
 usług związanych z doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw, takich jak: doradztwo dotyczące rozwoju
strategii handlu elektronicznego, sklasyfikowanych w 70.22.11.0.
62.02.10.0

Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące
sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu
komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,
 usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,
 usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu
oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,
 usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta,
obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych
i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.
62.02.20.0

Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów
informatycznych i oprogramowania, takie jak:
 doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,
 systemy zabezpieczające.
62.02.30.0

Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie
technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:
 udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
 usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
 udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając
testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
 udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
 udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy
i oprogramowanie,
 udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu
komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie
kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub
bezpieczeństwa.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0.
62.03

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

Klasa ta obejmuje:
 usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem infrastruktury informatycznej, włączając sprzęt
komputerowy, oprogramowanie i sieć.
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62.03.11.0

Usługi związane z zarządzaniem siecią

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu
rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby
administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci,
 usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane z bezpieczeństwem.
62.03.12.0

Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z codziennym zarządzaniem systemami informatycznymi klienta i ich eksploatacją.
62.09

POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

62.09.10.0

Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanych w 33.20.39.0.
62.09.20.0

Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi odzyskiwania danych, tj. ratowania danych klienta z uszkodzonego lub niestabilnego dysku twardego
lub innego nośnika do przechowywania danych oraz wykonywania duplikatów oprogramowania w oddzielnych
miejscach, umożliwiających klientowi przemieszczenie wykwalifikowanego personelu w celu podjęcia
i wykonywania rutynowych operacji komputerowych w takich przypadkach jak: pożar lub powódź,
 usługi instalowania oprogramowania,
 pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanych w 62.01.1,
 usług konsultacyjnych w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych w 62.02,
 usług w zakresie przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.1.
Dział 63

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI

Dział ten obejmuje:
 działalność wyszukiwarek portali internetowych,
 przetwarzanie danych,
 działalność hostingu,
 pozostałą działalność związaną głównie z dostarczaniem informacji.
63.11

USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH; USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNE USŁUGI

63.11.1

USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH; USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYM
(HOSTING) ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

63.11.11.0

Usługi przetwarzania danych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przetwarzania danych, włączając kompletną obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych
przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie
z prowadzeniem bazy danych.
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63.11.12.0

Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z dostarczeniem infrastruktury dla hostowania bazy klienta i powiązanych z nią plików
zlokalizowanych w miejscu, które zapewnia szybkie, niezawodne połączenie z Internetem, które może być:
 ograniczone do przechowywania na pojedynczym serwerze o pojemności dzielonej lub dedykowanej, bez
usług dostawcy zarządzającego lub integrującego oprogramowanie użytkowe (za oprogramowanie
na serwerze odpowiedzialny jest klient, a usługi gwarancyjne są standardowe i ograniczone, co do zakresu),
 pakietem usług składającym się z hostingu i zarządzania stroną Internetową oraz związanych z tym
aplikacjami.
Uwaga:
Ważną cechą charakteryzującą te usługi jest obietnica bezpiecznej i niezawodnej witryny oraz zapewnienia
połączeń z Internetem, które mogą być szybko regulowane, w celu dostosowania do zmian w natężeniu ruchu
w sieci. Często częścią pakietu są konsultacje, wykonywanie oprogramowania na indywidualne zamówienie
i integracja systemu. Aplikacje są często powiązane z handlem elektronicznym i udostępniają w trybie on-line
dostęp do internetowych witryn sklepowych, wózków na zakupy i katalogów o zaawansowanych i złożonych
cechach takich jak: przetwarzanie zamówienia, realizacja, nabywanie, fakturowanie, przetwarzanie transakcji,
relacyjna baza danych klienta związana z zarządzaniem i baza danych terminalowa, integracja magazynu danych
i usługi migracji.
63.11.13.0

Usługi w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie udostępnienia oprogramowania użytkowego ze scentralizowanego, hostowanego
i zarządzanego środowiska komputerowego:
 zintegrowanego z systemami i infrastrukturą klienta (często konsultacje, usługi związane z przystosowaniem
i integralnością systemów są w pakiecie z hostingiem i zarządzaniem aplikacją),
 gdy dzierżawiona aplikacja nie jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i zintegrowana z aplikacją
klienta (dostęp do aplikacji przeważnie jest ze światowej sieci internetowej; popularnym przykładem jest
pakiet biurowych aplikacji programowych).
63.11.19.0

Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych
i komputerowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi kolokacji, tj. udostępnienie miejsca (w serwerowni lub szafie serwerowej) w ramach zabezpieczonego
obiektu na umieszczenie serwerów i platform projektu (usługa obejmuje miejsce na sprzęt i oprogramowanie
klienta, podłączenie do Internetu lub innej sieci komunikacyjnej oraz rutynowy monitoring serwerów; klienci
są odpowiedzialni za zarządzanie systemem operacyjnym, sprzętem i oprogramowaniem),
 usługi przechowywania danych, tj. usługi zarządzania i administrowania przechowywaniem i sporządzaniem
kopii danych takie jak zdalne usługi sporządzania kopii, przechowywanie lub zarządzanie hierarchicznym
przechowywaniem (migracja),
 usługi zarządzania danymi, tj. bieżące zarządzanie i administrowanie uporządkowanym zasobem danych
(usługi mogą obejmować sporządzanie modelowania danych, mobilizację danych, mapowanie/racjonalizacje
danych, wybieranie danych i architekturę systemu),
 strumieniową transmisję audio i wideo, tj. przesyłanie danych wideo i audio przez Internet i dostarczanie usług
powiązanych z przechowywaniem, produkcją (włącznie z kodowaniem) i utrzymanie strumienia wideo i audio
w Internecie,
 pozostałe usługi hostingu dla technologii informacyjnych lub usługi zaopatrzenia w infrastrukturę, takie jak
hosting aplikacji klienta, obróbka danych klienta i podział czasu komputera.
63.11.2

SPRZEDAŻ CZASU LUB MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W INTERNECIE

63.11.20.0

Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie

Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca na cele reklamowe w książkach, gazetach, czasopismach i innych periodykach
zamieszczonych w Internecie, sklasyfikowanej w 58.11.42.0, 58.13.32.0, 58.14.32.0,
 sprzedaży miejsca na cele reklamowe na portalach internetowych, sklasyfikowanej w 63.12.20.0.
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63.12

USŁUGI PORTALI INTERNETOWYCH

63.12.10.0

Usługi portali internetowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi portali internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy
danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,
Grupowanie to obejmuje także usługi pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe,
tj. strony mediów dostarczających aktualne informacje.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wydawania wykazów i list adresowych w trybie on-line, sklasyfikowanych w 58.12.20.0.
63.12.20.0

Sprzedaż miejsca reklamowego na portalach internetowych

63.91

USŁUGI AGENCJI INFORMACYJNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 usług niezależnych fotoreporterów, sklasyfikowanych w 74.20.2,

 usług niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanych w 90.03.11.0.
63.91.11.0

Usługi agencji informacyjnych dla mediów drukowanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi agencji informacyjnych w zakresie gromadzenia, wyszukiwania i dostarczania informacji w postaci
rękopisów lub fotoreportaży dla mediów drukowanych typu gazety, periodyki i książki.
63.91.12.0

Usługi agencji informacyjnych dla mediów audiowizualnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi agencji informacyjnych w zakresie gromadzenia, wyszukiwania i dostarczania informacji (rękopisy,
fotografie, obrazy) dla stacji radiowych lub telewizyjnych i producentów filmów.
63.99

POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

63.99.10.0

Usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie wyszukiwania informacji, wykonywane na zlecenie,
 usługi dostarczania wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.,
 usługi w zakresie kompilowania faktów i informacji, inne niż sporządzanie list adresowych,
 zautomatyzowane udzielanie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług sporządzania list adresowych, jako części usług wspomagających działalność biura, sklasyfikowanych
w 82.19.12.0,
 usług centrów telefonicznych, sklasyfikowanych w 82.20.10.0.
63.99.20.0

Oryginały opracowanych relacji lub informacji

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały opracowywanych relacji lub informacji, włączając listy adresowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wydawania wykazów i list adresowych, sklasyfikowanego w 58.12.10.0,
 usług w zakresie informacji, sklasyfikowanych w 63.99.10.0,
 usług sporządzania list adresowych związanych z administracyjną obsługą biura, sklasyfikowanych
w 82.19.12.0.
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Sekcja K obejmuje:
 usługi finansowe, włączając ubezpieczenia, reasekurację, usługi związane z funduszami emerytalnymi oraz
usługi pomocnicze w stosunku do usług finansowych,
 usługi spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0,
 usług firm centralnych (head office) i holdingów, sklasyfikowanych w 70.10.10.0,
 usług doradztwa związanych z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków, sklasyfikowanych
w 70.22.12.0,
 usług w zakresie leasingu operacyjnego, sklasyfikowanych w dziale 77 w odpowiednich grupowaniach według
rodzaju dzierżawionych dóbr,
 usług ściągania należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbioru płatności, takich jak: długi, rachunki, czeki,
weksle lub inne przekazy pieniężne, sklasyfikowanych w 82.91.12.0,
 usług pakowania monet i banknotów, sklasyfikowanych w 82.92.10.0,
 usług związanych z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w 94.99.20.0.
Dział 64

USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Dział ten obejmuje:
 usługi spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
 usługi związane z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe,
emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
Uwaga:
Wyrażenie INSTYTUCJE MONETARNE użyte w określonych grupowaniach działu 64 dotyczy instytucji finansowych,
takich jak: banki (z wyłączeniem banku centralnego) oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, których
działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów oraz udzielaniu kredytów lub
pożyczaniu środków.
Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach niniejszego działu.
64.11

USŁUGI BANKU CENTRALNEGO

Klasa ta nie obejmuje:
 usług związanych z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące
depozytów, sklasyfikowanych w 64.92,
 usług związanych z obsługą transakcji dokonywanych kartą kredytową, sklasyfikowanych w 66.19.92.0.
64.11.10.0

Usługi banku centralnego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wspomagające krajowy system rozrachunkowy polegający na wyrównywaniu wierzytelności i długów
bezgotówkowo oraz pozostałe transakcje finansowe,
 usługi utrzymywania rachunków depozytowych dla znaczących instytucji finansowych i rządowych,
 usługi prowadzenia polityki pieniężnej,
 usługi monitorowania i kontroli podaży pieniądza,
 usługi utrzymywania krajowych rezerw dewizowych,
 usługi oddziaływania na wartość waluty,
 usługi emitowania krajowych znaków pieniężnych, włączając projektowanie, organizowanie produkcji,
dystrybucję i wymianę,
 usługi doradztwa podatkowego, włączając usługi doradcze wykonywane na rzecz rządu w sprawach
dotyczących długu publicznego, obsługi rejestrów posiadaczy obligacji i dokonywania płatności w imieniu rządu
w celu spłaty odsetek i długów,
 usługi nadzoru bankowego w stosunku do banków i/lub pozabankowych instytucji finansowych,
 pozostałe usługi banku centralnego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
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64.19

POZOSTAŁE USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO

64.19.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z DEPOZYTAMI

64.19.11.0

Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z depozytami, włączając depozyty zwrotne na żądanie, wkłady płatne za wypowiedzeniem
i lokaty terminowe, składanymi przez duże przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych, włączając
instytucje rządowe.
64.19.12.0

Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z depozytami, włączając depozyty zwrotne na żądanie, wkłady płatne za wypowiedzeniem
i lokaty terminowe, składanymi przez pozostałych deponentów,
 usługi związane z obsługą czeków,
 usługi potwierdzania czeków,
 usługi związane ze wstrzymywaniem płatności.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ściągania należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbioru płatności, takich jak: rachunki, czeki, weksle
lub inne przekazy pieniężne, sklasyfikowanych w 82.91.12,
 pakowania, zawijania, wysyłania czy przekazywania w inny sposób monet i banknotów w imieniu klientów,
sklasyfikowanych w 82.92.10.
64.19.2

USŁUGI UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW PRZEZ INSTYTUCJE MONETARNE

64.19.21.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów pośrednikom finansowym przez instytucje monetarne. Usługa ta dotyczy
udzielania i zarządzania kredytami, pożyczkami i zaliczkami powiązanymi z interesami prowadzonymi
pomiędzy pośrednikami finansowymi,
 usługi udzielania krajowym i zagranicznym pośrednikom finansowym kredytów, pożyczek i zaliczek o krótkim
terminie płatności, zwrotnych na żądanie lub po krótkim okresie od wypowiedzenia.
64.19.22.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania osobom indywidualnym pożyczek i kredytów ratalnych innych niż hipoteczne, z ustalonymi
ratami spłat,
 usługi udzielania pożyczek w ramach linii kredytowych, tzn. usługi udzielania pożyczek w oparciu
o zobowiązanie pożyczkobiorcy do spłacenia pożyczki do wyszczególnionej kwoty w okresie określonym
umową,
 usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych tzn. usługi obejmujące finansowanie zakupu produktów
dokonanych przez konsumenta, przy czym zakupiony wyrób stanowi zazwyczaj dodatkowe zabezpieczenie
kredytu.
64.19.23.0

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych na zakup terenów pod zabudowę mieszkalną lub
budynków mieszkalnych, które stanowią zabezpieczenie tych pożyczek i kredytów,
 usługi udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych pod zastaw mieszkania (domu).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.
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64.19.24.0

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe na zakup terenów pod zabudowę
niemieszkalną lub budynków niemieszkalnych, które stanowią zabezpieczenie tych pożyczek i kredytów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.
64.19.25.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje
monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów: maklerom i brokerom - na inwestycje, w celach kontrolnych instytucjom
monetarnym, centralnym i terenowym organom administracji państwowej, zespołom szkół, rządom obcych
państw itp.,
 usługi udzielania indywidualnych pożyczek i kredytów handlowych,
 usługi udzielania pożyczek pomostowych krótkoterminowych i innych, włącznie z usługami debetowymi,
 usługi udzielania gwarancji i akredytyw,
 usługi akceptacji, tj. zawieranie umów przez banki lub inne instytucję monetarne dotyczące wykupu weksli lub
innych instrumentów kredytowych wydanych przez odpowiednie instytucje.
64.19.26.0

Usługi udzielania kredytów przez instytucje monetarne przez wydawanie kart kredytowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych w celu dokonania zakupów wyrobów lub
usług, niezależnie od salda rachunku.
64.19.29.0

Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 usługi finansowania sprzedaży.
64.19.3

POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

64.19.30.0

Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe pośrednictwo pieniężne (z wyłączeniem udzielania kredytów i pożyczek oraz przyjmowania
depozytów) świadczone przez instytucje udzielające kredytów i przyjmujące depozyty, inne niż bank centralny.
Usługi te są głównie powiązane z inwestycjami w zbywalne papiery wartościowe (usługi UCIT), włączając
instrumenty związane z długami, akcjami, udziałami itp. oraz obejmują finansowe instrumenty pochodne.
Grupowanie to obejmuje także usługi agencji bankowych i punktów pobierania opłat.
64.20

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

64.20.10.0

Usługi związane z działalnością holdingów finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością spółek holdingowych, które poprzez posiadanie odpowiednich udziałów (akcji)
w innych spółkach (spółkach zależnych) zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie zarządzania holdingami, sklasyfikowanych w 70.10.10.0.
Uwaga:
Zgodnie z prawem polskim HOLDING FINANSOWY to grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu
art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719),
a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy
czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa.
Głównym przedmiotem działania jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
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64.30

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH

64.30.10.0

Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością osób prawnych (np. funduszów, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub
inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów
wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące
kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające
dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub
żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,
 usług związanych z funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanych w 65.30.1,
 usług związanych z zarządzaniem funduszami, sklasyfikowanych w 66.30.1,
 usług związanych z działalnością funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług,
sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.
Uwaga:
TRUST jest to forma monopolu, w którym przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstająca na drodze łączenia się
samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży. Dotychczasowi ich właściciele stają się udziałowcami
powstającego trustu, na którego czele stoi zarząd kierujący produkcją i zbytem, wyznaczający ceny, określający
podział zysków.
FUNDUSZ to zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja
rozporządzająca tymi środkami.
64.91

USŁUGI LEASINGU FINANSOWEGO

64.91.10.0

Usługi leasingu finansowego

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług leasingu operacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 77.
Uwaga:
LEASING FINANSOWY (kapitałowy, inwestycyjny) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty
leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast
przeniesienie tytułu własności (po zakończeniu okresu umowy) może być zagwarantowane w umowie.
Przedsiębiorstwo zwiększa, więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu
umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, zatem
zbliżony jest do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.
64.92

POZOSTAŁE USŁUGI UDZIELANIA KREDYTÓW

64.92.11.0

Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje
monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów pośrednikom finansowym, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje
monetarne. Dotyczy to udzielania i zarządzania kredytami, pożyczkami i zaliczkami powiązanymi z interesami
prowadzonymi pomiędzy pośrednikami finansowymi,
 usługi udzielania krajowym i zagranicznym pośrednikom finansowym kredytów, pożyczek i zaliczek o krótkim
terminie płatności, zwrotnych na żądanie lub po krótkim okresie wypowiedzenia.
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64.92.12.0

Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje
monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania indywidualnych pożyczek i kredytów ratalnych innych niż hipoteczne, z ustalonymi ratami
spłat, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe,
 usługi udzielania pożyczek w ramach linii kredytowych, tzn. usługi udzielania pożyczek w oparciu
o zobowiązanie pożyczkobiorcy do spłacenia pożyczki do wyszczególnionej kwoty w okresie określonym
umową,
 usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych tzn. usługi obejmujące finansowanie zakupu produktów
dokonanych przez konsumenta, przy czym zakupiony wyrób stanowi zazwyczaj dodatkowe zabezpieczenie
kredytu.
64.92.13.0

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z wyłączeniem udzielanych przez
instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych na zakup terenów pod zabudowę mieszkalną lub
budynków mieszkalnych, które stanowią zabezpieczenie tych pożyczek i kredytów,
 usługi udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych pod zastaw mieszkania (domu).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące
depozyty, sklasyfikowanych w 64.19.23.0,
 usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.
64.92.14.0

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłączeniem udzielanych
przez instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe na zakup terenów pod zabudowę
niemieszkalną lub budynków niemieszkalnych, które stanowią zabezpieczenie tych pożyczek i kredytów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.
64.92.15.0

Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem udzielanych przez
instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania pożyczek i kredytów: maklerom i brokerom - na inwestycje, w celach kontrolnych instytucjom
finansowym, centralnym i terenowym organom administracji państwowej, zespołom szkół, rządom obcych
państw itp.,
 usługi udzielania osobom indywidualnym pożyczek i kredytów handlowych,
 usługi udzielania pożyczek pomostowych krótkoterminowych i innych, włącznie z usługami debetowymi,
 usługi udzielania gwarancji i akredytyw,
 usługi akceptacji, zawieranie umów przez banki lub inne instytucje finansowe dotyczące wykupu weksli lub
innych instrumentów kredytowych wydanych przez odpowiednie instytucje.
64.92.16.0

Usługi udzielania kredytów przez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem udzielanych przez
instytucje monetarne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych w celu dokonania zakupów wyrobów lub
usług, niezależnie od salda rachunku.
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64.92.19.0

Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje monetarne),
gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem udzielanych przez
instytucje finansowe,
 usługi finansowania sprzedaży.
64.99

POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM
EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

64.99.11.0

Usługi bankowości inwestycyjnej

UBEZPIECZEŃ

I

FUNDUSZÓW

Grupowanie to obejmuje:
 usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych,
 usługi gwarantowania objęcia emisji papierów wartościowych po cenie wskazanej przez emitenta (firmę lub
rząd) w celu dalszej odsprzedaży inwestorom,
 podejmowanie się sprzedaży możliwie największej ilości wyemitowanych papierów wartościowych bez
udzielania emitentowi gwarancji dotyczącej całej emisji.
Uwaga:
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA jest to działalność wydzielona lub prowadzona w ramach banku uniwersalnego,
polegająca przede wszystkim na gwarantowaniu papierów wartościowych i ich sprzedaży na rynkach finansowych.
Klientem banku inwestycyjnego jest firma, samorząd, fundusz lub rząd, który chce pozyskać kapitał z rynku
publicznego i potrzebuje do tego pośrednika, będącego jednocześnie gwarantem i doradcą. Do tego dochodzi
szereg usług, takich jak pomoc w fuzjach i przejęciach, restrukturyzacja, obrona przed wrogim przejęciem, a także
bardzo często cały zakres usług maklerskich i zarządzania aktywami, analityka i doradztwo strategiczne.
64.99.19.0

Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. usługi gwarancji
i zobowiązania, włączając odpowiedzialność warunkową, kupno lub sprzedaż papierów wartościowych lub
finansowych instrumentów pochodnych na własny rachunek od maklerów papierów wartościowych itp.
Grupowanie to obejmuje także faktoring - na podstawie tekstu Układu Europejskiego podpisanego przez Polskę
(ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z drugiej), zaliczany jest do usług finansowych,
Uwaga:
FAKTORING:
 rodzaj specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły
spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych roszczenie
o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych, a zwłaszcza sprzedaży
 w kategoriach prawnych jest to specyficzny stosunek prawny, w którym uczestniczą, co najmniej trzy podmioty
– faktor, przedsiębiorca (faktorant), który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zbywa
towary lub świadczy usługi za odroczonym terminem płatności, oraz klienci faktoranta (dłużnicy);
 uważany jest za umowę łączącą elementy różnych umów, np. cesji wierzytelności i umowy zlecenia, jednakże
bez całkowitego utożsamienia jej z którąkolwiek z tych umów. Faktor w ramach umowy zobowiązuje się
do wykonania czynności dodatkowych, niezwiązanych już bezpośrednio z samą cesją.
Dział 65

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dział ten obejmuje:
 zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet
przyszłych roszczeń,
 ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.
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Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z zarządzaniem funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanych w 66.30.12.0,
 usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1.
65.11

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE

65.11.10.0

Usługi ubezpieczeniowe na życie

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe na życie obejmujące wypłatę kwoty ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby
ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku.
Uwaga:
Polisy mogą obejmować tylko ubezpieczenie na życie lub dodatkowo element oszczędnościowy; mogą dotyczyć
zarówno osób indywidualnych jak i członków grup.
65.12

POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

65.12.1

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ZDROWOTNE

65.12.11.0

Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe zapewniające dochody osobie ubezpieczonej, w przypadku niezdolności tej osoby
do pracy spowodowanej przez wypadek,
 usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków tj. wypłata świadczeń, gdy wypadek
prowadzi do śmierci lub amputacji jednej lub więcej kończyn (ręki lub nogi) lub utraty wzroku w jednym lub
obu oczach.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ubezpieczeniowych związanych z podróżowaniem, sklasyfikowanych w 65.12.71.0.
65.12.12.0

Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe zapewniające pokrycie wydatków poniesionych na leczenie szpitalne i medyczne
nieobjęte programami rządowymi i inne poniesione przez ubezpieczonego wydatki, np.: na zakup leków,
wyposażenia medycznego, koszty przewozu karetką pogotowia, opieki prywatnej pielęgniarki itp.,
 usługi ubezpieczeniowe zapewniające pokrycie wydatków poniesionych na dentystę,
 usługi ubezpieczeniowe zapewniające dochody osobie ubezpieczonej, w przypadku niezdolności tej osoby
do pracy spowodowanej przez chorobę.
65.12.2

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

65.12.21.0

Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki związane z odpowiedzialnością cywilną za użytkowanie
pojazdów samochodowych, włączając odpowiedzialność przewoźników.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ubezpieczeniowych transportu kolejowego, sklasyfikowanych w 65.12.31.0.
65.12.29.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe wskutek utraty lub zniszczenia pojazdów
samochodowych.
65.12.3

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE W TRANSPORCIE WODNYM I LOTNICZYM ORAZ POZOSTAŁYM
TRANSPORCIE
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65.12.31.0

Usługi ubezpieczeniowe w transporcie kolejowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku używania taboru kolejowego.
Uwaga:
Wydatki obejmują odpowiedzialność cywilną, utratę lub zniszczenie taboru kolejowego.
65.12.32.0

Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej pokrywające wydatki powstałe w wyniku używania
statków powietrznych,
 usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej związane z wystrzeliwaniem satelitów.
65.12.33.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie lotniczym

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku używania statków powietrznych,
 pozostałe usługi ubezpieczeniowe związane z wystrzeliwaniem satelitów.
65.12.34.0

Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej pokrywające wydatki powstałe w wyniku używania
statków pasażerskich i towarowych pływających na otwartym morzu, po wodach przybrzeżnych lub
śródlądowych.
65.12.35.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku używania statków pasażerskich
i towarowych pływających na otwartym morzu, po wodach przybrzeżnych lub śródlądowych.
65.12.36.0

Usługi ubezpieczeniowe ładunków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty ładunków, oferowane
dodatkowo w stosunku do tego, co oferują przedsiębiorstwa transportowe.
65.12.4

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE OD NASTĘPSTW POŻARÓW I POZOSTAŁYCH SZKÓD MAJĄTKOWYCH

65.12.41.0

Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty mienia spowodowane
pożarem.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych w 65.12.2, 65.12.3.
65.12.49.0

Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty mienia spowodowane
kradzieżą, wybuchami, opadami gradu, mrozem i innymi siłami natury, skażeniem jądrowym i obniżeniem
poziomu lądu,
 usługi ubezpieczeniowe kotłów (bojlerów) oraz maszyn, pokrywające straty związane z uszkodzeniem mienia
spowodowane brakiem dopływu prądu, światła, ciepła, pary wodnej lub chłodzenia.
65.12.5

POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
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65.12.50.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki od różnych rodzajów odpowiedzialności cywilnej,
włączając odpowiedzialność za wadliwe produkty, urazy ciała, uszkodzenia mienia, nieetyczne postępowanie
itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej, sklasyfikowanych w 65.12.21.0, 65.12.3 i 65.12.4.
65.12.6

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE KREDYTÓW I GWARANCJI

65.12.61.0

Usługi ubezpieczeniowe kredytów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe kredytów pokrywające wydatki powstałe w wyniku niewypłacalności kredytobiorcy.
65.12.62.0

Usługi ubezpieczeniowe gwarancji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku odstąpienia od/lub niewykonania objętego
umową zobowiązania finansowego przez stronę zawierającą umowę lub porozumienie.
65.12.7

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY I PODRÓŻOWANIEM, KOSZTAMI
SĄDOWYMI I STRATAMI FINANSOWYMI

65.12.71.0

Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe zapewniające ochronę wydatków poniesionych w związku z podróżą (dostarczane
w typowych pakietach) w takich przypadkach jak:
 odwołanie, przerwanie lub opóźnienie podróży,
 zagubienie, opóźnienie dostarczenia lub uszkodzenie bagażu,
 nieszczęśliwy wypadek i leczenie w czasie podróży.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ubezpieczeniowych pojazdów mechanicznych, sklasyfikowanych w 65.12.2.
65.12.72.0

Usługi ubezpieczeniowe od kosztów sądowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki powstałe w wyniku poniesionych kosztów sądowych i kosztów
dotyczących sporów.
65.12.73.0

Usługi ubezpieczeniowe od różnych strat finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ubezpieczeniowe pokrywające wydatki od różnych strat finansowych, powstałych w wyniku bezrobocia,
niewystarczającego dochodu, utraty zasiłku, wzrostu ogólnych wydatków, nieprzewidzianych wydatków
handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty renty i wynagrodzenia, pośrednich strat handlowych innych niż
wyżej wymienione, złej pogody, pozostałych strat finansowych niezwiązanych z handlem i innego rodzaju strat.
65.12.9

POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE INNE NIŻ NA ŻYCIE

65.12.90.0

Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi ubezpieczeniowe, inne niż ubezpieczenia na życie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
65.20

USŁUGI REASEKURACYJNE

Klasa ta obejmuje:
 ponoszenie całego lub częściowego ryzyka związanego z polisami ubezpieczeniowymi wydawanymi przez
innych ubezpieczycieli.
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65.20.1

USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI NA ŻYCIE, OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ZDROWOTNYMI

65.20.11.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie

Grupowanie to obejmuje:
 usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie,
 usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniem rent wynikających z ubezpieczenia na życie.
65.20.12.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniem rent wynikających z ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
65.20.13.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi,
 usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniem rent wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego.
65.20.2

USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI TRANSPORTOWYMI I MAJĄTKOWYMI

65.20.21.0

Usługi
reasekuracyjne
związane
od odpowiedzialności cywilnej

65.20.22.0

Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych

z

ubezpieczeniami

pojazdów

samochodowych

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych, inne niż
od odpowiedzialności cywilnej.
65.20.23.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportu morskiego, lotniczego i transportu
pozostałego

65.20.24.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami ładunków

65.20.25.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw pożarów i pozostałych szkód
majątkowych

65.20.3

USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ORAZ KREDYTÓW I GWARANCJI

65.20.31.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej

65.20.32.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji

65.20.4

USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI OD KOSZTÓW SĄDOWYCH I STRAT
FINANSOWYCH

65.20.41.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych

65.20.42.0

Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od różnych strat finansowych

65.20.5

USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

65.20.50.0

Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi

65.20.6

POZOSTAŁE USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI INNYMI NIŻ NA ŻYCIE

65.20.60.0

Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie

65.30

USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

Klasa ta nie obejmuje:
 usług powierniczych, sklasyfikowanych w 66.19.31.0,
 usług administrowania funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanych w 66.29.19.0,
 usług związanych z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.30.11.0,
 usług związanych z zarządzaniem funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanych w 66.30.12.0.
461

Sekcja K USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
65.30.11.0

Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi zapewniającymi regularne dochody po przejściu
na emeryturę.
Uwaga:
Ubezpieczenia takie mogą wymagać wniesienia pojedynczego lub wielokrotnego wkładu; mogą być obowiązkowe
lub dobrowolne; wysokość dochodu może być z góry ustalona lub uzależniona od wartości rynkowej aktywów,
wspomagających tego rodzaju ubezpieczenia; mogą być one także kontynuowane przy zmianie zatrudnienia; okres
świadczeń pieniężnych może być ustalony, jako minimalny lub maksymalny; może uwzględniać lub nie zapomogi
dla osoby pozostałej przy życiu (uposażonej).
65.30.12.0

Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi zapewniającymi regularne dochody po przejściu
na emeryturę.
Uwaga:
Ubezpieczenia takie mogą wymagać wniesienia pojedynczego lub wielokrotnego wkładu; mogą być obowiązkowe
lub dobrowolne; wysokość dochodu może być z góry ustalona lub uzależniona od wartości rynkowej aktywów,
wspomagających tego rodzaju ubezpieczenia; mogą być one także kontynuowane przy zmianie zatrudnienia; okres
świadczeń pieniężnych może być ustalony, jako minimalny lub maksymalny; może uwzględniać lub nie zapomogi
dla osoby pozostałej przy życiu (uposażonej).
Dział 66

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Dział ten obejmuje:
 świadczenie usług objętych pośrednictwem finansowym lub ściśle z nim związanych, które jednak samo nie
jest usługą finansową.
Dział ten nie obejmuje:
 usług na rynkach finansowych wykonywanych na własny rachunek, sklasyfikowanych w 64.99.1,
 usług wyceny nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0,
 usług wyceny wykonywanej w innych celach niż wycena nieruchomości, sklasyfikowanych w 74.90.12.0.
66.11

1.1.1.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYNKAMI FINANSOWYMI

Uwaga:
RYNEK FINANSOWY – miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi będącymi instrumentami
udzielania kredytów krótkoterminowych (rynek pieniężny), średnio- i długoterminowych (rynek kapitałowy).
Na rynku finansowym możemy również wyodrębnić rynek walutowy, który jest ściśle powiązany zarówno z rynkiem
pieniężnym, jak i kapitałowym, umożliwiając przepływ kapitału na rynki poszczególnych państw oraz w skali
międzynarodowej.
PODMIOTY NA RYNKU FINANSOWYM: Skarb Państwa, instytucje Samorządowe, instytucje ubezpieczeniowe,
fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, podmioty zagraniczne.
66.11.11.0

Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne związane z obsługą operacyjną rynku finansowego i pozostałe usługi niezbędne przy
obsłudze giełd papierów wartościowych i towarowych.
66.11.12.0

Usługi związane z nadzorem rynku finansowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie kontroli i monitorowania działalności rynków finansowych i ich uczestników.
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66.11.19.0

Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług agencji informacyjnych w zakresie dostarczania informacji finansowych mediom, sklasyfikowanych
w 63.91.1,
 usług nadzoru nad papierami wartościowymi, sklasyfikowanych w 66.19.32.0.
66.12

USŁUGI MAKLERSKIE ZWIĄZANE Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 usług zarządzania portfelem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.30.11.0.
66.12.11.0

Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych (tj. połączenie nabywców i sprzedawców
za pomocą tego samego narzędzia),
 usługi agentów związane ze sprzedażą części papierów wartościowych, akcji i innych udziałów należących
do wspólnego funduszu (inwestycyjnego),
 sprzedaż, dostawę i odkupienie obligacji rządowych,
 usługi maklerskie w zakresie obrotu opcjami.
66.12.12.0

Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi maklerskie w zakresie towarów oraz terminowych sprzedaży towarów, włączając finansowe transakcje
terminowe,
 usługi maklerskie w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi (derywatami) innymi niż opcje.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług maklerskich w zakresie obrotu opcjami, sklasyfikowanych w 66.12.11.0.
66.12.13.0

Usługi w zakresie wymiany walut

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie wymiany walut, świadczone przez kantory itp.
66.19

POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych oraz usług związanych z funduszami emerytalnymi,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 65.
66.19.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I ROZLICZANIEM TRANSAKCJI DOTYCZĄCYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

66.19.10.0

Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji dotyczących papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi (wykonywane na komputerze) związane z rozliczaniem i prowadzeniem wymiany sald debetowych
i kredytowych i przelewem prawa własności do papierów wartościowych.
66.19.2

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNĄ

66.19.21.0

Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradców finansowych i negocjatorów w zakresie przeprowadzania fuzji i nabywania przedsiębiorstw.
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66.19.22.0

Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi finansowe związane z działalnością przedsiębiorstwa, włącznie z zadłużeniami, kapitałem własnym
i zainwestowanym,
 usługi związane z kapitałem zainwestowanym.
66.19.29.0

Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie informacji na temat notowań kursów akcji przez serwer informacyjny, sklasyfikowanych
w 58.19.29.0,
 usług agencji informacyjnych w zakresie dostarczania informacji finansowych mediom, sklasyfikowanych
w 63.91.1,
 usług powierniczych i nadzoru, sklasyfikowanych w 66.19.3,
 usług zarządzania portfelem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.30.11.0.
66.19.3

USŁUGI POWIERNICZE I NADZORU

66.19.31.0

Usługi powiernicze

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania i administrowania majątkiem powierniczym,
 usługi powiernicze związane z funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi,
 usługi powiernicze związane z papierami wartościowymi (usługi administracyjne związane z emisją i rejestracją
papierów wartościowych oraz płatnością odsetek i dywidend).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z zarządzaniem funduszami, sklasyfikowanych w 66.30.1.
66.19.32.0

Usługi nadzoru

Grupowanie to obejmuje:
 usługi dostarczania i przechowywania wartościowej lub dochodowej własności osobistej, włączając papiery
wartościowe,
 usługi przechowywania,
 usługi sejfów bankowych,
 usługi w zakresie ochrony papierów wartościowych,
 usługi związane ze sprawdzeniem oddanych do przechowania papierów wartościowych klientów.
66.19.9

POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

66.19.91.0

Usługi związane z doradztwem finansowym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z doradztwem finansowym,
 usługi w zakresie analizy i informacji rynkowej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw, sklasyfikowanych w 66.19.21.0,
 usług związanych z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym, sklasyfikowanych w 66.19.22.0,
 usług powierniczych i nadzoru, sklasyfikowanych w 66.19.3,
 usług doradztwa związanego z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanych w 66.29.19.0,
 usług w zakresie zarządzania portfelem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.30.11.0,
 usług doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.3,
 usług doradztwa związanego z zarządzaniem finansami (z wyłączeniem podatków), sklasyfikowanych
w 70.22.12.0.
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66.19.92.0

Usługi związane z przetwarzaniem transakcji finansowych oraz usługi izb rozrachunkowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z realizacją transakcji finansowych, takie jak: weryfikacja bilansów finansowych, zatwierdzanie
transakcji, przelew środków pieniężnych z/na rachunki kontrahentów, powiadamianie banków (lub wydawców
kart kredytowych) o poszczególnych transakcjach i zapewnianie wyciągów dziennych,
 usługi w zakresie realizacji czeków, wykupu weksli i realizacji innych zleceń płatniczych,
 usługi związane z obsługą transakcji dokonywanych kartą płatniczą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji finansowych, sklasyfikowanych w 66.19.10.0.
66.19.99.0

Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych

Grupowanie to obejmuje także usługi pośrednictwa dotyczące kredytów hipotecznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pakowania monet i banknotów, sklasyfikowanych w 82.92.10.0.
66.21

USŁUGI ZWIĄZANE Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

66.21.10.0

Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z badaniem roszczeń ubezpieczeniowych, obliczanie poniesionych strat /szkód objętych polisą
ubezpieczeniową i negocjowanie odszkodowań,
 usługi rozpatrywania roszczeń oraz wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia,
 usługi szacowania poniesionych szkód,
 usługi w zakresie monitorowania odszkodowań ubezpieczeniowych,
 usługi związane z organizacją likwidacji szkód.
66.22

USŁUGI AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

66.22.10.0

Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji
dotyczących polis ubezpieczeniowych,
 usługi akwizycyjne na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.
66.29

POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

66.29.11.0

Usługi aktuariuszy

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z obliczaniem ryzyka ubezpieczeniowego i składek ubezpieczenia.
Uwaga:
AKTUARIUSZ – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych,
w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest
z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia
pracownicze).
66.29.19.0

Pozostałe usługi wspomagające
niesklasyfikowane

ubezpieczenia i fundusze

emerytalne, gdzie

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z administrowaniem ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi,
 usługi związane z administracyjną obsługą akcji ratowniczych,
 usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
66.30

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
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66.30.11.0

Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów
emerytalnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z zarządzaniem aktywami portfeli papierów wartościowych (z wył. funduszów emerytalnych)
wykonywane na zlecenie indywidualnych osób, firm lub innych podmiotów (np. zarządzanie funduszami
lokacyjnymi i innymi funduszami inwestycyjnymi).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług maklerskich związanych z rynkiem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.12.11.0,
 usług doradztwa w zakresie osobistych planów finansowych, niewymagających podejmowania decyzji
w imieniu klienta, sklasyfikowanych 66.19.91.0,
 usług związanych z zarządzaniem funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanych w 66.30.12.0.
66.30.12.0

Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
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Sekcja L obejmuje:
 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
 usługi agencji nieruchomości,
 usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie (włączając usługi w zakresie wyceny).
Sekcja ta nie obejmuje:
 realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,
 podziału i ulepszenia gruntów w celu np. przygotowania dojazdu do dróg, autostrad lub podobnej
infrastruktury użyteczności publicznej, sklasyfikowanego w 42.99.29.0,
 usług w zakresie zakwaterowania w hotelach, domach letnich, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych,
kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanych w dziale 55,
 usług prawnych, sklasyfikowanych w 69.10.1,
 usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach klienta, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacje
i drobne naprawy, usuwanie śmieci, usługi ochrony, sklasyfikowanych w 81.10.10.0,
 zarządzania wyposażeniem technicznym obiektów takich jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty,
sklasyfikowanego w 81.10.10.0.
Dział 68

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Dział ten obejmuje:
 usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości,
wynajmowania nieruchomości oraz pozostałe usługi związane z nieruchomościami, takie jak: wycena
nieruchomości; usługi te mogą być prowadzone na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,
 realizację projektów budowlanych, na użytek własny lub na wynajem,
 zarządzanie nieruchomościami.
Dział ten nie obejmuje:
 realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,
 usług związanych z podziałem ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanych w 42.99.29.0,
 usług hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów
i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 55.
68.10

KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

68.10.11.0

Kupno i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i gruntów przyległych

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i gruntów przyległych, na własny rachunek, w przypadku, gdy sprzedaż
ta traktowana jest, jako sprzedaż majątku, a nie, jako sprzedaż majątku w formie udziałów,
 sprzedaż domów i budynków wielomieszkaniowych wraz z gruntem oraz indywidualnych mieszkań w takich
budynkach (np. mieszkania własnościowe). Nieruchomości te mogą być dzierżawione lub stanowić majątek
własny.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży nieruchomości mieszkalnych przez jednostkę, która je wybudowała, sklasyfikowanej w 41.00.10.0,
 sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną, sklasyfikowanej w 68.10.13.0.
68.10.12.0

Kupno lub sprzedaż nieruchomości będących we współwłasności

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż nieruchomości będących we współwłasności, na własny rachunek.
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68.10.13.0

Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną, na własny rachunek, w przypadku, gdy sprzedaż
ta traktowana jest, jako sprzedaż majątku. Wolne tereny mogą być podzielone na parcele.
Grupowanie to obejmuje także usługi związane z podziałem ziemi na parcele, bez rekultywacji gruntu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z podziałem ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanych w 42.99.29.0.
68.10.14.0

Kupno i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych i gruntów przyległych

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych i gruntów przyległych, na własny rachunek, w przypadku, gdy
sprzedaż ta traktowana jest, jako sprzedaż majątku, a nie, jako sprzedaż majątku w formie udziałów. Przykłady
nieruchomości niemieszkalnych:
 budynki zakładów przemysłowych, budynki biurowe, magazyny,
 teatry i inne budynki o wielorakim wykorzystaniu, które przede wszystkim przeznaczone są na cele
niemieszkalne,
 nieruchomości rolne, leśne i podobne nieruchomości.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych przez jednostkę, która je wybudowała, sklasyfikowanej
w 41.00.20.0,
 sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną, sklasyfikowanej w 68.10.15.0.
68.10.15.0

Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną, w przypadku, gdy sprzedaż ta traktowana jest, jako
sprzedaż majątku. Wolny teren może być podzielony na parcele.
Grupowanie to obejmuje także usługi związane z podziałem ziemi na parcele, bez rekultywacji gruntu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z podziałem ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanych w 42.99.29.0.
68.20

WYNAJEM I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH

68.20.11.0

Wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych, takich jak:
 domy, budynki mieszkalne i mieszkania,
 budynki o wielorakim wykorzystaniu, które przede wszystkim przeznaczone są na cele mieszkalne,
 miejsca pod przewoźne domy mieszkalne,
 grunty należące do właścicieli nieruchomości będących we współwłasności.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z zakwaterowaniem w hotelach, motelach, internatach szkolnych, na polach kempingowych
oraz w innych tego typu obiektach, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 55.
68.20.12.0

Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych, takich jak:
 budynki zakładów przemysłowych, budynki biurowe, magazyny,
 teatry, centra konferencyjne, obiekty wystawowe i budynki o wielorakim wykorzystaniu, które są przede
wszystkim przeznaczone na cele niemieszkalne,
 nieruchomości rolne, leśne i podobne nieruchomości,
 wynajem lub dzierżawę miejsc dla samochodowych przyczep mieszkalnych, zamykanych garaży lub innych
miejsc do parkowania pojazdów, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,
 magazynowanie i przechowywanie towarów we własnych obiektach,
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 wynajem wolnej przestrzeni,
 wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.
68.31

USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI

Klasa ta nie obejmuje:
 usług prawnych związanych z depozytami i spłatami majątkowymi, sklasyfikowanych w 69.10.19.0.
68.31.11.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, z wyłączeniem
nieruchomości będących we współwłasności

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, dzierżawie i zamianie budynków mieszkalnych, mieszkań i innych
nieruchomości mieszkalnych wraz z gruntem przyległym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności, sklasyfikowanych w 68.31.12.0.
68.31.12.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności

68.31.13.0

Usługi pośrednictwa w sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie i dzierżawie wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną.
68.31.14.0

Usługi pośrednictwa sprzedaży budynków niemieszkalnych i gruntów przyległych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie i dzierżawie biur, zakładów przemysłowych i innych budynków
niemieszkalnych wraz z gruntem przyległym.
68.31.15.0

Usługi pośrednictwa sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie i dzierżawie wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną.
68.31.16.0

Usługi wyceny nieruchomości świadczone na zlecenie

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pośrednictwa związane z wyceną budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, budynków
niemieszkalnych i gruntów przyległych, wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną i niemieszkalną.
68.32

USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE

Klasa ta nie obejmuje:
 usług prawnych związanych z depozytami i spłatami majątkowymi, sklasyfikowanych w 69.10.19.0.
68.32.11.0

Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem
nieruchomości będących we współwłasności

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania domami i innymi nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie,
 usługi zarządzania budynkami wielomieszkaniowymi (lub budynkami o wielorakim wykorzystaniu, które
są przede wszystkim przeznaczone na cele mieszkalne),
 usługi zarządzania miejscami pod przewoźne domy mieszkalne,
 usługi pobierania opłat za czynsz,
 usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe.
68.32.12.0

Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
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68.32.13.0

Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania nieruchomościami przemysłowymi i handlowymi, budynkami o wielorakim wykorzystaniu,
które są przede wszystkim przeznaczone na cele niemieszkalne itp.,
 usługi zarządzania nieruchomościami rolnymi, leśnymi i podobnymi,
 usługi administrowania targowiskami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku w budynkach (np. ogólne sprzątanie wnętrz,
konserwacja i drobne naprawy, wywóz śmieci, zapewnienie ochrony i środków bezpieczeństwa),
sklasyfikowanych w 81.10.10.0,
 usług związanych z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty
(z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi), sklasyfikowanych w 81.10.10.0,
 usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0,
 usług związanych z działalnością obiektów rekreacyjnych i rozrywkowych, sklasyfikowanych w 93.29.
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Sekcja M obejmuje:
 usługi prawne,
 usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,
 usługi doradztwa podatkowego,
 usługi firm centralnych (head offices),
 usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
 usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,
 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 usługi reklamowe,
 usługi badania rynku i opinii publicznej,
 usługi fotograficzne,
 usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,
 usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,
 pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,
 usługi weterynaryjne.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych
w 01.62.10.0,
 usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza,
trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,
 wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,
 usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych
w 59.11.12.0,
 usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,
 usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,
 usług sporządzania list adresowych i obsługi poczty, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,
 usług związanych z organizacją targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.1,
 prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych
ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,
 usług sądów i prokuratury, sklasyfikowanych w 84.23.11.0,
 usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych
w 96.09.11.0.
Dział 69

USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

Dział ten obejmuje:
 reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym,
prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz
doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,
 przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami
gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami
autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,
 usługi notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych,
 usługi rachunkowo-księgowe, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę
i potwierdzanie poprawności (usługi biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji
gospodarczych.
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Dział ten nie obejmuje:
 konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków,
sklasyfikowanej w 70.22,
 usług w zakresie ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanych w 82.91.12.0,

 usług sądów i prokuratury, sklasyfikowanych w 84.23.11.0.
69.10

USŁUGI PRAWNE

Klasa ta nie obejmuje:
 usług sądów i prokuratury, sklasyfikowanych w 84.23.11.0.
69.10.11.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa prawnego, reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem
lub innym ciałem orzekającym i podobne usługi w procedurach sądowych (usługi adwokatów, radców
prawnych lub innych pełnomocników prawnych o podobnym charakterze, poszukiwanie dowodów, świadków,
biegłych itp.) w zakresie prawa karnego.
69.10.12.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa prawnego, reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem
lub innym ciałem orzekającym i podobne usługi w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.
69.10.13.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa prawnego, reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem
lub innym ciałem orzekającym i podobne usługi w zakresie prawa pracy.
69.10.14.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa prawnego, reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem
lub innym ciałem orzekającym i podobne usługi w zakresie prawa cywilnego.
69.10.15.0

Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi prawne w zakresie sporządzania i certyfikacji dokumentów oraz pozostałe usługi, związane z patentami,
prawami autorskimi i pozostałymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, sklasyfikowanej w 77.40.1.
69.10.16.0

Usługi notarialne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi sporządzania, uwierzytelniania autentyczności dokumentów urzędowych w takich dziedzinach jak:
prawo rodzinne (kontrakty małżeńskie), prawo spadkowe i testamenty, przeniesienie własności
nieruchomości, prawo spółek itp.
69.10.17.0

Usługi arbitrażowe i pojednawcze

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pojednawcze obejmujące arbitraż lub mediacje w zakresie wypracowania rozwiązania sporu pomiędzy
pracownikami a zarządem, pomiędzy firmami lub osobami fizycznymi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług reprezentowania jednej ze stron sporu, sklasyfikowanych w 69.10.11.0 - 69.10.14.0.
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69.10.18.0

Usługi prawne związane z aukcjami

Grupowanie to obejmuje usługi prawne związane ze zbywaniem aktywów na aukcjach.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług niezależnych licytatorów, innych niż związanych z procedurami prawnymi, sklasyfikowanych
w 82.99.19.0
69.10.19.0

Pozostałe usługi prawne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z przechowywaniem depozytów oraz usługi zabezpieczania praw rzeczowych
na nieruchomościach,
 usługi doradztwa w zakresie praw i obowiązków klientów i pozostałe usługi prawne, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
69.20

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
PODATKOWEGO

I

W

69.20.1

USŁUGI W ZAKRESIE AUDYTU FINANSOWEGO

69.20.10.0

Usługi w zakresie audytu finansowego

ZAKRESIE

AUDYTU;

USŁUGI

DORADZTWA

Grupowanie to obejmuje:
 usługi kontrolowania zapisów księgowych i zapisów w innych dokumentach stosowanych w księgowości w celu
potwierdzenia poprawności sprawozdań i bilansów finansowych na dany dzień czy w określonym czasie,
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług sprawdzania rachunków, sklasyfikowanej w 69.20.21.0,
 usług kontroli w zakresie zarządzania (np. systemami księgowymi), sklasyfikowanych w 70.22.11.0.
69.20.2

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług przetwarzania danych, sklasyfikowanych w 63.11.11.0.
69.20.21.0

Usługi sprawdzania rachunków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi sprawdzania rocznych i okresowych rachunków finansowych i innych dokumentów z zakresu
rachunkowości; zakres tych usług jest węższy niż przy audycie finansowym, w związku z tym poziom tej usługi
jest także niższy,
 analizę zestawień bilansowych itp.
69.20.22.0

Usługi sporządzania sprawozdań finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi sporządzania sprawozdań finansowych wykonywane na podstawie informacji dostarczonej przez
klienta. Usługi te nie dają gwarancji poprawności sprawozdań,
 usługi przygotowania deklaracji podatkowych dla firm, w przypadku, gdy usługi te stanowią integralną część
usługi sporządzania sprawozdań i bilansów finansowych, włączając reprezentowanie/składanie wyjaśnień
w niniejszym zakresie,
 usługi sporządzania zestawień dochodów, bilansów itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług przygotowywania deklaracji podatkowych i reprezentowania przed organami podatkowymi,
w przypadku, gdy świadczone są one na odrębne zlecenie, sklasyfikowanych w 69.20.3.
69.20.23.0

Usługi w zakresie księgowości

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie księgowości polegające na sklasyfikowaniu i dokonywaniu zapisów transakcji
przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych wartościowo lub w innych jednostkach miary.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług sporządzania list i rejestrów płac, sklasyfikowanych w 69.20.24.0,
 usług doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, sklasyfikowanych w 69.20.3,
 usług w zakresie ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanych w 82.91.12.0.
69.20.24.0

Usługi sporządzania listy płac

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie sporządzania list i rejestrów płac, włącznie z wyliczaniem płac.
69.20.29.0

Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, takie jak: poświadczanie, wycena, usługi sporządzania sprawozdań
pro-forma itp.
69.20.3

USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO

Kategoria ta obejmuje także reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.
Kategoria ta nie obejmuje:
 usług przygotowywania deklaracji podatkowych firmy, w przypadku, gdy stanowią one integralną część usługi
zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych, włączając reprezentowanie/składanie wyjaśnień
w niniejszym zakresie, sklasyfikowanych w 69.20.22.0.
69.20.31.0

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw i przygotowywania wszelkiego rodzaju deklaracji
podatkowych dla przedsiębiorstw (np. deklaracji VAT).
69.20.32.0

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób
indywidualnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla podmiotów nieposiadających
osobowości prawnej,
 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych.
69.20.4

USŁUGI ZARZĄDZANIA MASĄ UPADŁOŚCIOWĄ

69.20.40.0

Usługi zarządzania masą upadłościową

Grupowanie to obejmuje:
 udzielanie porad i pomocy kierownictwu i/ lub wierzycielom niewypłacalnych firm i/lub występowanie
w charakterze syndyka masy upadłościowej.
Dział 70

USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Dział ten obejmuje:
 usługi doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie
planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania,
organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,
 usługi firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub
przedsiębiorstwa.
70.10

USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH

70.10.10.0

Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi firm centralnych (head offices) i holdingów w zakresie kontrolowania i zarządzania innymi spółkami lub
przedsiębiorstwami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0.
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70.21

USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI

70.21.10.0

Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa i bezpośredniej pomocy (włączając lobbing) w zakresie metod poprawiania wizerunku
i stosunków między organizacją lub osobą indywidualną a społeczeństwem, rządem, wyborcami, udziałowcami
i innymi jednostkami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie planowania i tworzenia reklam, sklasyfikowanych w 73.11.11.0,
 usług badania rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.
70.22

POZOSTAŁE USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I USŁUGI ZARZĄDZANIA

Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.11.0,
 usług doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10,
 usług doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.3,
 usług doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanych w 71.11, 71.12.11.0,
 usług doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, sklasyfikowanych w 74.90.13.0,
 usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanych w 74.90.15.0,
 usług doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanych
w 78.10.12.0,
 usług doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanych w 85.60.10.0.
70.22.1

USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

70.22.11.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym

Grupowanie to obejmuje usługi doradztwa i pomoc operacyjną z zakresu polityki i strategii prowadzenia
działalności gospodarczej, planowania ogólnego, kształtowania struktury i kontrolowania przedsiębiorstwa
(organizacji). W szczególności usługi doradztwa mogą dotyczyć jednego lub kilku z następujących zagadnień:
 określenia polityki działania firmy,
 określenia struktury organizacyjnej (systemu podejmowania decyzji), które w sposób najbardziej efektywny
odpowiadać będą celom przedsiębiorstwa,
 organizacji prawnej,
 strategicznych planów działania,
 usług doradztwa w zakresie rozwoju i restrukturyzacji firmy, takich jak: fuzja, nabywanie przedsiębiorstw,
spółki joint ventures, sojusze strategiczne, dywersyfikacja, prywatyzacja,
 rozwoju systemu informacji dla celów zarządzania,
 opracowywania raportów kierowniczych i kontrola,
 planów przekształcenia firmy,
 kontroli form i metod kierowania,
 opracowywania programów ukierunkowanych na zwiększanie zysków,
 pozostałych spraw o szczególnym znaczeniu dla podniesienia poziomu kierowania przedsiębiorstwem
(organizacją).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa prawnego i reprezentacji w zakresie prawa, sklasyfikowanych w 69.10.1,
 usług doradców finansowych i negocjatorów w zakresie przeprowadzania fuzji i nabywania przedsiębiorstw,
sklasyfikowanych w 66.19.21.0.
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70.22.12.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

Grupowanie to obejmuje usługi doradztwa i pomoc operacyjną z zakresu podejmowania decyzji natury finansowej,
takie jak:
 zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością, określenie właściwej struktury kapitału,
 analiza propozycji inwestycyjnych,
 zarządzanie aktywami,
 rozwój systemów rachunkowości oraz kontroli wydatków i budżetu,
 usługi doradztwa finansowego związane z fuzją, nabywaniem przedsiębiorstw itp., dotyczące metod wyceny,
sposobów płatności, metod kontroli, finansów / rozliczeń międzynarodowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego dla systemów rachunkowości,
sklasyfikowanych w 62.01.1,
 usług maklerskich związanych z rynkiem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.12.11.0,
 usług związanych z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, sklasyfikowanych w 66.30.11.0,
 usług rachunkowo-księgowych i w zakresie audytu finansowego, sklasyfikowanych w 69.20,
 usług doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw,
sklasyfikowanych w 69.20.3.
70.22.13.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

Grupowanie to obejmuje usługi doradztwa i pomoc operacyjną z zakresu strategii i działalności marketingowej
danej organizacji. Usługi doradztwa marketingowego mogą dotyczyć jednego lub kilku następujących zagadnień:
 analizy i formułowania strategii marketingowej,
 formułowania programów obsługi klientów, polityki cen, polityki reklamowej i organizowania kanałów
dystrybucyjnych,
 sprzedaży i szkolenia personelu prowadzącego sprzedaż,
 organizacji kanałów marketingowych (sprzedaż hurtownikom lub bezpośrednio detalistom, sprzedaż
wysyłkowa, franczyza itp.), projektowania opakowań i innych zagadnień związanych ze strategią marketingową
i działalnością organizacji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, sklasyfikowanych w 70.21.10.0,
 usług reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.
70.22.14.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Grupowanie to obejmuje usługi doradztwa i pomoc operacyjną z zakresu strategii dotyczącej zasobów ludzkich,
polityki, praktyki i procedur w danej organizacji. Usługi takie mogą dotyczyć jednego lub kilku zagadnień z zakresu:
 rekrutacji, wynagrodzenia, odszkodowania, zasiłków, oceny wydajności pracy,
 rozwoju organizacyjnego (poprawa funkcjonowania układów wewnątrz i między grupami pracowników),
 szkolenia pracowników i zaspokajania potrzeb związanych z ich rozwojem,
 procedur związanych z przekwalifikowaniem zawodowym zwalnianych pracowników i planów pomocy
pracownikom,
 przygotowania kadry do przejęcia obowiązków po odchodzących osobach,
 zgodności z przepisami państwowymi w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia, bhp, wynagrodzenia,
odszkodowania dla pracowników i prawo pracy,
 relacji między pracownikami a kadrą kierowniczą,
 kontroli zasobów ludzkich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez urzędy/agencje pracy, sklasyfikowanych w 78.10.1,
 usług wspomagających edukację, sklasyfikowanych w 85.60.10.0.
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70.22.15.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

Grupowanie to obejmuje usługi doradztwa, takie jak:
 z zakresu udoskonalania metod i procedur związanych z produkcją,
 udoskonalanie usług biurowych i operacyjnych w zakresie:
 planu pomieszczeń biurowych,
 planowania organizacji pracy,
 norm pracy,
 automatyzacja pracy biurowej, tj. wybór i instalację systemów zautomatyzowanych,
 rozwój produktów, zapewnienie (wysokiej) jakości i zarządzanie, jakością,
 bezpieczeństwo i ochronę zakładu produkcyjnego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, sklasyfikowanych w 70.22.16.0,
 usług doradztwa związanego z projektowaniem technicznym procesów przemysłowych i produkcyjnych,
sklasyfikowanych w 71.12.17.0,
 usług świadczonych przez agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanych w 74.90.19.0.
70.22.16.0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa
związane z zarządzaniem

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw (dostarczenie produktu, włączając usługi
zarządzania w zakresie inwentaryzacji oraz magazynowanie, przechowywanie i dystrybucję),
 usługi doradztwa związane z zarządzaniem logistycznym, w zakresie:
 utrzymywania istniejącego poziomu zapasów, ustalenia najbardziej aktualnych potrzeb klienta dotyczących
stanu zapasów,
 dystrybucji i transportu uwzględniając procesy stosowane przez klienta do przechowywania, obsługi
i przenoszenia towarów wewnątrz organizacji i ich wysyłania do innych klientów,
 magazynowania i przechowywania, włącznie z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem
towarów,
 prowadzenia konsultacji logistycznych,
 pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa w zakresie architektury, sklasyfikowanych w 71.11.24.0,
 usług doradztwa technicznego, sklasyfikowanych w 71.12.11.0,
 usług doradztwa w sprawach środowiska naturalnego, sklasyfikowanych w 74.90.13.0,
 pozostałych usług doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowanych, sklasyfikowanych
w 74.90.19.0.
70.22.17.0

Usługi zarządzania procesami gospodarczymi

Grupowanie to obejmuje zapewnienie klientowi pakietu usług łączących zaawansowane technologie
informatyczne z pracą (manualną lub profesjonalną w zależności od przyjętego rozwiązania), maszynami,
obiektami, dostarczaniem infrastruktury dla usług komputerowych (hosting) do zarządzania procesami
gospodarczymi
w zakresie:
 finansów (przetwarzanie transakcji finansowych, obsługa kart kredytowych, usługi płatnicze, usługi udzielania
pożyczek (kredytów)),
 zasobów ludzkich (administrowanie zasiłkami, opracowywanie listy płac, administrowanie personelem),
 zarządzania łańcuchem dostaw (zarządzanie zapasami, usługi związane z zamówieniami, usługi logistyczne,
planowanie produkcji i obsługa zamówień),
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 zarządzania relacjami z klientami (help desk, call centre, obsługa klienta),
 wymiany handlowej w obrębie jednego sektora lub branży przemysłu (elektrycznego, chemicznego,
naftowego),
 pozostałych procesów gospodarczych zabezpieczających potrzeby klienta.
70.22.2

POZOSTAŁE USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

70.22.20.0

Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi koordynacji i nadzoru w zakresie środków podjętych w celu przygotowania, uruchomienia i zakończenia
projektu realizowanego w imieniu klienta,
 usługi zarządzania projektami, które mogą dotyczyć budżetu, rachunkowości i kontroli kosztów, zamówień,
planowania czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców, kontroli, jakości
itp.,
 usługi zarządzania projektami, które obejmują usługi zarządzania, w tym zarządzania biurem, przy udziale lub
bez udziału własnego personelu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zarządzania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej oraz wodnej
sklasyfikowanych w 71.12.20.0.
70.22.3

POZOSTAŁE USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

70.22.30.0

Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Grupowanie to obejmuje usługi w zakresie rozwoju regionalnego, przemysłowego lub turystycznego
Dział 71

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH

Dział ten obejmuje:
 usługi w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,
 usługi w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,
 badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.
71.1

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje:
 usługi projektowania (szczegółowe graficzne układy projektowe, rysunki, plany oraz wizualizacje budynków,
budowli, konstrukcji, systemów lub instalacji, dane do specyfikacji technicznych i architektonicznych,
wykonywane przez projektantów architektonicznych lub techników projektantów),
 usługi opracowywania kosztorysów z zakresu architektury lub inżynierii.
Grupa ta nie obejmuje:
 opracowywania kosztorysów stanowiących integralną część robót budowlanych, sklasyfikowanych w Sekcji F,
 usług opracowywania kosztorysów, sklasyfikowanych w 74.90.19.0.
71.11

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE

71.11.1

PROJEKTY I RYSUNKI WYKONYWANE DLA CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH

71.11.10.0

Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych

Grupowanie to obejmuje:
 projekty i rysunki przemysłowe, których celem jest na ogół wskazanie umiejscowienia i wzajemnego położenia
części lub detali budynków, maszyn lub innych konstrukcji w stanie, w jakim istnieją, lub przy ich budowaniu
(np. projekty i rysunki architektoniczne lub techniczne, które mogą zawierać dane techniczne, wskazówki itd.).
Uwaga:
Powyższe projekty i rysunki muszą być oryginałami wykonanymi ręcznie.
71.11.2

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji, sklasyfikowanych w 74.10.11.0.
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71.11.21.0

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych

Grupowanie to obejmuje usługi architektoniczne w zakresie projektowania:
 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 budynków wielomieszkaniowych.
71.11.22.0

Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych

Grupowanie to obejmuje usługi architektoniczne w zakresie projektowania:
 budynków biurowych,
 budynków handlowych i restauracji,
 hoteli i centrów konferencyjnych,
 budynków zakładów opieki zdrowotnej,
 budynków przeznaczonych na cele rozrywkowe, rekreacyjne i kulturalne,
 budynków przeznaczonych na cele edukacyjne,
 budynków przemysłowych,
 budynków transportu i dystrybucji,
 pozostałych budynków niemieszkalnych.
71.11.23.0

Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi architektoniczne uwzględniające regulacje prawne w zakresie zachowania lub przywrócenia budynkom
charakteru historycznego.
71.11.24.0

Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi biegłego/rzeczoznawcy w dziedzinie architektury polegające na składaniu zeznania przed sądem lub
organami administracji, który ze względu na swoje doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności lub wiedzę
z zakresu architektury jest uznany za osobę wykwalifikowaną do udzielania informacji z tej dziedziny,
 usługi doradcze, badania i sprawozdania z zakresu architektury.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradczych w zakresie architektury wykonywanych w powiązaniu z innymi usługami architektonicznymi
dla określonego projektu, sklasyfikowanych wg typu projektu w 71.11.21.0, 71.11.22.0, 71.11.23.0.
71.11.3

USŁUGI PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO

71.11.31.0

Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich

Grupowanie to obejmuje:
 usługi planowania przestrzennego zagospodarowania terenów, wyboru lokalizacji, kierowania
zagospodarowaniem przestrzennym, budową dróg oraz obsługi terenu w celu realizacji i utrzymania
skoordynowanego i usystematyzowanego zagospodarowania przestrzennego, tj.:
 ogólne plany urbanistyczne,
 lokalne plany urbanistyczne,
 plany urbanistyczne dla realizacji określonych udogodnień, takich jak: transport, obiekty użyteczności
publicznej itp.,
 studia i plany związane z terenami miejskimi wymagającymi rehabilitacji i rekultywacji,
 studia i plany związane z transportem miejskim publicznym i prywatnym oraz jego dostępnością,
 studia i plany związane z przestrzennymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i społecznymi terenów
miejskich,
 techniczno-ekonomiczne analizy wykonalności projektów,
 usługi doradcze w zakresie planowania przestrzennego, takie jak: usługi biegłego/ rzeczoznawcy, ocena polityki
i programu i inne usługi doradcze w tym zakresie.
Grupowanie to obejmuje także studia związane z wpływem na środowisko i oceną ekonomiczną planów
zagospodarowania przestrzennego.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zagospodarowania przestrzennego dla realizacji projektów dotyczących budynków niemieszkalnych,
sklasyfikowanych w 41.00.2.
71.11.32.0

Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich

Grupowanie to obejmuje:
 usługi planowania przestrzennego obszarów wiejskich zawierające opisy wieloletnich planów rozwoju
infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych, handlowych i rekreacyjnych oraz
innych obiektów,
 długookresowe plany obejmujące duże obszary geograficzne.
71.11.33.0

Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych

Grupowanie to obejmuj usługi, w ramach, których dostarczane są plany miejsca budowy, pokazujące
proponowaną lokalizację budynków, dróg, parkingów i pozostałych elementów, dla projektów:
 budynków mieszkalnych,
 budynków niemieszkalnych,
 rekreacyjnych i realizowanych na otwartej przestrzeni.
71.11.4

USŁUGI ARCHITEKTONICZNEGO KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU I DORADZTWO W TYM ZAKRESIE

71.11.41.0

Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu

Grupowanie to obejmuje usługi architektoniczne w zakresie kształtowania krajobrazu:
 dla projektów budynków mieszkalnych:
 jednorodzinnych,
 wielomieszkaniowych,
 osiedli mieszkaniowych,
 dla projektów budynków niemieszkalnych:
 biurowych,
 hoteli, centrów konferencyjnych, stadionów i aren,
 przeznaczonych na cele edukacyjne,
 budynków opieki zdrowotnej, zakładów karnych,
 pozostałych projektów dla budynków niemieszkalnych,
 dla projektów rekreacyjnych i realizowanych na otwartej przestrzeni:
 centrów miejskich i placów publicznych,
 obiektów rekreacyjnych innych niż budynki, parki i obszary naturalnej przyrody,
 korytarzy transportowych,
 uzdrowisk,
 oraz pozostałych projektów miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych
Grupowanie to obejmuje także:
 związane z przygotowaniem i modyfikowaniem terenu, takie jak: plany oczyszczania i nachylenia terenu,
projekty drenowania, projekty kontroli erozji i osadów, projekty ścian oporowych, plany zewnętrznych
systemów zraszania,
 związane z ułatwieniem dostępu do określonych miejsc, takie jak: projekty oświetlenia, projekty oznakowania,
projekty szlaków i ścieżek, projekty związane z umożliwieniem poruszania się osobom niepełnosprawnym,
 konstrukcji o specjalnym zastosowaniu
71.11.42.0

Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi rzeczoznawcy /biegłego w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu, obejmujące zeznania
przed sądem lub organami administracyjnymi, który ze względu na doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności
lub wiedzę z zakresu architektury krajobrazu jest uznany za osobę posiadającą kwalifikacje do wydawania
fachowej opinii w sprawach z tej dziedziny,
 usługi doradztwa, badania i raporty w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa, badań i raportów w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu wykonywanych
dla określonego projektu, sklasyfikowanych w 71.11.41.0.
71.12

USŁUGI W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO TECHNICZNE

71.12.1

USŁUGI W ZAKRESIE INŻYNIERII

Kategoria ta nie obejmuje:
 usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem
biotechnologii, sklasyfikowanych w 72.19.3.
71.12.11.0

Usługi doradztwa technicznego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa dotyczące zasad i metod inżynierskich, jeśli są wykonywane niezależnie od projektu
inżynierskiego, włączając analizę, badania i przeglądy,
 usługi rzeczoznawcy, który ze względu na doświadczenie, wyszkolenie, umiejętności lub wiedzę inżynierską,
jest uznawany za osobę wykwalifikowaną w zakresie wydawania fachowej opinii w tego typu sprawach,
 badanie techniczne uszkodzonego systemu inżynieryjnego lub konstrukcji celem określenia jego przyczyn.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa, badań i raportów wykonywanych w połączeniu z projektem, sklasyfikowanych w 71.12.12.0
- 71.12.19.0.
71.12.12.0

Usługi projektowania technicznego budynków

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania technicznego budynków mieszkalnych, takich jak:
 domy nowe i już istniejące,
 domy szeregowe, apartamenty itp.,
 budynki o przeznaczeniu mieszanym, które są wykorzystywane głównie, jako budynki mieszkalne,
 usługi projektowania technicznego nowych i już istniejących budynków handlowych, użyteczności publicznej
i instytucji, włączając budynki o mieszanym przeznaczeniu wykorzystywane przede wszystkim do celów
niemieszkalnych, takich jak:
 budynki biurowe,
 centra handlowe,
 hotele i restauracje,
 stacje obsługi i magazyny,
 terminale autobusowe i dla samochodów ciężarowych,
 szpitale, szkoły, kościoły,
 więzienia, stadiony i areny,
 biblioteki i muzea,
 usługi doradztwa technicznego związane z określonymi projektami budynków mieszkalnych, handlowych,
użyteczności publicznej lub instytucji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa technicznego niezwiązanych z określonym projektem, sklasyfikowanych w 71.12.11.0.
71.12.13.0

Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych wytwarzających energię elektryczną z:
 węgla kamiennego i pozostałych energetycznych paliw kopalnianych, takich jak: ropa naftowa i gaz ziemny,
 energii jądrowej,
 energii wodnej,
 pozostałej energii, takiej jak: energia słoneczna, energia wiatrów, energia geotermalna, włączając obiekty
współwytwarzające,
 usługi projektowania technicznego naziemnych lub podziemnych linii przesyłowych i rozdzielczych
energetycznych.
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71.12.14.0

Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem

Grupowanie to obejmuje usługi projektowania technicznego (w tym projekty, plany oraz studia) związane z:
 autostradami, drogami i ulicami, włączając autostrady nadziemne dla ruchu pojazdów silnikowych,
 mostami i tunelami,
 pomocniczymi obiektami transportu drogowego, takimi jak: przystanki, stacje ważenia, budki do pobierania
opłat,
 systemami masowego transportu, takimi jak: systemy kolei wąskotorowej (np. tramwaje), metro,
 kolejami i związanymi z nimi konstrukcjami,
 kolejowymi mostami i tunelami,
 portami morskimi i śródlądowymi,
 przystaniami, śluzami, kanałami i zaporami wykorzystywanymi przede wszystkim do celów transportowych,
 portami lotniczymi, pasami startowymi, hangarami,
 innymi obiektami związanymi z lotnictwem,
 obiektami transportu kosmicznego,
 obiektami związanymi z transportem ropy naftowej i gazu ziemnego,
 pozostałymi obiektami związanymi z transportem, gdzie indziej niesklasyfikowanymi.
71.12.15.0

Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi
i innymi niż niebezpieczne, takich jak:
 zakłady recyklingu,
 kompostownie,
 stacje przeładunkowe,
 obiekty do odzyskiwania surowców,
 składowiska odpadów,
 usługi projektowania technicznego związane z programami dotyczącymi zbierania, gromadzenia, uzdatniania,
recyklingu i wywozu przemysłowych zanieczyszczeń powietrza, wody oraz odpadów stałych do poziomu
umożliwiającego bezpieczne wypuszczenie do środowiska naturalnego lub zwykłych systemów miejskich,
 usługi projektowania technicznego związane z programami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych,
takie jak:
 zarządzanie odpadami jądrowymi,
 zniszczenie środków chemicznych,
 rekultywacja środowiska poprzemysłowego,
 modelowanie wód gruntowych,
 odkażanie terenów zanieczyszczonych.
71.12.16.0

Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających

Grupowanie to obejmuje usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów
odwadniających, takich jak:
 systemy dystrybucji wody pitnej, stacje pomp, zbiorniki, obiekty do magazynowania wody, sieć wodociągowa,
włączając zbiorniki, używane głównie do lokalnej dystrybucji wody pitnej i odsalania,
 systemy zarządzania wodą burzową, systemy odwadniające i retencyjne, włączając zbiorniki, używane głównie
do kontroli zasobów i poziomu wód,
 systemy gromadzenia, uzdatniania i usuwania zużytej wody,
 systemy irygacyjne i wodociągi, włączając zbiorniki używane głównie do nawadniania.
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71.12.17.0

Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania technicznego obiektów i procesów przemysłowych:
 obiekty górnicze i metalurgiczne, takie jak: kopalnie, piece do wytapiania, młyny, rafinerie minerałów,
włączając projekty techniczne dla zintegrowanych obiektów i procesów,
 procesy górnicze i metalurgiczne, takie jak: ekstrakcja, wytapianie i rafinacja minerałów, formowanie
metalu,
 obiekty związane z ropą naftową i petrochemiczne, takie jak: platformy wydobywcze ropy naftowej i gazu
ziemnego, rafinerie, rurociągi, petrochemie, włączając projekty techniczne dla zintegrowanych obiektów
i procesów,
 procesy dotyczące ropy naftowej i wyrobów przemysłu petrochemicznego, takie jak: ekstrakcja, rafinacja,
produkcja preparatów, mieszanie,
 obiekty i procesy mikroelektroniczne, takie jak: produkcja mikroprocesorów, płytek krzemowych
i półprzewodnikowych, mikroukładów i półprzewodników,
 obiekty i procesy do produkcji wyrobów włókienniczych,
 obiekty i procesy do produkcji żeliwa i stali,
 pozostałe obiekty i procesy przemysłowe i produkcyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 usługi projektowania technicznego związane z projektowaniem gotowych wyrobów przemysłowych, takich jak:
 maszyny przemysłowe, takie jak: rolnicze, budowlane, górnicze, do obróbki metali, stosowane w handlu
i usługach przemysłowych, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, urządzenia do przesyłania
energii elektrycznej,
 sprzęt elektroniczny, taki jak: komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt
audiowizualny, półprzewodniki i pozostałe elementy elektroniczne,
 elektryczny sprzęt oświetleniowy i związane z nim urządzenia i elementy,
 sprzęt transportowy, taki jak: pojazdy samochodowe, statki powietrzne, pociągi, statki morskie, pojazdy
kosmiczne,
 gotowe wyroby przemysłowe i przetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie projektowania przemysłowego, sklasyfikowanych w 74.10.12.0.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w zakresie projektowania, rozbudowy
i użytkowania maszyn, materiałów, narzędzi, konstrukcji, procesów i systemów.
71.12.18.0

Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania technicznego systemów do przesyłania głosu i danych pomiędzy końcowymi punktami
sieci za pośrednictwem drutu z miedzi, światłowodem, kablem koncentrycznym i kablem hybrydowym
o włóknach koncentrycznych,
 usługi projektowania technicznego systemów do przesyłania głosu, danych i programów pomiędzy końcowymi
punktami sieci przy pomocy krótkich fal lub mikrofal, takich jak:
 bezprzewodowe systemy telefoniczne,
 satelitarne systemy radiowe,
 systemy satelitarne bezpośredniego nadawania,
 usługi projektowania technicznego systemów przesyłania sygnałów radiowych i telewizyjnych,
 usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
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71.12.19.0

Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania technicznego związane z:
 projektami w zakresie dystrybucji gazu ziemnego i pary wodnej,
 projektami w zakresie pozostałych przedsięwzięć, gdzie indziej niesklasyfikowanymi,
 usługi projektowania technicznego systemów, procesów, obiektów lub wyrobów, gdzie indziej
niesklasyfikowane, włączając projekty, plany i studia z nimi związane.
71.12.2

USŁUGI KIEROWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

71.12.20.0

Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej
i wodnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi polegające na przejęciu odpowiedzialności w imieniu klienta za zrealizowanie projektu budowlanego,
włącznie z zabezpieczeniem środków finansowych i projektu, organizowaniem przetargu i sprawowaniem
funkcji kierowania oraz nadzorem inwestorskim,
 usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej
świadczone przez inżynierów i architektów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót ogólnobudowlanych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 41, 42.
71.12.3

USŁUGI GEOLOGICZNE, GEOFIZYCZNE I POKREWNE W ZAKRESIE POSZUKIWAŃ ORAZ USŁUGI
DORADZTWA

71.12.31.0

Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa w dziedzinie geologii mające na celu zlokalizowanie złóż minerałów, ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz wód gruntowych na podstawie analizy właściwości ziemi oraz formacji i struktury skał,
 usługi doradztwa związane z poszukiwaniem i zagospodarowywaniem złóż minerałów, ropy naftowej i gazu
ziemnego,
 usługi doradztwa w zakresie oceny nieprawidłowości geologicznych, geofizycznych i geochemicznych,
 usługi doradztwa w zakresie sporządzania map i wykonywania pomiarów geologicznych na i pod powierzchnią
ziemi.
71.12.32.0

Usługi w dziedzinie geofizyki

Grupowanie to obejmuje usługi gromadzenia informacji dotyczących budowy podpowierzchniowych warstw ziemi
różnymi metodami, np.:
 za pomocą badań sejsmograficznych, grawimetrycznych, magnetometrycznych,
 innymi metodami pomiarowymi stosowanymi dla badań pod powierzchnią ziemi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 robót związanych z wykonywaniem próbnych wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, sklasyfikowanych
w 43.13.10.0.
71.12.33.0

Usługi w zakresie badania i oceny minerałów

Grupowanie to nie obejmuje:
 wierceń próbnych związanych z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.11.0,
 robót związanych z wykonywaniem próbnych wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, sklasyfikowanych
w 43.13.10.0.
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71.12.34.0

Usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi gromadzenia informacji dotyczących ukształtowania, położenia i/lub granic określonego wycinka
powierzchni ziemi różnymi metodami, włączając pomiary przy użyciu teodolitu oraz pomiary fotogrametryczne
i hydrograficzne, w celu sporządzania map,
 zbieranie danych przy wykorzystaniu satelity,
 usługi wykonywania pomiarów gruntu (np. oznakowanie nieruchomości, oznaczenie granic).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wykonywania zdjęć lotniczych, sklasyfikowanych w 74.20.24.0.
71.12.35.0

Usługi sporządzania map

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przygotowania i korektę map wszystkich rodzajów (np. map drogowych, katastralnych, topograficznych,
planimetrycznych, hydrograficznych oraz ortofotomap), z wykorzystaniem wyników pomiarów, innych map
i innych źródeł informacji.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z wydawaniem map, atlasów, sklasyfikowanych w 58.11.15.0 i 58.11.16.0.
71.20

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH

71.20.11.0

Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań i analiz właściwości chemicznych i biologicznych substancji, takich jak: powietrze,
woda, odpady (miejskie i przemysłowe), paliwa, metale, gleba, minerały, żywność i chemikalia,
 usługi w zakresie badań i analiz w pokrewnych dziedzinach nauki, takich jak: mikrobiologia, biochemia,
bakteriologia itp.,
 usługi w zakresie badań i analiz związanych, z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed
ubojem i mięsa po uboju,
 usługi nadzoru związanego z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,
 usługi w zakresie wydawania atestów dla artykułów konsumpcyjnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie badań zwierząt związanych z kontrolą ich stanu zdrowia, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usług świadczonych przez medyczne i dentystyczne laboratoria diagnostyczne, sklasyfikowanych w 86.90.15.0.
71.20.12.0

Usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych, takich jak: wytrzymałość, ciągliwość, przewodność
elektryczna i radioaktywność takich materiałów jak: metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze,
drewno, szkło, beton i inne,
 usługi w zakresie badań na rozciąganie, twardość, odporność na uderzenia, odporność na zmęczenie oraz
wysoką temperaturę.
71.20.13.0

Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań i analiz właściwości mechanicznych i elektrycznych kompletnych maszyn, silników,
pojazdów samochodowych, narzędzi, urządzeń, sprzętu komunikacyjnego i pozostałego sprzętu zawierającego
elementy mechaniczne i elektryczne.
Uwaga:
Wyniki w zakresie badań i analiz na ogół przyjmują postać oceny wydajności i badania właściwości zachowania się
badanego obiektu. Badania mogą być wykonane przy użyciu modeli lub makiet statków, statków powietrznych,
tam itp.
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71.20.14.0

Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych pojazdów samochodowych, motocykli, autobusów,
samochodów ciężarowych i dostawczych oraz pozostałych pojazdów transportu drogowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20,
 usług konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery, sklasyfikowanych w 45.40.50.0,
 usług szacowania poniesionych szkód, sklasyfikowanych w 66.21.10.0.
71.20.19.0

Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie nieinwazyjnych badań i analiz natury technicznej lub naukowej,
 usługi w zakresie badań radiograficznych, magnetycznych i ultradźwiękowych części maszyny oraz konstrukcji
mające na celu wykrycie uszkodzeń; badania te są często przeprowadzane na miejscu,
 usługi w zakresie wydawania certyfikatów dla statków, statków powietrznych, tam itp.,
 usługi w zakresie wydawania certyfikatów i poświadczeń autentyczności dzieł sztuki,
 usługi w zakresie badań radiologicznych spawów,
 usługi w zakresie analiz wykonywanych przez laboratoria policyjne,
 pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wyceny szkód w imieniu firm ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych w 66.21.10.0,
 usług przeglądów technicznych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 71.20.14.0,
 analiz medycznych i badań świadczonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne, sklasyfikowanych
w 86.90.15.0.
Dział 72

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Dział ten obejmuje:
 usługi w zakresie następujących badań naukowych:
 badania podstawowe – badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną
podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie
zastosowanie w praktyce,
 badania stosowane – badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej
wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,
 badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu
opracowywania nowych wyrobów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących
już wyrobów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów
złożonych, z wyłączeniem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych,
 usługi w zakresie prac rozwojowych - prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu
wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów,
systemów lub metod.
Dział ten nie obejmuje:
 usług w zakresie badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20.1,
 usług badania rynku, sklasyfikowanych w 73.20.11.0.
72.00

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
INTERDYSCYPLINARNYCH

72.00.1

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
INTERDYSCYPLINARNYCH, Z WYŁĄCZENIEM ORYGINAŁÓW PRAC
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72.00.11.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań podstawowych zarówno w dziedzinie nauk przyrodniczo-technicznych jak i nauk
społeczno-humanistycznych.
72.00.12.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie nauk
interdyscyplinarnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań podstawowych zarówno w dziedzinie nauk przyrodniczo-technicznych jak i nauk
społeczno-humanistycznych.
72.00.13.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań podstawowych zarówno w dziedzinie nauk przyrodniczo-technicznymi jak i nauk
społeczno-humanistycznymi.
72.00.2

ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
INTERDYSCYPLINARNYCH

72.00.20.0

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk
interdyscyplinarnych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały prac naukowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, takie jak pomysły, plany, strategie, wzory,
formuły dla wynalazków, wyrobów i procesów, które mogą być prawnie chronione i zarejestrowane, jako
własność przemysłowa, tajemnica handlowa, patent itp.
Uwaga:
Tworzenie niniejszych prac odbywa się na rachunek własny, tzn., że ich produkcja jest przewidziana na sprzedaż,
ale nie jest poprzedzona zawarciem umowy sprzedaży ani znalezieniem potencjalnego określonego nabywcy.
72.11

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII

72.11.1

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII WYKORZYSTYWANEJ W OCHRONIE ZDROWIA

Kategoria ta obejmuje usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych z zastosowaniem nauki
i technologii, prowadzonych na żywych organizmach, jak również na ich częściach, produktach lub także modelach
prowadząc do zmiany ich cech w celu zdobycia nowej wiedzy, wyrobów lub usług takie jak:
 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych związanych z budową kodu DNA (kodowanie),
 genomika, farmako-genetyka, sondowanie genowe, sekwencjonowanie / synteza / amplifikacja DNA,
inżynieria genetyczna,
 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie białek i pozostałych cząsteczek (bloki
funkcjonalne):
 sekwencjonowanie/synteza białek i peptydów, inżynieria białkowo-lipidowo- glikolowa, proteomika
(zespoły białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), hormony i czynniki
wzrostu, receptory komórkowe / rozpoznania / feromony,
 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie hodowli i inżynierii komórek oraz tkanek:
 hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek hybrydyzacja i fuzja komórek, stymulanty szczepionek
/środków odpornościowych, zabiegi na embrionach,
 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego:
 bioreaktory, fermentacje, bioprocesy, biowybielanie, bioodsiarczanie, biofiltracja i bioremediacja,
 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie organizmów subkomórkowych:
 terapia genowa, wektory wirusowe,
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 w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek; modelowanie
kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,
 w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących
do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków,
diagnostyce itp.
72.11.11.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie
zdrowia

72.11.12.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie biotechnologii
wykorzystywanej w ochronie zdrowia

72.11.13.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie
zdrowia

72.11.2

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁOWEJ I ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

72.11.21.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej
z ochroną środowiska

72.11.22.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie biotechnologii
przemysłowej i związanej z ochroną środowiska

72.11.23.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej
z ochroną środowiska

72.11.3

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM

72.11.31.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej
z rolnictwem

72.11.32.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie biotechnologii
związanej z rolnictwem

72.11.33.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem

72.11.4

ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII

72.11.40.0

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii

72.19

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

72.19.1

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE FIZYKI

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych nad ciepłem, światłem, elektromagnetyzmem,
w dziedzinie astronomii itp.
72.19.11.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie fizyki

72.19.12.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie fizyki

72.19.13.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie fizyki

72.19.2

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE CHEMII
I BIOLOGII

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii oraz w dziedzinie biologii, włącznie
z pracami w zakresie fizjologii i ekologii zwierząt roślin, mikroorganizmów itp.
72.19.21.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie chemii i biologii

72.19.22.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie chemii i biologii

72.19.23.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii
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72.19.3

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
TECHNICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM BIOTECHNOLOGII

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie techniki i technologii w zakresie
odlewnictwa, metali, maszyn, elektryczności, komunikacji, statków, samolotów, inżynierii lądowej i wodnej,
budownictwa itp.
72.19.31.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem
biotechnologii

72.19.32.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie nauk technicznych,
z wyłączeniem biotechnologii

72.19.33.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii

72.19.4

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
MEDYCZNYCH I FARMACJI

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie leczenia chorób, higieny zapobiegawczej,
farmacji itp.
72.19.41.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

72.19.42.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie nauk medycznych
i farmacji

72.19.43.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

72.19.5

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
ROLNICZYCH

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technik rolniczych, ogrodnictwa,
leśnictwa, hodowli zwierząt, rybołówstwa itp.
72.19.51.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie nauk rolniczych

72.19.52.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie nauk rolniczych

72.19.53.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych

72.19.6

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK PRZYRODNICZYCH

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technik rolniczych, ogrodnictwa,
leśnictwa, hodowli zwierząt, rybołówstwa itp.
72.19.61.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

72.19.62.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych

72.19.63.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

72.19.7

ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH

72.19.70.0

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych, takie jak: pomysły, plany, strategie, wzory, formuły dla wynalazków, wyrobów i procesów, które
mogą być chronione i zarejestrowane, jako własność przemysłowa, tajemnica handlowa, patent itp.
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Uwaga:
Tworzenie niniejszych prac odbywa się na rachunek własny, tzn., że ich produkcja jest przewidziana na sprzedaż,
ale nie jest poprzedzona zawarciem umowy sprzedaży ani znalezieniem potencjalnego określonego nabywcy.
72.20

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

72.20.1

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII

72.20.11.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie psychologii

72.20.12.0

Usługi w zakresie badań stosowanych w dziedzinie psychologii

72.20.13.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie psychologii

72.20.2

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE PRAWA

Kategoria ta obejmuje:
 usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie prawa publicznego, prawa cywilnego itp.
72.20.21.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie prawa

72.20.22.0

Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie prawa

72.20.23.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie prawa

72.20.3

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE
JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie języków starożytnych, nowożytnych oraz
literaturoznawstwa.
72.20.31.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

72.20.32.0

Usługi w zakresie badań stosowanych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

72.20.33.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

72.20.4

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie antropologii kulturowej, demografii,
geografii (ludności, społecznej, ekonomicznej), nauk politycznych, socjologii itp.,
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie historii, archeologii, filozofii, sztuk
pięknych, religii, teologii itp.
72.20.41.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych
i humanistycznych

72.20.42.0

Usługi w zakresie badań stosowanych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych
i humanistycznych

72.20.43.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych

72.20.5

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
EKONOMICZNYCH

Kategoria ta obejmuje:
 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie teorii ekonomicznych, zarządzania
przedsiębiorstwem, finansów, statystyki itp.
Kategoria ta nie obejmuje:
 usług badania rynku, sklasyfikowanych w 73.20.11.0.
72.20.51.0

Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie nauk ekonomicznych

72.20.52.0

Usługi w zakresie badań stosowanych w dziedzinie nauk ekonomicznych

72.20.53.0

Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
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72.20.6

ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK
SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

72.20.60.0

Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

Grupowanie to obejmuje:
 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych, takie jak: pomysły, plany, strategie, wzory, formuły dla wynalazków, wyrobów i procesów,
które mogą być chronione i zarejestrowane, jako własność przemysłowa, tajemnica handlowa, patent itp.
Uwaga:
Tworzenie niniejszych prac odbywa się na rachunek własny, tzn., że ich produkcja jest przewidziana na sprzedaż,
ale nie jest poprzedzona zawarciem umowy sprzedaży ani znalezieniem potencjalnego określonego nabywcy.
Dział 73

USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Dział ten obejmuje projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach,
gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe.
Dział ten nie obejmuje:
 produkcji i realizacji filmów reklamowych lub promocyjnych, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,
 usług fotografii reklamowej, sklasyfikowanych w 74.20.22.0,
 usług agencji modeli i modelek, sklasyfikowanych w 78.10.12.0.
73.11

USŁUGI REKLAMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE REKLAMOWE

73.11.11.0

Kompleksowe usługi reklamowe

Grupowanie to obejmuje usługi planowania, tworzenia i realizowania kompleksowych usług reklamowych, takich
jak:
 wybór mediów do zastosowania,
 projektowanie reklam, ilustracji, plakatów, itp.,
 pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczenie ich w mediach, planowanie (bez produkcji)
materiałów reklamowych i filmów,
 organizowanie kampanii reklamowych marketingu bezpośredniego lub reklamy bezpośredniej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 produkcji i realizacji filmów reklamowych lub promocyjnych, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,
 usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanych w 70.21.10.0,
 usług badania rynku, sklasyfikowanych w 73.20.11.0,
 projektowania reklam, ilustracji, plakatów, itp., innego niż w ramach kompleksowej usługi reklamowej,
sklasyfikowanego w 74.10.19.0,
 usług fotografii reklamowej, sklasyfikowanych w 74.20.22.0.
73.11.12.0

Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

Grupowanie to obejmuje:
 rozwijanie i organizację kampanii reklamowych marketingu bezpośredniego, tj. wysyłanie materiałów
reklamowych i promocyjnych bezpośrednio do konsumentów (zamiast przez mass media), włączając
bezpośrednie przesyłki pocztowe i telemarketing.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wysyłkowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0.
73.11.13.0

Usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych

Grupowanie to obejmuje:
 tworzenie podstawowych idei reklamowych, dobór słownictwa,
 pisanie scenariuszy do filmów reklamowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 projektowania grafiki do celów reklamowych, sklasyfikowanego w 74.10.19.0.
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73.11.19.0

Pozostałe usługi reklamowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi reklamy lotniczej,
 usługi dostawy bezpłatnych próbek lub innego materiału reklamowego,
 usługi demonstrowania i prezentowania reklam w miejscu sprzedaży,
 usługi promocji sprzedaży, (jeśli nie ma zamówień).
Grupowanie to nie obejmuje:
 wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanych w 58.19.15.0,
 usług agencji modeli i modelek, sklasyfikowanych w 78.10.12.0,
 usług wysyłkowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,
 usług telemarketingowych (usług call center), sklasyfikowanych w 82.20.10.0,
 usług związanych z organizacją kongresów, targów i wystaw, sklasyfikowanych w 82.30.1.
73.12

USŁUGI ZWIĄZANE Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW

73.12.1

POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA LUB CZASU NA CELE REKLAMOWE

Kategoria ta obejmuje:
 sprzedaż lub wynajem/dzierżawę czasu lub miejsca na cele reklamowe wykonywane na zlecenie,
 usługi agencji kupujących miejsce lub czas na cele reklamowe w mediach w imieniu reklamodawców lub
agencji reklamowych.
Kategoria ta nie obejmuje:
 usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanych w 70.21.10.0.
73.12.11.0

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż lub dzierżawa powierzchni reklamowej w mediach drukowanych wykonywane na zlecenie,
 usługi agencji kupujących miejsca lub czasu w mediach w imieniu reklamodawców lub agencji reklamowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych przez ich wydawcę, sklasyfikowanej w dziale
58.
73.12.12.0

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż lub dzierżawa powierzchni reklamowej w radio i telewizji wykonywane na zlecenie,
 usługi agencji kupujących miejsca lub czasu w mediach w imieniu reklamodawców i agencji reklamowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji przez ich nadawców radiofonicznych
i telewizyjnych, sklasyfikowanych odpowiednio w 60.10.30.0 i 60.20.30.0.
73.12.13.0

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż lub dzierżawa powierzchni reklamowej w Internecie wykonywane na zlecenie,
 usługi agencji kupujących miejsce lub czas w Internecie w imieniu reklamodawców i agencji reklamowych.
73.12.14.0

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż lub dzierżawa powierzchni reklamowej powiązane z wydarzeniami, wykonywane na zlecenie,
 usługi agencji kupujących miejsce lub czasu w mediach w imieniu reklamodawców i agencji reklamowych,
 pośrednictwo w sprzedaży praw do umieszczania nazw na turniejach, stadionach itp.
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73.12.19.0

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe formy sprzedaży lub dzierżawy miejsca lub czasu na cele reklamowe, wykonywane na zlecenie,
 usługi agencji kupujących miejsce lub czas reklamowy w imieniu reklamodawców i agencji reklamowych,
 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe na billboardach, budynkach, pojazdach, itp.,
 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w mediach elektronicznych, innych niż w trybie
on-line,
 pośrednictwo w sprzedaży czasu na cele reklamowe na taśmach wideo i w filmach (lokowanie produktu).
73.12.2

POŚREDNICTWO W ODSPRZEDAŻY MIEJSCA LUB CZASU NA CELE REKLAMOWE

73.12.20.0

Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe

73.20

USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

73.20.1

USŁUGI BADANIA RYNKU I USŁUGI PODOBNE

Kategoria ta obejmuje:
 usługi badania rynku, badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia
sprzedaży,
 stosowanie monografii, badań statystycznych, modeli ekonometrycznych, sondaży itp.
Kategoria ta nie obejmuje:
 usług reklamowych, sklasyfikowanych w 73.1,
 usług badania opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.20.0.
73.20.11.0

Usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe

Grupowanie to obejmuje także:
 wywiady indywidualne lub grupowe z otwartymi odpowiedziami, które nie są określane ilościowo
w przedziałach – często bazujące na studium przypadku.
73.20.12.0

Usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc

Grupowanie to obejmuje także:
 badania najczęściej jednorazowe, dotyczące konkretnego problemu, a odpowiedzi mogą być pogrupowane
w przedziały.
73.20.13.0

Usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże

Grupowanie to obejmuje także:
 badania przeprowadzane regularnie, a odpowiedzi mogą być pogrupowane w przedziały.
73.20.14.0

Usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące
z różnych źródeł

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi badania rynku bez przeprowadzania sondaży wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące
z różnych źródeł.
73.20.19.0

Pozostałe usługi badania rynku

73.20.2

USŁUGI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

73.20.20.0

Usługi badania opinii publicznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi badania opinii publicznej w kwestiach zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych i innych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług badania rynku, których celem jest uzyskanie wiedzy na temat postaw i preferencji konsumentów,
sklasyfikowanych w 73.20.1.
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Dział 74

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Dział ten obejmuje:
 usługi w zakresie specjalistycznego projektowania,
 usługi fotograficzne,
 usługi związane z tłumaczeniami,
 pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Dział ten nie obejmuje:
 usług prawniczych i rachunkowo-księgowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 69,
 usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanych w 70.22,
 usług w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanych w 71.1,
 badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20,
 badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 72,
 reklamy i badania rynku, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 73.
74.10

USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

74.10.1

USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, PROJEKTOWANIA
PRZEMYSŁOWEGO ITP.

74.10.11.0

Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji, takie jak: planowanie i projektowanie przestrzeni
wnętrz celem zaspokojenia fizycznych, estetycznych i funkcjonalnych potrzeb ludzi,
 rysowanie projektów dekoracji wnętrz,
 dekorowanie wnętrz.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług projektowania architektonicznego, sklasyfikowanych w 71.11.
74.10.12.0

Usługi w zakresie projektowania przemysłowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie projektowania wyrobów przemysłowych, 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.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie projektowania inżynierskiego wyrobów przemysłowych, sklasyfikowanych w 71.12.17.0.
74.10.19.0

Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania

Grupowanie to obejmuje:
 usługi projektowania wzornictwa rozmaitych wyrobów poprzez harmonizację względów estetycznych
z wymogami technicznymi i pozostałymi wymogami, takie jak:
 projektowanie mebli,
 projektowanie odzieży, obuwia i biżuterii,
 projektowanie estetyczne rozmaitych pozostałych wyrobów konsumenckich,
 usługi projektowania opakowań,
 produkcję modeli trójwymiarowych,
 usługi projektowania graficznego, w tym reklam, ilustracji, plakatów.
74.10.2

ORYGINAŁY PROJEKTÓW
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74.10.20.0

Oryginały projektów

Grupowanie to obejmuje oryginały projektów tworzone na własny rachunek, takich jak:
 projekty wyrobów przemysłowych,
 projekty estetyczne,
 projekty graficzne.
Uwaga:
Produkt stanowiący własność intelektualną jest zazwyczaj wytwarzany w celu sprzedaży lub dzierżawy innym
jednostkom.
74.20

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

74.20.1

PŁYTY I FILMY FOTOGRAFICZNE NAŚWIETLONE INNE NIŻ KINEMATOGRAFICZNE

74.20.11.0

Płyty i filmy fotograficzne naświetlone, ale niewywołane

74.20.12.0

Płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane do reprodukcji offsetowej

74.20.19.0

Pozostałe płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane

74.20.2

USŁUGI FOTOGRAFICZNE SPECJALISTYCZNE

Kategoria ta obejmuje także usługi fotoreporterów.
74.20.21.0

Usługi wykonywania fotografii portretowej

Grupowanie to obejmuje usługi wykonywania fotografii osób i przedmiotów w studiu lub innych miejscach, takich
jak: biuro czy dom klienta, włączając wywoływanie i drukowanie, zgodnie z zamówieniem klienta, takich fotografii,
jak:
 zdjęcia paszportowe lub do innych dokumentów identyfikacyjnych,
 fotografia portretowa niemowląt i dzieci,
 fotografia portretowa rodzinna,
 fotografia portretowa osoby wojskowej,
 studyjnych zdjęć związanych z modą,
 zdjęcia grupowe.
74.20.22.0

Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wykonywania fotografii:
 towarów handlowych, wyrobów przemysłowych,
 odzieży z pokazów mody i pozostałej odzieży,
 maszyn, budynków,
 osób i pozostałych przedmiotów w celach public relations,
 usługi fotograficzne wykorzystywane w:
 pokazach reklamowych, broszurach, reklamach prasowych,
 katalogach.
74.20.23.0

Usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo takich wydarzeń, jak: śluby, wesela, pokazy
mody, zawody itp.

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo, takich wydarzeń, jak śluby, wręczanie świadectw dojrzałości,
dyplomów, zjazdy, przyjęcia, pokazy mody, imprezy sportowe, wydarzenia bieżące i wszystkie inne wydarzenia
będące przedmiotem zainteresowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, sklasyfikowanych w 59.11.1,
 usług agencji informacyjnych, sklasyfikowanych w 63.91.1.
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74.20.24.0

Usługi wykonywania zdjęć lotniczych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wykonywania zdjęć krajobrazów, budynków, konstrukcji i innych obiektów naziemnych, z samolotów
lub helikopterów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zapisów fotogrametrycznych i zbierania danych z satelitów, sklasyfikowanych w 71.12.34.0.
74.20.29.0

Pozostałe specjalistyczne usługi fotograficzne

Grupowanie to obejmuje usługi wykonywania fotografii osób, obiektów lub scenerii przy pomocy specjalistycznych
urządzeń i technik, np.:
 fotografia podwodna,
 fotografia medyczna i biologiczna,
 mikrofotografia (metoda fotografowania małych przedmiotów za pomocą aparatu fotograficznego
połączonego z mikroskopem).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wykonywania fotografii przeznaczonych dla prasy, sklasyfikowanych w 63.91.1.
74.20.3

POZOSTAŁE USŁUGI FOTOGRAFICZNE

74.20.31.0

Usługi obróbki zdjęć

Grupowanie to obejmuje:
 usługi polegające przede wszystkim na wywoływaniu negatywów i wykonywaniu odbitek zgodnie
z zamówieniem klienta:
 wykonywanie powiększeń z negatywów lub slajdów,
 obróbkę czarno-białą,
 wykonywanie odbitek kolorowych,
 powielanie i wykonywanie odbitek ze slajdów i negatywów itp.,
 usługi wywoływania filmów zarówno amatorskich jak i komercyjnych,
 usługi sporządzania slajdów fotograficznych,
 usługi kopiowania filmów,
 usługi kopiowania zdjęć i audiowizualnych środków przekazu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług obróbki taśm filmowych i post produkcję związaną z filmami, sklasyfikowanych w 59.12.1.
74.20.32.0

Usługi odnawiania i retuszowania fotografii

Grupowanie to obejmuje:
 usługi odnawiania starych fotografii,
 retuszowanie i pozostałe specjalne efekty fotograficzne.
74.20.39.0

Pozostałe usługi fotograficzne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także usługi mikrofilmowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług fotokopiowania, sklasyfikowanych w 82.19.11.0.
74.30

USŁUGI TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH

Kategoria ta obejmuje także usługi tłumaczy przysięgłych.
74.30.11.0

Usługi tłumaczeń pisemnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi tłumaczeń pisemnych z jednego języka na drugi, co skutkuje powstaniem dokumentu w formie
pisemnej.
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74.30.12.0

Usługi tłumaczeń ustnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi tłumaczeń ustnych, tzn. wyrażanie w danym języku tego, co zostało powiedziane w innym języku.
74.90

POZOSTAŁE USŁUGI
NIESKLASYFIKOWANE

PROFESJONALNE,

NAUKOWE

I

TECHNICZNE,

GDZIE

INDZIEJ

74.90.1

USŁUGI PROFESJONALNE I TECHNICZNE WSPOMAGAJĄCE I USŁUGI DORADZTWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

74.90.11.0

Usługi związane z kontrolą dokumentów przewozowych i informacją dotyczącą stawek za fracht

74.90.12.0

Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm,
włączając praktykę zawodową,
 usługi wyceny antyków, biżuterii itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych w 66.21.10.0,
 usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.1,
 usług pośrednictwa związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.
74.90.13.0

Usługi doradztwa w sprawach środowiska

Grupowanie to obejmuje:
 ocenę środowiska naturalnego, tj. obiektywną analizę podjętą w następujących celach:
 zidentyfikowania ewentualnego zanieczyszczenia środowiska w określonym miejscu oraz określenia źródła,
natury i zakresu zanieczyszczenia,
 oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i zdrowia z powodu zanieczyszczenia środowiska
związanego z proponowanym lub istniejącym projektem,
 oceny wpływu na ekologię lub ekonomię zmian środowiska powstających w wyniku działalności człowieka
lub natury,
 kontrole środowiska naturalnego, tj. niezależne oceny aktualnego stanu dostosowania się do odpowiednich
wymagań zainteresowanej strony odnośnie środowiska naturalnego lub dostosowania się do polityki
dotyczącej środowiska naturalnego, metod działania i instrumentów kontrolnych strony,
 usługi planowania naprawy określonych miejsc (tj. przygotowanie planów zmniejszenia zanieczyszczeń
środowiska), uwzględniające techniczne i inne wymagania regulowane prawem lub przepisami),
 ocenę studiów nad środowiskiem naturalnym, tj. udostępnienie analiz odnośnie zalet i wad studiów nad
środowiskiem, będących podstawą do wydawania alternatywnych opinii. Ocena studiów może także zawierać
analizę przyszłych odpowiedzi na regulacje środowiskowe,
 doradztwo w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi tj. udostępnienie obiektywnych informacji, rad lub
porad dotyczących najlepszych metod nienaruszających równowagi ekologicznej oraz wykorzystania: ziemi,
lasów, zasobów wodnych, gazu ziemnego, ropy naftowej, złóż mineralnych, populacji dzikich zwierząt
i pozostałych zasobów naturalnych,
 doradztwo w zakresie zarządzania odpadami, tj. udostępnienie obiektywnych informacji, rad lub porad
dotyczących najlepszych metod minimalizacji, transportu, obsługi, usuwania i/lub przetwarzania odpadów,
 doradztwo w zakresie polityki środowiska naturalnego, tj. doradztwo instytucji publicznych lub prywatnych
związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem statutów, regulacji, standardów lub zwyczajów
dotyczących środowiska,
 pozostałe usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego, gdzie indziej niesklasyfikowane.
74.90.14.0

Usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne

Grupowanie to obejmuje:
 dostarczanie analiz meteorologicznych atmosfery i prognozowanie procesów i warunków pogodowych.
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74.90.15.0

Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

Grupowanie to obejmuje:
 usługi polegające na ustalaniu potrzeb klienta oraz usługi doradztwa dotyczące najbardziej odpowiedniego dla
klienta systemu bezpieczeństwa lub udoskonalenia już istniejącego systemu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, sklasyfikowanych w 62.02,
 usług monitoringu i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa, sklasyfikowanych
w 80.20.10.0.
74.90.19.0

Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa naukowego świadczone przez matematyków, statystyków itp.,
 usługi świadczone przez agronomów i ekonomistów rolnych,
 usługi związane z opracowywaniem kosztorysów (innych niż z zakresu architektury lub inżynierii),
 usługi świadczone przez pozostałych konsultantów naukowych i technicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez konsultantów ds. zarządzania, sklasyfikowanych w 70.22.1,
 usług opracowywania kosztorysów z zakresu architektury lub inżynierii, sklasyfikowanych w 71.1,
 usług świadczonych przez konsultantów architektów i inżynierów, sklasyfikowanych w 71.11.24.0, 71.12.11.0,
 usług świadczonych przez konsultantów ds. marketingu, sklasyfikowanych w 73.11.1.
74.90.2

POZOSTAŁE USŁUGI
NIESKLASYFIKOWANE

PROFESJONALNE,

TECHNICZNE

I

HANDLOWE,

GDZIE

74.90.20.0

Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

INDZIEJ

Grupowanie to obejmuje:
 usługi doradztwa specjalistycznego inne niż związane z nieruchomościami, ubezpieczeniami czy inżynierskie,
np. usługi doradztwa specjalistycznego: w dziedzinie sztuki, sądowego itp.,
 usługi zarządzania prawami autorskimi i związanymi z nimi dochodami, z wyłączeniem zarządzania prawami
związanymi z filmami i twórczością artystyczną,
 usługi zarządzania prawami do własności przemysłowej (patenty, licencje, znaki towarowe, franszyza itp.),
 usługi doradztwa ślubnego,
 usługi świadczone przez agencje i agentów w imieniu indywidualnych osób poszukujących zatrudnienia
w filmie, teatrze lub innej działalności rozrywkowej lub sportowej, wydawania książek, sztuk, dzieł sztuki,
fotografii itp. przez wydawców, producentów itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zarządzania prawami związanymi z filmami, sklasyfikowanych w 59.13.12.0,
 usług zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, sklasyfikowanych w 90.02.19.1,
 usług związanych z działalnością obiektów kulturalnych, sklasyfikowanych w 90.04.10.0,
 usług organizowania imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0, 93.12.10.0.
Dział 75

USŁUGI WETERYNARYJNE

Dział ten obejmuje:
 opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich i domowych,
 usługi świadczone przez asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu
weterynaryjnego,
 usługi kliniczno-patologiczne oraz pozostałe usługi związane z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób
zwierząt,
 usługi pogotowia dla zwierząt.
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Dział ten nie obejmuje:
 usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług związanych z wydawaniem atestów dla artykułów konsumpcyjnych, oraz usług w zakresie badań i analiz
związanych, z jakością żywności (włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju),
sklasyfikowanych w 71.20.11.0,
Uwaga:
USŁUGI WETERYNARYJNE są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach i innych placówkach
weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych,
domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.
75.00.11.0

Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne dla zwierząt domowych, świadczone w szpitalu lub
poza nim. Usługi mają na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia przez zwierzę,
 usługi klinik weterynaryjnych, usługi laboratoryjne i techniczne, usługi związane z żywieniem zwierząt
(włączając diety specjalne) i podobne usługi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej,
sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
75.00.12.0

Usługi weterynaryjne dla zwierząt gospodarskich

Grupowanie to obejmuje:
 usługi medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne, świadczone w szpitalu lub poza nim dla zwierząt
gospodarskich. Usługi te są ukierunkowane na leczenie, odzyskanie i/lub zachowanie zdrowia przez zwierzę,
 usługi klinik weterynaryjnych, usługi laboratoryjne i techniczne, usługi związane z żywieniem zwierząt
(włączając diety specjalne) i podobne usługi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,
sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług strzyżenia owiec, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej,
sklasyfikowanych w 01.62.10.0.
75.00.19.0

Pozostałe usługi weterynaryjne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne, świadczone w szpitalu lub poza nim dla zwierząt innych
niż zwierzęta domowe lub gospodarskie, w tym: zwierzęta przebywające w Zoo oraz zwierzęta hodowane dla
futra lub innych wyrobów. Usługi te są ukierunkowane na leczenie, odzyskanie i/lub zachowanie zdrowia przez
zwierzę,
 usługi klinik i innych placówek weterynaryjnych, usługi laboratoryjne i techniczne, usługi związane z żywieniem
zwierząt (włączając diety specjalne) i podobne usługi.
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Sekcja N ta obejmuje:
 wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,
 wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,
 wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,
 dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
 usługi związane z zatrudnieniem,
 usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,
 usługi rezerwacji i usługi z nią związane,
 usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
 usługi utrzymania porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,
 usługi zagospodarowania terenów zieleni,
 usługi centrów telefonicznych (call center),
 usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 usługi związane z pakowaniem,
 usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.
Sekcja ta nie obejmuje:
 wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie
z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H),
 usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług czyszczenia budynków po zakończeniu budowy, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,
 dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry
komputerowe), sklasyfikowanej w działach 58 i 59,
 usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,
 wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w 68.20.1,
 usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami związanymi z nimi (z wyłączeniem zarządzania prawami
związanymi z filmami i twórczością artystyczną), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 usług związanych z organizacją konferencji i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,
 usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,
 usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,
 wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych,
sklasyfikowanego w 93.29,
 usług odbierania i dostarczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów przez pralnie,
sklasyfikowanych w 96.01.19.0.
Uwaga:
USŁUGI OCHRONIARSKIE w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak:
alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, obejmują także ich sprzedaż, instalację i naprawę, ale tylko
w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą usługą.
Dział 77

WYNAJEM I DZIERŻAWA

Dział ten obejmuje:
 wynajem lub dzierżawę aktywów materialnych i innych niż finansowe niematerialnych, włączając szeroki
asortyment dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia
przemysłowe, za opłatą za czasowy wynajem lub dzierżawę.
Dział ten obejmuje tylko wynajem, wypożyczanie i dzierżawę (tzw. leasing operacyjny) i jest podzielony na:
 wynajem pojazdów samochodowych,
 wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz artykułów użytku osobistego i domowego,
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 dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając środki
transportu,
 dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów.
Dział ten nie obejmuje:
 usług leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.10.0,
 wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach według usług na nich
wykonywanych, np. w budownictwie (Sekcja F), transporcie (Sekcja H),
 wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji L.
77.11

WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY

77.11.10.0

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t), bez kierowcy.
Grupowanie to nie obejmuje:

 wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.32.12.0.
77.12

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.11.0

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, bez kierowcy

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych o masie całkowitej
> 3,5 t, bez kierowcy, przeznaczonych do przewozu towarów (np. naczep, ciągników, furgonetek i innych).
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy samochodów ciężarowych, z kierowcą, sklasyfikowanych w 49.41.20.0.
77.12.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałego sprzętu służącego do transportu lądowego, bez kierowcy

Grupowanie to obejmuje wynajem i dzierżawę, bez kierowcy:
 pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób, takich jak autobusy i autokary,
 pojazdów kempingowych,
 pozostałych środków transportu lądowego do przewozu osób (z wyłączeniem motocykli),
 pojazdów do transportu pasażerskiego napędzanych siłą mięśni ludzkich lub ciągnionych przez zwierzęta, bez
usług woźnicy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy autobusów i autokarów, z kierowcą, sklasyfikowanych w 49.39.31.0,
 wynajmu i dzierżawy rowerów, nart, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy,
sklasyfikowanych w 77.39.13.0.
77.21

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

77.21.10.0

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Grupowanie to obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:
 rowerów, nart, łyżew,
 szybowców, lotni,
 desek surfingowych, nart wodnych i innego sprzętu do uprawiania sportów wodnych,
 kajaków, żaglówek i łodzi wycieczkowych,
 leżaków i parasoli,
 kijów do golfa, rakiet tenisowych i innego sprzętu do uprawiania gier na boisku,
 siodeł dla koni,
 sprzętu kempingowego,
 pozostałego sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania kaset wideo i płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.10.0,
 wypożyczania i dzierżawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, sklasyfikowanych w 77.29.1,
 wypożyczania sprzętu rekreacyjnego, jako integralnej części obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego
w 93.29.1.
77.22

WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO I PŁYT CD, DVD ITP.

77.22.10.0

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

Grupowanie to obejmuje wypożyczanie nagranych płyt CD, DVD, gier wideo, kaset wideo i kaset audio.
77.29

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

77.29.11.0

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz
związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

Grupowanie to obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do użytku
domowego, przeznaczonego do rozrywki, takiego jak:
 systemy stereo, magnetofony, telewizory, odbiorniki radiowe,
 magnetowidy i podobny sprzęt.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania nagranych kaset wideo i płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.10.0.
77.29.12.0

Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego

Grupowanie to obejmuje wypożyczanie i dzierżawę:
 mebli, włączając materace i stelaże do materaców,
 artykułów gospodarstwa domowego (elektrycznych lub nie), takich jak: lodówki, pralki, pokojowy sprzęt
klimatyzacyjny, wentylatory, tostery, miksery itp.,
 wyrobów szklanych i ceramicznych,
 zastawy kuchennej i stołowej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wynajmu i dzierżawy mebli biurowych, sklasyfikowanych w 77.33.11.0.
77.29.13.0

Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych

77.29.14.0

Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet

Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania pościeli i podobnych wyrobów przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0.
77.29.15.0

Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

Grupowanie to obejmuje także wypożyczanie kostiumów (strojów).
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania ubrań roboczych i podobnych artykułów przez pralnie, sklasyfikowanych w 96.01.19.0.
77.29.16.0

Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania

Grupowanie to obejmuje wypożyczanie i dzierżawę:
 kosiarek do trawy i innych maszyn, bez obsługi,
 narzędzi do naprawy i sprzętu do majsterkowania.
77.29.19.0

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

Grupowanie to obejmuje wypożyczanie i dzierżawę:
 książek, czasopism i magazynów,
 kamer, sprzętu fotograficznego, lornetek i pozostałych wyrobów optycznych,
 kwiatów i roślin,
 biżuterii,
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 zegarków i zegarów itp.,
 wyposażenia medycznego (np. kule) i paramedycznego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy samochodów, ciężarówek, przyczep i pojazdów rekreacyjnych, bez kierowcy,
sklasyfikowanych w 77.1,
 wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 wypożyczania kaset wideo i płyt CD, DVD, itp., sklasyfikowanego w 77.22.10.0,
 wypożyczania i dzierżawy instrumentów muzycznych, sklasyfikowanych w 77.29.13,
 wypożyczania pościeli, sklasyfikowanego w 77.29.14.0,
 wypożyczania i dzierżawy wyrobów włókienniczych, odzieży i obuwia, sklasyfikowanych w 77.29.15.0,
 wypożyczania i dzierżawy maszyn i sprzętu do majsterkowania, sklasyfikowanych w 77.29.16.0,
 wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy,
sklasyfikowanych w 77.39.13.0,
 wypożyczania zbiorów bibliotecznych świadczonego przez biblioteki, sklasyfikowanych w 91.01.11.0.
77.31

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, BEZ OBSŁUGI

77.31.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, sklasyfikowanych w klasie 28.30 (np. ciągniki
rolnicze, siewniki, sadzarki i maszyny do przesadzania, maszyny do zbioru płodów rolnych itp.), bez obsługi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych, z obsługą, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
01.62.10.0, 02.40.10,
 wynajmu i dzierżawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 77.29.16.0.
77.32

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, BEZ OBSŁUGI

77.32.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez
obsługi

Grupowanie to obejmuje wynajem i dzierżawę:
 maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi,
 ciągników budowlanych i do robót ziemnych, równiarek drogowych, koparek, walców, spycharek, ładowarek,
rusztowań i platform bez ich wznoszenia i demontażu, baraków budowlanych itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą,
sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.
77.33

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY), BEZ
OBSŁUGI

77.33.11.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, bez obsługi, takich jak:
 fotokopiarki,
 maszyny do pisania i urządzenia do przetwarzania tekstu,
 maszyny i urządzenia księgujące, takie jak: kalkulatory elektroniczne, kasy sklepowe i pozostałe maszyny
zawierające urządzenia liczące, z wyłączeniem komputerów,
 wypożyczanie i dzierżawę mebli biurowych, sejfów itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy komputerów bez obsługi, sklasyfikowanych w 77.33.12.0,
 wynajmu i dzierżawy faksów i telefonów, sklasyfikowanych w 77.39.14.0.
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77.33.12.0

Wynajem i dzierżawa komputerów

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę komputerów i urządzeń peryferyjnych bez obsługi, takich jak: elektroniczne procesory
danych, jednostki centralne, jednostki peryferyjne i czytniki magnetyczne lub optyczne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy komputerów z obsługą, sklasyfikowanych w 63.11.
77.34

WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO, BEZ ZAŁOGI

77.34.10.0

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę łodzi, statków, poduszkowców, bez załogi, przeznaczonych głównie do przewozu
pasażerów i towarów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy statków żeglugi morskiej i przybrzeżnej z załogą, sklasyfikowanych w 50.10.20.0 (statki
pasażerskie) i 50.20.21.0 (statki do przewozu towarów),
 wynajmu i dzierżawy statków żeglugi śródlądowej z załogą, sklasyfikowanych w 50.30.20.0 (statki pasażerskie)
i 50.40.21.0 (statki do przewozu towarów),
 wynajmu i dzierżawy łodzi wycieczkowych, sklasyfikowanych w 77.21.10.0.
77.35

WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO, BEZ ZAŁOGI

77.35.10.0

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego (np. helikopterów, samolotów, balonów napędzanych
gorącym powietrzem), bez załogi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego z załogą, sklasyfikowanych w 51.10.20.0,
 wynajmu i dzierżawy szybowców i lotni, sklasyfikowanych w 77.21.10.0.
77.39

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, BEZ OBSŁUGI

77.39.11.0

Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę pojazdów szynowych, bez obsługi, takich jak: lokomotywy i pozostały tabor kolejowy,
wagony metra i tramwajów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji pojazdów szynowych, sklasyfikowanych 33.17.11.0,
 usług udzielania pożyczek handlowych na inwestycje, sklasyfikowanych w 64.19.25.0, 64.92.15.0,
 usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,
 usług ubezpieczeniowych transportu kolejowego, sprzedawanych oddzielnie, sklasyfikowanych w 65.12.31.0.
Uwaga:
Wynajem i dzierżawa mogą obejmować także usługi naprawy i konserwacji, ubezpieczenia.
77.39.12.0

Wynajem i dzierżawa kontenerów

Grupowanie to obejmuje wynajem i dzierżawę kontenerów intermodalnych.
77.39.13.0

Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez
kierowcy

Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy autobusów i autokarów, z kierowcą, sklasyfikowanych w 49.39.31.0,
 wynajmu i dzierżawy rowerów, nart, sklasyfikowanych w 77.21.10.0.
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77.39.14.0

Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, bez operatora,
 wynajem i dzierżawę telefonów (włączając komórkowe), faksów i pagerów.
77.39.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych, bez obsługi

Grupowanie to obejmuje:
 wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń, elektrycznych lub nie (z wyłączeniem artykułów użytku osobistego
i domowego), zazwyczaj wykorzystywanych, jako dobra inwestycyjne w przedsiębiorstwach, takich jak:
 silniki i turbiny,
 obrabiarki,
 sprzęt górniczy i do eksploatacji złóż ropy naftowej,
 automaty do gier hazardowych uruchamiane poprzez wrzucenie monety,
 urządzenia wystawowe,
 sprzęt do produkcji filmów,
 profesjonalna aparatura naukowo-badawcza, kontrolna i pomiarowa,
 pozostałe maszyny i urządzenia stosowane w handlu i przemyśle,
 wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 wynajem palet,
 wynajem przenośnych kabin toaletowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, bez obsługi, sklasyfikowanych w 77.31.10.0,
 wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi,
sklasyfikowanych w 77.32.10.0,
 wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, bez obsługi oraz wynajmu mebli biurowych,
sklasyfikowanych w 77.33.11.0,
 wynajmu i dzierżawy komputerów, bez obsługi, sklasyfikowanych w 77.33.12.0.
77.40

DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Klasa ta obejmuje:
 dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów (z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim), za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela.
Grupowanie uwzględnia wykorzystywanie opatentowanych rozwiązań w procesach produkcyjnych.
Grupowanie nie uwzględnia dzierżawy produktów, dla których nieodłącznym elementem są licencje dla
użytkowników końcowych (np. pakiety oprogramowania).
Klasa ta nie obejmuje:
 dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, filmy, utwory muzyczne, oprogramowanie
i gry komputerowe), sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działów 58 i 59,
 usług prawnych w zakresie sporządzania i certyfikacji dokumentów związanych z patentami, prawami
autorskimi i pozostałymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, sklasyfikowanych w 69.10.15.0,
 usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami z nimi związanymi, z wyłączeniem praw do filmów i innych
prac artystycznych, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 usług zarządzania prawami do własności przemysłowej (patentami, licencjami, znakami towarowymi,
franczyzą itp.), sklasyfikowanych w 74.90.20.0.
77.40.11.0

Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych

Grupowanie to obejmuje:
 dzierżawę praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych, to jest wynalazków, takich jak: budowa
materii, elektryczne i elektroniczne obwody i urządzenia, opracowania dotyczące środków farmaceutycznych
i różne nowe żywe organizmy sztucznie hodowane.
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77.40.12.0

Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy

Grupowanie to obejmuje:
 dzierżawę praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy w związku z innymi aktywami
nieprodukcyjnymi.
77.40.13.0

Dzierżawa praw do badania i oceny minerałów

Grupowanie to obejmuje:
 dzierżawę praw do badania i oceny minerałów, takich jak: badanie minerałów w celu znalezienia złóż ropy
naftowej, gazu ziemnego i innych złóż.
77.40.14.0

Znaki towarowe i franczyza

Grupowanie to obejmuje oryginalne znaki towarowe i franczyzę, tj. prawo własności do określonej nazwy firmowej
towaru. Produkty te są wytwarzane na własny rachunek (w ramach własnej działalności gospodarczej) z zamiarem
czerpania korzyści z udzielania pozwolenia na ich użytkowanie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług doradztwa związanych z organizowaniem kanałów marketingowych (włącznie z franczyzą),
sklasyfikowanych w 70.22.13.0,
 usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do powstania produktów oznaczonych
znakami towarowymi, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 72,
 usług zarządzania prawami do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 dzierżawy praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy, sklasyfikowanej w 77.40.12.0.
Uwaga:
ZNAK TOWAROWY – niepowtarzalna nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz lub motyw użyty przez
przedsiębiorstwo podczas kampanii reklamowych w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub
usług wśród konsumentów.
FRANCZYZA (franchising) to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej
współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – franczyzodawcą i jego
indywidualnymi franczyzobiorcami.
77.40.19.0

Dzierżawa praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Grupowanie to obejmuje:
 dzierżawę praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów, takich jak: plany
architektoniczne i inżynierskie, projekty przemysłowe itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z wykazów, list, sklasyfikowanych
w 58.12.30.0.
Dział 78

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

Dział ten obejmuje usługi związane z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwaniem pracowników oraz kierowaniem
ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu pracy / agencji zatrudnienia.
Dział ten obejmuje także usługi w zakresie udostępniania pracowników na określony czas w celu uzupełnienia siły
roboczej w firmie klienta oraz dostarczania innych pracowników.
Dział ten obejmuje:
 wyszukiwanie i kierowanie do pracy personelu kierowniczego,
 usługi agencji zajmujących się obsadą ról teatralnych.
Dział ten nie obejmuje:
 usług agentów występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0.
78.10

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
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78.10.11.0

Usługi wyszukiwania pracowników wyższego szczebla

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wyszukiwania specjalistów/profesjonalistów, zgodnie z wymaganiami klienta, takie jak:
 rozwijanie profili pracy, przeprowadzanie wstępnego rozeznania i pozyskiwanie ofert pracy w celu
znalezienia potencjalnych kandydatów,
 weryfikację potencjalnych kandydatów, przygotowanie, przedstawienie i omówienie z klientem poufnej
listy kandydatów o wysokich kwalifikacjach,
 dokonywanie ustaleń dotyczących przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, negocjowanie
odszkodowań i zapewnienia dalszych świadczeń po upływie okresu zatrudnienia.
Usługi te mogą być świadczone dla przyszłego pracownika lub potencjalnego pracodawcy.
Za wyświadczoną usługę bez względu na to czy potencjalny kandydat zostanie zatrudniony czy niepobierana jest
opłata z góry (tzw. „retained search”).
 usługi wyszukiwania osób na stanowiska wyższego szczebla w trybie on-line.
78.10.12.0

Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego
szczebla

Grupowanie to obejmuje:
 weryfikację kandydatów, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzanie referencji, ocenę
i doradztwo,
 nabór pracowników, selekcję i kierowanie ich do pracodawcy celem zatrudnienia na czas nieokreślony.
Usługi mogą być świadczone dla przyszłego pracownika lub potencjalnego pracodawcy. Kandydat jest wybierany
i przyjmowany przez potencjalnego pracodawcę.
Urząd/agencja pracy opłacana jest za znalezienie i zatrudnienie właściwego kandydata.
 usługi wyszukiwania osób do pracy stałej na różnych stanowiskach, począwszy od stanowisk niskiego szczebla
do stanowisk kierowniczych, włączając kadrę kierowniczą (z wyłączeniem usług „retained search”
sklasyfikowanych w 78.10.11.0), w kraju lub za granicą,
 usługi wyszukiwania osób do pracy stałej w trybie on-line,
 usługi agencji i biur castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0.
78.20

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ

Uwaga:
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników, których następnie kieruje do pracy do firm będących klientami
agencji w związku z nieobecnościami pracowników stałych, koniecznością uzupełnienia przejściowych braków
personelu wyspecjalizowanego, celem odciążenia pracowników stałych w sytuacjach zwiększonego obciążenia
pracą oraz w celu uzupełnienia braków kadrowych w związku z realizacją specjalnych projektów lub zadań.
Pracownicy agencji tymczasowej znajdują się na jej liście płac, agencja ponosi odpowiedzialność prawną za ich
działania, ale w trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy są nadzorowani przez firmę-klienta
agencji tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej ustala wysokość wynagrodzeń, dodatków oraz innych składników
wynagrodzeń pracowników.
78.20.1

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników do prac
tymczasowych.
78.20.11.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania operatorów
komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania na czas określony takich
pracowników jak: operatorzy komputerowi i pracownicy telekomunikacyjni, programiści i specjaliści
od przetwarzania danych.
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78.20.12.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego
biurowego personelu pomocniczego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania na czas określony takich
pracowników jak: sekretarki, urzędnicy, recepcjonistki, księgowi, maszynistki itp.
78.20.13.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników
handlowych

78.20.14.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników
przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania na czas określony takich
pracowników jak: pracownicy budowlani, konserwatorzy, kierowcy, monterzy, operatorzy maszyn, robotnicy,
spedytorzy itp.
78.20.15.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników
do pracy w hotelarstwie i gastronomii

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania na czas określony pracowników
do pracy w hotelarstwie i gastronomii takich jak: kucharze, kelnerzy, pracownicy recepcji.
78.20.16.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu
medycznego

78.20.19.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego
personelu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania na czas określony takich
pracowników jak: nauczyciele, kadra kierownicza i pozostały personel, gdzie indziej niesklasyfikowany
78.30

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Klasa ta obejmuje pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług dostarczania pracowników połączonych z nadzorem lub prowadzeniem firmy, sklasyfikowanych
w grupowaniu odpowiednim dla danej działalności gospodarczej,
 usług dostarczania pracowników do wykonywania tylko jednego rodzaju funkcji, sklasyfikowanych
w grupowaniu odpowiednim dla danej działalności gospodarczej związanej z tą funkcją.
Uwaga:
Zgodnie z warunkami umowy, klient może rekrutować osobę lub osoby wynajęte przez agencję pracy i przydzielać
im pracę lub przenosić część swojej siły roboczej do agencji. Pracownicy zatrudnieni na długi okres czasu
są umieszczeni na liście płac agencji pracy, która jest prawnie odpowiedzialna za ich działania, ale podczas pracy
są nadzorowani przez klienta. Usługa ta obejmuje leasing pracowników, rozszerzone obsadzanie stanowisk pracy
i sprawy związane z listą płac.
78.30.11.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników
telekomunikacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych, takich
jak: pracownicy biurowi, programiści i specjaliści od przetwarzania danych itp.
78.30.12.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego, takiego jak: sekretarki,
urzędnicy, księgowi, maszynistki itp.
78.30.13.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników handlowych
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78.30.14.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych do prac związanych
z transportem, magazynowaniem lub logistyką

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych, do prac związanych z transportem,
magazynowaniem lub logistyką, takich jak: pracownicy budowlani, konserwatorzy, kierowcy, monterzy,
operatorzy maszyn, robotnicy niewykwalifikowani, spedytorzy itp.
78.30.15.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii, takich jak: kucharze,
kelnerzy, pracownicy recepcji.
78.30.16.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem personelu medycznego

78.30.19.0

Pozostałe usługi związane
niesklasyfikowanego

z

udostępnianiem

pozostałego

personelu,

gdzie

indziej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem takich pracowników jak: nauczyciele, kadra kierownicza i pozostały
personel, gdzie indziej niesklasyfikowany.
Dział 79

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE

Dział ten obejmuje:
 usługi w zakresie organizowania imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym
programem imprez,
 usługi w zakresie wykonywania na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych
z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów
turystyki,
 usługi związane z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,
 usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 pozostałe usługi związane z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Dział ten nie obejmuje:
 usług przewodników górskich, przewodników związanych z wędkarstwem, sklasyfikowanych w 93.19.13.0.
79.11

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

79.11.1

USŁUGI REZERWACJI BILETÓW NA RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU, ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW
I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Kategoria ta obejmuje usługi związane ze sprzedażą usług transportowych i pokrewnych.
Uwaga:
Usługi objęte niniejszą kategorią obejmują poznanie potrzeb klienta, przedstawienie rozwiązań alternatywnych,
pomoc przy dokonywaniu wyboru przez klienta i mogą obejmować dostarczanie biletów w imieniu usługodawcy.
Są one realizowane osobiście, przez telefon lub Internet. Obejmują także odsprzedaż usług.
Rezerwacja może dotyczyć biletów transportu krajowego i międzynarodowego.
79.11.11.0

Usługi rezerwacji biletów lotniczych

Grupowanie to obejmuje usługi organizowania rezerwacji biletów lotniczych.
79.11.12.0

Usługi rezerwacji biletów kolejowych

Grupowanie to obejmuje usługi organizowania rezerwacji biletów kolejowych.
79.11.13.0

Usługi rezerwacji biletów autobusowych

Grupowanie to obejmuje usługi organizowania rezerwacji biletów autobusowych.
79.11.14.0

Usługi rezerwacji związane z wynajmem samochodów

Grupowanie to obejmuje usługi organizowania rezerwacji związanej z wynajmem samochodów.
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79.11.19.0

Usługi rezerwacji biletów na pozostałe środki transportu, świadczone przez agentów
i pośredników turystycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi rezerwacji biletów transportu promowego,
 usługi rezerwacji biletów transportu wahadłowego z/na lotnisko,
 pozostałe usługi rezerwacji biletów transportu, gdzie indziej niesklasyfikowane.
79.11.2

USŁUGI REZERWACJI ZAKWATEROWANIA, REJSÓW WYCIECZKOWYCH I WYCIECZEK
ZORGANIZOWANYCH ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

79.11.21.0

Usługi rezerwacji zakwaterowania

Grupowanie to obejmuje:
 usługi organizowania rezerwacji zakwaterowania w kraju i za granicą,
 usługi bezpośredniej wymiany świadczone dla pozostałych właścicieli własności mieszkalnej, takiej jak: domy
lub apartamenty/mieszkania.
79.11.22.0

Usługi rezerwacji rejsów wycieczkowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi organizowania rezerwacji rejsów wycieczkowych jednodniowych lub krótszych oraz dłuższych niż
jednodniowe.
79.11.23.0

Usługi rezerwacji wycieczek zorganizowanych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi organizowania rezerwacji wycieczek krajowych i zagranicznych z kompleksowym programem imprezy.
79.12

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

79.12.11.0

Usługi organizowania imprez turystycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi organizowania i marketingu imprez turystycznych krajowych i zagranicznych z kompleksowym
programem imprez.
Grupowanie to obejmuje zarówno wycieczki standardowe, znajdujące się w stałej ofercie organizatora, jak
i wycieczki organizowane wg. indywidualnego planu klienta.
Uwaga:
Tego rodzaju wycieczki obejmują zazwyczaj transport pasażerów i bagażu, zakwaterowanie, wyżywienie
i zwiedzanie.
Pakiety wycieczek mogą być sprzedawane osobom indywidualnym lub hurtowo agencjom podróży lub
organizatorom turystyki.
79.12.12.0

Pozostałe usługi świadczone przez organizatorów turystyki

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi świadczone przez organizatorów turystyki (wycieczki, objazdy koncertowe itp.) pracujących
na własny rachunek.
79.90

USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH REZERWACJI I USŁUGI POWIĄZANE

Klasa ta nie obejmuje:
 usług świadczonych przez agentów i pośredników turystycznych, sklasyfikowanych w 79.11,
 usług świadczonych przez organizatorów turystyki, sklasyfikowanych w 79.12.1.
79.90.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOWANIEM TURYSTYKI I INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ

79.90.11.0

Usługi związane z promowaniem turystyki

Grupowanie to obejmuje usługi związane z promowaniem turystyki krajowej, regionalnej lub lokalnej.
79.90.12.0

Usługi w zakresie informacji turystycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi udostępnienia informacji turystycznej w zakresie celu/miejsca podróży, przygotowywania broszur itp.
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79.90.2

USŁUGI PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

79.90.20.0

Usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zatrudnionych w agencjach turystycznych oraz
prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług tłumaczy, sklasyfikowanych w 74.30.12.0,
 usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0.
79.90.3

USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

79.90.31.0

Usługi rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności

79.90.32.0

Usługi rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług organizowania konferencji i kongresów, sklasyfikowanych 82.30.11.0.
79.90.39.0

Usługi rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz usługi
w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 80

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE

Dział ten obejmuje:
 usługi związane z bezpieczeństwem, takie jak: dochodzeniowe i detektywistyczne,
 usługi związane z ochroną i patrolowaniem,
 usługi ochroniarskie związane z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych
rzeczy,
 usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak:
alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włącznie z ich sprzedażą, instalacją i naprawą, ale tylko
w przypadku, gdy są świadczone łącznie.
Dział ten nie obejmuje:
 usług instalowania systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe bez
późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanych w 43.21.10.1,
 sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach elektrycznych systemów bezpieczeństwa,
mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich
monitoringu, instalacji i konserwacji), sklasyfikowanej w 47.00.59.0,
 usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanych w 74.90.15.0,
 usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24,
 dorabiania kluczy, sklasyfikowanego w 95.29.19.0.
80.10

USŁUGI OCHRONIARSKIE, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

80.10.11.0

Usługi ochroniarskie związane z transportem pojazdami opancerzonymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ochroniarskie związane z transportem pojazdami opancerzonymi pieniędzy, papierów wartościowych,
utargów lub innych wartościowych rzeczy w celu zapewnienia bezpośredniej ochrony tych przedmiotów.
80.10.12.0

Usługi strażników

Grupowanie to obejmuje:
 usługi strażników polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom lub własności prywatnej, przemysłowej
i handlowej przed ogniem, kradzieżą, uszkodzeniem lub nielegalnym wtargnięciem, przez:
 patrolowanie,
 służbę wartowniczą,
 ochronę osobistą,
 kontrolę legalności działania,
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 ochronę parkingów,
 kontrolę dostępu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1.
80.10.19.0

Pozostałe usługi ochroniarskie

Grupowanie to obejmuje:
 tresowanie psów przeznaczonych do stróżowania,
 usługi w zakresie wykrywacza kłamstw,
 usługi związane z pobieraniem i identyfikacją odcisków palców,
 usługi bezpiecznego usuwania informacji z nośników danych.
80.20

USŁUGI OCHRONIARSKIE W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

80.20.10.0

Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Grupowanie to obejmuje:
 usługi polegające na monitorowaniu i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa,
takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe poprzez odbiór sygnałów alarmowych,
potwierdzenie lub sprawdzenie poprawności działania systemów oraz wysyłaniu funkcjonariusza policji, straży
pożarnej lub innych odpowiednich ekip,
 instalowanie, naprawę i konserwację mechanicznych lub elektronicznych urządzeń do zamykania sejfów
i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem,
 usługi zdalnego monitorowania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług instalowania systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, bez
późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanych w 43.21.10.0,
 sprzedaży detalicznej systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń do zamykania
sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich monitoringu, instalowania lub konserwacji), sklasyfikowanej
w 47.00.59.0,
 usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, jako osobna usługa, sklasyfikowanych w 74.90.15.0
 usług dorabiania kluczy, sklasyfikowanych w 95.29.19.0.
80.30

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

80.30.10.0

Usługi detektywistyczne

Grupowanie to obejmuje usługi dochodzeniowe i detektywistyczne dotyczące:
 spraw karnych, kradzieży, defraudacji, kradzieży sklepowych, nieuczciwości, zaginionych osób, spraw
rodzinnych i innych poczynań związanych lub nie z postępowaniem procesowym,
 dochodzeń jawnych i tajnych,
 ochrony sklepów przed kradzieżami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie oceny zdolności kredytowej, sklasyfikowanych w 82.91.11.0.
Dział 81

USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI

Dział ten obejmuje:
 utrzymanie porządku wewnątrz budynku,
 sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów,
 czyszczenie maszyn przemysłowych,
 mycie pociągów, autobusów, samolotów itd.,
 czyszczenie od wewnątrz cystern i tankowców,
 dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów itp.,
 mycie butelek,
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 zamiatanie ulic, usuwanie śniegu i lodu,
 usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zieleni, włącznie z zaprojektowaniem krajobrazu
i/lub budową pasaży, przejść dla pieszych, ścian oporowych, pomostów, płotów, stawów oraz podobnych
konstrukcji.
Dział ten nie obejmuje:
 produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanej
w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanej w 01.30.10.0, 02.10.20.0,
 utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanego w 01.61.10.0,
 usług czyszczenia pomieszczeń rolniczych (kurników, chlewni, itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług czyszczenia zewnętrznych ścian budynku związanych z jego wykończeniem, sklasyfikowanych
w 43.39.19.0,
 czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 45.20.30.0.
81.10

USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU

81.10.10.0

Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach klienta poprzez: ogólne sprzątanie wnętrz,
utrzymywanie porządku, opróżnianie koszy na śmieci, zapewnienie ochrony i środków bezpieczeństwa,
wysyłanie poczty, usługi recepcyjne, pralnicze itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ochroniarskich, sklasyfikowanych w 80.10.1 i 80.20,
 usług pomocniczych tylko jednego rodzaju (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem
pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu zgodnie ze świadczoną
usługą,
 usług w zakresie zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługę placówek klienta, takich jak:
hotel, restauracja, kopalnia lub szpital, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu zgodnie z działalnością
obsługiwanej placówki,
 usług w zakresie dostarczania personelu wykonującego kompleksową obsługę placówki klienta, takich jak:
hotel, kopalnia, restauracja lub szpital, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu zgodnie z działalnością
obsługiwanej placówki.
81.21

USŁUGI NIESPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW

81.21.11.0

Usługi niespecjalistycznego sprzątania mieszkań i domów

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi tzw. „złotych rączek”, w zakresie: naprawy cieknących toalet, wymiany osprzętu oświetleniowego itp.
usług wykonywanych w mieszkaniu/domu klienta.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług specjalistycznego sprzątania wnętrz, takich jak: czyszczenie kominów i palenisk, pieców (włącznie
z piecami do spalania śmieci), kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
sklasyfikowanych w 81.22.1.
81.21.12.0

Usługi niespecjalistycznego sprzątania pozostałych obiektów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków handlowych, administracyjnych i przemysłowych, przez:
 czyszczenie i woskowanie podłóg,
 czyszczenie ścian wewnętrznych,
 polerowanie mebli,
 pozostałe usługi w zakresie utrzymania czystości świadczone przez gospodarzy domu, włączając drobne
naprawy.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług niespecjalistycznego sprzątania mieszkań i domów, sklasyfikowanych w 81.21.11.0,
 usług specjalistycznego sprzątania wnętrz, takich jak: czyszczenie kominów i palenisk, pieców (włącznie
z piecami do spalania śmieci), kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
sklasyfikowanych w 81.22.1.
81.22

USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

81.22.11.0

Usługi mycia okien

Grupowanie to obejmuje:
 usługi mycia okien w budynkach mieszkalnych i innych budynkach, włączając usługi mycia okien na zewnątrz
przy użyciu ruchomych pomostów roboczych.
81.22.12.0

Usługi sprzątania specjalistycznego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi sprzątania sal komputerowych itp.,
 usługi czyszczenia maszyn przemysłowych,
 usługi specjalistycznego czyszczenia zbiorników i cystern, będących częścią obiektów przemysłowych,
 usługi sterylizacji przedmiotów lub pomieszczeń (sal operacyjnych),
 usługi czyszczenia na zewnątrz budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje oraz
pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,
 pozostałe usługi w zakresie czyszczenia budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług czyszczenia pomieszczeń rolniczych (kurników, chlewni, itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, sklasyfikowanych w 43.22.12.0,
 usług czyszczenia zewnętrznych ścian budynku związanych z jego wykończeniem, sklasyfikowanych
w 43.39.19.0,
 usług czyszczenia pieców i kominów, sklasyfikowanych w 81.22.13.0,
 usług czyszczenia dywanów, tapicerki, tkanin, dekoracji ściennych itp., sklasyfikowanych w 96.01.19.0.
81.22.13.0

Usługi czyszczenia pieców i kominów

Grupowanie to obejmuje także usługi kominiarzy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, sklasyfikowanych w 43.22.12.0.
81.29

USŁUGI POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA

81.29.11.0

Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników

Grupowanie to obejmuje:
 usługi dezynfekcji budynków mieszkalnych i innych budynków,
 usługi dezynfekcji pojazdów: pociągów, autobusów, statków, samolotów itp.,
 usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 usługi związane z odkażaniem i tępieniem szkodników.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zwalczania szkodników (włączając króliki) w rolnictwie, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni, itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług impregnowania drewna, sklasyfikowanych w 16.10.91.0,
 usług usuwania azbestu, ołowiu itp. substancji występujących w budynkach, sklasyfikowanych w 39.00.14.0,
 usług usuwania azbestu związanego ze specjalistycznymi robotami budowlanymi, sklasyfikowanych
w 43.99.90.0.
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81.29.12.0

Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi czyszczenia próżniowego pasów startowych,
 usługi zamiatania i polewania ulic,
 usługi posypywania dróg piaskiem i solą,
 usługi usuwania śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków.
81.29.13.0

Pozostałe usługi sanitarne

Grupowanie to obejmuje także usługi sprzątanie plaż.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zwalczania szkodników w rolnictwie (włączając króliki), sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 usług związanych z czyszczeniem wycieków ropy naftowej i innych zanieczyszczeń na obszarach przybrzeżnych,
sklasyfikowanych w 39.00,
 usług dezynfekcji i zwalczania szkodników w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w 81.29.11.0.
81.29.19.0

Usługi pozostałego sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi niespecjalistycznego sprzątania autobusów, metra i innych pociągów, samolotów, statków i pozostałych
środków transportu,
 usługi mycia butelek,
 usługi czyszczenia i utrzymywania w czystości basenów,
 usługi czyszczenia wnętrz cystern i tankowców,
 pozostałe usługi czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni, itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usług związanych z odkażaniem i czyszczeniem, sklasyfikowanych w 39.00,
 usług czyszczenia zewnętrznych ścian budynku związanych z jego wykończeniem, sklasyfikowanych
w 43.39.19.0,
 usług czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanych w 45.20.30.0,
 usług czyszczenia dywanów, tapicerki, tkanin, dekoracji ściennych itp., sklasyfikowanych w 96.01.19.0.
81.30

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

81.30.11.0

Usługi związane z zagospodarowaniem ogrodów przydomowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów przy domach prywatnych,
 usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem parków i ogrodów
przydomowych (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).
Grupowanie to nie obejmuje:
 produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,
 robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem parków i ogrodów przydomowych, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach Sekcji F,
 usług w zakresie architektury i projektowania parków i ogrodów przydomowych, sklasyfikowanych w 71.11.4.
81.30.12.0

Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni

Grupowanie to obejmuje:
 usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
 parków i ogrodów
 przy domach wielomieszkaniowych
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przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne,
kościoły itp.),
 na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
 zieleni autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
 przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 zieleni
 budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
 terenów sportowych (boiska do piłki nożnej, pola golfowe, itp.), terenów przeznaczonych do gier i zabaw
na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli
słonecznych,),
 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,
 pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja,
rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,
 usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem pozostałych
terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).
Grupowanie to nie obejmuje:
 produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,
 usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych
w 01.61.10.0,
 robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach Sekcji F,
 usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,
 usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie ogrodów przydomowych, sklasyfikowanych
w 81.30.11.0.
Dział 82

USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział ten obejmuje:
 usługi związane z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również wykonywanie regularnych, rutynowych
zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywane na zlecenie,
 pomocnicze usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Dział ten nie obejmuje:
 drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego
w 18.12.19.0,
 usług związanych z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanych w 18.13.10.0,
 realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych w 73.11.1,
 usług związanych z tłumaczeniami, sklasyfikowanych w 74.30.1,
 specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz działalności usługowej w zakresie stenografii,
sklasyfikowanych w 82.99.11.0,
 usług archiwów, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.
82.11

USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

82.11.10.0

Usługi związane z administracyjną obsługą biura

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z codzienną kompleksową administracyjną obsługą biura, takie jak: usługi recepcji, planowanie
finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu, dostarczanie poczty itp. usługi wykonywane
na zlecenie.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 dostarczanie personelu wykonawczego do prowadzenia całości działań przedsiębiorstwa, sklasyfikowanego
w grupowaniu odpowiadającym prowadzonej działalności,
 wykonywania tylko jednego rodzaju z wyżej wymienionych usług, sklasyfikowanych w odpowiedniej klasie,
zgodnie z wykonywaną usługą.
82.19

USŁUGI WYKONYWANIA FOTOKOPII, PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW
SPECJALISTYCZNE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE BIURA

82.19.11.0

Usługi powielania

I

POZOSTAŁE

Grupowanie to obejmuje:
 światłokopiowanie, fotokopiowanie, włączając za pomocą fotostatu i inne usługi powielania, z wyłączeniem
usług drukarskich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług drukowania dokumentów (drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie itp.), sklasyfikowanych
w 18.12.19.0.
82.19.12.0

Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną

Grupowanie to obejmuje:
 usługi sporządzania i sprzedaży list adresowych pochodzące z wykazów telefonicznych i innych źródeł,
 usługi wysyłania dokumentów (np. materiałów reklamowych, materiałów informacyjnych lub innych) przez
adresowanie kopert, wypełnianie ich, zaklejanie, lakowanie i wysyłanie pocztą.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług kurierskich, sklasyfikowanych w 53.20.1,
 usług baz danych, sklasyfikowanych w 63.11.1,
 usług w zakresie kompilowania faktów i informacji, sklasyfikowanych w 63.99.10.0,
 oryginałów opracowanych list adresowych, sklasyfikowanych w 63.99.20.0,
 usług dostawy materiałów reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.19.0.
82.19.13.0

Usługi przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie
biura

Grupowanie to obejmuje:
 przygotowywanie dokumentów,
 edycję i korektę dokumentów,
 pisanie na maszynie, komputerowe redagowanie tekstu lub małą poligrafię komputerową,
 usługi sekretarskie,
 usługi przepisywania dokumentów,
 pisanie listów lub streszczeń,
 usługi wynajmu skrzynki pocztowej,
 usługi przetwarzania tekstu,
 usługi w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem świadczenia usług drukarskich
(np. drukowania offsetowego, szybkiego drukowania, drukowania z nośników cyfrowych, drukowania
wstępnego).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanych w 18.13.10.0,
 specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: stenotypia sądowa, sklasyfikowanych w 82.99.11.0,
 usług w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 82.99.11.0.
82.20

USŁUGI CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
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82.20.10.0

Usługi centrów telefonicznych (call center)

Grupowanie to obejmuje:
 przyjmowanie zamówień od klientów przez telefon,
 udzielanie informacji klientom przez telefon,
 telemarketing.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług promocji sprzedaży, (jeśli nie ma zamówień), sklasyfikowanej w 73.11.19.0,
 usług badania rynku, sklasyfikowanych w 73.20.1,
 usług badania opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.20.0.
82.30

USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESÓW, TARGÓW I WYSTAW

82.30.11.0

Usługi związane z organizacją kongresów

Grupowanie to obejmuje usługi związane z organizacją i zarządzaniem zjazdami i kongresami oraz usługi
wspomagające ich organizację, włączając takie usługi jak:
 doradztwo związane z kompleksową organizacją zjazdów i kongresów, włącznie ze zdefiniowaniem celów,
określeniem źródeł finansowania np. przez sponsorowanie, pożyczki i opłaty rejestracyjne, oszacowaniem
budżetu dochodów i wydatków i pozostałymi sprawami finansowymi,
 pomoc w wyborze lokalizacji miejsca spotkania, wykonalności przedsięwzięcia i prowadzenia negocjacji,
 marketing i stosunki międzyludzkie (public relations) związane ze zjazdami lub kongresami, współpraca
z prelegentem,
 organizacja lub udostępnienie sekretariatu i pomieszczeń biurowych oraz personelu do: rejestracji zgłoszeń
na kongresy, świadczenia usług administracyjnych, tłumaczenia dokumentów itp.,
 organizacja lub zabezpieczenie symultanicznego tłumaczenia i innych usług w miejscu odbywania się zjazdu
lub kongresu,
 dostarczanie systemów przetwarzania zgłoszeń na kongresy, informacji elektronicznej i projektowania,
 dostarczanie wyposażenia, takiego jak: sprzęt audiowizualny związany z organizacją imprezy,
 organizacja lub usługi rezerwacji zakwaterowania, włączając negocjowanie zniżek dla grup, transport
uczestników, ustalenie menu dotyczące wyżywienia i napojów, programy wycieczek.
Uwaga:
Usługi te mogą być opłacane, jako należności od organizatorów i wystawców, jak również, jako opłaty wstępu
pobierane od uczestników.
82.30.12.0

Usługi związane z organizacją targów i wystaw

Grupowanie to obejmuje usługi organizowania i zarządzania targami i wystawami oraz usługi wspomagające,
włączając takie usługi jak:
 doradztwo związane z kompleksową organizacją zjazdów i kongresów, włącznie ze zdefiniowaniem celów,
określeniem źródeł finansowania np. przez sponsorowanie, pożyczki i opłaty rejestracyjne, oszacowanie
budżetu dochodów i wydatków i pozostałe sprawy finansowe,
 pomoc w wyborze lokalizacji spotkania, wykonalności przedsięwzięcia i prowadzenia negocjacji,
 marketing i stosunki międzyludzkie (public relations) związane z targami i wystawami,
 organizacja lub udostępnienie sekretariatu i pomieszczeń biurowych oraz personelu do rejestracji zgłoszeń
na targi i wystawy, świadczenia usług administracyjnych, tłumaczenia dokumentów itp.,
 organizacja lub dostarczenie innych usług w miejscu odbywania się targów i wystaw,
 dostarczanie systemów przetwarzania zgłoszeń na targi i wystawy, informacji elektronicznej i projektowania,
 dostarczanie wyposażenia, takiego jak: sprzęt audiowizualny związany z organizacją imprezy,
 organizacja lub usługi rezerwacji zakwaterowania, włączając negocjowanie zniżek dla grup, transport
uczestników, ustalenie menu dotyczące wyżywienia i napojów.
82.91

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
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82.91.11.0

Usługi świadczone przez biura kredytowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi polegające na ocenie zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych,
 usługi związane z oceną stanu finansowego i doświadczenia kredytowego potencjalnych klientów,
kredytobiorców itp.,
 usługi w zakresie dochodzenia roszczeń kredytowych.
82.91.12.0

Usługi świadczone przez agencje inkasa

Grupowanie to obejmuje:
 usługi inkasowania rachunków, czeków, weksli i przekazów pieniężnych dla klienta,
 usługi inkasowania regularnych rachunków (np. rachunków za usługi komunalne, w tym za zużytą energię, gaz
czy wodę),
 usługi ściągania należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbioru płatności, takich jak: rachunki lub długi,
 usługi inkasowania opłat targowych niezwiązane z administrowaniem targowiskiem,
 nabycie za gotówkę zaległych rachunków i długów i w konsekwencji uzyskanie zwrotu należności.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług odczytywania wskazań gazomierzy, liczników elektryczności i wody, sklasyfikowanych w 82.99.19.0.
82.92

USŁUGI ZWIĄZANE Z PAKOWANIEM

82.92.10.0

Usługi związane z pakowaniem

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z pakowaniem, wykonywane na zlecenie, takich towarów jak: produkty spożywcze, wyroby
farmaceutyczne, środki czystości użytku domowego, artykuły toaletowe i drobne wyroby metalowe,
z wykorzystaniem technik ręcznych jak i zautomatyzowanych, włącznie z pakowaniem konturowym,
pakowaniem w folię termokurczliwą, owijaniem folią, napełnianiem form i ich zamykaniem, napełnianiem
torebek, butelkowaniem i napełnianiem aerozoli oraz usługi etykietowania lub nadrukowywania opakowań,
 usługi pakowania paczek i prezentów,
 usługi pakowania monet i banknotów,
 usługi butelkowania, włączając napoje,
 usługi pakowania żywności.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług drukowania na materiałach do pakowania, sklasyfikowanych w 18.12.16.0, 18.12.19.0,
 usług pakowania związanych z transportem, sklasyfikowanych w 52.29.20.0,
 usług projektowania opakowań, sklasyfikowanych w 74.10.19.0,
 usług pakowania związanych z przetwarzaniem surowców stanowiących własność klienta w inny produkt
(np. mieszanie wody i koncentratu w celu wyprodukowania napojów, gotowanie ryb przed ich puszkowaniem,
mieszanie kremów i materiałów koloryzujących), sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji C
82.99

POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

82.99.11.0

Usługi sporządzania stenotypii i protokołów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi sporządzania stenotypii i protokołu z przebiegu postępowania sądowego,
 usługi stenografii ogólnie dostępne.
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82.99.12.0

Usługi przyjmowania telefonów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi przyjmowania telefonów,
 usługi budzenia przez telefon.
Grupowanie to nie obejmuje:
 zautomatyzowanych, komputerowych usług w zakresie informacji, sklasyfikowanych w 63.99.10.0,
 usług call center, sklasyfikowanych w 82.20.10.0
82.99.19.0

Pozostałe różne usługi wspomagające działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie tworzenia napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych
na żywo z różnych spotkań, konferencji itp.,
 usługi wykonywania adresowych kodów kreskowych,
 usługi wdrukowywania kodów kreskowych,
 usługi związane z organizacją zbiórki pieniędzy, gromadzeniem funduszy, wykonywane na zlecenie,
 usługi związane z odzyskiwaniem własności (rzeczy, nieruchomości),
 usługi związane ze zbieraniem monet z parkomatów,
 usługi związane z wydawaniem bonów premiowych i towarowych,
 usługi niezależnych licytatorów, inne niż związane z procedurami prawnymi,
 usługi odczytywania wskazań gazomierzy, liczników ciepła, elektryczności i wody,
 usługi przygotowywania danych,
 usługi zarządzania programami lojalnościowymi,
 pozostałe różne usługi wspomagające działalność gospodarczą, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie tworzenia napisów innych niż w czasie rzeczywistym, sklasyfikowanych w 59.12.16.0,
 usług związanych z reklamą i promocją sprzedaży, sklasyfikowanych w 73.1,
 usług przepisywania dokumentów, sklasyfikowanych w 82.19.13.0,
 usług odczytywania wskazań gazomierzy, liczników ciepła, elektryczności i wody, które są jedną z części
składowych usług inkasowania opłat za zużytą energię, gaz czy wodę, sklasyfikowanych w 82.91.12.0.
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Sekcja O obejmuje:
 usługi ustawodawcze i wykonawcze prowadzone przez centralne i naczelne organy administracji państwowej,
terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej
państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej
socjalnej,
 usługi związane ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
 usługi w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 usługi wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem usług
komorników,
 usługi państwowej i ochotniczej straży pożarnej,
 usługi związane z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów w lasach, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,
 usług gaszenia pożarów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.11.0,
 usług związanych z obsługą budynków stanowiących własność rządową lub zajmowanych przez instytucje
rządowe, sklasyfikowanych w 68.20.12.0,
 usług związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanych przez
instytucje rządowe, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 usług związanych z doradztwem i reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych
w 69.10.1,
 usług laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanych w 71.20.19.0,
 usług edukacyjnych, sklasyfikowanych w dziale 85,
 usług ochrony zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanych w dziale 86,
 usług pomocy społecznej, sklasyfikowanych w działach 87 i 88,
 usług świadczonych dla uchodźców z rejonów katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanych w 88.99.19.0,
 usług archiwów rządowych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.
Dział 84

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY
OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NARODOWEJ;

USŁUGI

W

ZAKRESIE

Dział ten obejmuje:
 usługi ustawodawcze i wykonawcze prowadzone przez centralne i naczelne organy administracji rządowej,
terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej
państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej
socjalnej,
 usługi wykonawcze związane ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych
i obronności,
 usługi w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 usługi wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności
komorników,
 usługi straży pożarnej finansowane ze środków społecznych,
 usługi związane z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.
Uwaga:
W dziale tym nie zostały ujęte wszystkie usługi prowadzone przez organy administracji publicznej. Na przykład:
 usługi w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęte są w niniejszym dziale, ale
proces edukacji mieści się w odpowiednich podklasach Sekcji P,
 usługi związane z kierowaniem ochroną zdrowia mieszczą się w niniejszym dziale, ale usługi szpitali, włączając
szpitale wojskowe i więzienne ujęte są w odpowiednich grupowaniach Sekcji Q.
Niektóre rodzaje usług opisane w tym dziale mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż
rządowa.
84.11

USŁUGI KIEROWANIA PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
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84.11.1

Usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.11.11.0

Usługi ustawodawcze i wykonawcze

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ustawodawcze i wykonawcze świadczone przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz
terenowe organy administracji rządowej.
84.11.12.0

Usługi finansowe i podatkowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania i nadzoru nad sprawami finansowymi i podatkowymi w zakresie:
 funkcjonowania systemu podatkowego,
 poboru cła/podatków od towarów,
 prowadzenia dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,
 realizowanie budżetu państwa i zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym.
84.11.13.0

Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w dziedzinie ogólnopaństwowego planowania gospodarczego i społecznego,
 usługi służb statystyki na różnych szczeblach administracji publicznej,
 usługi świadczone przez inne jednostki zajmujące się formułowaniem, koordynowaniem i często kontrolą
wdrażania planów i programów gospodarczych i społecznych.
84.11.14.0

Usługi rządu na rzecz badań podstawowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne świadczone przez jednostki w zakresie działalności rządowej w celu zapewnienia
funduszy dla podejmowanych i kontynuowanych badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
społecznych i humanistycznych oraz podstawowych badań międzydyscyplinarnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług administracyjnych związanych z prowadzeniem polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele,
sklasyfikowanej w 84.12.1,
 usług administracyjnych związanych z prowadzeniem polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności, sklasyfikowanej w 84.13.1,
 usług administracyjnych świadczonych związanych z prowadzeniem polityki w zakresie badań naukowych
i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele,
sklasyfikowanej w 84.22.1.
84.11.19.0

Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne, wykonawcze i wspomagające sprawy rządowe (publiczne), które nie mogły być
zakwalifikowane do jednego z czterech powyższych grupowań,
 usługi świadczone przez jednostki (programowe) inne niż samorządowe organy terytorialne w zakresie
konkretnych spraw,
 usługi jednostek (programowych) administrujących wybory.
84.11.2

Usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu
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84.11.21.0

Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej i usługi wykonawcze prowadzone na rzecz ogólnej polityki personalnej
związanej lub nie z pełnieniem określonych funkcji,
 usługi związane z rozwojem i wdrażaniem ogólnej polityki personalnej i procedur dotyczących wyboru
i promocji, metod oceny pracowników, opisu stanowisk pracy (zakresu obowiązków), metod oceny
i klasyfikacji, zarządzania przepisami dotyczącymi publicznej służby cywilnej i podobnych spraw.
84.11.29.0

Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z centralnymi zamówieniami publicznymi,
 pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez
instytucje rządowe, sklasyfikowanych 68.20.12.0 i 68.32.13.0,
 usług archiwów rządowych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.
84.12

USŁUGI KIEROWANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ,
KULTURĄ I POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi administracji publicznej związane z prowadzeniem polityki w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych i usługi zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele.
84.12.11.0

Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej świadczone dla różnych instytucji edukacyjnych,
 usługi zarządzania, kontroli i wspierania wszystkich typów szkół i innych placówek edukacyjnych,
 usługi w zakresie informacji publicznej dotyczącej ogólnego systemu oświaty, wykonywane przez organy
rządowe lub specjalne jednostki programowe.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wspomagających edukację, sklasyfikowanych w 85.60.10.0.
84.12.12.0

Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej świadczone na rzecz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 usługi zarządzania, kontroli i wspomagania szpitali i klinik ogólnych i specjalistycznych (włączając dentystyczne)
oraz usługi pielęgniarskie i rekonwalescencyjne świadczone w domu,
 usługi administracyjne, zarządzania, prowadzenia polityki zdrowotnej w zakresie działalności banków krwi,
wykrywania chorób, profilaktyki, programów zajmujących się badaniem, jakości leków, kontroli narodzin itp.
Usługi te są często świadczone przez pojedynczych lekarzy specjalistów lub zespoły lekarzy specjalistów
niezwiązanych ze szpitalem, kliniką lub praktyką lekarską ogólną.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług kierowania programami dotyczącymi zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność
do pracy, sklasyfikowanych w 84.30.11.0,
 usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 86,
 usług pomocy społecznej, sklasyfikowanych w 87.90.
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84.12.13.0

Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz usługi związane z całokształtem
spraw dotyczących rozwoju i planowania przestrzennego, spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę,
działalnością sanitarną i oświetleniem ulic,
 usługi związane z rozwojem, monitoringiem i oceną mieszkalnictwa i standardów mieszkaniowych (innych niż
normy budowlane),
 usługi administracyjne związane ze sprawowaniem kontroli nad wynajmowaniem mieszkań oraz warunkami,
jakimi winny odpowiadać mieszkania dotowane przez państwo,
 usługi administracyjne związane z mieszkaniami dla ogółu społeczeństwa lub ludzi wymagających specjalnej
opieki,
 usługi związane z rozpowszechnianiem ogólnodostępnej informacji na temat mieszkalnictwa,
 usługi świadczone przez biura, urzędy i inne jednostki zajmujące się opracowywaniem i nadzorowaniem
przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę,
 usługi administracji publicznej związane z gromadzeniem i wywozem śmieci i odpadów, funkcjonowaniem
kanalizacji i oczyszczeniem ulic,
 usługi związane z rozpowszechnianiem informacji na temat zanieczyszczenia środowiska, normami
dotyczącymi wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń,
 usługi administracyjne dotyczące programów ochrony środowiska.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z kanalizacją, usuwaniem odpadów i rekultywacją, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach działów 37, 38, 39.
84.12.14.0

Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wspomagające działalność obiektów kulturalnych i indywidualnych artystów, a także organizacji
zajmujących się promowaniem działalności kulturalnej, włączając usługi przyznawania grantów publicznych dla
artystów,
 usługi wspomagające krajowe, regionalne lub lokalne uroczystości oraz funkcjonowanie obiektów związanych
z działalnością religijną,
 usługi sponsorowania działalności rekreacyjnej i kulturalnej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług muzeów i innych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanych w 91,
 usług bibliotek i archiwów publicznych, sklasyfikowanych w 91.01.1,
 pozostałych usług rekreacyjnych, sklasyfikowanych w 92.00, 93.21, 93.29,
 usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0,
 usług związanych z promowaniem i organizowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych odpowiednio
w 93.19.11.0, 93.12.10.0.
84.13

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA

Klasa ta obejmuje:
 usługi administracji publicznej związane z prowadzeniem polityki w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych oraz usługi zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele,
 usługi wspomagające i informacyjne w zakresie poniżej wymienionych spraw.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach
działu 72.
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84.13.11.0

Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej związane z:
 zarządzaniem terenami rolniczymi,
 reformą rolnictwa i zasiedlaniem terenów rolniczych,
 stabilizacją rynku rolnego,
 działalnością weterynaryjną,
 zwalczaniem szkodników,
 leśnictwem,
 rybactwem i myślistwem,
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe w zakresie:
 ochrony gruntów rolnych,
 rekultywacji gruntów rolnych,
 ulepszania i rozszerzania gruntów rolnych,
 usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz gospodarstw rolnych,
 tępienia szkodników, chorób roślin lub innych szkodliwych czynników,
 badania i klasyfikowania nasion,
 usługi administracyjne dotyczące:
 przepisów związanych z działalnością leśną,
 wydawania zezwoleń na ścinanie drzew,
 racjonalizacji eksploatacji zasobów leśnych,
 zalesiania,
 działalności i wspomagania terenów łowieckich i wylęgarni ryb,
 opracowywania i monitorowania przepisów, włącznie z wydawaniem zezwoleń wędkarskich i myśliwskich.
84.13.12.0

Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej

Grupowanie to obejmuje usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe
w zakresie działalności związanej z:
 paliwami stałymi, włączając przepisy dotyczące ich eksploatacji lub ochrony ich złóż,
 ropą naftową i gazem ziemnym,
 paliwami mineralnymi,
 paliwami jądrowymi i paliwami innymi, włączając alkohol, drewno i odpady drzewne itp.
84.13.13.0

Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji
i budownictwa

Grupowanie to obejmuje usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe
w zakresie:
 poszukiwań, eksploatacji, ochrony, marketingu i pozostałych aspektów produkcji minerałów, włącznie
z opracowywaniem i monitorowaniem przepisów dotyczących poszukiwań,
 norm górnictwa/wydobywania i norm bezpieczeństwa,
 działań mających na celu rozwój, udoskonalenie i podniesienie pozycji przedsiębiorstw produkcyjnych,
 opracowywania i zarządzania przepisami dotyczącymi norm budowlanych, wydawania zezwoleń na budowę,
opracowywania i monitorowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług administracyjnych związanych z paliwami mineralnymi, sklasyfikowanych w 84.13.12.0.
84.13.14.0

Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej w zakresie transportu drogowego, wodnego, kolejowego, lotniczego i łączności,
 usługi administracyjne świadczone przez biura i inne jednostki programowe w zakresie:
 planowania, projektowania, budowy, utrzymania i poprawy, jakości dróg, autostrad i obiektów
towarzyszących,
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 podtorzy oraz obiektów towarzyszących,
 obiektów transportu wodnego; dróg kolejowych; pasów startowych, terminali, hangarów, urządzeń
nawigacji lotniczej; pozostałych obiektów związanych z transportem lotniczym,
 rurociągów i pozostałych urządzeń,
 nadzór i kierowanie tego rodzaju pracami oraz opracowywanie i administrowanie przepisami dotyczącymi
eksploatacji wszystkich ww. środków transportu i związanego z nimi wyposażenia,
 usługi administracji publicznej w zakresie łączności, tj. systemów łączności pocztowej, telefonicznej
i telegraficznej oraz telekomunikacji stacjonarnej, ruchomej i satelitarnej,
 usługi związane z planowaniem, rozwojem, funkcjonowaniem i usprawnianiem systemów łączności,
 usługi opracowywania i administrowania przepisami dotyczącymi ww. systemów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług policji w zakresie kontroli ruchu na drogach i szlakach wodnych, sklasyfikowanych w 84.24.11.0.
84.13.15.0

Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej w zakresie handlu, przechowywania i magazynowania towarów oraz
hotelarstwa i gastronomii,
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe w zakresie:
 opracowywania i monitorowania przepisów dotyczących handlu hurtowego i detalicznego,
 ochrony praw konsumenta,
 kontroli cen i normowania układów między prowadzącymi handel detaliczny i hurtowy,
 magazynowania i składowania,
 działalności hoteli i restauracji,
 usługi administracyjne dotyczące projektowania i budowy hoteli i restauracji.
84.13.16.0

Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej w zakresie turystyki i jej promocji,
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe w zakresie:
 kampanii reklamowych,
 rozpowszechniania informacji turystycznej,
 pozostałych usług wspomagających turystykę.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z promowaniem turystyki i informacją turystyczną, sklasyfikowanych w 79.90.1.
84.13.17.0

Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe w zakresie planowania,
projektowania, budowy, udoskonalania i funkcjonowania programów wielokierunkowych. Programy
te zazwyczaj składają się z kompleksowych obiektów przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej,
kontroli poziomu wód, nawadniania, nawigacji i rekreacji.
84.13.18.1

Usługi administracji publicznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

84.13.18.9

Pozostałe usługi administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu
i polityki zatrudnienia

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki w zakresie:
 formułowania polityki ogólnogospodarczej,
 nadzorowania lub wspomagania działalności ogólnogospodarczej, takich jak: eksport i import, jako całość,
rynek towarowy i rynek akcji,
 kontroli dochodów ogólnych,
 działalności związanej z ogólną promocją handlu,
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 ogólnej kontroli monopoli i innych ograniczeń występujących w handlu i na rynku,
 kontroli, wydawania licencji i nadzorowania rozmaitych sektorów handlowych,
 usługi administracyjne w zakresie działalności takich instytucji, jak: urzędy patentowe, urzędy zajmujące się
wydawaniem znaków handlowych i prawami autorskimi, instytuty meteorologiczne, instytucje normalizacyjne,
 usługi administracji publicznej w zakresie:
 formułowania i wdrażania ogólnej polityki zatrudnienia i przepisów prawa pracy, np. dotyczących warunków
pracy (BHP),
 usług agencji/biur pośrednictwa pracy,
 wdrażania krajowych i regionalnych programów zmniejszania bezrobocia i stymulujących mobilność
pracowników.
84.21

USŁUGI W DZIEDZINIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.19.0.
84.21.11.0

Usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych
znajdujących się za granicą

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej i usługi wykonawcze świadczone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji
międzynarodowych,
 usługi administracyjne, wykonawcze i wspierające działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną poza
granicami kraju, włączając usługi bibliotek, czytelni i podobnych placówek znajdujących się za granicą.
84.21.12.0

Usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej związane z udzielaniem pomocy gospodarczej krajom rozwijającym się,
niezależnie od tego, czy jest ona kierowana przez organizacje międzynarodowe, czy nie,
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe na rzecz programów pomocy
innej niż wojskowa, dla krajów rozwijających się,
 zapewnienie lub wspomaganie międzynarodowej współpracy technicznej i organizowanie szkoleń,
 misje akredytowane przy rządach innych państw, niosące pomoc gospodarczą.
84.21.13.0

Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne świadczone przez biura, urzędy i jednostki programowe dotyczące misji wojskowych
akredytowanych przy rządach innych państw lub działających w ramach wojskowych organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych sojuszów,
 udzielanie pożyczek i przyznawanie dotacji na pomoc wojskową,
 wspieranie finansowe międzynarodowych sił pokojowych, włącznie z oddelegowywaniem żołnierzy.
84.22

USŁUGI W DZIEDZINIE OBRONY NARODOWEJ

Klasa ta obejmuje:
 usługi administracji publicznej związane z prowadzeniem polityki w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych w dziedzinie obronności i usługi zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele.
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84.22.11.0

Usługi w dziedzinie obrony wojskowej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej w dziedzinie obrony wojskowej,
 usługi administracyjne, wykonawcze i nadzór związane z obronnością obejmujące:
 bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
 jednostki inżynieryjne, transportowe i łączności,
 jednostki wywiadu wojskowego,
 jednostki zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne jednostki niebojowe,
 obronne formacje pomocnicze i rezerwy,
 usługi w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, konstrukcje, zapasy itp. oraz usługi wojskowych szpitali polowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z zagraniczną pomocą wojskową, sklasyfikowanych w 84.21.13.0,
 usług sądów wojskowych, sklasyfikowanych w 84.23.11.0,
 usług szkół i akademii wojskowych, sklasyfikowanych w 85.3, 85.4,
 usług szpitali wojskowych, sklasyfikowanych w 86.10.1.
84.22.12.0

Usługi w dziedzinie obrony cywilnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie kierowania, funkcjonowania i wspierania sił obrony cywilnej,
 usługi w zakresie opracowywania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń
w tym zakresie instytucji cywilnych oraz ludności.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju na wypadek sytuacji kryzysowych w czasie pokoju,
sklasyfikowanych w 84.24.19.0.
84.23

USŁUGI W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SĄDOWNICTWA

84.23.11.0

Usługi sądów i prokuratury

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej na rzecz sądów cywilnych i karnych, trybunałów wojskowych i systemu
sądownictwa,
 usługi w zakresie reprezentacji i pomocy prawnej na rzecz rządu lub innych, w przypadku, gdy zapewniane
są przez rząd,
 usługi związane z orzekaniem wyroków i interpretacją prawa, włączając arbitraż w sprawach cywilnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z doradztwem i reprezentowaniem w sprawach cywilnych, karnych i innych,
sklasyfikowanych w 69.10.1.
84.23.12.0

Usługi związane z ograniczaniem wolności lub resocjalizacją przestępców

Grupowanie to obejmuje:
 publiczne usługi więzienne,
 usługi administracyjne i wykonawcze związane z zakładami karnymi i innymi miejscami odosobnienia oraz
resocjalizacji przestępców, takimi jak: przywięzienne gospodarstwa rolne, produkcyjne i usługowe, zakłady
poprawcze i schroniska dla nieletnich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług szkół na różnych poziomach nauczania w zakładach karnych, zakładach poprawczych, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działu 85,
 usług szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanych w 86.10.1.
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84.24

USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Klasa ta nie obejmuje:
 usług laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanych w 71.20.19.0,
 usług administracyjnych i wykonawczych wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanych w 84.22.11.0,
 usług administracyjnych i wykonawczych w zakresie zwalczania i zapobiegania pożarom przez jednostki
Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ochotniczych straży pożarnych, finansowanych ze środków
publicznych, sklasyfikowanych w 84.25.11.0,
 usług w zakresie zwalczania skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych, nadzorowania plaż i akcji
ratunkowych na otwartych wodach i w górach oraz podobnej działalności prowadzonej przez jednostki straży
pożarnej, sklasyfikowanych w 84.25.19.0.
84.24.11.0

Usługi policyjne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne i wykonawcze regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową,
graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne, finansowane ze środków publicznych,
 usługi policji drogowej, jednostek rejestrujących cudzoziemców oraz utrzymywania archiwów policyjnych.
84.24.19.0

Pozostałe usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie administrowania, ustalania zasad i wspierania działań związanych z promowaniem porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz opracowywania polityki ogólnej w tym zakresie,
 usługi dostarczania zaopatrzenia na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadku klęsk żywiołowych
i innych zagrożeń w czasie pokoju oraz usługi rozpowszechniania informacji dotyczącej ww. spraw.
84.25

USŁUGI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

84.25.11.0

Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne i operacyjne jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych straży
pożarnych w zakresie zwalczania i zapobiegania pożarom, finansowane ze środków publicznych,
 usługi morskich statków pożarniczych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów w lasach, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,
 usług gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych
w 09.10.11.0,
 usług ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożaru na lotniskach, prowadzonych przez niewyspecjalizowane
jednostki, sklasyfikowanych w 52.23.19.0.
84.25.19.0

Pozostałe usługi ochrony przeciwpożarowej

Grupowanie to obejmuje pozostałe usługi jednostek straży pożarnych w zakresie:
 zwalczania skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych,
 nadzorowania plaż i akcji ratowniczych na otwartych wodach i w górach,
 ochrony cywilnej prowadzonej przez siły policyjne lub wojsko.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie zwalczania skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych, nadzorowania plaż i akcji
ratowniczych na otwartych wodach i w górach oraz podobnej działalności prowadzonej przez siły policyjne,
sklasyfikowanych w 84.24.11.0.
84.30

USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.1,
 usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, sklasyfikowanych w 88.10, 88.9.
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84.30.11.0

Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych,
macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne i wykonawcze w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących
zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia, sklasyfikowanych w 84.12.12.0.
84.30.12.0

Usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i pozapracowniczych grup
ludności; zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracji publicznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego dla pracowników służb publicznych
oraz związane z wypłacaniem zasiłków dla osób starszych i niezdolnych do pracy lub rent rodzinnych dla osób
niebędących pracownikami służb publicznych,
 usługi administracyjne i wykonawcze związane z programami przechodzenia na emeryturę, wypłat
emerytalnych i wypłat za niezdolność do pracy dla pracowników służb publicznych i ich rodzin, włącznie
z programami rządowej pomocy społecznej dotyczącymi odszkodowań za długotrwałą utratę wynagrodzenia
spowodowaną częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy.
84.30.13.0

Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla
bezrobotnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne, wykonawcze i wspierające system świadczeń dla bezrobotnych. Obejmują one wypłaty
w ramach ubezpieczeń społecznych lub innych rządowych systemów rekompensowania utraty wynagrodzenia
spowodowanej bezrobociem.
84.30.14.0

Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych
i zasiłków dla dzieci

Grupowanie to obejmuje:
 usługi administracyjne, wykonawcze i wspierające w zakresie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych
i rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu,
 wypłaty dla rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu, niezależnie od tego czy uprawniony do zasiłku jest czy
nie jest jednym z domowników,
 wypłaty dla gospodarstw domowych na każde dziecko, niezależnie od potrzeb.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie zasiłków macierzyńskich, sklasyfikowanych w 84.30.11.0.
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Sekcja P obejmuje:
 usługi placówek wychowania przedszkolnego,
 usługi szkół podstawowych,
 usługi gimnazjów,
 usługi szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych),
 usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
 usługi szkół wyższych,
 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług opieki dziennej nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.
Uwagi:
Edukacja może odbywać się:
 w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów i może być prowadzona przez organy administracji
rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego
sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
 w szkołach specjalnych na odpowiednich poziomach nauczania,
 edukacja w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich odbywa się w szkołach
na odpowiednich poziomach nauczania.
Podział na grupowania w ramach tej sekcji opiera się na poziomach edukacji przyjętych w międzynarodowej
klasyfikacji wykształcenia ISCED 1997. Usługi świadczone przez instytucje edukacyjne realizujące programy
określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w klasie 85.10, na poziomie 1 w klasie 85.20, na poziomach
2 i 3 w odpowiednich grupowaniach grupy 85.3, na poziomie 4 w klasie 85.41, a na poziomach 5 i 6 w klasie 85.42.
Dział 85

USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

Dział ten obejmuje:
 usługi szkół publicznych i niepublicznych wszystkich typów (włączając szkoły specjalne), prowadzone przez
organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne
w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą
korespondencyjną,
 edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla
dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),
 usługi szkół wojskowych i akademii wojskowych,
 usługi szkół w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich
poziomach nauczania,
 pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
 usługi wspomagające edukację.
Dział ten nie obejmuje:
 usług świadczonych przez żłobki i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.
85.10

USŁUGI PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

85.10.10.0

Usługi placówek wychowania przedszkolnego

Grupowanie to obejmuje:
 wychowanie przedszkolne dla dzieci, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie
go do rozpoczęcia nauki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.
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85.20

USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi szkół podstawowych (włączając usługi szkół artystycznych niedających uprawnień zawodowych
(I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu)
zapewniające uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych
umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka,
historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne,
 usługi związane z nauką pisania i czytania dla dorosłych.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji określonych i sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach
grupy 85.5,
 usług dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanych w 88.91.1.
85.20.11.0

Usługi szkół podstawowych on-line

85.20.12.0

Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line

85.31

USŁUGI GIMNAZJÓW, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi związane z nauką pisania i czytania dla dorosłych.
85.31.1

USŁUGI GIMNAZJÓW

Kategoria ta obejmuje:
 usługi gimnazjów obejmujące kontynuację szkolnictwa na poziomie podstawowym, lecz bardziej
ukierunkowane przedmiotowo i z początkami specjalizacji. Celem jest przygotowanie uczniów do dalszej nauki
w szkołach technicznych lub zawodowych.
85.31.11.0

Usługi gimnazjów on-line

85.31.12.0

Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line

85.31.2

USŁUGI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH

Kategoria ta obejmuje:
 usługi liceów ogólnokształcących (włączając edukację w dwuletnich uzupełniających liceach
ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych). Jednym z głównych celów kształcenia
jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych,
 usługi liceów profilowanych o zróżnicowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nabyta wiedza
ogólnozawodowa w tym typie szkoły ma umożliwić absolwentowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych
w szkołach policealnych o skróconym okresie nauczania. Kształcenie w liceum profilowanym mogą
podejmować absolwenci gimnazjów,
 usługi związane z nauką pisania i czytania dla dorosłych.
85.31.21.1

Usługi liceów ogólnokształcących on-line

85.31.21.2

Usługi liceów profilowanych on-line

85.31.22.1

Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line

85.31.22.2

Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem usług liceów profilowanych on-line

85.32

USŁUGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje
świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje
kontynuowania nauki w systemie szkolnym,
 usługi związane z nauką pisania i czytania dla dorosłych.
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85.32.1

USŁUGI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Kategoria ta obejmuje:
 usługi zasadniczych szkół zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach
ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej
mogą podejmować absolwenci gimnazjów.
85.32.11.0

Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line

85.32.12.1

Usługi zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych
on-line)

85.32.12.2

Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy

85.32.2

USŁUGI TECHNIKÓW

Kategoria ta obejmuje:
 usługi techników (włączając trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych oraz szkoły artystyczne (włączanie z realizującymi program ogólnokształcący)), których
ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie na tym
poziomie mogą podejmować absolwenci gimnazjów.
85.32.21.0

Usługi techników on-line

85.32.22.0

Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line

85.41

USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH

Klasa ta obejmuje:
 usługi szkół policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu. Okres kształcenia, w zależności
od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 85.5,
 usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy nieprzeznaczone dla zawodowych kierowców, sklasyfikowanych
w 85.53.11.0,
 usług w zakresie przystosowania zawodowego, stanowiących część usług pomocy społecznej bez
zakwaterowania, sklasyfikowanych w 88.10.13.0, 88.99.13.0.
85.41.11.0

Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line

85.41.12.0

Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line

85.41.13.0

Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line

85.41.14.0

Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół
policealnych on-line

85.42

USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI,
SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

KOLEGIÓW

PRACOWNIKÓW

SŁUŻB

Klasa ta obejmuje:
 usługi zakładów kształcenia nauczycieli, których celem jest kształcenie nauczycieli przedszkoli, szkół
podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycieli języków obcych. Dyplom ukończenia
niniejszej szkoły potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie. Ich absolwenci mają możliwość składania
egzaminu dyplomowego w szkole wyższej, sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną i uzyskania tytułu
zawodowego licencjata, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 usługi trzyletnich kolegiów pracowników służb społecznych, których celem jest przygotowanie do zawodu
pracownika socjalnego. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego
i po spełnieniu odpowiednich warunków możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata w szkole wyższej
sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia,
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 usługi szkół wyższych - uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na poziomie studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci
otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra inżyniera) lub równorzędny oraz studia trzeciego
stopnia (studia doktoranckie), na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra lub równorzędny,
umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące
do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.
85.42.1

USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I
SPOŁECZNYCH

KOLEGIÓW

PRACOWNIKÓW SŁUŻB

85.42.11.0

Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line

85.42.12.1

Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wyłączeniem usług szkół on-line

85.42.12.2

Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług szkół on-line

85.42.2

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW LICENCJACKICH LUB RÓWNOWAŻNYCH ORAZ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

85.42.21.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów licencjackich lub równoważnych oraz studiów
podyplomowych on-line

85.42.22.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów licencjackich lub równoważnych oraz studiów
podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line

85.42.3

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW MAGISTERSKICH LUB RÓWNOWAŻNYCH

85.42.31.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów magisterskich lub równoważnych on-line

85.42.32.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów magisterskich lub równoważnych, z wyłączeniem usług
szkół wyższych on-line

85.42.4

USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW DOKTORANCKICH LUB RÓWNOWAŻNYCH

85.42.41.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych on-line

85.42.42.0

Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych, z wyłączeniem usług
szkół wyższych on-line

85.5

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI

Grupa ta obejmuje:
 kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie związane jest głównie z rozwijaniem
własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym).
Grupa ta nie obejmuje:
 usług sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grup 85.1-85.4 tj. edukacji na poziomie przedszkolnym,
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.
Grupa ta obejmuje obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym, kursy i zajęcia sportowe, z języków
obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich
grupowaniach grup 85.1- 85.4.
85.51

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH

Klasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.
Uwaga:
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 klasie mają charakter formalnie zorganizowany.
85.51.10.0

Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, krykiet, piłkę nożną, hokej, tenis, łyżwiarstwo figurowe itp.),
 szkolenia sportowe,
 kursy dla cheerleaderek,
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 zajęcia gimnastyczne,
 rytmikę,
 naukę jazdy konnej,
 naukę pływania,
 kursy sztuk walki, kursy jogi,
 kursy gry w karty (np. brydż).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, sklasyfikowanych w 85.52.1.
Uwaga:
Grupowanie to obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Mogą one być
prowadzone na obozach, w szkołach przez zawodowych instruktorów sportowych, nauczycieli, trenerów.
85.52

USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Klasa 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.
85.52.11.0

Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca

85.52.12.0

Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki

85.52.13.0

Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych

85.52.19.0

Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej

85.53

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA

85.53.11.0

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy mające na celu uzyskanie prawa do kierowania samochodami
osobowymi, autobusami, samochodami ciężarowymi i motocyklami.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez szkoły zawodowe w zakresie nauki jazdy, sklasyfikowanych w 85.32.1.
85.53.12.0

Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa mające na celu uzyskanie uprawnień
upoważniających prowadzenie statków.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez szkoły zawodowe w zakresie pilotażu, sklasyfikowanych w 85.32.13.0 i 85.32.14.0.
85.59

USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

85.59.11.0

Usługi nauczania języków obcych

85.59.12.0

Kursy komputerowe

85.59.13.1

Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
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85.59.13.2

Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie doskonalenia zawodowego dla dorosłych, w których nie da się określić poziomu nauczania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej, świadczonych przez instruktorów i trenerów sportu,
sklasyfikowanych w 85.51.10.0,
 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, sklasyfikowanych w 85.52.1,
 usług nauczania języków obcych i umiejętności prowadzenia konwersacji w języku obcym, sklasyfikowanych
w 85.59.11.0.
85.59.14.0

Korepetycje udzielane w domu

Grupowanie to obejmuje korepetycje udzielane w domu przez firmy lub osoby prywatne.
85.59.19.0

Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 edukację, w której nie da się określić poziomu nauczania,
 usługi placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego,
 korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 usługi ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 naukę religii,
 kursy udzielania pierwszej pomocy,
 szkoły przetrwania,
 kursy szybkiego czytania.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez instruktorów i trenerów sportu, sklasyfikowanych w 85.51.10.0,
 usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, sklasyfikowanych w 85.52.1,
 usług nauczania języków obcych i umiejętności prowadzenia konwersacji w języku obcym, sklasyfikowanych
w 85.59.11.0.
85.60

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ

85.60.10.0

Usługi wspomagające edukację

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 usługi komisji egzaminacyjnych,
 usługi związane z oceną szkoleń,
 organizowanie programów wymiany studenckiej.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
sklasyfikowanych w 72.20.
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Sekcja Q obejmuje:
 usługi w zakresie opieki zdrowotnej,
 usługi pomocy społecznej.
Sekcja ta nie obejmuje:
 transportu chorych, innego niż transport karetką pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanego w odpowiednich
grupowaniach sekcji H,
 usług w zakresie badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.1,
 usług w zakresie badań i analiz związanych, z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.11.0,
 usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w dziale 75,
 usług wojskowych szpitali polowych, sklasyfikowanych w 84.22.11.0,
 usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1,
 usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z edukacją, sklasyfikowanych w 85.60.10.0.
Dział 86

USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział ten obejmuje:
 usługi szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz
pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
 porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy,
 praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając usługi ortodontyczne,
 praktykę pielęgniarek i położnych,
 usługi fizjoterapeutyczne
 usługi pogotowia ratunkowego,
 usługi paramedyczne,
 usługi prowadzone przez laboratoria, pracownie techniczne, włącznie z usługami radiologów,
 usługi izb przyjęć,
 usługi aptek szpitalnych,
 obsługę sal operacyjnych,
 pozostałe usługi szpitalne.
Dział ten nie obejmuje:
 sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonej w aptekach, sklasyfikowanej w 47.00.74.0,
 badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.1,
 usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usług polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 84.22.11.0.
86.10

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE

Klasa ta obejmuje:
 usługi medyczne, diagnostyczne i terapeutyczne świadczone przez szpitale ogólne (np. szpitale miejskie
i okręgowe, szpitale non-profit, szpitale uniwersyteckie, szpitale wojskowe i więzienne) oraz szpitale
specjalistyczne (np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale
położnicze, sanatoria, prewentoria).
Klasa ta nie obejmuje:
 usług świadczonych w szpitalach dla pacjentów dochodzących, sklasyfikowanych w 86.21.10.0, 86.22.1.
Uwaga:
Usługi świadczone przez szpitale skierowane są przede wszystkim na obsługę pacjentów w nich przebywających
i prowadzone są pod bezpośrednim nadzorem lekarzy i obejmują:
 usługi medyczne i paramedyczne,
 usługi laboratoriów i pracowni technicznych,
 usługi izb przyjęć i sal operacyjnych itp.
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86.10.11.0

Usługi szpitalne chirurgiczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi chirurgiczne mające na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów
przebywających w szpitalu, świadczone pod nadzorem lekarzy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 operacji dentystycznych świadczonych pacjentom hospitalizowanym, sklasyfikowanych w 86.23.11.0.
86.10.12.0

Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze

Grupowanie to obejmuje:
 usługi ginekologiczne i położnicze mające na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu
zdrowia pacjentów przebywających w szpitalu, świadczone pod nadzorem lekarzy,
Grupowanie to obejmuje także usługi szpitalne związane z planowaniem rodziny, włączając zabiegi medyczne,
takie jak: sterylizacja i przerywanie ciąży.
86.10.13.0

Usługi szpitalne rehabilitacyjne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi rehabilitacyjne mające na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia
pacjentów przebywających w szpitalu, świadczone pod nadzorem lekarzy.
86.10.14.0

Usługi szpitalne psychiatryczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi psychiatryczne mające na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia
pacjentów przebywających w szpitalu, świadczone pod nadzorem lekarzy.
86.10.15.0

Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny, mające na celu wyleczenie, odzyskanie
i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów przebywających w szpitalu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wojskowych szpitali polowych, sklasyfikowanych w 84.22.11.0,
 konsultacji świadczonych przez lekarzy osobom chorym, sklasyfikowanych w 86.2,
 usług dentystycznych, sklasyfikowanych w 86.23.1.
86.10.19.0

Pozostałe usługi świadczone przez szpitale

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi świadczone przez szpitale, takie jak: usługi aptek szpitalnych, usługi świadczone przez
pielęgniarki oraz usługi świadczone przez laboratoria i pracownie techniczne, włączając usługi radiologów
i anestezjologów itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.1,
 usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usług pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanych w 86.90.14.0,
 usług samodzielnych laboratoriów medycznych, sklasyfikowanych w 86.90.15.0.
86.2

USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ

Grupa ta obejmuje porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie świadczone przez lekarzy.
Grupa ta nie obejmuje:
 usług szpitali, sklasyfikowanych w 86.10,
 usług świadczonych przez fizjoterapeutów, sklasyfikowanych w 86.90.13.0,
 usług paramedycznych, sklasyfikowanych w 86.90.1.
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Uwaga:
Usługi w zakresie praktyki lekarskiej mogą być prowadzone w takich placówkach medycznych, jak: przychodnie
(ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne
niż szpitale, prywatne gabinety, w domu pacjenta, zakładach pracy, szkołach itp. lub przez telefon, Internet lub
w inny sposób.
86.21

USŁUGI W ZAKRESIE OGÓLNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.21.10.0

Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej obejmujące profilaktykę, diagnostykę i leczenie świadczone przez
lekarzy chorób fizycznych i/lub umysłowych, takie jak: konsultacje, badania okresowe itp.
86.22

USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.22.11.0

Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie analizy i opisów obrazów medycznych (rentgenowskich, EKG, endoskopowych i podobnych).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług szpitalnych, sklasyfikowanych w 86.10.1,
 usług laboratoriów medycznych, sklasyfikowanych w 86.90.15.0.
86.22.19.0

Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

Grupowanie to obejmuje:
 porady w zakresie pediatrii, ginekologii, położnictwa, neurologii i psychiatrii oraz inne różne usługi medyczne,
 porady w zakresie chirurgii,
 usługi szpitalne świadczone dla pacjentów dochodzących, takie jak: wykonywanie dializ, chemioterapia,
terapia insulinowa, terapia oddechowa, naświetleniowa i podobne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług dla pacjentów hospitalizowanych, sklasyfikowanych w 86.10.1,
 usług w zakresie praktyki dentystycznej, sklasyfikowanych w 86.23.1,
 usług świadczonych przez fizjoterapeutów, sklasyfikowanych w 86.90.13.0,
 usług laboratoriów medycznych, sklasyfikowanych w 86.90.15.0,
 usług poradnictwa w zakresie planowania rodziny (z wyłączeniem opieki zdrowotnej), sklasyfikowanych
w 88.99.19.0.
86.23

USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ

86.23.11.0

Usługi w zakresie praktyki ortodontycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej (np. leczenie wystających zębów, wad zgryzu itp.), włączając operacje
dentystyczne świadczone pacjentom hospitalizowanym,
 usługi z zakresu chirurgii jamy ustnej,
 pozostałe specjalistyczne usługi dentystyczne na przykład z zakresu periodontologii, pedodoncji, endodoncji
i odbudowy zębów.
86.23.19.0

Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie diagnozowania i leczenia zębów lub zmian występujących w jamie ustnej oraz profilaktykę
zapobiegającą chorobom zębów,
 usługi w zakresie praktyki dentystycznej ogólnej, takie jak: okresowe badanie zębów, profilaktyka, leczenie
próchnicy itp.
Uwaga:
Usługi w zakresie praktyki dentystycznej mogą być świadczone w przychodniach (ogólnych, w szkołach, zakładach
pracy, przy domach pomocy społecznej itp.), jak również w prywatnych gabinetach dentystycznych.
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86.90

POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Uwaga:
Usługi objęte tą klasą świadczone są przez osoby uprawnione, inne niż lekarze medycyny.
86.90.11.0

Usługi świadczone przez położne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez położne związane z przebiegiem ciąży i porodu,
 opiekę nad matką po porodzie,
 usługi w zakresie planowania rodziny połączone z opieką zdrowotną.
86.90.12.0

Usługi świadczone przez pielęgniarki

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej związanej z udzielaniem porad i profilaktyką świadczone w domu
pacjenta,
 usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej związanej z macierzyństwem, higieną dzieci itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanych
w 87.10.10.0.
86.90.13.0

Usługi świadczone przez fizjoterapeutów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez fizjoterapeutów w takich dziedzinach jak: fizjoterapia (włączając fizjoterapię na koniu),
hydroterapia, masaż leczniczy, ergoterapia, elektrostymulacja, kinezjologia (terapia ruchowa) itp.
86.90.14.0

Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pogotowia ratunkowego (włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego) w zakresie transportu
pacjentów, włączając transport samolotowy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług szpitalnego oddziału ratunkowego, sklasyfikowanych w 86.10.1.
86.90.15.0

Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez laboratoria inne niż medyczne (włącznie z usługami w zakresie badań i analiz
związanych, z jakością żywności (71.20.11.0)), sklasyfikowanych w 71.20.1.
86.90.16.0

Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez banki krwi, spermy, tkanek i organów do transplantacji (włączając przechowywanie
i katalogowanie dostępnych próbek) dobrze dobranych próbek dawcy i potencjalnych biorców itp.
86.90.17.0

Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi diagnozowania za pomocą obrazu, np. rentgenowskiego, USG, rezonansu magnetycznego (MRI) itp. bez
analizy i interpretacji.
86.90.18.0

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów

Grupowanie to obejmuje także usługi świadczone przez psychologów i psychoterapeutów w zakresie terapii
mowy, hipoterapii.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanych w 85.60.10.0.
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86.90.19.0

Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi paramedyczne w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak:
 akupunktura, aromaterapia, akwaterapia, bioenergoterapia, chiropraktyka, fitoterapia, hipnoterapia,
hirudoterapia (leczenie pijawkami), homeopatia, klawiterapia, terapia biorezonansowa itp.,
 usługi w zakresie hipoterapii, terapii mowy, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 usługi związane z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia świadczone przez higienistki szkolne,
dietetyków, ortoptystów, instruktorów higieny i pozostałych specjalistów promocji zdrowia,
 pomocnicze usługi dentystyczne świadczone przez higienistki i asystentki dentystyczne,
 usługi w dziedzinie optometrii,
 pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w dziedzinie fizjoterapii i ergoterapii, sklasyfikowanych w 86.90.13.0.
Dział 87

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM

Dział ten obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniające pomoc pielęgniarską lub innego typu pomoc
świadczoną osobom jej potrzebującym.
87.10

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCEJ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

87.10.10.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, bez nadzoru lekarza,
realizowane np. w domach pomocy społecznej, domach rehabilitacyjnych i pozostałych placówkach pomocy
społecznej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 profesjonalnej opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach działu 86,
 usług pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską lub bez
opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanych w 87.30.11.0,
 usług pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności radzenia
sobie samemu, sklasyfikowanych w 87.90.1.
87.20

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

Klasa ta obejmuje usługi świadczone przez:
 placówki dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,
 psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne,
 domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi,
 placówki dla osób opóźnionych umysłowo,
 ośrodki zdrowia psychicznego.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług szpitali psychiatrycznych, sklasyfikowanych w 86.10.14.0,
 pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu,
sklasyfikowanej w 87.90.1.
87.20.11.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży z zaburzeniami
psychicznymi

87.20.12.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym z zaburzeniami
psychicznymi
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87.30

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM
WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Klasa ta obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom
niepełnosprawnym realizowaną w domach emeryta, domach pomocy społecznej z minimalną opieką
pielęgniarską lub bez tej opieki.
Klasa ta nie obejmuje:
 usług szpitalnych świadczonych pod nadzorem lekarza, sklasyfikowanych w 86.10.1,
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, bez nadzoru lekarza, sklasyfikowanych w 87.10.10.0,
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, w których opieka medyczna, edukacja odgrywają rolę
marginesową, sklasyfikowanych w 87.90.
87.30.11.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom
w podeszłym wieku

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom
niepełnosprawnym przez domy emeryta, domy pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską.
87.30.12.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie lub
upośledzonej umysłowo, włączając osoby niewidome, głuche lub nieme.
87.30.13.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom dorosłym
niepełnosprawnym

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym niepełnosprawnym fizycznie lub
upośledzonym umysłowo, włączając osoby niewidome, głuche lub nieme.
87.90

POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM

Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1,
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanych
w 87.10.10.0,
 usług w zakresie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, sklasyfikowanych w 88.99.19.0.
87.90.11.0

Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży np. w domach dziecka,
pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wychowawczych dla nieletnich itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami
psychicznymi, sklasyfikowanych w 87.20.11.0,
 usług związanych z adopcją, sklasyfikowanych w 88.99.11.0.
87.90.12.0

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone kobietom maltretowanym

87.90.13.0

Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym

Grupowanie to obejmuje usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym, w takich
formach jak:
 domy dla samotnych matek z dziećmi,
 domy dla bezdomnych,
 ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,
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 ośrodki resocjalizacji dla przestępców,
 pozostałe usługi w zakresie rehabilitacji społecznej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi,
sklasyfikowanych w 87.20.12.0,

 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom
niepełnosprawnym, sklasyfikowanych w 87.30.1.
Dział 88

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA

Dział ten nie obejmuje:
 usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1,
 usług wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanych w 85.10.10.0,
 usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej edukację, sklasyfikowanych
w 85.60.10.0,
 usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanych w dziale 87.
88.10

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM
WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1.
88.10.11.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej
świadczone osobom w podeszłym wieku

88.10.12.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom
w podeszłym wieku

Grupowanie to obejmuje także usługi opiekunek w zakresie opieki dziennej świadczone osobom w podeszłym
wieku.
88.10.13.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla
osób niepełnosprawnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób
niepełnosprawnych, przy czym edukacja odgrywa rolę marginesową.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych, gdzie edukacja odgrywa rolę
dominującą, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 85.
88.10.14.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej
świadczone osobom niepełnosprawnym

88.10.15.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom
dorosłym niepełnosprawnym

Grupowanie to obejmuje także usługi opiekunek w zakresie opieki dziennej świadczone osobom dorosłym
niepełnosprawnym.
Grupowanie to nie obejmuje:
 opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, sklasyfikowanej w 88.91.12.0.
88.91

USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA W ZAKRESIE OPIEKI DZIENNEJ NAD
DZIEĆMI
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88.91.11.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi,
z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Grupowanie to obejmuje usługi w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w żłobkach i innych obiektach opieki
dziennej.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług opieki dziennej nad dziećmi w przedszkolach, sklasyfikowanych w 85.10.10.0,
 usług opieki dziennej świadczonej przez opiekunki do dzieci, sklasyfikowanych w 88.91.13.0.
88.91.12.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną

88.91.13.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone przez opiekunki do dzieci

88.99

POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

Klasa ta nie obejmuje:
 usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1.
88.99.11.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi poradnictwa świadczone indywidualnym osobom lub rodzinom (najczęściej rodzicom) w ich domach lub
w innym dowolnym miejscu, gdzie indziej niesklasyfikowane. Usługi te mogą dotyczyć radzenia sobie
z zachowaniem dzieci i innych problemów, np. problem rozbitych rodzin, problemy związane z rozwojem
dziecka, prewencji przeciwko przemocy wobec dzieci, usług związanych z interwencją podczas kryzysów
rodzinnych, usług związanych z adopcją itp.,
 szkoły rodzenia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług udzielania porad dla dzieci w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.10.0.
88.99.12.0

Usługi pomocy społecznej doraźnej bez zakwaterowania

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej doraźnej bez zakwaterowania, np. ustalenie czy ubiegający się o wsparcie finansowe
spełnia warunki potrzebne do przyznania mu pomocy socjalnej, dodatków do opłat za mieszkanie i bonów
żywnościowych,
 usługi placówek dziennych dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,
 usługi związane z doradztwem w zakresie planowania budżetu domowego,
 usługi poradnictwa w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,
 usługi w zakresie prac społecznych i sąsiedzkich.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług pielęgniarek świadczonych w domu pacjenta, sklasyfikowanych w 86.90.12.0,
 usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonej osobom w podeszłym wieku i osobom dorosłym
niepełnosprawnym, sklasyfikowanych w 88.10.12.0 i 88.10.15.0.
88.99.13.0

Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla
osób bezrobotnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób
bezrobotnych, przy czym edukacja odgrywa rolę marginesową.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z przystosowaniem zawodowym, gdzie edukacja odgrywa rolę dominującą, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działu 85,
 usług pomocy społecznej bez zakwaterowaniem związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób
niepełnosprawnych, gdzie edukacja odgrywa rolę marginesową, sklasyfikowanych w 88.10.13.0.
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88.99.19.0

Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje także:
 usługi poradnictwa małżeńskiego, dla osób będących na zwolnieniu warunkowym z więzienia,
 pomoc społeczną dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów (włącznie z udzielaniem schronienia),
 usługi charytatywne polegające na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach
pomocy społecznej.

545

Sekcja R USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
Sekcja R obejmuje:
 szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów
wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi
związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług sprzedaży i organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych
w 47.00.69.0,
 usług agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych
w 74.90.20.0,
 usług wypożyczania książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,
 usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,
 usług indywidualnych nauczycieli, zawodowych instruktorów sportowych, trenerów, sklasyfikowanych
w 85.51.10.0.
Dział 90

USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

90.01

USŁUGI ARTYSTÓW WYKONAWCÓW

90.01.10.0

Usługi artystów wykonawców

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez aktorów, lektorów, piosenkarzy, śpiewaków, muzyków, tancerzy, kaskaderów,
prezenterów programów telewizyjnych i radiowych, artystów cyrkowych i innych artystów wykonawców,
 usługi niezależnych modelek i modeli.
90.02

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Klasa ta nie obejmuje:
 usług agentów teatralnych lub artystycznych występujących w imieniu indywidualnych osób, sklasyfikowanych
w 74.90.20.0,
 usług w zakresie obsadzania ról, sklasyfikowanych w 78.10.12.0.
90.02.11.0

Usługi produkcji i wystawiania przedstawień artystycznych

Grupowanie to obejmuje usługi produkcji i wystawiania:
 przedstawień teatralnych, operetkowych, operowych, baletowych, muzycznych, lalkowych i innych
przedstawień,
 koncertów,
 przedstawień cyrkowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wystawiania i produkcji przedstawień typu „światło i dźwięk” i pokazów sztucznych ogni,
sklasyfikowanych w 93.29.21.0.
90.02.12.0

Usługi promocji i organizacji przedstawień artystycznych

Grupowanie to obejmuje usługi promocji i organizacji:
 przedstawień teatralnych, operetkowych, operowych, baletowych, muzycznych, lalkowych i innych
przedstawień,
 koncertów,
 przedstawień cyrkowych.
90.02.19.1

Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną,
z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, włączając obrót
prawami autorskimi.
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Grupowanie to nie obejmuje:

 usług zarządzania prawami do twórczości kinematograficznej i audiowizualnej (włączając obrót prawami),
sklasyfikowanych w 59.13.12.0.
90.02.19.2

Usługi świadczone przez artystów realizujących widowiska artystyczne, z wyłączeniem artystów
wykonawców

Grupowanie to obejmuje:
 usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych świadczone przez reżyserów (włączając reżyserów
oświetlenia i dźwięku), scenografów, projektantów kostiumów, choreografów i projektantów oświetlenia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług artystów wykonawców, sklasyfikowanych w 90.01.10.0.
90.02.19.3

Usługi świadczone przez pozostałych realizatorów widowisk artystycznych

Grupowanie to obejmuje:
 obsługę techniczną, oświetleniową i akustyczną związaną z produkcją i wystawianiem widowisk artystycznych.
90.02.19.9

Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
90.03

USŁUGI W ZAKRESIE ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ

90.03.11.0

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów,
z wyłączeniem artystów wykonawców

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez indywidualnych artystów, takich jak: kompozytorzy, rzeźbiarze, malarze, rysownicy,
rytownicy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
 usługi świadczone przez indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę
popularno-naukową itp.,
 usługi świadczone przez niezależnych dziennikarzy,
 usługi w zakresie renowacji dzieł sztuki.
Grupowanie to nie obejmuje:
 renowacji organów i pozostałych historycznych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.10.0,
 usług związanych z produkcją i usług postprodukcyjnych związanych z filmami kinowymi i filmami wideo,
sklasyfikowanych w 59.11.1, 59.12.1,
 usług świadczone przez artystów wykonawców, sklasyfikowanych w 90.01.10.0,
 renowacji mebli (z wyłączeniem mebli muzealnych), sklasyfikowanej w 95.24.10.0.
90.03.12.0

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów
wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy

Grupowanie to obejmuje oryginały prac:
 autorów: rękopisy książek,
 kompozytorów: oryginalne utwory, a nie kopie eksploatacyjne z prawami autorskimi,
 pozostałych artystów, z wyłączeniem malarzy, artystów grafików, rzeźbiarzy.
Grupowanie to nie obejmuje:
 oryginałów prac malarzy, artystów grafików i rzeźbiarzy, sklasyfikowanych w 90.03.13.0.
Uwaga:
Tworzenie oryginałów tych prac odbywa się na rachunek własny, tzn. niniejsze prace są przeznaczone na sprzedaż
bez wcześniejszego zawierania umowy czy przed znalezieniem potencjalnego nabywcy.
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90.03.13.0

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy

Grupowanie to obejmuje:
 obrazy, rysunki i prace malowane pastelami, wykonane wyłącznie ręcznie,
 kolaże i podobne płyty dekoracyjne,
 oryginały rycin, druków i litografii,
 oryginały rzeźb i posągów, z dowolnych materiałów.
Grupowanie to nie obejmuje:

 posągów innych niż oryginały prac artystycznych, sklasyfikowanych w 23.70.1.
90.04

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

90.04.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością sal koncertowych, teatralnych, operowych, włączając usługi biletowe,
 usługi związane z działalnością centrów wielofunkcyjnych i podobnych obiektów służących różnym celom, ale
z przewagą na cele kulturalne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością kin, sklasyfikowanych w 59.14.10.0,
 usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,
 usług świadczonych przez muzea różnego typu, sklasyfikowanych w 91.02.10.0,
 usług związanych z działalnością stadionów i aren wykorzystywanych do różnych celów, sklasyfikowanych
w 93.11.10.0.
Dział 91

USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY

Dział ten obejmuje:
 usługi bibliotek i archiwów,
 usługi wszystkich rodzajów muzeów,
 usługi ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 usługi związane z ochroną miejsc historycznych,
 usługi rezerwatów przyrody,
 usługi związane z utrzymywaniem i ochroną obiektów wystawienniczych, miejsc i cudów natury o znaczeniu
historycznym, kulturalnym lub edukacyjnym (np. miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO itp.).
Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, tj. usług parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działu 93.
91.01

USŁUGI BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

91.01.11.0

Usługi bibliotek

Grupowanie to obejmuje:
 usługi gromadzenia, katalogowania, utrzymania i wyszukiwania książek itp.,
 usługi wypożyczania i przechowywania książek i płyt,
 usługi związane z przechowywaniem zdjęć i filmów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wypożyczania kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanych w 77.22.10.0,
 usług wypożyczania książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0.
91.01.12.0

Usługi archiwów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi archiwów publicznych (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie zbiorów), włączając usługi
archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych, łącznie z usługami archiwów elektronicznych.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie przygotowywania dokumentów, włącznie z archiwizacją i niszczeniem dokumentów,
sklasyfikowanych w 82.19.13.0.
91.02

USŁUGI MUZEÓW

91.02.10.0

Usługi muzeów

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez muzea w zakresie wystawiania zbiorów wszelkiego typu (artystycznych, naukowych
i technicznych, historycznych),
 usługi związane z zarządzaniem i konserwacją zbiorów muzealnych,
 usługi w zakresie organizowania objazdowych wystaw zbiorów muzealnych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 sprzedaży i usług w zakresie organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki,
sklasyfikowanych w 47.00.69.0,
 renowacji dzieł sztuki i zbiorów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.11.0,
 usług bibliotek i archiwów, sklasyfikowanych w 91.01.1,
 usług związanych z działalnością miejsc i budynków historycznych, sklasyfikowanych w 91.03.10.0,
 usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych, sklasyfikowanych w 91.04.11.0.
91.02.20.0

Zbiory muzealne

Grupowanie to obejmuje:
 znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeteria
pocztowa "papier ostemplowany" i podobne, skasowane lub jeżeli nieskasowane to niebieżącej lub nowej
emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nominalną,
 zbiory i kolekcje historyczne, etnograficzne, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne lub
numizmatyczne,
 scenografię teatralną, tła studyjne lub podobne, malowane na płótnie, pod warunkiem, że są to antyki
przekraczające 100 lat,
 pojazdy mechaniczne stanowiące egzemplarze kolekcji o wartości historycznej,
 pozostałe antyki o wieku przekraczającym 100 lat.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naturalnych lub hodowanych pereł, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, bez względu na ich wiek,
sklasyfikowanych w 03.00.5, 08.99.21.0, 32.12.11.0.
91.03

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH
ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

91.03.10.0

Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością, udostępnianiem i zwiedzaniem historycznych miejsc, pomników i budynków,
 usługi konserwacji i ochrony miejsc, pomników i budynków, historycznych oraz zabytków obiektów
ruchomych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach
Sekcji F.
91.04

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ
OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH FORMAMI OCHRONY PRZYRODY

Klasa ta nie obejmuje:
 usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.1.
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91.04.11.0

Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością i zwiedzaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 usługi w zakresie utrzymywania i ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością obszarów ochrony przyrody, sklasyfikowanych w 91.04.12.0.
91.04.12.0

Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody,
włączając ochronę dzikiej przyrody

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością i zwiedzaniem parków narodowych, parków natury i obszarów chronionych,
 usługi związane z nadzorowaniem parków narodowych, parków natury i obszarów chronionych,
 usługi w zakresie utrzymywania i ochrony parków narodowych, parków natury i obszarów chronionych.
Grupowanie to obejmuje także usługi w zakresie ochrony i utrzymania dzikiej przyrody.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług wspomagających łowiectwo i wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanych w 93.19.13.0.
Dział 92

USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Dział ten obejmuje:
 działalność obiektów, takich jak: kasyna, sale do gry w bingo, terminale do gier wideo,
 usługi związane z grami losowymi, takimi jak: loterie i zakłady wyścigów konnych.
92.00

USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

92.00.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI

92.00.11.0

Usługi związane z grami losowymi stołowymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez kasyna w zakresie stołowych gier losowych, takich jak: ruletka, tryktrak [gra planszowa
dla dwóch graczy (ang. black gammon)], poker itp.
92.00.12.0

Usługi związane z udostępnianiem automatów do gier losowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem automatów do gier losowych,
 usługi związane z udostępnianiem terminali do loterii wideo (VLT),
 usługi związane z udostępnianiem gier rozrywkowych z nagrodami (AWP),
 usługi związane z udostępnianiem gry - koło fortuny (WOF).
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych, sklasyfikowanych
w 93.29.22.0.
92.00.13.0

Usługi związane z loterią i grami liczbowymi

Grupowanie to obejmuje:
 sprzedaż losów lotto,
 sprzedaż kart - zdrapek,
 usługi związane z grami w bingo,
 usługi związane z pozostałymi loteriami i grami liczbowymi.
92.00.14.0

Usługi związane z grami losowymi w trybie on-line

92.00.19.0

Pozostałe usługi związane z grami losowymi

92.00.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
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92.00.21.0

Usługi związane z zakładami wzajemnymi w trybie on-line

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z zakładani wzajemnymi dotyczącymi wyścigów konnych i wyścigów psów, w trybie on-line,
 usługi związane z zakładami wzajemnymi dotyczącymi konkurencji sportowych, w trybie on-line,
 usługi związane z zakładami wzajemnymi dotyczącymi innych konkurencji, w trybie on-line.
92.00.29.0

Pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi

Grupowanie to obejmuje:
 pozostałe usługi związane z zakładani wzajemnymi dotyczącymi wyścigów konnych i wyścigów psów,
 pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi dotyczącymi konkurencji sportowych,
 pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi dotyczącymi innych konkurencji.
Dział 93

USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

Dział ten obejmuje:
 usługi w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc
historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności
w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
Dział ten nie obejmuje:
 usług związanych z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej,
takiej jak: produkcja przedstawień teatralnych na żywo, koncertów, przedstawień operowych, baletowych
i pozostałych produkcji scenicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 90.
93.11

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

93.11.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów
sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory
do gry w kręgle, korty tenisowe, ujeżdżalnie itp.,
 usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub
amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych
w 68.32.13.0,
 wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 usług świadczonych w centrach fitness, sklasyfikowanych w 93.13.10.0
 usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.
93.12

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBÓW SPORTOWYCH

93.12.10.0

Usługi związane z działalnością klubów sportowych

Grupowanie to obejmuje
 usługi związane z organizowaniem imprez sportowych i zarządzaniem klubami sportowymi, takimi jak: kluby
piłkarskie, kluby kręgalskie, kluby pływackie, kluby golfowe, kluby bokserskie, kluby strzeleckie, kluby sportów
zimowych, kluby szachowe, kluby lekkoatletyczne itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez zawodowych instruktorów i indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych
w 85.51.10.0,
 usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0,
 usług związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub
amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0.
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93.13

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

93.13.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej i w kulturystyce.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez zawodowych instruktorów sportowych, nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych
w 85.51.10.0.
93.19

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM

93.19.11.0

Usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub
amatorów z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów
sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0, 93.12.10.0.
93.19.12.0

Usługi świadczone przez sportowców

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez indywidualnych sportowców działających na własny rachunek.
93.19.13.0

Usługi wspomagające działalność związaną ze sportem i rekreacją

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z organizacją lig sportowych,
 usługi świadczone przez sędziów i chronometrażystów,
 usługi wspomagające łowiectwo i wędkarstwo, sportowe i rekreacyjne,
 usługi pilotów obsługujących polowania,
 usługi przewodników związanych z wędkarstwem,
 usługi przewodników górskich,
 usługi stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,
 usługi związane z tresurą zwierząt wykorzystywanych do celów sportowych i rozrywkowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.10.0,
 usług związanych z tresurą psów przeznaczonych do stróżowania, sklasyfikowanych w 80.10.19.0,
 usług szkół sportowych, włączając usługi świadczone przez zawodowych instruktorów oraz indywidualnych
nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.
93.19.19.0

Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z wykonywaniem akrobacji powietrznych,
 usługi spadochroniarskie oraz związane z lotniarstwem,
 usługi związane z nurkowaniem z akwalungiem lub aparatem tlenowym,
 pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.
93.21

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WESOŁE MIASTECZKA I PARKI ROZRYWKI
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93.21.10.0

Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez parki rozrywki,
 usługi świadczone przez wesołe miasteczka,
 usługi świadczone przez karuzele,
 usługi związane z działalnością zabytkowych kolei.
93.29

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

93.29.1

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z REKREACJĄ

93.29.11.0

Usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez parki rekreacji i plaże (bez zakwaterowania), włączając wynajmowanie przebieralni,
szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z działalnością kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich,
sklasyfikowanych w 55.30.1.
93.29.19.0

Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z działalnością i udostępnianiem sal balowych, sal tanecznych i pozostałych obiektów
rekreacyjnych,
 obsługę stoków narciarskich,
 usługi związane z transportem rekreacyjnym, np. usługi przystani jachtowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 transportu pasażerskiego kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
sklasyfikowanego w 49.39.20.0,
 serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.10.0,
 usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0.
93.29.2

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ

93.29.21.0

Usługi związane z pokazami ogni sztucznych oraz przedstawieniami "światło i dźwięk"

93.29.22.0

Usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych, takich jak: fliper, piłkarzyki,
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z udostępnianiem automatów na monety do gier losowych, sklasyfikowanych w 92.00.12.0,
 usług świadczonych przez wesołe miasteczka i parki rozrywki, sklasyfikowanych w 93.21.10.0.
93.29.29.0

Pozostałe usługi związane z rozrywką, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z rozrywką, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak: walki byków, rodeo.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych
w 68.32.13.0,
 usług agentów lub agencji teatralnych i artystycznych występujących w imieniu indywidualnych osób,
sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 usług agencji zajmujących się obsadą ról kinowych, telewizyjnych i teatralnych, sklasyfikowanych w 78.10.12.0,
 usług świadczonych przez grupy teatralne i cyrkowe, sklasyfikowanych w 90.01.10.0.
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Sekcja S obejmuje:
 usługi świadczone przez organizacje członkowskie,
 usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
 usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego,
 usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne,
 usługi pogrzebowe i pokrewne,
 usługi związane z poprawą kondycji fizycznej,
 pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanych w 33.11.14.0,
 usług naprawy i konserwacji fotokopiarek, kalkulatorów, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,
 usług naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanych w 33.12.17.0,
 usług naprawy i konserwacji profesjonalnych przyrządów i aparatów do pomiaru czasu, sklasyfikowanych
w 33.13.11.0,
 usług parkingowych, sklasyfikowanych w 52.21.24.0,
 usług edukacyjnych świadczonych przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w dziale 85,
 usług w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w dziale 86,
 usług renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanych w 90.03.11.0.
Dział 94

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

Dział ten obejmuje:
 usługi świadczone przez organizacje, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub
promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Usługi te mogą przynosić korzyści także osobom, które nie
są członkami tych organizacji.
Dział ten nie obejmuje:
 usług komercyjnych prowadzonych przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach niniejszej klasyfikacji (np. w zakresie edukacji - odpowiednie grupowania Sekcji P, a w zakresie
opieki zdrowotnej - odpowiednie grupowania Sekcji Q).
Uwaga:
Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, tj.: interesom
pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy
grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej,
politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9).
94.11

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE I PRACODAWCÓW

94.11.10.0

Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z reprezentowaniem interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi,
w stosunkach międzyludzkich (public relations), przy negocjacjach i przed organizacjami pracodawców,
 usługi związane z rozpowszechnianiem informacji,
 pozostałe usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców, których członkowie zainteresowani
są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu i handlu, lub wzrostem gospodarczym i ogólnym
pewnych regionów, jak również podziałem politycznym bez względu na branżę, włączając usługi izb
handlowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) świadczonych w imieniu organizacji,
sklasyfikowanych w 70.21.10.0,
 usług świadczonych przez związki zawodowe, sklasyfikowanych w 94.20.10.0.
94.12

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE
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94.12.10.0

Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z reprezentowaniem, prowadzeniem negocjacji, rozpowszechnianiem informacji oraz
podobne usługi świadczone przez organizacje profesjonalne, których członkowie zainteresowani są szczególną
dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową, działalnością techniczną lub inną wybraną dziedziną,
 usługi stowarzyszeń naukowych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie edukacji świadczonych przez organizacje profesjonalne, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach działu 85.
94.20

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

94.20.10.0

Usługi świadczone przez związki zawodowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez związki zawodowe, których członkowie są z reguły pracownikami zainteresowanymi
w reprezentowaniu ich interesów w zakresie zarobków i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu negocjacji,
wspólnych akcji i rozpowszechniania informacji przez tego typu organizacje.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie edukacji świadczonych przez te organizacje, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach
działu 85.
94.91

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE RELIGIJNE

94.91.10.0

Usługi świadczone przez organizacje religijne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie praktyk religijnych, szkolenia i nauczania,
 usługi religijne, takie jak: udzielanie ślubów, usługi pogrzebowe itp.,
 usługi religijne, włączając usługi tego typu świadczone przez klasztory,
 usługi misjonarskie.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie edukacji świadczonych przez organizacje religijne, sklasyfikowanych w odpowiednich
grupowaniach działu 85,
 usług w zakresie opieki zdrowotnej świadczonych przez organizacje religijne, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działu 86,
 usług w zakresie pomocy społecznej świadczonych przez organizacje religijne, sklasyfikowanych
w odpowiednich grupowaniach działów 87, 88.
94.92

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE POLITYCZNE

94.92.10.0

Usługi świadczone przez organizacje polityczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez partie polityczne i podobne organizacje w zakresie rozpowszechniania informacji,
stosunków międzyludzkich (public relations), zbierania funduszy, uzyskiwania wpływów politycznych itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) świadczonych w imieniu tych organizacji,
sklasyfikowanych w 70.21.10.0.
94.99

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

94.99.1

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE (Z WYŁĄCZENIEM
PRZYZNAWANIA DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE), GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
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94.99.11.0

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę praw człowieka

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu propagowanie praw człowieka (takie jak:
wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne), poprzez rozpowszechnianie informacji, wpływy
polityczne, gromadzenie funduszy itp.
94.99.12.0

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę środowiska

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez organizacje ekologiczne i inne działające na rzecz ochrony środowiska poprzez
rozpowszechnianie informacji, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp.
94.99.13.0

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę i poprawę sytuacji
pewnych specjalnych grup społecznych

Grupowanie to obejmuje:

 usługi świadczone przez organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup społecznych,
np. osób niepełnosprawnych, grup etnicznych i mniejszościowych poprzez edukację, wpływy polityczne,
wspomaganie działalności i inicjatyw społecznych itp.
94.99.14.0

Usługi wspomagające działania na rzecz poprawy warunków życia ludności i inicjatyw społecznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez organizacje członkowskie wspierające inicjatywy społeczne poprzez
rozpowszechnianie informacji, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp.,
 usługi świadczone przez stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,
 pozostałe usługi świadczone przez organizacje wspomagające działania na rzecz poprawy warunków życia
ludności oraz inicjatywy społeczne i edukacyjne.
94.99.15.0

Usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez związki młodzieżowe i dziecięce,
 usługi świadczone przez organizacje studenckie, kluby i bractwa,
 usługi świadczone przez związki harcerskie itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług świadczonych przez domy studenckie, sklasyfikowanych w 55.90.11.0.
94.99.16.0

Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez stowarzyszenia agitujące do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej
(innej niż sport i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby
filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług profesjonalnych grup i organizacji artystycznych, sklasyfikowanych w 90.02.1,
 usług klubów sportowych, sklasyfikowanych w 93.12.10.0.
94.99.17.0

Usługi świadczone przez pozostałe organizacje społeczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez stowarzyszenia konsumentów,
 usługi świadczone przez związki motorowe,

 usługi świadczone przez stowarzyszenia kultywujące kontakty towarzyskie, takie jak: kluby rotariańskie, loże
itp.
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94.99.19.0

Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez stowarzyszenia właścicieli domów i stowarzyszenia lokatorów (inne niż do obrony
wspólnych interesów),

 usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
94.99.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

94.99.20.0

Usługi związane z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie lub fundacje, zazwyczaj
na finansowanie edukacji, badań naukowych lub realizację celów ogółu społeczeństwa lub interesów
społecznych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie udzielania kredytów, sklasyfikowanych w 64.19.2, 64.92.1,

 usług związanych ze zbieraniem funduszy na charytatywną działalność społeczną, sklasyfikowanych
w 88.99.19.0.
Dział 95

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO

Dział ten obejmuje:
 naprawę i utrzymanie peryferyjnego sprzętu komputerowego, takiego jak: komputery stacjonarne, komputery
przenośne, terminale komputerowe, układy pamięci i drukarki,
 naprawę sprzętu telekomunikacyjnego, takiego jak: faksy, krótkofalówki oraz elektronicznego sprzętu
powszechnego użytku, takiego jak: radioodbiorniki i telewizory,
 naprawę sprzętu domowego i ogrodniczego, takiego jak: kosiarki do trawy i dmuchawy,
 naprawę obuwia i wyrobów skórzanych, mebli i wyposażenia domu, odzieży i dodatków do odzieży, artykułów
sportowych, instrumentów muzycznych, artykułów hobbystycznych i innych artykułów użytku osobistego
i domowego.
Dział ten nie obejmuje:

 naprawy medycznej i diagnostycznej aparatury obrazującej, przyrządów pomiarowych i badawczych, narzędzi
laboratoryjnych, sprzętu radarowego i sonarów, sklasyfikowanej w 33.13.
95.11

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

95.11.10.0

Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych

Grupowanie to obejmuje usługi naprawy i konserwacji:
 komputerów stacjonarnych,
 komputerów przenośnych (laptopów),
 napędów dysków magnetycznych, dysków przenośnych i pozostałych układów pamięci,
 napędów dysków optycznych (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD- RW),
 drukarek,
 monitorów,
 klawiatury,
 akcesoriów typu mysz, joystick i manipulator kulkowy (trackball),
 wewnętrznych i zewnętrznych modemów komputerowych,
 wyspecjalizowanych terminali komputerowych,
 serwerów komputerowych,
 skanerów, włączając skanery kodów kreskowych,
 czytników kart magnetycznych (smart card),
 kasków (hełmów) do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
 rzutników komputerowych,
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 terminali komputerowych typu: bankomat (ATM); terminale kasowe (POS), które nie są obsługiwane
mechanicznie,
 podręcznych komputerów typu „hand-held” (PDA),
 regenerację płyt CD, DVD, PSX itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naprawy i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,
 naprawy i konserwacji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanych w 95.12.10.0.
95.12

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

95.12.10.0

Usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi naprawy i konserwacji telewizyjnych i radiowych nadajników przekaźnikowych,
 usługi naprawy i konserwacji telefonów (włączając telefony komórkowe), pagerów i faksów,
 usługi naprawy i konserwacji profesjonalnych kamer telewizyjnych i kamer wideo.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług naprawy kamer cyfrowych, sklasyfikowanych w 95.29.19.0.
95.21

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

95.21.10.0

Usługi naprawy i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Grupowanie to obejmuje usługi naprawy i konserwacji:
 telewizorów, radioodbiorników,
 magnetowidów (VCR),
 odtwarzaczy CD,
 kamer wideo użytku domowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy i konserwacji kalkulatorów, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,
 usług naprawy kamer cyfrowych, sklasyfikowanych w 95.29.19.0.
95.22

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU
UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

95.22.10.0

Usługi naprawy i konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego
i ogrodniczego

Grupowanie to obejmuje:
 naprawę i konserwację elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak:
 lodówek, zamrażarek, zmywarek, pralek, suszarek ubraniowych, elektrycznych urządzeń do gotowania
i podgrzewania potraw, odkurzaczy i pozostałych drobnych urządzeń użytku domowego,
 naprawę i konserwację sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, takiego jak:
 kosiarek do trawy, podkaszarek, dmuchaw do śniegu i liści, przycinarek itp.
95.23

USŁUGI NAPRAWY OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

95.23.10.0

Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych

Grupowanie to obejmuje:

 usługi naprawy obuwia, toreb bagażowych i podobnych wyrobów skórzanych.
95.24

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO

95.24.10.0

Usługi naprawy i konserwacji mebli i wyposażenia domowego

Grupowanie to obejmuje:
 tapicerowanie, obróbkę wykończającą, naprawę mebli i wyposażenia domowego,
 renowację mebli,
 montaż mebli wolnostojących.
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Grupowanie to nie obejmuje:
 usług produkcyjnych związanych z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia, sklasyfikowanych
w 31.00.91.0,
 usług produkcyjnych w zakresie wykończania nowych mebli, sklasyfikowanych w 31.09.91.0.
95.25

USŁUGI NAPRAWY ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

95.25.11.0

Usługi naprawy zegarów i zegarków

Grupowanie to nie obejmuje:
 usług naprawy zegarów kontrolnych, datowników, zamków z regulatorem czasowym i podobnej aparatury
do rejestrowania czasu, sklasyfikowanych w 33.13.11.0.
95.25.12.0

Usługi naprawy biżuterii

95.29

USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO

95.29.11.0

Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego

Grupowanie to obejmuje:
 cerowanie artystyczne, naprawę i przeróbki odzieży z materiałów tekstylnych,
 cerowanie artystyczne oraz usługi naprawy artykułów tekstylnych użytku domowego.
95.29.12.0

Usługi naprawy rowerów

95.29.13.0

Usługi naprawy i konserwacji instrumentów muzycznych

Grupowanie to obejmuje:
 usługi naprawy i konserwacji instrumentów muzycznych,
 usługi strojenia fortepianów i pozostałych instrumentów muzycznych.
95.29.14.0

Usługi naprawy i konserwacji sprzętu sportowego

Grupowanie to obejmuje:
 usługi naprawy i konserwacji sprzętu sportowego: nart śniegowych, desek snowboardowych, nart wodnych,
desek surfingowych, łyżew i wrotek i pozostałego sprzętu,
 usługi naprawy i konserwacji pozostałych artykułów i sprzętu do uprawiania sportów lub gier na otwartym
powietrzu (rakiet do tenisa i do gry w badmintona, kijów do golfa i hokeja itp.).
Grupowanie to nie obejmuje:
 naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 33.11.14.0.
95.29.19.0

Usługi naprawy i konserwacji pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie dorabiania kluczy i foliowania dokumentów,
 usługi naprawy i konserwacji artykułów i wyposażenia domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
np. artykułów oświetleniowych, zabawek, książek i pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
Grupowanie to nie obejmuje:
 naprawy mechanicznych narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej w 33.12.17.0,
 naprawy i renowacji prac artystycznych wykonywanych przez autorów, rzeźbiarzy i innych artystów,
sklasyfikowanych w 90.03.11.0.
Dział 96

POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI

Dział ten obejmuje:
 pranie i czyszczenie chemiczne wyrobów tekstylnych i futrzarskich,
 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 pogrzeby i działalność pokrewną,
 pozostałą indywidualną działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
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Dział ten nie obejmuje:
 peruk, sklasyfikowanych w 32.99.30.0,
 wypożyczania odzieży innej niż odzież robocza, nawet, jeśli czyszczenie tych rzeczy jest integralną częścią tej
działalności, sklasyfikowanego w 77.29.15.0,
 utrzymania terenów zieleni na cmentarzach, sklasyfikowanego w 81.30.12.0,
 usług świadczonych przez organizacje religijne w zakresie uroczystości pogrzebowych, sklasyfikowanych
w 94.91.10.0,

 naprawy i przeróbek odzieży itp., sklasyfikowanych w 95.29.11.0.
96.01

USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

96.01.11.0

Usługi prania samoobsługowego w urządzeniach na monety

Grupowanie to obejmuje:
 usługi prania samoobsługowego wyrobów włókienniczych w urządzeniach na monety.
96.01.12.0

Usługi czyszczenia chemicznego wszelkiego rodzaju odzieży, włączając odzież futrzaną

Grupowanie to obejmuje:
 usługi czyszczenia chemicznego odzieży i wyrobów tekstylnych, futrzarskich i skórzanych.
96.01.13.0

Usługi prasowania

Grupowanie to obejmuje usługi prasowania odzieży i wyrobów tekstylnych.
96.01.14.0

Usługi farbowania i barwienia

Grupowanie to obejmuje:
 usługi farbowania i barwienia wyrobów włókienniczych niezwiązane z produkcja tych wyrobów.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług farbowania i barwienia włókien i przędzy oraz tkanin i wyrobów włókienniczych, sklasyfikowanych
w 13.30.11.0, 13.30.13.0.
96.01.15.0

Usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych w domu

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone w domu w zakresie prania, mycia, czyszczenia i prasowania,
 usługi prania/czyszczenia mebli, dywanów, pledów, zasłon i firan, w domu klienta,
 usługi prania/czyszczenia tapicerki, dekoracji ściennych itp., w domu klienta,
 pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych w domu.
96.01.19.0

Pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Grupowanie to obejmuje:
 usługi prania, czyszczenia i prasowania odzieży i wyrobów tekstylnych dla grup zbiorowych i przedsiębiorstw,
 usługi prania, czyszczenia i prasowania dla/przez pralnie chemiczne,
 usługi prania/czyszczenie dywanów, tapicerki, dekoracji ściennych, itp.,
 usługi wypożyczania pościeli, ubrań roboczych przez pralnie,
 usługi w zakresie dostarczania pieluch.
Grupowanie to nie obejmuje:
 wypożyczania odzieży innej niż ubrania robocze, sklasyfikowanego w 77.29.15.0,
 usług czyszczenia na sucho, sklasyfikowanych w 96.01.12.0.
96.02

USŁUGI FRYZJERSKIE I POZOSTAŁE USŁUGI KOSMETYCZNE

96.02.1

USŁUGI FRYZJERSKIE I POZOSTAŁE USŁUGI KOSMETYCZNE

96.02.11.0

Usługi fryzjerskie damskie

Grupowanie to obejmuje:
 mycie, obcinanie, układanie włosów i podobne usługi fryzjerskie świadczone dla kobiet i dziewcząt.
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96.02.12.0

Usługi fryzjerskie męskie

Grupowanie to obejmuje:
 mycie, obcinanie, układanie włosów i podobne usługi fryzjerskie świadczone dla mężczyzn i chłopców,
 usługi golenia i przycinania brody.
96.02.13.0

Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure

Grupowanie to obejmuje:
 usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne,
 usługi wykonywania manicure i pedicure,
 usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie opieki zdrowotnej typu lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0.
96.02.14.0

Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu

96.02.19.0

Pozostałe usługi kosmetyczne

Grupowanie to obejmuje:
 usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi
i podczerwonymi,
 pozostałe usługi kosmetyczne.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 86.
96.02.2

LUDZKIE WŁOSY, NIEOBROBIONE

96.02.20.0

Ludzkie włosy, nieobrobione

Grupowanie to obejmuje:
 włosy ludzkie, nieobrobione, jak również myte lub odtłuszczone, włącznie z włosami ułożonymi równolegle,
ale nieułożonymi w taki sposób, aby cebulki i odpowiednio końce włosów były ułożone razem,
 odpadki z ludzkich włosów, nawet, jeśli powstały z włosów np. bielonych lub barwionych.
Grupowanie to nie obejmuje:
 włosów ludzkich (innych niż odpadki), które zostały obrobione w inny sposób, oprócz zwykłego mycia
i odtłuszczenia, np. ścienione, barwione, bielone, skręcone w loki lub przygotowane do wytworzenia
przypinanych włosów, peruk itd., sklasyfikowanych w 32.99.30.0,
 peruk, włosów ludzkich ułożonych w taki sposób, żeby cebulki i końce włosów były ułożone razem,
sklasyfikowanych w 32.99.30.0.
96.03

USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE

Klasa ta nie obejmuje:

 usług religijnych związanych z pogrzebem, sklasyfikowanych w 94.91.10.0.
96.03.11.0

Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji

Grupowanie to obejmuje:
 usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,
 usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,
 usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
 usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,
 usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów.
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96.03.12.0

Usługi pogrzebowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,
 usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,
 usługi balsamowania zwłok,
 usługi instytucji pogrzebowych,
 przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,
 usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w 94.91.10.0.
96.04

USŁUGI ZWIĄZANE Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

96.04.10.0

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

Grupowanie to obejmuje:
 usługi świadczone przez łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu
(z wyłączeniem masażu leczniczego) i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług w zakresie masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.13.0, 86.90.19.0,

 usług obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanych
w 93.13.10.0.
96.09

POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

96.09.11.0

Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi

Grupowanie to obejmuje:
 usługi związane z tresurą zwierząt domowych,
 usługi związane z wyżywieniem i opieką nad zwierzętami domowymi,
 usługi schronisk dla zwierząt domowych,
 usługi związane z pielęgnowaniem i tatuowaniem zwierząt domowych,
 usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych, sklasyfikowanych w 75.00.11.0,
 usług związanych z tresurą zwierząt wykorzystywanych do celów sportowych i rozrywkowych,
sklasyfikowanych w 93.19.13.0.
96.09.12.0

Usługi towarzyskie

Grupowanie to obejmuje także usługi agencji hostess oraz usługi prostytutek.
96.09.13.0

Usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, wagi, szafki
na monety, urządzenia do czyszczenia butów, automaty fotograficzne itp.
Grupowanie to nie obejmuje:
 usług związanych z automatami do gier na monety, sklasyfikowanych w 92.00.12.0, 93.29.22.0,
 usług prania samoobsługowego w urządzeniach na monety, sklasyfikowanych w 96.01.11.0.
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96.09.19.0

Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupowanie to obejmuje:
 usługi biur matrymonialnych,
 usługi w zakresie badań grafologicznych i genealogicznych,
 usługi astrologiczne, chiromantów i spirytystyczne,
 usługi w zakresie wiedzy tajemnej, wróżby (ezoteryka),
 usług w zakresie radiestezji (różdżkarstwa),
 usługi wykonywania tatuaży i piercingu,
 usługi świadczone przez czyścibutów, portierów, palaczy w kotłowni, pracowników wyznaczonych
do parkowania samochodów itp.,
 usługi toalet publicznych,
 pozostałe różnorodne usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Grupowanie to nie obejmuje:

 usług parkingowych, sklasyfikowanych w 52.21.24.0.
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Sekcja T USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH. RÓŻNORODNE WYROBY I USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
NA POTRZEBY WŁASNE
Sekcja T obejmuje:
 usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników do prac domowych, takich jak:
pokojówki, kucharze, kelnerzy, służący, kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy,
dozorcy, guwernantki, opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki,
 różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne; dotyczy
to: myślistwa, zbieractwa, hodowli, budowy miejsc schronienia dla zwierząt oraz produkcji odzieży, a także
innych wyrobów na własne potrzeby,
 różnorodne usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne, takie jak:
gotowanie, nauczanie, opieka nad członkami gospodarstwa domowego oraz inne usługi na własne potrzeby.
Dział 97

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

Dział ten obejmuje:
 usługi gospodarstw domowych zatrudniających personel do prac domowych, taki jak: pokojówki, kucharze,
kelnerzy, służący, kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy, dozorcy, guwernantki,
opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki itd. Produkt wytworzony w wyniku tej działalności ulega
konsumpcji przez gospodarstwo domowe.
97.00

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

Klasa ta obejmuje:
 usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające personel do prac domowych, taki jak:
pokojówki, kucharze, kelnerzy, służący, kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy,
dozorcy, guwernantki, opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki itd.
Klasa ta nie obejmuje:

 usług takich jak gotowanie, usługi ogrodnicze itp. świadczonych przez niezależnych dostawców usług (firmy
lub indywidualne osoby), sklasyfikowanych w zależności od rodzaju świadczonej usługi.
97.00.11.0

Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie
opieki nad dziećmi

Grupowanie to obejmuje:

 usługi gospodarstw domowych zatrudniających opiekunki, nianie i podobny personel do opieki nad dzieckiem.
97.00.12.0

Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie
pomocy osobom w podeszłym wieku, bez opieki medycznej

Grupowanie to obejmuje usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi
w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku, bez opieki medycznej, takie jak:
 pomoc przy myciu i ubieraniu się,
 pomoc w udziale w życiu intelektualnym i społecznym oraz wsparcie w zobowiązaniach administracyjnych,
 pomoc w zakupach i przygotowaniu posiłków i w jedzeniu,

 pomocy w poruszaniu się i w innych codziennych czynnościach osobom w podeszłym wieku (sprzątanie, pranie
i prasowanie itp.).
97.00.13.0

Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie
pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym, bez opieki medycznej

Grupowanie to obejmuje usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi
w zakresie
 pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym, bez opieki medycznej, takie jak:
 pomoc przy myciu i ubieraniu się, pomoc w jedzenie,
 pomoc w udziale w życiu intelektualnym i społecznym oraz wsparcie w zobowiązaniach administracyjnych,
 pomoc w zakupach i przygotowaniu posiłków,
 pomocy w poruszaniu się i w innych codziennych czynnościach osobom niepełnosprawnym (sprzątanie, pranie
i prasowanie itp.).
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Sekcja T USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH. RÓŻNORODNE WYROBY I USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
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97.00.14.0

Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących pozostałe usługi
w zakresie pomocy w życiu codziennym

Grupowanie to obejmuje usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących szeroki
zakres usług standardowe, jak i specjalistyczne, np.:
 pomoc domowa typu "złota rączka", w wykonywaniu drobnych napraw,
 utrzymanie porządku w domu i ogrodzie, pilnowanie domu,
 pranie, czyszczenie i prasowanie odzieży,
 robienie zakupów i przygotowywanie posiłków,
 spacery, karmienie i opieka nad zwierzętami,
 usługi wsparcia technicznego,
 kursy wsparcia w zakresie edukacji domowej,
 usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne realizowane w gospodarstwach domowych.
97.00.19.0

Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących pozostałe usługi
domowe

Grupowanie to obejmuje:
 usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników wyspecjalizowanych, takich jak: kucharze,
kelnerzy, lokaje, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, szoferzy, guwernantki, sekretarze, obsługa prywatnych
łodzi, samolotów i tym podobne.
Dział 98

RÓŻNORODNE WYROBY I USŁUGI PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE
NA POTRZEBY WŁASNE

Dział ten obejmuje:
 różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na własne potrzeby; dotyczy
to myślistwa, zbieractwa, hodowli, budowy miejsc schronienia dla zwierząt oraz produkcji odzieży, a także
innych wyrobów na własne potrzeby. W praktyce, jeśli gospodarstwa domowe wykonują także produkcję
towarów rynkowych, są one sklasyfikowane w odpowiednim grupowaniu produkcji przemysłowej. Jeżeli
zajmują się one głównie wytwarzaniem określonych wyrobów na własne potrzeby, są one sklasyfikowane we
właściwym grupowaniu produkcji przemysłowej,
 usługi świadczone przez gospodarstwa domowe na potrzeby własne, takie jak: gotowanie, nauczanie, opiekę
nad członkami gospodarstwa domowego oraz inne usługi na własne potrzeby. W praktyce, jeśli gospodarstwa
domowe wytwarzają także różnorodne wyroby na własne potrzeby, są one sklasyfikowane tam, gdzie
gospodarstwa domowe produkujące wyroby na potrzeby własne.
98.10

RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE
NA POTRZEBY WŁASNE

98.10.10.0

Różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne

Grupowanie to obejmuje:
 różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na własne potrzeby,
 myślistwo, zbieractwo, hodowlę, budowę miejsc schronienia dla zwierząt oraz produkcję odzieży, a także
innych wyrobów na własne potrzeby.
98.20

RÓŻNORODNE USŁUGI
NA POTRZEBY WŁASNE

ŚWIADCZONE

PRZEZ

PRYWATNE

GOSPODARSTWA

DOMOWE

98.20.10.0

Różnorodne usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne

Grupowanie to obejmuje:

 różnorodne usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na własne potrzeby, tj. gotowanie,
nauczanie, opiekę nad członkami gospodarstwa domowego i inne usługi.
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Sekcja U USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I EKSTERYTORIALNE
Sekcja U obejmuje:
 usługi świadczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz różnorodnego rodzaju wyspecjalizowane
organizacje międzynarodowe, takie jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Organizacja
Wyżywienia i Rolnictwa, Europejska Komisja Gospodarcza, Światowa Organizacja Handlu, Światowa
Organizacja Celna, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej,
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
 usługi świadczone przez organizacje eksterytorialne, takie jak: misje dyplomatyczne i konsularne lub inne
instytucje określone umowami międzynarodowymi, które znajdują się na terenie Polski.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usług misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami Polski, sklasyfikowanych
w 84.21.11.0.
Dział 99

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I EKSTERYTORIALNE

99.00

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I EKSTERYTORIALNE

99.00.10.0

Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne

566

SPIS TREŚCI
SEKCJA A

Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz

usługi

3

wspomagające
SEKCJA B

Produkty górnictwa i wydobywania

29

SEKCJA C

Produkty przetwórstwa przemysłowego

36

SEKCJA D

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca

woda i

343

Usługi dostarczania wody, ścieki i odpady oraz usługi związane z ich

346

powietrze do układów klimatyzacyjnych
SEKCJA E

rekultywacją
SEKCJA F

Obiekty budowlane i roboty budowlane

360

SEKCJA G

Handel hurtowy i detaliczny. Naprawa pojazdów samochodowych,

382

włączając motocykle
SEKCJA H

Transport i gospodarka magazynowa

400

SEKCJA I

Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne

419

SEKCJA J

Usługi w zakresie informacji i komunikacji

424

SEKCJA K

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

452

SEKCJA L

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

467

SEKCJA M

Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

471

SEKCJA N

Usługi administrowania i usługi wspierające

500

SEKCJA O

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; Usługi w zakresie

521

obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
SEKCJA P

Edukacja

531

SEKCJA Q

Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

537

SEKCJA R

Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne

546

SEKCJA S

Pozostałe usługi

554

SEKCJA T

Usługi gospodarstw domowych. Różnorodne wyroby

i usługi

564

Usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne

566

gospodarstw domowych na potrzeby własne
SEKCJA U

567

