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PKWiU 2004  PKWiU 2008  

Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
26.11.11 Odlewy niepoddane dalszej obróbce, 

szkło walcowane, ci ągnione lub 
dmuchane, w arkuszach, lecz 
niepoddane innej obróbce 

  

 26.11.11-13.00 Szyby niezbrojone ze szkła optycznego 
lanego lub walcowanego, włączając 
barwione, nieprzezroczyste 

23.11.11.0* Szkło lane i walcowane, ciągnione  
i dmuchane, w arkuszach, ale 
nieobrobione inaczej 

26.11.11-15.00 Szyby niezbrojone z pozostałego szkła 
lanego lub walcowanego, włączając 
barwione, nieprzezroczyste 

23.11.11.0*  

26.11.11-30.00 Szyby zbrojone ze szkła lanego lub 
walcowanego 

23.11.11.0*  

26.11.11-50.00 Kształtki ze szkła lanego lub walcowanego 23.11.11.0*  
26.11.11-75.00 Szkło optyczne ciągnione lub dmuchane, 

włączając barwione, nieprzezroczyste 
23.11.11.0*  

26.11.11-79.00 Szkło zabytkowe, inspektowe i pozostałe 
ciągnione lub dmuchane 

23.11.11.0*  

26.11.12 Szkło typu „float” i szkło 
powierzchniowo zagruntowane lub 
polerowane, w arkuszach, lecz 
niepoddane innej obróbce  

  

26.11.12-12.00 Szyby niezbrojone ze szkła typu "float"  
i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, z warstwą odbijającą  

23.11.12.0* Szkło typu float i szkło powierzchniowo 
zagruntowane lub polerowane,  
w arkuszach, ale nieobrobione inaczej 

26.11.12-14.00 Szyby niezbrojone ze szkła typu "float  
i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, z warstwą odbijającą,  
o grubości < = 3,5 mm 

23.11.12.0*  

26.11.12-17.00 Szyby niezbrojone ze szkła typu "float"  
i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, z warstwą odbijającą,  
o grubości > 3,5 mm, z wyłączeniem szyb 
inspektowych 

23.11.12.0*  

26.11.12-30.00 Szyby niezbrojone ze szkła typu "float"  
i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, barwione, z wyłączeniem 
szyb inspektowych 

23.11.12.0*  

26.11.12-80.00 Szyby niezbrojone ze szkła typu "float"  
i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.11.12.0*  

26.11.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą szkła 
płaskiego 

  

26.11.99-00.00 Usługi związane z produkcją szkła 
płaskiego 

23.11.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją szkła płaskiego 

26.12.11 Szkło w arkuszach, gi ęte, o obrobionych 
kraw ędziach, ryte, z wywierconymi 
otworami, emaliowane lub poddane innej 
obróbce, z wył ączeniem szkła 
oprawionego  w ramy lub wmontowanego 
w podło że 

  

26.12.11-50.00 Szkło optyczne z pozycji 26.11.11 
i 26.11.12, gięte, o obrobionych 
krawędziach, grawerowane, itd. 

23.12.11.0* Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych 
krawędziach, grawerowane, wiercone, 
emaliowane lub inaczej obrobione, ale 
nieoprawione ani nieobramowane 

26.12.11-90.00 Szkło z pozycji 26.11.11 i 26.11.12, gięte, 
o obrobionych krawędziach, grawerowane, 
itd., pozostałe 

23.12.11.0*  

26.12.12 Szkło bezpieczne   
26.12.12-15.00 Szkło bezpieczne hartowane 

(temperowane), używane w pojazdach 
mechanicznych 

23.12.12.0* Szkło bezpieczne 
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26.12.12-19.00 Szkło bezpieczne hartowane 
(temperowane), używane w statkach 
powietrznych i morskich oraz łodziach 

23.12.12.0* Szkło bezpieczne 

26.12.12-30.00 Szkło bezpieczne, hartowane 
(temperowane), pozostałe 

23.12.12.0*  

26.12.12-53.00 Szkło bezpieczne warstwowe, używane  
w statkach powietrznych i morskich oraz 
łodziach 

23.12.12.0*  

26.12.12-55.00 Szkło bezpieczne, warstwowe, używane  
w pojazdach mechanicznych 

23.12.12.0*  

26.12.12-70.00 Szkło bezpieczne, warstwowe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

23.12.12.0*  

26.12.13 Lustra ze szkła; wielo ścienne elementy 
izolacyjne ze szkła 

  

26.12.13-30.10 Szyby zespolone jednokomorowe 23.12.13.0* Lustra ze szkła; wielościenne elementy 
izolacyjne ze szkła 

26.12.13-30.20 Szyby zespolone wielokomorowe 23.12.13.0*  
26.12.13-30.90 Elementy izolacyjne ze szkła, 

wielościenne, pozostałe 
23.12.13.0*  

26.12.13-50.00 Lusterka wsteczne do pojazdów, ze szkła 23.12.13.0*  
26.12.13-90.00 Lustra szklane pozostałe, włączając  

w ramach 
23.12.13.0*  

26.12.90 Usługi wyko ńczeniowe w zakresie szkła 
płaskiego 

  

26.12.90-00.00 Usługi wykończeniowe w zakresie szkła 
płaskiego 

23.12.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją szkła płaskiego, 
profilowanego i poddanego dalszej 
obróbce 

26.13.11 Butelki, słoje, okr ągłe butle np. na leki, 
pozostałe pojemniki ze szkła, poza 
ampułkami; korki, pokrywy i pozostałe 
zamkni ęcia ze szkła  

  

26.13.11-10.00 Słoje szklane na przetwory, włączając słoje 
do sterylizacji oraz korki i przykrywki itp. 

23.13.11.0* Butelki, słoje i pozostałe pojemniki,  
ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, 
przykrywki i pozostałe zamknięcia ze 
szkła 

  23.13.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją szkła gospodarczego 

26.13.11-16.00 23.13.11.0*  
 

Pojemniki wykonane ze szklanych rur,  
z wyłączeniem słojów szklanych na 
przetwory 

23.13.99.0*  

26.13.11-22.00 23.13.11.0*  
 

Pojemniki szklane o pojemności 
nominalnej => 2,5 litra, z wyłączeniem 
słojów szklanych na przetwory 

23.13.99.0*  

26.13.11-28.00 23.13.11.0*  
 

Butle ze szkła bezbarwnego o pojemności 
nominalnej < 2,5 litra, do napojów  
i artykułów spożywczych, z wyłączeniem 
butelek pokrytych skórą wyprawioną lub 
wtórną; butelek do karmienia niemowląt 

23.13.99.0*  

26.13.11-34.00 23.13.11.0*  

 

Butle ze szkła barwnego o pojemności 
nominalnej < 2,5 litra do napojów  
i artykułów spożywczych, z wyłączeniem 
butelek pokrytych skórą wyprawioną lub 
wtórną; butelek do karmienia niemowląt 

23.13.99.0*  

26.13.11-40.00 23.13.11.0*  
 

Pojemniki szklane do napojów i wyrobów 
spożywczych, o pojemności nominalnej  
< 2,5 litra, z wyłączeniem butli; butelek 
pokrytych skórą wyprawioną lub wtórną; 
szkła gospodarczego; próżniowych butelek 
i naczyń 

23.13.99.0*  

26.13.11-46.00 23.13.11.0*  
 

Pojemniki szklane do produktów 
farmaceutycznych, o pojemności 
nominalnej < 2,5 litra 

23.13.99.0*  
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26.13.11-52.00 23.13.11.0* Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze 
szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, 
przykrywki i pozostałe zamknięcia ze 
szkła 

 

Pojemniki szklane o pojemności 
nominalnej < 2,5 litra do transportu lub 
pakowania towarów, z wyłączeniem do 
napojów i artykułów spożywczych; do 
leków i wyrobów leczniczych; pojemników 
wykonanych z rur szklanych 

23.13.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją szkła gospodarczego 

26.13.12 Kieliszki i szklanki,  z wył ączeniem 
szklano-ceramicznych 

  

26.13.12-15.00 23.13.12.0* Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem 
szklano-ceramicznych 

 

Kieliszki i szklanki ze szkła ołowiowego 
nabieranego ręcznie, ciętego lub inaczej 
dekorowanego 23.13.99.0*  

26.13.12-19.00 23.13.12.0*  
 

Kieliszki i szklanki ze szkła ołowiowego 
nabieranego ręcznie, pozostałe 23.13.99.0*  

26.13.12-35.00 23.13.12.0*  
 

Kieliszki i szklanki ze szkła ołowiowego 
nabieranego mechanicznie, ciętego lub 
inaczej dekorowanego 

23.13.99.0*  

26.13.12-39.00 23.13.12.0*  
 

Kieliszki i szklanki ze szkła ołowiowego, 
nabieranego mechanicznie, pozostałe 23.13.99.0*  

26.13.12-53.00 23.13.12.0*  
 

Szklanki i kieliszki, nabierane ręcznie, 
włączając ze szkła ciętego lub inaczej 
dekorowanego, z wyłączeniem ze szkła 
ołowiowego, szkła hartowanego,  
z tworzywa szklano-ceramicznego 

23.13.99.0*  

26.13.12-55.00 23.13.12.0*  
 

Kieliszki i szklanki ze szkła hartowanego 
nabieranego mechanicznie, z wyłączeniem 
ze szkła ołowiowego 

23.13.99.0*  

26.13.13 Wyroby ze szkła w rodzaju u żywanych 
do celów stołowych, kuchennych, 
toaletowych, biurowych, do dekoracji 
wnętrz itp. 

  

26.13.13-10.00 23.13.13.0* Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych 
do celów stołowych, kuchennych, 
toaletowych, biurowych, do dekoracji 
wnętrz itp. 

 

Wyroby stołowe lub kuchenne, ze szkła 
ołowiowego nabieranego ręcznie,  
z wyłączeniem z tworzywa  
szklano-ceramicznego, ze szkła 
hartowanego oraz szklanek i kieliszków 23.13.99.0*  

26.13.13-30.00 23.13.13.0*  
 

Wyroby stołowe lub kuchenne, ze szkła 
ołowiowego nabieranego mechanicznie,  
z wyłączeniem z tworzywa  
szklano-ceramicznego, ze szkła 
hartowanego oraz szklanek i kieliszków 

23.13.99.0*  

26.13.13-50.00 23.13.13.0*  

 

Wyroby stołowe lub kuchenne ze szkła  
o współczynniku rozszerzalności liniowej 
<= 5x10-6 na stopień Kelvina, w zakresie 
temperatury 0-300°C, z wył ączeniem  
z tworzywa szklano-ceramicznego, szkła 
ołowiowego, szkła hartowanego oraz 
szklanek i kieliszków 

23.13.99.0*  

26.13.13-60.00 Wyroby stołowe lub kuchenne, toaletowe  
i biurowe, do dekoracji wnętrz lub 
podobnych zastosowań; z tworzywa 
szklano-ceramicznego 

23.13.13.0*  

26.13.13-70.00 23.13.13.0*  
 

Wyroby stołowe lub kuchenne, włączając 
akwaria, ze szkła hartowanego nabieranego 
mechanicznie, z wyłączeniem z tworzywa 
szklano-ceramicznego, ze szkła 
ołowiowego oraz szklanek i kieliszków 

23.13.99.0*  

26.13.13-80.00 23.13.13.0*  
 

Wyroby stołowe lub kuchenne, ze szkła 
nabieranego ręcznie, z wyłączeniem  
z tworzywa szklano-ceramicznego, ze 
szkła ołowiowego, ze szkła hartowanego 
oraz szklanek i kieliszków 

23.13.99.0*  

26.13.14 Wkłady szklane do termosów 
i pozostałych naczy ń pró żniowych 
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26.13.14-00.00 Szklane wkłady do termosów i pozostałych 
naczyń próżniowych 

23.13.14.0 Wkłady szklane do termosów lub innych 
naczyń próżniowych 

  23.13.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją szkła gospodarczego 

26.13.91 Usługi wyko ńczeniowe w zakresie 
kieliszków i wyrobów ze szkła 

  

26.13.91-00.00 Usługi wykończeniowe w zakresie 
kieliszków i wyrobów ze szkła 

23.13.91.0 Usługi wykończeniowe w zakresie 
kieliszków i szklanek oraz innych 
wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych 
do celów stołowych lub kuchennych 

  23.13.99.0*  
26.13.92 Usługi wyko ńczeniowe w zakresie 

opakowa ń szklanych 
  

26.13.92-00.00 Usługi wykończeniowe w zakresie 
opakowań szklanych 

23.13.92.0 Usługi wykończeniowe w zakresie 
pojemników szklanych 

  23.13.99.0*  
26.14.11 Przędza w postaci ta śm i w pozostałych 

postaciach, niedoprz ędy, prz ędza  
i poci ęte skr ęcane linki z włókien 
szklanych 

  

26.14.11-10.00 Nici z włókna szklanego, odcinkowego,  
o długości = > 3 mm  ale < = 50 mm 

23.14.11.0* Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza  
i nici cięte, z włókien szklanych 

26.14.11-30.00 Włókno szklane ciągłe, włączając 
niedoprzędy 

23.14.11.0*  

26.14.11-50.00 Taśmy przędzy; przędza i nici szklane 
cięte, z włókna szklanego, z wyłączeniem 
nici szklanej ciętej na długość => 3 mm  
ale <= 50 mm 

23.14.11.0*  

26.14.11-70.00 Wyroby z włókna szklanego odcinkowego, 
pozostałe 

23.14.11.0*  

26.14.12 Arkusze cienkie, maty, materace, 
tektura i pozostałe wyroby z włókien 
szklanych, z wył ączeniem tkanin 

  

26.14.12-10.00 Maty z włókna szklanego, włączając z waty 
szklanej 

23.14.12.0* Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, 
wojłoki, płyty i pozostałe wyroby  
z włókien szklanych, z wyłączeniem 
tkanin 

26.14.12-30.00 Arkusze cienkie (woale) z włókna 
szklanego, włączając z waty szklanej 

23.14.12.0*  

26.14.12-50.00 Filce, materace i płyty z włókna szklanego 23.14.12.0*  
26.14.12-93.00 Wyroby z włókna szklanego, włókna 

nietekstylnego, luzem lub w kosmykach, 
pozostałe 

23.14.12.0*  

26.14.12-95.00 Wyścielenia i okładziny do izolacji rur  
z włókna szklanego 

23.14.12.0*  

26.14.12-99.00 Wyroby z włókien szklanych tekstylnych, 
pozostałe 

23.14.12.0*  

26.14.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą włókien 
szklanych 

  

26.14.99-00.00 Usługi związane z produkcją włókien 
szklanych 

23.14.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją włókien szklanych 

26.15.11 Szkło w masie, w postaci kulek, pr ętów 
lub rur, niepoddane obróbce; odpady  
i złom szklany, z wył ączeniem 
mikrokulek 

  

26.15.11-10.00 Stłuczki i pozostałe odpady oraz złom 
szklany; masa szklana 

23.19.11.0* Szkło w masie, w postaci kulek  
(z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub 
rur, nieobrobione 

  38.11.51.0* Odpady szklane 
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26.15.11-30.00 23.19.11.0* Szkło w masie, w postaci kulek  
(z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub 
rur, nieobrobione 

 

Szkło w postaci kulek, prętów, 
nieobrobione, z wyłączeniem mikrokulek 
 
 23.19.99.0* Usługi podwykonawców związane  

z produkcją pozostałego szkła 
przetworzonego, włączając szkło 
techniczne 

26.15.11-50.00 23.19.11.0*  

 

Rury szklane nieobrobione, włączając rury 
zawierające materiał fluoroscencyjny 
dodany do surowca, z wyłączeniem rur 
pokrytych wewnątrz materiałem 
fluoroscencyjnym 

23.19.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałego szkła 
przetworzonego, włączając szkło 
techniczne 

26.15.12 Płyty chodnikowe, cegły, płytki do 
wykładania podłóg, ścian, dachów  
i pozostałe wyroby ze szkła 
sprasowanego lub ukształtowanego  
w formach; szyby ze szkła ołowiowego 
itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe  
w blokach, płytach i podobnych formach  

  

26.15.12-00.00 Płyty chodnikowe, cegły, płytki do 
wykładania podłóg, ścian, dachów  
i pozostałe wyroby ze szkła sprasowanego 
lub ukształtowanego w formach; szyby ze 
szkła ołowiowego itp.; szkło 
wielokomórkowe i piankowe w blokach, 
płytach i podobnych formach  

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 

  23.19.99.0*  
26.15.21 Osłony ze szkła otwarte oraz ich szklane 

części, do lamp elektrycznych, lamp 
elektronopromieniowych i podobnych 

  

26.15.21-00.00 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane 
części, do lamp elektrycznych, lamp 
elektronopromieniowych i podobnych 

23.19.21.0 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane 
części do lamp elektrycznych, lamp 
elektronopromieniowych i podobnych 

  23.19.99.0*  
26.15.22 Szkło do zegarów i zegarków oraz szkło 

okularowe niepoddane obróbce 
optycznej oraz cz ęści do wytwarzania 
takich rodzajów szkła 

  

26.15.22-00.00 Szkło do zegarów i zegarków oraz szkło 
okularowe niepoddane obróbce optycznej 
oraz części do wytwarzania takich 
rodzajów szkła 

23.19.22.0 Szkło do zegarów, zegarków lub 
okularów, nieobrobione optycznie; 
wydrążone kule szklane i ich segmenty, 
do produkcji takich szkieł 

  23.19.99.0*  
26.15.23 Wyroby ze szkła do celów 

laboratoryjnych, higienicznych lub 
farmaceutycznych; ampułki szklane 

  

26.15.23-30.00 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, 
higienicznych lub farmaceutycznych, 
skalowane lub nie 

23.19.23.0* Wyroby ze szkła do celów 
laboratoryjnych, higienicznych lub 
farmaceutycznych; ampułki szklane 

  23.19.99.0*  
26.15.23-50.00 Ampułki szklane  23.19.23.0*  
  23.19.99.0*  
26.15.24 Części szklane do lamp i osprz ętu 

oświetleniowego, pod świetlane płyty  
z nazwami firm itp. 

  

26.15.24-00.00 Części szklane do lamp i osprzętu 
oświetleniowego, podświetlane płyty  
z nazwami firm itp. 

23.19.24.0 Części szklane do lamp i osprzętu 
oświetleniowego, podświetlane tablice 
informacyjne itp. 

  23.19.99.0*  
26.15.25 Izolatory elektryczne szklane   
26.15.25-00.00 Izolatory elektryczne szklane 23.19.25.0 Izolatory elektryczne szklane 
  23.19.99.0*  
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26.15.26 Wyroby szklane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

26.15.26-30.00 Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy 
optyczne ze szkła, nieobrobione optycznie 

23.19.26.0* Wyroby szklane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  23.19.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałego szkła 
przetworzonego, włączając szkło 
techniczne 

26.15.26-50.00 23.19.26.0*  
 

Kostki szklane i pozostała drobnica 
szklana, na mozaiki albo na podobne cele 
dekoracyjne, z wyłączeniem gotowych 
paneli i pozostałych dekoracyjnych 
motywów wykonanych z kostki mozaikowej 

23.19.99.0*  

26.15.26-70.00 23.19.26.0*  
 

Drobnica szklana, włączając paciorki, 
sztuczne perły, imitacje kamieni 
szlachetnych i podobne 

23.19.99.0*  

26.15.26-90.00 23.19.26.0*  
 

Wyroby szklane, pozostałe gdzie indziej 
niewymienione 23.19.99.0*  

26.15.91 Usługi w zakresie instalacji rur ze szkła 
włączając usługi instalacyjne w zakresie 
systemów rur szklanych w zakładach 
przemysłowych 

  

26.15.91-00.00 33.20.70* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

 

Usługi w zakresie instalacji rur ze szkła 
włączając usługi instalacyjne w zakresie 
systemów rur szklanych w zakładach 
przemysłowych 23.19.99.0*  

26.15.92 Usługi napraw i konserwacji rur ze szkła 
i systemów rur szklanych w zakładach 
przemysłowych 

  

26.15.92-00.00 33.19.10.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu i wyposażenia 

 

Usługi napraw i konserwacji rur ze szkła  
i systemów rur szklanych w zakładach 
przemysłowych 23.19.99.0*  

26.15.93 Usługi wyko ńczeniowe w zakresie 
pozostałych wyrobów ze szkła, 
włączając wyroby szklane do celów 
technicznych  

  

26.15.93-00.00 Usługi wykończeniowe w zakresie 
pozostałych wyrobów ze szkła, włączając 
wyroby szklane do celów technicznych  

23.19.91.0 Usługi wykończeniowe w zakresie 
pozostałego szkła przetworzonego, 
włączając szkło techniczne 

  23.19.99.0*  
26.21.11 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne  

i pozostałe wyroby gospodarstwa 
domowego i toaletowe, z porcelany 

  

26.21.11-30.00 Zastawy stołowe i naczynia kuchenne  
z porcelany 

23.41.11.0* Zastawy stołowe, naczynia kuchenne 
oraz pozostałe artykuły gospodarstwa 
domowego i toaletowe, z porcelany, 
również chińskiej 

26.21.11-50.00 Artykuły gospodarstwa domowego  
i toaletowe gdzie indziej niesklasyfikowane, 
z porcelany, włączając chińską 

23.41.11.0*  

26.21.12 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne  
i pozostałe wyroby gospodarstwa 
domowego i toaletowe, z wył ączeniem 
porcelany 

  

26.21.12-10.00 Zastawy stołowe i pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego z ceramiki 
zwykłej 

23.41.12.0* Zastawy stołowe, naczynia kuchenne 
oraz pozostałe artykuły gospodarstwa 
domowego i toaletowe, z wyłączeniem  
z porcelany, również chińskiej 

26.21.12-30.00 Zastawy stołowe i pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego z kamionki 

23.41.12.0*  

26.21.12-50.00 Zastawy stołowe i pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego z ceramiki 
porowatej lub szlachetnej 

23.41.12.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 181

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

26.21.12-90.00 Zastawy stołowe i inne artykuły 
gospodarstwa domowego z ceramiki, 
pozostałe 

23.41.12.0* Zastawy stołowe, naczynia kuchenne 
oraz pozostałe artykuły gospodarstwa 
domowego i toaletowe, z wyłączeniem  
z porcelany, również chińskiej 

26.21.13 Statuetki i pozostałe dekoracyjne 
wyroby ceramiczne 

  

26.21.13-30.00 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne  
z porcelany, włączając chińską 

23.41.13.0* Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby 
dekoracyjne 

26.21.13-50.00 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne 
ceramiczne, z wyłączeniem porcelany 

23.41.13.0*  

26.21.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
ceramiki gospodarstwa domowego  
i ceramiki ozdobnej 

  

26.21.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
ceramiki gospodarstwa domowego  
i ceramiki ozdobnej 

23.41.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów ceramicznych 
stołowych i ozdobnych 

26.22.10 Wyroby sanitarne ceramiczne   
26.22.10-30.00 Wyroby sanitarne z porcelany 23.42.10.0* Wyroby sanitarne ceramiczne 
26.22.10-50.00 Wyroby sanitarne ceramiczne, pozostałe 23.42.10.0*  
26.22.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 

ceramicznych wyrobów sanitarnych 
  

26.22.99-00.00 Usługi związane z produkcją ceramicznych 
wyrobów sanitarnych 

23.42.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją ceramicznych wyrobów 
sanitarnych 

26.23.10 Izolatory ceramiczne i elementy 
ceramicznego osprz ętu izolacyjnego 

  

26.23.10-33.00 Izolatory elektryczne ceramiczne,  
z wyłączeniem części metalowych 

23.43.10.0* Izolatory elektryczne ceramiczne; 
elementy ceramicznego osprzętu 
izolacyjnego do maszyn, urządzeń  
i sprzętu elektrycznego 

26.23.10-35.00 Izolatory elektryczne ceramiczne  
z częściami metalowymi, dla 
napowietrznych energetycznych linii 
przesyłowych i linii trakcyjnych 

23.43.10.0*  

26.23.10-39.00 Izolatory elektryczne ceramiczne  
z częściami metalowymi, pozostałe 

23.43.10.0*  

26.23.10-53.00 Elementy izolacyjne ceramiczne dla 
urządzeń elektrycznych, zawierające  
= > 80 % tlenków metali w masie 

23.43.10.0*  

26.23.10-55.00 Elementy izolacyjne ceramiczne dla 
urządzeń elektrycznych, pozostałe 

23.43.10.0*  

26.23.90 Usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych izolatorów ceramicznych 
i elementów ceramicznego osprz ętu 
instalacyjnego 

  

26.23.90-00.00 Usługi w zakresie instalacji elektrycznych 
izolatorów ceramicznych i elementów 
ceramicznego osprzętu instalacyjnego 

33.20.50.0* Usługi instalowania urządzeń 
elektrycznych 

26.23.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą izolatorów 
ceramicznych i elementów 
ceramicznego osprz ętu instalacyjnego  

  

26.23.99-00.00 Usługi związane z produkcją izolatorów 
ceramicznych i elementów ceramicznego 
osprzętu instalacyjnego  

23.43.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją izolatorów ceramicznych  
i elementów ceramicznego osprzętu 
izolacyjnego 

26.24.11 Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych i innych 
technicznych, wykonane z porcelany 

  

26.24.11-00.00 Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych i innych 
technicznych, wykonane z porcelany 

23.44.11.0 Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych lub innych 
technicznych, z porcelany, również 
chińskiej 
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26.24.12 Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych i innych 
technicznych, z wył ączeniem porcelany 

  

26.24.12-00.00 Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych i innych 
technicznych, z wyłączeniem porcelany 

23.44.12.0* Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych lub innych 
technicznych, z wyłączeniem  
z porcelany, również chińskiej 

26.24.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
ceramicznych do celów technicznych  

  

26.24.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
ceramicznych do celów technicznych  

23.44.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów 
ceramicznych do celów technicznych 

26.25.11 Wyroby ceramiczne do zastosowa ń 
rolniczych oraz do pakowania  
i transportu towarów 

  

26.25.11-00.00 Koryta, wanny ceramiczne w rodzaju 
używanych w rolnictwie, ceramiczne 
garnki, opakowania ceramiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

23.49.11.0 Wyroby ceramiczne w rodzaju 
stosowanych w rolnictwie, do transportu 
lub pakowania towarów 

26.25.12 Wyroby ceramiczne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane,  
z wył ączeniem budowlanych 

  

26.25.12-30.00 Wyroby z porcelany, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.49.12.0* Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

26.25.12-55.00 Wyroby z ceramiki zwykłej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

23.49.12.0*  

26.25.12-59.00 Wyroby ceramiczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

23.49.12.0*  

26.25.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
ceramicznych gdzie indziej 
niesklasyfikowanych  

  

26.25.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
ceramicznych gdzie indziej 
niesklasyfikowanych  

23.49.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów 
ceramicznych 

26.26.11 Cegły, pustaki, płytki ścienne, 
podłogowe, dachówka i pozostałe 
wyroby ceramiczne z krzemionkowych 
skał kopalnych lub podobnych ziem 
krzemionkowych 

  

26.26.11-00.00 Cegły, pustaki, płytki ścienne, podłogowe, 
dachówka i pozostałe wyroby ceramiczne  
z krzemionkowych skał kopalnych lub 
podobnych ziem krzemionkowych 

23.20.11.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe 
wyroby ceramiczne z krzemionkowych 
skał kopalnych lub podobnych ziem 
krzemionkowych 

26.26.12 Cegły ogniotrwałe, pustaki, płytki 
ścienne, podłogowe, dachówka  
i podobne ogniotrwałe wyroby 
ceramiczne do celów budowlanych,  
z wył ączeniem wykonanych  
z krzemionkowych skał kopalnych lub 
podobnych ziem krzemionkowych 

  

26.26.12-10.00 Cegły, bloki, płytki i podobne ogniotrwałe 
wyroby ceramiczne, inne niż z pozycji 
26.26.11, zawierające oddzielnie lub razem 
> 50% masy magnezu, wapnia lub chromu 
wyrażonych jako MgO, CaO, Cr203 

23.20.12.0* Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne 
ogniotrwałe ceramiczne wyroby 
konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych 
skał kopalnych lub podobnych ziem 
krzemionkowych 

26.26.12-33.00 Cegły, bloki, płytki i podobne ogniotrwałe 
wyroby ceramiczne, inne niż z pozycji 
26.26.11, zawierające => 93% masy 
krzemionki (SiO2) 

23.20.12.0*  

26.26.12-35.00 Cegły, bloki, płytki i podobne ogniotrwałe 
wyroby ceramiczne, inne niż  
z poz.26.26.11, zawierające > 7 %  
ale < 45% masy tlenku glinu (Al2O3) 

23.20.12.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 183

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

26.26.12-37.00 Cegły, bloki, płytki i podobne ogniotrwałe 
wyroby ceramiczne, inne niż w pozycji 
26.26.11, zawierające > 50% masy tlenku 
glinu (Al2O3), krzemionki (SiO2) lub 
mieszaniny lub ich związków, lub < 93% 
masy krzemionki (SiO2) lub zawierające  
< 7% lub => 45% masy tlenku glinu (Al2O3) 

23.20.12.0* Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne 
ogniotrwałe ceramiczne wyroby 
konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych 
skał kopalnych lub podobnych ziem 
krzemionkowych 

26.26.12-90.00 Cegły, bloki, płytki i podobne  ogniotrwałe 
wyroby ceramiczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.20.12.0*  

26.26.13 Cementy, zaprawy, masy betonowe  
i podobne mieszaniny ogniotrwałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

26.26.13-00.00 Cementy, zaprawy, masy betonowe  
i podobne mieszaniny ogniotrwałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

23.20.13.0 Cementy, zaprawy, masy betonowe  
i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

26.26.14 Produkty ogniotrwałe niewypalane  
i pozostałe ogniotrwałe wyroby 
ceramiczne 

  

26.26.14-10.00 Wyroby zawierające magnezyt, dolomit lub 
chromit 

23.20.14.0* Wyroby ogniotrwałe niewypalane  
i pozostałe ogniotrwałe wyroby 
ceramiczne 

26.26.14-30.00 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne, inne niż  
z pozycji 26.26.11 i 26.26.12, zawierające  
> 25% masy grafitu lub pozostałych postaci 
węgla 

23.20.14.0*  

26.26.14-55.00 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne pozostałe, 
inne niż w pozycji 26.26.11 i 26.26.12, 
zawierające < 45% masy tlenku glinu 
(Al2O3) 

23.20.14.0*  

26.26.14-59.00 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne pozostałe, 
inne niż w pozycji 26.26.11 i 26.26.12, 
zawierające => 45% masy tlenku glinu 
(Al2O3) 

23.20.14.0*  

26.26.14-90.00 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne, inne niż  
z pozycji 26.26.11 i 26.26.12, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.20.14.0*  

26.26.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
ceramicznych ogniotrwałych  

  

26.26.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
ceramicznych ogniotrwałych  

23.20.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów ogniotrwałych 

26.30.10 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe   
26.30.10-10.00 Płytki, kostki i podobne wyroby mozaikowe 

ceramiczne nieszkliwione, o powierzchni  
< 49 cm2 

23.31.10.0* Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe 
ceramiczne 

26.30.10-20.00 Płytki, kostki i podobne wyroby mozaikowe 
ceramiczne szkliwione, o powierzchni  
< 49 cm2  

23.31.10.0*  

26.30.10-30.00 Płytki ceramiczne nieszkliwione, podwójne 
typu „Spaltplatten” 

23.31.10.0*  

26.30.10-53.00 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne 
kamionkowe nieszkliwione  

23.31.10.0*  

26.30.10-55.00 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne  
z ceramiki porowatej lub szlachetnej 
nieszkliwione 

23.31.10.0*  

26.30.10-59.00 Płyty ceramiczne nieszkliwione, pozostałe 23.31.10.0*  
26.30.10-71.00 Płyty ceramiczne szkliwione, podwójne 

typu „Spaltplatten” 
23.31.10.0*  

26.30.10-73.00 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne 
kamionkowe, szkliwione, o powierzchni  
> 90cm2 

23.31.10.0*  

26.30.10-75.00 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne  
z ceramiki porowatej lub szlachetnej, 
szkliwione, o powierzchni > 90cm2 

23.31.10.0*  
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26.30.10-79.00 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne  
z ceramiki, szkliwione, pozostałe 

23.31.10.0* Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe 
ceramiczne 

26.30.99 Usługi zwi ązane z  produkcj ą płytek 
ceramicznych i płyt chodnikowych 

  

26.30.99-00.00 Usługi związane z  produkcją płytek 
ceramicznych i płyt chodnikowych 

23.31.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją płytek ceramicznych i płyt 
chodnikowych ceramicznych 

26.40.11 Cegły ceramiczne nieogniotrwałe, bloki 
posadzkowe, pustaki ścienne  
i stropowe i podobne wyroby 
ceramiczne 

  

26.40.11-10.11 Cegły ceramiczne 23.32.11.0* Cegły budowlane ceramiczne  
i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, 
pustaki ścienne i stropowe itp. 

26.40.11-10.12 Pustaki ścienne ceramiczne 23.32.11.0*  
26.40.11-10.19 Elementy budowlane, ceramiczne, 

wypalane z gliny, stosowane pod 
oblicowaniem, pozostałe 

23.32.11.0*  

26.40.11-10.21 Cegły ceramiczne stosowane do licowania 23.32.11.0*  
26.40.11-10.29 Elementy ceramiczne stosowane do 

licowania, pozostałe 
23.32.11.0*  

26.40.11-10.31 Ceramiczne cegły do wykładania podłóg  
i nawierzchni drogowych 

23.32.11.0*  

26.40.11-10.39 Elementy do wykładania podłóg  
i nawierzchni drogowych, pozostałe 

23.32.11.0*  

26.40.11-30.10 Pustaki stropowe, ceramiczne 23.32.11.0*  
26.40.11-30.90 Elementy stropowe, ceramiczne, pozostałe 23.32.11.0*  
26.40.12 Dachówki, nasady, nadstawki  

i okładziny, dekoracje architektoniczne  
i pozostałe ceramiczne wyroby do celów 
budowlanych 

  

26.40.12-50.10 Dachówki ceramiczne 23.32.12.0* Dachówki, nasady kominowe, wkłady 
kominowe, ozdoby architektoniczne  
i pozostałe ceramiczne materiały 
budowlane 

26.40.12-50.20 Gąsiory dachowe ceramiczne 23.32.12.0*  
26.40.12-50.90 Elementy dachowe, ceramiczne, pozostałe 23.32.12.0*  
26.40.12-70.00 Nasady i wykładziny kominowe  

i wentylacyjne oraz pozostałe wyroby 
ceramiczne budowlane 

23.32.12.0*  

26.40.13 Rury, przewody, rynny i zł ącza rurowe, 
ceramiczne 

  

26.40.13-00.10 Rury drenarskie, ceramiczne 23.32.13.0* Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, 
ceramiczne 

26.40.13-00.20 Rury kanalizacyjne z kamionki normalnej 23.32.13.0*  
26.40.13-00.90 Rury, przewody, rynny i złącza rurowe, 

ceramiczne, pozostałe 
23.32.13.0*  

26.40.91 Usługi w zakresie instalacji 
ceramicznych rur, przewodów, osprz ętu 
rynien i rur, wł ączając usługi 
instalacyjne systemów rur w zakładach 
przemysłowych  

  

26.40.91-00.00 Usługi w zakresie instalacji ceramicznych 
rur, przewodów, osprzętu rynien i rur, 
włączając usługi instalacyjne systemów rur 
w zakładach przemysłowych  

33.20.70* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

26.40.92 Usługi napraw i konserwacji 
ceramicznych rur, przewodów, osprz ętu 
rynien i rur i systemów ceramicznych 
rur w zakładach przemysłowych  

  

26.40.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji ceramicznych 
rur, przewodów, osprzętu rynien i rur  
i systemów ceramicznych rur w zakładach 
przemysłowych  

33.19.10.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu i wyposażenia 
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26.40.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą cegieł, 
dachówek i pozostałych ceramicznych 
materiałów budowlanych  

  

26.40.99-00.00 Usługi związane z produkcją cegieł, 
dachówek i pozostałych ceramicznych 
materiałów budowlanych  

23.32.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją cegieł, płytek, dachówek  
i materiałów budowlanych, z wypalanej 
gliny 

26.51.11 Klinkier cementowy   
26.51.11-00.00 Klinkier cementowy 23.51.11.0 Klinkier cementowy 
26.51.12 Cement portlandzki, cement glinowy, 

cement żużlowy i podobne rodzaje 
cementu hydraulicznego 

  

26.51.12-10.00 Cement portlandzki biały 23.51.12.0* Cement portlandzki, cement glinowy, 
cement żużlowy i podobne rodzaje 
cementu hydraulicznego 

26.51.12-30.00 Cement portlandzki szary, włączając 
cement mieszany 

23.51.12.0*  

26.51.12-50.00 Cement glinowy 23.51.12.0*  
26.51.12-90.10 Cement hutniczy 23.51.12.0*  
26.51.12-90.90 Cementy hydrauliczne pozostałe 23.51.12.0*  
26.51.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą cementu   
26.51.99-00.00 Usługi związane z produkcją cementu 23.51.99.0 Usługi podwykonawców związane  

z produkcją cementu 
26.52.10 Wapno   
26.52.10-33.00 Wapno palone 23.52.10.0* Wapno palone, wapno gaszone i wapno 

hydrauliczne 
26.52.10-35.00 Wapno gaszone 23.52.10.0*  
26.52.10-50.00 Wapno hydrauliczne  23.52.10.0*  
26.52.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wapna   
26.52.99-00.00 Usługi związane z produkcją wapna 23.52.99.0* Usługi podwykonawców związane  

z produkcją wapna i gipsu 
26.53.10 Gips   
26.53.10-00.00 Spoiwa gipsowe zawierające gips palony 

lub siarczan wapniowy 
23.52.20.0 Gips 

26.53.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą gipsu   
26.53.99-00.00 Usługi związane z produkcją gipsu 23.52.99.0*  
26.61.11 Płyty, wł ączając chodnikowe, cegły  

i podobne wyroby z betonu lub ze 
sztucznego kamienia 

  

26.61.11-30.10 Bloki ścienne z betonu lekkiego 23.61.11.1* Płyty chodnikowe, bloczki i podobne 
wyroby z betonu 

26.61.11-30.20 Cegły z betonu lekkiego 23.61.11.1*  
26.61.11-30.30 Elementy ścienne silikatowe 23.61.11.1*  
26.61.11-30.90 23.61.11.1*  
 

Bloki ścienne i cegły z cementu, betonu lub 
ze sztucznego kamienia, pozostałe 23.61.11.2* Płytki, płyty chodnikowe, bloczki  

i podobne wyroby z cementu lub ze 
sztucznego kamienia 

26.61.11-50.10 Płyty dachowe z cementu 23.61.11.2*  
26.61.11-50.20 Płyty chodnikowe i podobne wyroby  

z betonu 
23.61.11.1*  

26.61.11-50.30 Płyty chodnikowe i podobne wyroby ze 
sztucznego kamienia 

23.61.11.2*  

26.61.11-50.40 23.61.11.1*  
 

Płyty i podobne wyroby z betonu i ze 
sztucznego kamienia, pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

23.61.11.2*  

26.61.12 Elementy konstrukcyjne prefabrykowane 
dla budownictwa z betonu lub 
sztucznego kamienia 
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26.61.12-00.00 Elementy konstrukcji prefabrykowane dla 
budownictwa z betonu, cementu lub 
sztucznego kamienia 

23.61.12.1 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa lub inżynierii lądowej  
i wodnej z betonu 

  23.61.12.2 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa lub inżynierii lądowej  
i wodnej z cementu lub ze sztucznego 
kamienia 

26.61.13 Rury z betonu lub ze sztucznego 
kamienia 

  

26.61.13-00.10 Rury z betonu  23.69.19.0* Wyroby z cementu, betonu lub 
sztucznego kamienia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.61.13-00.20 Rury ze sztucznego kamienia 23.69.19.0*  
26.61.20 Budynki prefabrykowane z betonu   
26.61.20-00.00 Budynki prefabrykowane z betonu 23.61.20.0 Budynki prefabrykowane z betonu 
26.61.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów  

z betonu do celów budowlanych 
  

26.61.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów  
z betonu do celów budowlanych 

23.61.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów z betonu do celów 
budowlanych 

26.62.10 Wyroby z gipsu do celów budowlanych   
26.62.10-50.00 Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne 

wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie 
gipsu, licowane lub wzmocnione papierem 
lub tekturą 

23.62.10.0* Wyroby z gipsu do celów budowlanych 

26.62.10-90.10 Bloki ścienne z gipsu 23.62.10.0*  
26.62.10-90.20 Płyty ścienne z gipsu 23.62.10.0*  
26.62.10-90.90 Płyty, arkusze, tafle, płytki i pozostałe 

elementy budowlane z gipsu lub  
mieszanki na bazie gipsu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.62.10.0*  

26.62.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów  
z gipsu do celów budowlanych 

  

26.62.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów  
z  gipsu do celów budowlanych 

23.62.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów z gipsu do celów 
budowlanych 

26.63.10 Masa betonowa    
26.63.10-00.10 Beton zwykły towarowy 23.63.10.0* Masa betonowa prefabrykowana 
26.63.10-00.90 Masa  betonowa prefabrykowana, 

pozostała 
23.63.10.0*  

26.63.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą masy 
betonowej 

  

26.63.99-00.00 Usługi związane z produkcją masy 
betonowej 

23.63.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją masy betonowej 
prefabrykowanej 

26.64.10 Zaprawy murarskie i suchy beton   
26.64.10-00.00 Zaprawy murarskie i suchy beton 23.64.10.0 Zaprawy murarskie 
26.64.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą zaprawy 

murarskiej 
  

26.64.99-00.00 Usługi związane z produkcją zaprawy 
murarskiej 

23.64.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją zapraw murarskich 

26.65.11 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne 
wyroby z włókien ro ślinnych, słomy, 
wiórów, trocin, pyłu lub innych 
odpadów drewna, aglomerowanych 
cementem, gipsem lub innym spoiwem 
mineralnym 

  

26.65.11-00.00 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby  
z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, 
pyłu lub innych odpadów drewna, 
aglomerowanych cementem, gipsem lub 
innym spoiwem mineralnym 

23.65.11.0 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne 
wyroby z włókien roślinnych, słomy lub 
odpadów drewna aglomerowanych 
spoiwem mineralnym 
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26.65.12 Wyroby azbestowo-cementowe, 
wiórowo-cementowe i tym podobne 

  

26.65.12-30.00 Tafle, płyty i podobne wyroby z materiału 
będącego mieszaniną cementu z: celulozą; 
azbestem; włóknami roślinnymi; 
polimerami syntetycznymi; włóknami 
szklanymi lub metalowymi 

23.65.12.0* Wyroby azbestowo-cementowe, 
wiórowo-cementowe itp. 

26.65.12-50.00 Rury; przewody i kształtki rurowe  
z materiału będącego mieszaniną cementu 
z: celulozą; azbestem; włóknami roślinnymi; 
polimerami syntetycznymi; włóknami 
szklanymi lub metalowymi 

23.65.12.0*  

26.65.12-90.00 Wyroby azbestowo-cementowe, 
celulozowo-cementowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.65.12.0*  

26.65.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
azbestowo-cementowych  
i wiórowo-cementowych 

  

26.65.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
azbestowo-cementowych  
i wiórowo-cementowych 

23.65.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów  
włókno-cementowych itp. 

26.66.11 Wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie 
gipsu pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

26.66.11-00.00 Wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie 
gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.69.11.0 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek 
na bazie gipsu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.66.12 Wyroby z betonu lub ze sztucznego 
kamienia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

26.66.12-00.00 Wyroby z betonu lub ze sztucznego 
kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.69.19.0* Wyroby z cementu, betonu lub 
sztucznego kamienia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.66.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
pozostałych wyrobów z betonu i gipsu  

  

26.66.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
wyrobów z betonu i gipsu  

23.69.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów  
z betonu, gipsu lub cementu 

26.70.11 Marmur, trawertyn, alabaster, poddane 
obróbce; sztucznie barwione granulki  
i proszek z marmuru, trawertynu, 
alabastru 

  

26.70.11-00.00 Marmur, trawertyn, alabaster, poddane 
obróbce; sztucznie barwione granulki  
i proszek z marmuru, trawertynu, alabastru 

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 

26.70.12 Kamienie ozdobne lub budowlane, 
poddane obróbce, pozostałe i wyroby  
z nich; pozostałe granulki i proszek  
z naturalnego kamienia sztucznie 
barwione; wyroby z łupków scalonych  

  

26.70.12-10.00 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, 
krawężniki i płyty chodnikowe z kamienia 
naturalnego, z wyłączeniem łupków 

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 

26.70.12-30.00 Kostki, płytki i podobne wyroby z kamieni 
naturalnych, sztucznie barwione ziarna, 
odłamki i proszek z kamieni naturalnych, 
włącznie z łupkami 

23.70.12.0*  
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26.70.12-40.00 Kamienie wapienne obrobione oraz wyroby 
z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane 

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 

26.70.12-60.00 Elementy kamienne granitowe obrobione 
oraz wyroby z nich 

23.70.12.0*  

26.70.12-80.00 Elementy kamienne obrobione  
z pozostałych kamieni oraz wyroby z nich, 
gdzie indziej niesklasyfikowane  

23.70.12.0*  

26.70.12-90.00 Łupki obrobione i wyroby z łupków lub  
z łupków aglomerowanych 

23.70.12.0*  

26.70.13 Usługi obróbki kamienia   
26.70.13-00.00 Usługi obróbki kamienia 23.70.99.0* Usługi podwykonawców związane  

z produkcją kamieni ciętych, 
formowanych i wykończonych 

26.70.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą kamienia 
ozdobnego lub budowlanego, 
poddanego obróbce oraz wyrobów  
z niego 

  

26.70.99-00.00 Usługi związane z produkcją kamienia 
ozdobnego lub budowlanego, poddanego 
obróbce oraz wyrobów z niego 

23.70.99.0*  

26.81.11 Kamienie mły ńskie, kamienie szlifierskie, 
tarcze ścierne i podobne wyroby 

  

26.81.11-10.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie do 
mielenia, kruszenia i rozcierania 

23.91.11.0* Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, 
tarcze ścierne i podobne wyroby bez 
opraw do obróbki kamieni oraz ich 
części, z kamienia naturalnego, 
aglomerowanych materiałów ściernych 
naturalnych lub sztucznych lub  
z ceramiki 

26.81.11-20.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie pozostałe, 
tarcze ścierne i podobne wyroby  
z aglomerowanych diamentów 
syntetycznych lub naturalnych 

23.91.11.0*  

26.81.11-30.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie pozostałe, 
tarcze ścierne i podobne wyroby ze 
sztucznych materiałów ściernych o spoiwie 
z żywic syntetycznych lub sztucznych 
 – wzmocnione 

23.91.11.0*  

26.81.11-40.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie pozostałe, 
tarcze ścierne i podobne wyroby ze 
sztucznych materiałów ściernych o spoiwie 
z żywic syntetycznych lub sztucznych  
– niewzmocnione 

23.91.11.0*  

26.81.11-50.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie pozostałe, 
tarcze ścierne i podobne wyroby ze 
sztucznych materiałów ściernych o spoiwie 
z ceramiki lub krzemianów 

23.91.11.0*  

26.81.11-60.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie pozostałe, 
tarcze ścierne i podobne pozostałe wyroby 
ze sztucznych materiałów ściernych,  
o spoiwie z pozostałych materiałów  

23.91.11.0*  

26.81.11-70.00 Kamienie młyńskie i szlifierskie pozostałe, 
tarcze ścierne i podobne wyroby  
z kamienia naturalnego  

23.91.11.0*  

26.81.11-80.00 Osełki do ostrzenia lub polerowania 
ręcznego 

23.91.11.0*  

26.81.12 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na 
podło żu z tkanin, papieru, lub tektury 

  

26.81.12-30.00 Proszek lub ziarno z naturalnych lub 
sztucznych materiałów ściernych na 
podłożu z tkanin 

23.91.12.0* Proszek ścierny lub ziarno ścierne na 
podłożu z tkanin, papieru lub tektury 
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26.81.12-50.00 Proszek lub ziarno z naturalnych lub 
sztucznych materiałów ściernych na 
podłożu z papieru lub tektury 

23.91.12.0* Proszek ścierny lub ziarno ścierne na 
podłożu z tkanin, papieru lub tektury 

26.81.12-90.00 Proszek naturalny lub sztuczny lub ziarno 
ścierne na podłożu z pozostałych 
materiałów 

23.91.12.0*  

26.81.90 Usługi instalacyjne, konserwacyjne  
i napraw, kamieni mły ńskich, kamieni 
do ostrzenia, łupków szlifierskich i tym 
podobnych  

  

26.81.90-00.00 33.19.10.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu i wyposażenia 

 

Usługi instalacyjne, konserwacyjne  
i napraw, kamieni młyńskich, kamieni do 
ostrzenia, łupków szlifierskich i tym 
podobnych  

33.20.70.0* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

26.81.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
ściernych 

  

26.81.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
ściernych 

23.91.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów ściernych 

26.82.11 Włókna azbestowe; mieszaniny na 
podło żu azbestowym; materiał cierny na 
hamulce, sprz ęgła itp., nieobsadzony 

  

26.82.11-68.00 Włókna azbestowe obrobione, mieszaniny 
na bazie azbestu lub azbestu i węglanu 
magnezu 

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 

26.82.11-70.00 Materiał z prasowanych włókien 
azbestowych w rolkach lub arkuszach 

23.99.11.0*  

26.82.11-80.00 Wyroby z azbestu lub z mieszaniny na 
bazie azbestu lub azbestu i węglanu 
magnezu, z wyłączeniem wyrobów  
z prasowanych włókien azbestowych,  
w arkuszach lub rolkach 

23.99.11.0*  

26.82.11-93.00 Okładziny i klocki hamulcowe, z azbestu 
lub pozostałych substancji mineralnych 

23.99.11.0*  

26.82.11-95.00 Wyroby z materiałów ciernych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

23.99.11.0*  

26.82.12 Wyroby z asfaltu i podobnych 
materiałów 

  

26.82.12-53.10 Papa 23.99.12.0* Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów 
26.82.12-53.90 Pokrycia dachowe i wyroby okładzinowe  

z asfaltu lub podobnego materiału,  
z wyłączeniem papy, w rolkach 

23.99.12.0*  

26.82.12-59.00 Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału 
pozostałe, w rolkach 

23.99.12.0*  

26.82.12-90.00 Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału, 
z wyłączeniem wyrobów w rolkach 

23.99.12.0*  

26.82.13 Mieszanki bitumiczne oparte na 
naturalnym asfalcie lub naturalnym 
bitumie, na bitumie naftowym, smole 
mineralnej, paku smołowym 

  

26.82.13-00.00 Mieszanki bitumiczne oparte na 
naturalnym asfalcie lub naturalnym 
bitumie, na bitumie naftowym, smole 
mineralnej, paku smołowym  

23.99.13.0* Mieszanki bitumiczne oparte na 
naturalnych i sztucznych materiałach 
mineralnych i bitumie, naturalnym 
asfalcie lub podobnych substancjach 
wiążących 

26.82.14 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub 
półkoloidalny; preparaty na bazie 
grafitu lub pozostałego w ęgla w postaci 
past, bloków, płyt lub innych 
półproduktów 
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26.82.14-00.00 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub 
półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu 
lub pozostałego węgla w postaci past, 
bloków, płyt lub innych półproduktów 

23.99.14.0 Grafit sztuczny; grafit koloidalny  
i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu 
lub pozostałego węgla w postaci 
półproduktów 

26.82.15 Korund sztuczny   
26.82.15-00.00 Korund sztuczny 23.99.15.0 Korund sztuczny 
26.82.16 Produkty mineralne niemetaliczne, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
  

26.82.16-10.00 Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne 
wełny mineralne oraz ich mieszanki luzem, 
w arkuszach lub w belach 

23.99.19.0* Wyroby z mineralnych surowców 
niemetalicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.82.16-20.00 Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel 
spieniony i podobne porowate materiały 
mineralne, włącznie z ich mieszaninami 

23.99.19.0*  

26.82.16-30.10 Wyroby izolacji termicznej z wełny 
mineralnej 

23.99.19.0*  

26.82.16-30.90 Mieszaniny i pozostałe wyroby z materiałów 
izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

23.99.19.0*  

26.82.16-50.00 Mika obrobiona i wyroby z miki 23.99.19.0*  
26.82.16-70.10 Włókna węglowe i artykuły z włókien 

węglowych 
23.99.19.0*  

26.82.16-70.90 Wyroby z grafitu lub pozostałego węgla 
– nieelektryczne, pozostałe 

23.99.19.0*  

26.82.16-80.00 Wyroby z torfu 23.99.19.0*  
26.82.16-90.00 Wyroby z kamienia lub pozostałych 

substancji mineralnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.99.19.0*  

26.82.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów  
z mineralnych surowców 
niemetalicznych pozostałych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

  

26.82.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów  
z mineralnych surowców niemetalicznych 
pozostałych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23.99.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów  
z mineralnych surowców 
niemetalicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

27.10.11 Surówka i surówka zwierciadlista  
w gąskach, blokach lub pozostałych 
pierwotnych postaciach; wyroby 
zawieraj ące żelazo otrzymywane przez 
bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza  
i pozostałych g ąbczastych wyrobów 
zawieraj ących żelazo ; żelazo  
o minimalnej czysto ści 99,94% 

  

27.10.11-00.00 24.10.11.0 Surówka i surówka zwierciadlista  
w gąskach, blokach lub pozostałych 
pierwotnych postaciach 

 

Surówka i surówka zwierciadlista  
w gąskach, blokach lub pozostałych 
pierwotnych postaciach; wyroby 
zawierające żelazo otrzymywane przez 
bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza  
i pozostałych gąbczastych wyrobów 
zawierających żelazo; żelazo o minimalnej 
czystości 99,94% 

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 

27.10.12 Granulat i proszek: surówki, surówki 
zwierciadlistej, żeliwa lub stali 

  

27.10.12-50.00 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo 
lub stal, w postaci granulek lub proszku 

24.10.14.0* Granulki i proszek z surówki, surówki 
zwierciadlistej lub stali 

27.10.13 Żużel, złom i odpady z produkcji żeliwa 
lub stali 
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27.10.13-10.00 24.10.14.0* Granulki i proszek z surówki, surówki 
zwierciadlistej lub stali 

 

Żużel, zgorzeliny i pozostałe odpady  
z produkcji żeliwa lub stali 

38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal 

27.10.13-20.00 Odpady pozostałe i złom żeliwa i stali; 
wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali 

38.11.58.0*  

27.10.20 Żelazostopy   
27.10.20-10.00 Żelazomangan 24.10.12.0* Żelazostopy 
27.10.20-20.00 Żelazokrzem 24.10.12.0*  
27.10.20-30.00 Żelazokrzemomangan 24.10.12.0*  
27.10.20-40.00 Żelazochrom 24.10.12.0*  
27.10.20-50.00 Żelazomolibden 24.10.12.0*  
27.10.20-90.00 Pozostałe żelazostopy, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
24.10.12.0*  

27.10.31 Stal ciekła, wlewki, pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby ze stali 
niestopowej 

  

27.10.31-10.00 Półwyroby płaskie ze stali niestopowej  
o prostokątnym, z wyłączeniem kwadratu, 
przekroju poprzecznym 

24.10.21.0* Stal niestopowa w postaci wlewków lub 
w pozostałych formach pierwotnych  
i półwyroby ze stali niestopowej 

27.10.31-21.10 Wlewki i pozostałe półwyroby do produkcji 
rur bez szwu ze stali niestopowej  
– otrzymywane przez odlewanie ciągłe 

24.10.21.0*  

27.10.31-21.20 Wlewki i pozostałe półwyroby do produkcji 
rur bez szwu ze stali niestopowej  
– walcowane  

24.10.21.0*  

27.10.31-22.10 Pozostałe wlewki i pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby włącznie  
z wykrojkami ze stali niestopowej  
– otrzymywane przez odlewanie ciągłe 

24.10.21.0*  

27.10.31-22.20 Pozostałe wlewki i pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby włącznie  
z wykrojkami ze stali niestopowej  
– walcowane  

24.10.21.0*  

27.10.31-22.30 Pozostałe wlewki i pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby włącznie  
z wykrojkami ze stali niestopowej – kute  

24.10.21.0*  

27.10.32 Stal ciekła, wlewki, pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby ze stali 
nierdzewnej 

  

27.10.32-10.00 Półwyroby płaskie (kęsiska płaskie) ze stali 
nierdzewnej o prostokątnym przekroju 
poprzecznym, z wyłączeniem kwadratu  

24.10.22.0* Stal nierdzewna w postaci wlewków lub 
w pozostałych formach pierwotnych  
i półwyroby ze stali nierdzewnej 

27.10.32-21.10 Wlewki, pozostałe formy pierwotne  
i półwyroby do produkcji rur bez szwu ze 
stali nierdzewnej – otrzymywane przez 
odlewanie ciągłe 

24.10.22.0*  

27.10.32-21.20 Wlewki, pozostałe formy pierwotne  
i półwyroby do produkcji rur bez szwu ze 
stali nierdzewnej - walcowane 

24.10.22.0*  

27.10.32-22.10 Pozostałe wlewki, pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby ze stali nierdzewnej 
– otrzymywane przez odlewanie ciągłe 

24.10.22.0*  

27.10.32-22.20 Pozostałe wlewki, pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby ze stali nierdzewnej 
- walcowane 

24.10.22.0*  

27.10.32-22.30 Pozostałe wlewki, pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby ze stali nierdzewnej 
- kute 

24.10.22.0*  

27.10.33 Stal ciekła, wlewki, pozostałe formy 
pierwotne i półwyroby ze stali stopowej 
innej ni ż stal nierdzewna 
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27.10.33-10.00 Półwyroby płaskie o prostokątnym 
przekroju poprzecznym, z wyłączeniem 
kwadratu, ze stali stopowej innej niż stal 
nierdzewna 

24.10.23.0* Pozostała stal stopowa w postaci 
wlewków lub w pozostałych formach 
pierwotnych i półwyroby z pozostałej 
stali stopowej 

27.10.33-21.10 Wlewki, inne formy pierwotne i półwyroby 
do produkcji rur bez szwu ze stali stopowej 
innej niż stal nierdzewna – otrzymywane 
przez odlewanie ciągłe 

24.10.23.0*  

27.10.33-21.20 Wlewki, inne formy pierwotne i półwyroby 
do produkcji rur bez szwu ze stali stopowej 
innej niż stal nierdzewna - walcowane 

24.10.23.0*  

27.10.33-22.10 Pozostałe wlewki, inne formy pierwotne  
i półwyroby ze stali stopowej innej niż stal 
nierdzewna - otrzymywane przez 
odlewanie ciągłe 

24.10.23.0*  

27.10.33-22.20 Pozostałe wlewki, inne formy pierwotne  
i półwyroby ze stali stopowej innej niż stal 
nierdzewna – walcowane  

24.10.23.0*  

27.10.33-22.30 Pozostałe wlewki, inne formy pierwotne  
i półwyroby ze stali stopowej innej niż stal 
nierdzewna – kute 

24.10.23.0*  

27.10.41 Wyroby płaskie  walcowane na gor ąco, 
ze stali nierdzewnej 

  

27.10.41-11.00 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
zwinięte do wtórnego przerobu,  
o szerokości => 600 mm ze stali 
nierdzewnej 

24.10.33.0* Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości >= 600 mm, ze stali 
nierdzewnej 

27.10.41-12.00 Pozostałe wyroby płaskie walcowane na 
gorąco, zwinięte, o szerokości => 600 mm 
ze stali nierdzewnej 

24.10.33.0*  

27.10.41-21.00 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
zwinięte do wtórnego przerobu,  
o szerokości < 600 mm ze stali 
nierdzewnej 

24.10.34.0* Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości < 600 mm, ze stali 
nierdzewnej 

27.10.41-22.00 Pozostałe wyroby płaskie walcowane na 
gorąco, zwinięte, o szerokości < 600 mm 
ze stali nierdzewnej 

24.10.34.0*  

27.10.41-30.00 Wyroby płaskie walcowane na gorąco 
niezwinięte o szerokości o szerokości 
 => 600 mm oraz grubości <= 10 mm, ze 
stali nierdzewnej 

24.10.33.0*  

27.10.41-40.00 Wyroby płaskie walcowane na gorąco  
o szerokości => 600 mm oraz grubości  
> 10 mm ze stali nierdzewnej 

24.10.33.0*  

27.10.41-50.00 Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
o szerokości => 600 mm ze stali 
nierdzewnej 

24.10.42.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
o szerokości >= 600 mm, ze stali 
nierdzewnej 

27.10.42 Walcówka w zwojach ze stali 
nierdzewnej, walcowana na gor ąco 

  

27.10.42-00.00 Walcówka w zwojach ze stali nierdzewnej, 
walcowana na gorąco 

24.10.63.0 Pręty walcowane na gorąco,  
w nieregularnie zwijanych kręgach,  
ze stali nierdzewnej 

27.10.43 Sztaby i pr ęty ze stali nierdzewnej, kute, 
walcowane na gor ąco, pozostałe 

  

27.10.43-10.00 Pręty okrągłe, walcowane na gorąco 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 

27.10.43-20.00 Pręty inne niż okrągłe, walcowane na 
gorąco ze stali nierdzewnej 

24.10.72.0* Kształtowniki otwarte, nieobrobione 
więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane,  
ze stali nierdzewnej 

27.10.43-30.00 Pręty kute ze stali nierdzewnej 24.10.64.0*  
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27.10.50 Wyroby płaskie, wyroby długie 
walcowane na gor ąco, ze stali 
szybkotn ącej 

  

27.10.50-00.00 Wyroby płaskie, wyroby długie walcowane 
na gorąco, ze stali szybkotnącej 

24.10.35.0* Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 
stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

  24.10.52.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
>= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, 
platerowane, powlekane lub pokrywane 

  24.10.55.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
< 600 mm, ze stali szybkotnącej 

  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 

27.10.60 Wyroby płaskie walcowane na gor ąco, 
ze stali innej ni ż nierdzewna 
i szybkotn ąca 

  

27.10.60-20.10 Wyroby płaskie zwinięte (taśmy szerokie), 
walcowane na gorąco, o szerokości  
=> 600 mm ze stali niestopowej  

24.10.31.0* Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej 

27.10.60-20.90 24.10.35.0* Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 
stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

 

Wyroby płaskie zwinięte (taśmy szerokie), 
walcowane na gorąco, o szerokości  
=> 600 mm ze stali innej niż nierdzewna, 
niestopowa lub szybkotnąca 

24.10.53.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
>= 600 mm, ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 

27.10.60-30.10 Wyroby płaskie zwinięte (taśma wąska lub 
cięta), walcowane na gorąco, o szerokości 
< 600 mm ze stali niestopowej  

24.10.32.0* Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości < 600 mm, ze stali 
niestopowej 

27.10.60-30.90 Wyroby płaskie zwinięte (taśma wąska lub 
cięta), walcowane na gorąco, o szerokości 
< 600 mm ze stali innej niż niestopowa, 
nierdzewna lub szybkotnąca 

24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco,  
o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali 
stopowej z wyłączeniem wyrobów ze 
stali krzemowej elektrotechnicznej 

  24.10.54.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
< 600 mm, ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 

27.10.60-60.10 Blachy grube i blachy cienkie, niezwinięte, 
o szerokości => 600 mm oraz szerokie 
wyroby płaskie ze stali niestopowej  

24.10.31.0*  

27.10.60-60.90 Blachy grube i blachy cienkie, niezwinięte, 
o szerokości => 600 mm oraz szerokie 
wyroby płaskie ze stali innej niż 
niestopowa, nierdzewna lub szybkotnąca 

24.10.35.0*  

27.10.71 Wyroby płaskie, walcowane na zimno  
o szeroko ści => 600 mm, ze stali innej 
niż nierdzewna i szybkotn ąca 

  

27.10.71-11.10 Blachy grube, blachy cienkie i taśmy 
szerokie, walcowane na zimno, niepokryte, 
o szerokości => 600 mm ze stali 
niestopowej 

24.10.41.0* Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej 

27.10.71-11.20 Blachy grube, blachy cienkie i taśmy 
szerokie, walcowane na zimno, niepokryte, 
o szerokości => 600 mm ze stali innej niż 
niestopowa i nierdzewna 

24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 
stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

27.10.71-12.00 Blachy cienkie i taśmy szerokie, 
elektrotechniczne, niewyżarzone 
całkowicie, o szerokości => 600 mm ze 
stali niestopowej 

24.10.41.0*  
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27.10.71-20.10 Blachy cienkie i taśmy szerokie, 
elektrotechniczne, o ziarnach 
niezorientowanych, o szerokości  
=> 600 mm ze stali niestopowej 

24.10.41.0* Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej 

27.10.71-20.90 Blachy cienkie i taśmy szerokie, 
elektrotechniczne, o ziarnach 
niezorientowanych, o szerokości  
=> 600 mm, ze stali innej niż niestopowa 

24.10.53.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
>= 600 mm, ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 

27.10.71-30.00 
 

Blachy cienkie i taśmy szerokie, 
elektrotechniczne, o ziarnach 
zorientowanych, o szerokości => 600 mm, 
ze stali innej niż niestopowa 

24.10.53.0*  

27.10.72 Wyroby płaskie, walcowane na zimno  
o szeroko ści => 600 mm, ze stali innej 
niż nierdzewna i szybkotn ąca, pokryte 

  

27.10.72-10.00 Blacha biała, pozostałe ocynkowane 
blachy cienkie i taśmy szerokie, włącznie 
ze stalą pokrytą elektrolitycznie chromem 

24.10.51.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
>= 600 mm, ze stali niestopowej, 
platerowane, powlekane lub pokrywane 

27.10.72-20.10 Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte na 
gorąco ołowiem, o szerokości => 600 mm 
 
  

24.10.51.0*  

27.10.72-20.20 24.10.51.0*  
 

Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte na 
gorąco cynkiem, o szerokości => 600 mm 24.10.52.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 

>= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, 
platerowane, powlekane lub pokrywane 

27.10.72-20.30 Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte na 
gorąco aluminium lub stopami aluminiowo-
cynkowymi, o szerokości => 600 mm 

24.10.51.0*  

27.10.72-20.90 Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte na 
gorąco pozostałe, o szerokości => 600 mm 

24.10.51.0*  

27.10.72-30.00 24.10.51.0*  
 

Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte 
elektrolitycznie cynkiem, o szerokości 
 => 600 mm 

24.10.52.0*  

27.10.72-40.00 Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte 
substancjami organicznymi, o szerokości 
=> 600 mm 

24.10.51.0*  

27.10.81 Walcówka walcowana na gor ąco ze stali 
niestopowej 

  

27.10.81-10.00 Walcówka żebrowana lub odkształcona  
w inny sposób ze stali niestopowej 

24.10.61.0* Pręty walcowane na gorąco,  
w nieregularnie zwijanych kręgach,  
ze stali niestopowej 

27.10.81-20.00 Walcówka ze stali automatowej 24.10.61.0*  
27.10.81-30.00 Walcówka stosowana do zbrojenia betonu 

(siatka/żebrowane na zimno pręty) 
24.10.61.0*  

27.10.81-40.00 Walcówka do kordu oponowego 24.10.61.0*  
27.10.81-90.00 Pozostała walcówka ze stali niestopowej 24.10.61.0*  
27.10.82 Walcówka walcowana na gor ąco ze stali 

stopowej innej ni ż nierdzewna  
i szybkotn ąca 

  

27.10.82-10.00 Walcówka walcowana na gorąco ze stali 
łożyskowej 

24.10.65.0* Pręty walcowane na gorąco,  
w nieregularnie zwijanych kręgach,  
z pozostałej stali stopowej 

27.10.82-90.00 Walcówka walcowana na gorąco ze stali 
stopowej innej niż łożyskowa, automatowa 
i nierdzewna 

24.10.65.0*  

27.10.83 Pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco ze stali innej ni ż nierdzewna  
i szybkotn ąca 

  

27.10.83-10.00 Pręty do zbrojenia betonu walcowane na 
gorąco 

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 
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27.10.83-20.00 Pręty walcowane na gorąco ze stali 
automatowej 

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 

27.10.83-30.00 Pręty walcowane na gorąco ze stali 
łożyskowej 

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 

27.10.83-40.00 Pręty walcowane na gorąco ze stali 
narzędziowej 

24.10.66.0*  

27.10.83-50.00 Kształtowniki lekkie o wysokości środnika  
< 80 mm i kątowniki, walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane 

24.10.71.0* Kształtowniki otwarte, nieobrobione 
więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze 
stali niestopowej 

  24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione 
więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane,  
z pozostałej stali stopowej 

  24.33.11.0* Kształtowniki otwarte, formowane lub 
profilowane na zimno, ze stali 
niestopowej 

27.10.83-61.00 Sztaby i pręty drążone nadające się do 
celów wiertniczych  

24.10.67.0 Pręty drążone nadające się do celów 
wiertniczych 

27.10.83-64.00 Pręty kute i walcowane na gorąco,  
z wyłączeniem prętów drążonych do celów 
wiertniczych, ze stali niestopowej innej niż 
automatowa 

24.10.62.0*  

27.10.83-67.00 Pręty walcowane na gorąco,  
z wyłączeniem prętów drążonych do celów 
wiertniczych, ze stali stopowej innej niż 
nierdzewna, łożyskowa i szybkotnąca 

24.10.66.0*  

27.10.91 Kształtowniki ci ężkie   
27.10.91-10.00 Ceowniki, o wysokości środnika => 80 mm 

ze stali niestopowej 
24.10.71.0*  

27.10.91-20.00 Dwuteowniki, o wysokości środnika  
=> 80 mm ze stali niestopowej 

24.10.71.0*  

27.10.91-30.00 Dwuteowniki szerokostopowe, o wysokości 
środnika => 80 mm ze stali niestopowej 

24.10.71.0*  

27.10.92 Ścianka szczelna, kształtowniki 
spawane, elementy konstrukcyjne linii 
kolejowych ze stali 

  

27.10.92-10.00 Ścianka szczelna ze stali 24.10.74.0* Ścianka szczelna oraz kątowniki 
spawane, ze stali 

27.10.92-20.00 Kształtowniki spawane i formowane na 
zimno ze stali 

24.10.74.0*  

27.10.92-30.00 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych 
lub tramwajowych ze stali 

24.10.75.0 Elementy konstrukcyjne torów 
kolejowych lub tramwajowych, ze stali 

27.10.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą żeliwa, 
stali i żelazostopów 

  

27.10.99-00.00 Usługi związane z produkcją żeliwa, stali  
i żelazostopów 

24.10.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza 

27.21.10 Rury, przewody rurowe, profile dr ążone 
z żeliwa 

  

27.21.10-00.00 24.51.20.0 Rury, przewody rurowe i profile drążone 
odlewane z żeliwa 

 

Rury, przewody rurowe, profile drążone,  
z żeliwa, z wyłączeniem rur oraz profili 
drążonych produkowanych jako możliwe 
do zidentyfikowania części wyrobów, takie 
jak elementy grzejników centralnego 
ogrzewania oraz części urządzeń 

24.52.20.0 Rury i przewody rurowe ze staliwa 
odlewanego odśrodkowo 

27.21.20 Łączniki rur lub przewodów rurowych 
odlewane, z żeliwa 

  

27.21.20-33.00 Łączniki rur z żeliwa odlewanego, 
nieciągliwego, stosowane w systemach 
ciśnieniowych 

24.51.30.0* Łączniki rur lub przewodów rurowych 
odlewane z żeliwa 
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27.21.20-35.00 Łączniki rur z żeliwa odlewanego, 
nieciągliwego, inne niż stosowane  
w systemach ciśnieniowych  

24.51.30.0* Łączniki rur lub przewodów rurowych 
odlewane z żeliwa 

27.21.20-50.00 Łączniki rur z żeliwa odlewanego, 
ciągliwego 

24.51.30.0*  

27.21.20-70.00 Łączniki rur ze staliwa 24.52.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych 
odlewane ze staliwa 

27.21.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą rur, 
przewodów rurowych i ł ączników do rur 
odlewanych z żeliwa 

  

27.21.99-00.00 Usługi związane z produkcją rur, 
przewodów rurowych i łączników do rur 
odlewanych z żeliwa 

24.51.99.0 Usługi podwykonawców w zakresie 
wykonywania odlewów żeliwnych 

27.22.10 Rury, przewody rurowe i profile dr ążone 
ze stali 

  

27.22.10-10.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, ze stali nierdzewnej 

24.20.13.0* Pozostałe rury i przewody rurowe,  
o okrągłym przekroju poprzecznym, bez 
szwu, ze stali 

27.22.10-21.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, ciągnione na zimno lub 
walcowane na zimno, do zastosowań 
precyzyjnych, ze stali innej niż nierdzewna 

24.20.13.0*  

27.22.10-23.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, ciągnione na zimno lub 
walcowane na zimno, nie do zastosowań 
precyzyjnych, ze stali innej niż nierdzewna 

24.20.13.0*  

27.22.10-41.00 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 

 

Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, ze stali innej niż nierdzewna, 
niewykańczane na zimno o średnicy 
zewnętrznej <= 168,3 mm; rury płuczkowe, 
rury (przewody gazowe) gwintowane lub 
dające się gwintować ze stali niestopowej 

24.20.13.0*  
27.22.10-43.00 24.20.11.0*  
 24.20.12.0*  
 

Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, ze stali innej niż nierdzewna, 
niewykańczane na zimno, o średnicy 
zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm 

24.20.13.0*  

27.22.10-45.00 24.20.11.0*  
 24.20.12.0*  
 

Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, ze stali innej niż nierdzewna, 
niewykańczane na zimno, o średnicy 
zewnętrznej > 406,4 mm 

24.20.13.0*  

27.22.10-60.00 24.20.21.0 Rury przewodowe w rodzaju 
stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu, spawane, o średnicy 
zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 

 

Rury i przewody rurowe, z żeliwa lub stali, 
o przekrojach poprzecznych w kształcie 
koła, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm 
np. spawane, nitowane lub podobnie 
zamykane 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 

  24.20.23.0 Pozostałe rury i przewody rurowe,  
o okrągłym przekroju poprzecznym, 
spawane, o średnicy zewnętrznej  
> 406,4 mm, ze stali 

  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 
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27.22.10-70.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone,  
z otwartym szwem, spawane, nitowane lub 
zamknięte w podobny sposób, ze stali 
nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej  
<= 406,4 mm 

24.20.33.0* Pozostałe rury i przewody rurowe,  
o okrągłym przekroju poprzecznym, 
spawane, o średnicy zewnętrznej  
<= 406,4 mm, ze stali 

27.22.10-81.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone,  
z otwartym szwem, spawane, nitowane lub 
zamknięte w podobny sposób, ze stali 
innej niż nierdzewna, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4mm, o kołowym 
przekroju poprzecznym, o grubości ścianki 
<= 2mm, ciągnione na zimno lub 
wykańczane na zimno w inny sposób, do 
zastosowań precyzyjnych 

24.20.33.0*  

27.22.10-83.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone,  
z otwartym szwem, spawane, nitowane lub 
zamknięte w podobny sposób, ze stali 
innej niż nierdzewna, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4mm, o kołowym 
przekroju poprzecznym, o grubości ścianki 
> 2mm, ciągnione na zimno lub 
wykańczane na zimno w inny sposób, do 
zastosowań precyzyjnych  

24.20.33.0*  

27.22.10-85.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone,  
z otwartym szwem, spawane, nitowane lub 
zamknięte w podobny sposób, ze stali 
innej niż nierdzewna, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4mm, o niekołowym 
przekroju poprzecznym, o grubości ścianki 
<= 2mm, nieciągnione na zimno ani 
niewykańczane na zimno w inny sposób, 
do zastosowań precyzyjnych 

24.20.34.0* Rury i przewody rurowe, o przekroju 
poprzecznym innym niż okrągły, 
spawane, o średnicy zewnętrznej  
<= 406,4 mm, ze stali 

27.22.10-91.00 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju 
stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu, spawane, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4 mm, 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 

 

Rury, przewody rurowe i profile drążone,  
z otwartym szwem, spawane, nitowane lub 
zamknięte w podobny sposób, ze stali 
innej niż nierdzewna, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4mm, o kołowym 
przekroju poprzecznym, nieciągnione na 
zimno ani niewykańczane na zimno w inny 
sposób, do zastosowań innych niż 
precyzyjne 24.20.33.0*  

27.22.10-93.00 24.20.34.0*  
 

Rury, przewody rurowe i profile drążone,  
z otwartym szwem, spawane, nitowane lub 
zamknięte w podobny sposób, ze stali 
innej niż nierdzewna, o średnicy 
zewnętrznej <=406,4mm, o niekołowym 
przekroju poprzecznym, o grubości ścianki 
> 2mm, nieciągnione na zimno ani 
niewykańczane na zimno w inny sposób, 
do innych zastosowań niż precyzyjne 

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 

27.22.10-99.00 24.20.13.0* Pozostałe rury i przewody rurowe,  
o okrągłym przekroju poprzecznym, bez 
szwu, ze stali 

 24.20.14.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju 
poprzecznym innym niż okrągły oraz 
profile drążone, bez szwu, ze stali 

 24.20.33.0*  
 

Rury, przewody rurowe i profile drążone ze 
stali z zamocowanymi łącznikami, 
odpowiednie do przesyłania gazów lub 
cieczy, do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

24.20.34.0*  
27.22.20 Łączniki rur lub przewodów rurowych, 

ze stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 
  

27.22.20-10.00 Kołnierze stalowe, także ze stali 
nierdzewnej, z wyłączeniem odlewanych 
łączników  

24.20.40.0* Łączniki rur lub przewodów rurowych 
inne niż odlewane, ze stali 

27.22.20-30.00 Łączniki do rur, stalowe, gwintowane, 
także ze stali nierdzewnej (kolanka, łuki  
i tuleje), z wyłączeniem odlewanych  

24.20.40.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 198

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

27.22.20-50.00 Łączniki do rur, stalowe, także ze stali 
nierdzewnej, z wyłączeniem łączników 
spawanych doczołowo, gwintowanych, 
odlewanych oraz kołnierzy  

24.20.40.0* Łączniki rur lub przewodów rurowych 
inne niż odlewane, ze stali 

27.22.20-73.00 Kolanka i łuki do rur, spawane doczołowo, 
stalowe, także ze stali nierdzewnej,  
z wyłączeniem łączników odlewanych  

24.20.40.0*  

27.22.20-75.00 Łączniki do rur, spawane doczołowo, 
stalowe, także ze stali nierdzewnej, 
pozostałe 

24.20.40.0*  

27.22.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą rur, 
przewodów rurowych i ł ączników do 
rur, ze stali 

  

27.22.99-00.00 Usługi związane z produkcją rur, 
przewodów rurowych i łączników do rur, ze 
stali 

24.20.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją rur, przewodów rurowych, 
profili drążonych i łączników, ze stali 

27.31.10 Sztaby i pr ęty, z żeliwa i stali 
niestopowej, pozostałe 

  

27.31.10-13.00 Sztaby i pręty ze stali automatowej 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno,  
np. przez ciągnienie na zimno 

24.31.10.0* Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, 
kształtowniki i profile, ze stali 
niestopowej 

27.31.10-15.00 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno  
(np. przez ciągnienie na zimno), 
zawierającej < 0,25% masy węgla,  
o kwadratowym lub innym niż prostokątny 
przekroju poprzecznym, z wyłączeniem 
wykonanych ze stali automatowej  

24.31.10.0*  

27.31.10-30.00 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno   
(np. przez ciągnienie na zimno), 
zawierającej < 0,25% masy węgla,  
o przekroju poprzecznym prostokątnym 
innym niż kwadratowy, z wyłączeniem 
wykonanych ze stali automatowej 

24.31.10.0*  

27.31.10-50.00 Sztaby i pręty, formowane lub wykańczane 
na zimno, z żeliwa lub ze stali niestopowej; 
powleczone galwanicznie; pokryte; 
platerowane lub poddane dalszej obróbce 

24.31.10.0*  

27.31.10-80.00 Sztaby i pręty, formowane lub wykańczane 
na zimno, z żeliwa lub ze stali niestopowej, 
z wyłączeniem automatowej, zawierającej 
=> 0,25% masy węgla; niepoddane dalszej 
obróbce 

24.31.10.0*  

27.31.20 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali 
węglowej; pozostałe sztaby i pr ęty  
z innych rodzajów stali stopowej 

  

27.31.20-10.00 Kątowniki i kształtowniki z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno 
(np. przez ciągnienie na zimno),  
z wyłączeniem blach profilowanych  

24.31.10.0*  

27.31.20-20.00 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, z wyłączeniem 
wyrobów kutych, półwyrobów, wyrobów 
walcowanych płaskich; sztab, prętów 
walcowanych na gorąco w nieregularnie 
zwijanych kręgach  

24.31.20.0* Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, 
kształtowniki i profile, z pozostałej stali 
stopowej 

27.31.20-30.00 Sztaby i pręty formowane lub wykańczane 
na zimno, ze stali krzemowo-manganowej 

24.31.20.0*  
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27.31.20-53.00 Sztaby i pręty z żeliwa lub stali  
o zawartości węgla od 0,9% do 1,15 %, 
chromu od 0,5% do 2% oraz jeśli jest 
obecny <= 0,5% molibdenu, jedynie gięte 
na zimno lub wykończone na zimno  
(np. przez ciągnienie na zimno),  
z wyłączeniem półwyrobów, wyrobów 
walcowanych płaskich; sztab, prętów 
walcowanych na gorąco w nieregularnie 
zwijanych kręgach  

24.31.20.0* Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, 
kształtowniki i profile, z pozostałej stali 
stopowej 

27.31.20-55.00 Sztaby i pręty ze stali narzędziowej, 
jedynie gięte lub wykończone na zimno 
(np. przez ciągnienie na zimno),  
z wyłączeniem półwyrobów, wyrobów 
walcowanych płaskich; sztab, prętów 
walcowanych na gorąco w nieregularnie 
zwijanych kręgach  

24.31.20.0*  

27.31.20-57.00 Sztaby i pręty ze stali stopowej, innej niż 
nierdzewna, szybkotnąca, 
krzemowomanganowa, łożyskowa 
i narzędziowa,  gięte lub wykończone na 
zimno (np. przez ciągnienie na zimno) 

24.31.20.0*  

27.31.20-70.00 Sztaby i pręty ze stali stopowej, innej niż 
nierdzewna,  gięte lub wykończone na 
zimno (np. przez ciągnienie na zimno) 
malowane, pokryte, platerowane lub dalej 
obrobione 

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 

27.31.30 Sztaby, pr ęty, k ątowniki, kształtowniki  
i profile, ze stali nierdzewnej; k ątowniki, 
kształtowniki i profile ze stali stopowej 

  

27.31.30-30.10 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte 
lub wykończone na zimno (np. przez 
ciągnienie na zimno), włączając malowane; 
pokryte; platerowane lub poddane dalszej 
obróbce   

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 

  24.31.30.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, 
kształtowniki i profile, ze stali 
nierdzewnej 

27.31.30-30.20 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali 
nierdzewnej, gięte lub wykończone na 
zimno (np. przez ciągnienie na zimno), 
włączając malowane; pokryte; platerowane 
lub poddane dalszej obróbce,  

24.10.72.0* Kształtowniki otwarte, nieobrobione 
więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze 
stali nierdzewnej 

27.31.30-50.00 Kształtowniki ze stali stopowej innej niż 
nierdzewna, gięte lub wykończone na 
zimno (np. przez ciągnienie na zimno) 

24.31.20.0*  

27.31.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
ciągnionych lub obrobionych na zimno 

  

27.31.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
ciągnionych lub obrobionych na zimno 

24.31.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją prętów poprzez ciągnienie 
na zimno 

27.32.10 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze 
stali, niepokryte, o szeroko ści < 600 mm  

  

27.32.10-11.00 Taśma wąska walcowana na zimno, ze 
stali niestopowej o zawartości węgla  
< 0,25% masy, o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0* Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze 
stali, o szerokości < 600 mm, 
niepokrywane 

27.32.10-12.00 Taśma wąska walcowana na zimno, ze 
stali niestopowej o zawartości węgla  
>= 0,25% masy ale <0,6%, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.10.0*  

27.32.10-14.00 Taśma wąska walcowana na zimno, ze 
stali niestopowej o zawartości węgla  
=> 0,6% masy, o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 200

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

27.32.10-16.00 Taśma wąska walcowana na zimno, ze 
stali stopowej innej niż nierdzewna  
i elektrotechniczna, o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0* Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze 
stali, o szerokości < 600 mm, 
niepokrywane 

27.32.10-18.00 Taśma wąska walcowana na zimno, ze 
stali nierdzewnej, z wyłączeniem taśmy 
izolowanej elektrycznie, taśmy falistej  
z jedną krawędzią ząbkowaną lub 
fazowaną, o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0*  

27.32.10-22.00 Taśma cięta walcowana na zimno, ze stali 
niestopowej lub stali stopowej innej niż 
nierdzewna i elektrotechniczna,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0*  

27.32.10-24.00 24.10.54.0* Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
< 600 mm, ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej 

 

Taśma wąska i taśma cięta, walcowane na 
zimno, elektrotechniczna, o ziarnie 
niezorientowanym, ze stali niestopowej  
i stali stopowej krzemowej, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.10.0*  

27.32.10-26.00 Taśma cięta walcowana na zimno, 
elektrotechniczna, o ziarnie 
niezorientowanym, ze stali stopowej 
krzemowej, o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0*  

27.32.10-28.00 Taśma cięta walcowana na zimno, ze stali 
nierdzewnej, o szerokości < 600 mm 

24.32.10.0*  

27.32.20 Wyroby płaskie walcowane na zimno  
ze stali, o szeroko ści < 600 mm, 
platerowane, powleczone lub pokryte 

  

27.32.20-12.00 Taśma wąska, z wyłączeniem taśmy 
izolowanej elektrycznie,  walcowana na 
zimno, platerowana, ze stali niestopowej,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0* Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
ze stali, o szerokości < 600 mm, 
platerowane, powlekane lub pokrywane 

27.32.20-14.10 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte na 
gorąco cyną, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-14.20 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte na 
gorąco cynkiem, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-14.30 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte na 
gorąco tlenkiem chromu lub chromem  
i tlenkiem chromu, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-14.90 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte na 
gorąco metalem pozostałe, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-16.10 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte 
elektrolitycznie cynkiem, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-16.20 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte 
elektrolitycznie tlenkiem chromu lub 
chromem i tlenkiem chromu, o szerokości 
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-16.30 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte 
elektrolitycznie chromem lub niklem,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-16.40 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte 
elektrolitycznie miedzią, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-16.90 Blacha cienka i taśma, ze stali, pokryte 
elektrolitycznie metalem pozostałe,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-18.00 Blacha cienka ze stali, pokryta 
substancjami organicznymi, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-22.10 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta na gorąco 
cyną, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  
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27.32.20-22.20 Taśma cięta ze stali, walcowana na zimno, 
pokryta na gorąco cynkiem, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0* Wyroby płaskie walcowane na zimno,  
ze stali, o szerokości < 600 mm, 
platerowane, powlekane lub pokrywane 

27.32.20-22.30 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta na gorąco 
tlenkiem chromu lub chromem i tlenkiem 
chromu, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-22.40 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta na gorąco 
chromem lub niklem, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-22.50 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta na gorąco 
miedzią, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-22.60 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta na gorąco 
aluminium, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-22.90 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta na gorąco 
metalem pozostała, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-24.10 Taśma cięta ze stali, walcowana na zimno, 
pokryta elektrolitycznie cynkiem, 
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-24.20 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta tlenkiem 
chromu lub chromem i tlenkiem chromu,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-24.30 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta chromem lub 
niklem, o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-24.40 Taśma cięta ze stali niestopowej, 
walcowana na zimno, pokryta miedzią,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-24.90 Taśma cięta ze stali, walcowana na zimno, 
pokryta metalem pozostała,  
o szerokości < 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.20-26.00 Taśma cięta walcowana na zimno,  
z blachy cienkiej stalowej pokrytej 
substancjami organicznymi, o szerokości  
< 600 mm 

24.32.20.0*  

27.32.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
płaskich walcowanych na zimno  
o szeroko ści < 600 mm 

  

27.32.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
płaskich walcowanych na zimno  
o szerokości < 600 mm 

24.32.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów płaskich 
walcowanych na zimno 

27.33.11 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali 
niestopowej 

  

27.33.11-30.00 Profile formowane na zimno, otrzymywane 
z wyrobów płaskich ze stali niestopowej, 
niepokryte 

24.33.11.0* Kształtowniki otwarte, formowane lub 
profilowane na zimno, ze stali 
niestopowej 

27.33.11-50.00 Arkusze profilowane (żebrowane) na zimno 
ze stali niestopowej 

24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali 
niestopowej 

27.33.11-70.00 Profile formowane na zimno, otrzymywane 
z wyrobów płaskich ze stali niestopowej,  
pokryte cynkiem 

24.33.11.0*  

27.33.12 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali 
nierdzewnej 
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27.33.12-00.00 Profile formowane na zimno, otrzymywane 
z wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej 

24.33.12.1 Kształtowniki otwarte, formowane lub 
profilowane na zimno, ze stali 
nierdzewnej  

  24.33.12.2 Kształtowniki otwarte, formowane lub 
profilowane na zimno, z pozostałej stali 
stopowej 

27.33.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
płaskich z żeliwa, stali niestopowej lub 
stali nierdzewnej, formowanych na 
zimno 

  

27.33.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
płaskich z żeliwa, stali niestopowej lub stali 
nierdzewnej, formowanych na zimno 

24.33.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów formowanych lub 
profilowanych na zimno 

27.34.11 Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej   
27.34.11-30.00 Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, 

zawierających < 0,25% węgla, włączając 
drut karbowany, z wyłączeniem drutu 
splatanego, kolczastego na ogrodzenia, 
drutu podwójnego, drutu piłowego, 
izolowanego drutu elektrycznego 

24.34.11.0* Drut ciągniony na zimno, ze stali 
niestopowej 

27.34.11-50.00 Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, 
zawierających 0,25 - 0,6% węgla, 
włączając drut karbowany, z wyłączeniem 
drutu splatanego, kolczastego na 
ogrodzenia, drutu podwójnego, drutu 
piłowego, izolowanego drutu elektrycznego 

24.34.11.0*  

27.34.11-70.00 Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, 
zawierających => 0,6% węgla, włączając 
drut karbowany, z wyłączeniem drutu 
splatanego, kolczastego na ogrodzenia, 
drutu podwójnego, drutu piłowego, 
izolowanego drutu elektrycznego 

24.34.11.0*  

27.34.12 Drut ze stali nierdzewnej lub innej stali 
stopowej 

  

27.34.12-30.00 Drut ze stali nierdzewnej, z wyłączeniem 
bardzo cienkiego sterylnego drutu ze stali 
nierdzewnej, stosowanego do szwów 
chirurgicznych  

24.34.12.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali 
nierdzewnej 

27.34.12-50.00 Drut ze stali stopowej, z wyłączeniem drutu 
splatanego, kolczastego na ogrodzenia, 
drutu podwójnego, drutu piłowego, 
izolowanego drutu elektrycznego, drutu ze 
stali nierdzewnej  

24.34.13.0 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej 
stali stopowej 

27.34.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą drutu   
27.34.99-00.00 Usługi związane z produkcją drutu 24.34.99.0 Usługi podwykonawców związane 

z produkcją drutu poprzez ciągnienie  
na zimno 

27.41.10 Srebro, nieobrobione plastycznie lub  
w postaci półwyrobu, albo w postaci 
proszku 

  

27.41.10-30.00 Srebro, włącznie z pokrytym złotem lub 
platyną, nieobrobione plastycznie lub  
w postaci proszku 

24.41.10.0* Srebro nieobrobione plastycznie lub  
w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku 

27.41.10-50.00 Srebro, włącznie z pokrytym złotem lub 
platyną,  w postaci półwyrobu  

24.41.10.0*  

27.41.20 Złoto, nieobrobione plastycznie lub  
w postaci półwyrobu, albo w postaci 
proszku 

  

27.41.20-30.00 Złoto, włącznie z pokrytym platyną, 
nieobrobione plastycznie lub w postaci 
proszku, nieprzeznaczone do produkcji 
monet 

24.41.20.0* Złoto nieobrobione plastycznie lub  
w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku 
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27.41.20-50.00 Złoto, włącznie z pokrytym platyną,  
w postaci półwyrobu, nieprzeznaczone do 
produkcji monet, z wyłączeniem 
nieobrobionego plastycznie lub w postaci 
proszku  

24.41.20.0* Złoto nieobrobione plastycznie lub  
w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku 

27.41.20-70.00 Złoto przeznaczone do produkcji monet, 
włącznie z pokrytym platyną  

24.41.20.0*  

27.41.30 Platyna i pozostałe metale szlachetne, 
nieobrobione plastycznie lub w postaci 
półwyrobu, albo w postaci proszku 

  

27.41.30-30.00 Platyna, pallad, rod, iryd, osm i ruten, 
nieobrobione plastycznie lub w postaci 
proszku 

24.41.30.0* Platyna nieobrobiona plastycznie lub  
w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku 

27.41.30-50.00 Platyna, pallad, rod, iryd, osm i ruten,  
w postaci półwyrobu, z wyłączeniem 
nieobrobionych plastycznie lub w postaci 
proszku  

24.41.30.0*  

27.41.40 Metale nieszlachetne lub srebro, 
platerowane złotem, nieobrobione 
inaczej ni ż do stanu półwyrobu 

  

27.41.40-00.00 Metale nieszlachetne lub srebro, 
platerowane złotem, nieobrobione inaczej 
niż do stanu półwyrobu 

24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, 
platerowane złotem, nieobrobione 
inaczej niż do stanu półproduktu 

27.41.50 Metale nieszlachetne platerowane 
srebrem oraz metale nieszlachetne, 
srebro lub złoto, platerowane platyn ą, 
nieobrobione inaczej ni ż do stanu 
półwyrobu 

  

27.41.50-30.00 Metale nieszlachetne platerowane 
srebrem, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półwyrobu 

24.41.50.0* Metale nieszlachetne platerowane 
srebrem oraz metale nieszlachetne, 
srebro lub złoto, platerowane platyną, 
nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu 

27.41.50-50.00 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, 
platerowane platyną, nieobrobione inaczej 
niż do stanu półwyrobu 

24.41.50.0*  

27.41.61 Odpady i złom złota lub metali 
platerowanych złotem 

  

27.41.61-00.00 Odpady i złom złota lub metali 
platerowanych złotem 

38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal 

27.41.62 Odpady i złom platyny lub innych metali 
szlachetnych 

  

27.41.62-00.00 Odpady i złom platyny lub innych metali 
szlachetnych 

38.11.58.0*  

27.41.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą metali 
szlachetnych 

  

27.41.99-00.00 Usługi związane z produkcją metali 
szlachetnych 

24.41.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją metali szlachetnych 

27.42.11 Aluminium nieobrobione plastycznie, 
stopy aluminium 

  

27.42.11-30.00 Aluminium nieobrobione plastycznie, 
niestopowe, z wyłączeniem aluminium  
w postaci proszku i płatków  

24.42.11.0* Aluminium nieobrobione plastycznie 

27.42.11-53.00 Stopy aluminium nieobrobione plastycznie, 
pierwotne, z wyłączeniem aluminium  
w postaci proszku i płatków  

24.42.11.0*  

27.42.11-55.00 Stopy aluminium nieobrobione plastycznie, 
wtórne, z wyłączeniem aluminium  
w postaci proszku i płatków  

24.42.11.0*  

27.42.12 Tlenek glinu, z wył ączeniem sztucznego 
korundu 

  

27.42.12-00.00 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego 
korundu 

24.42.12.0 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego 
korundu 

27.42.21 Proszki i płatki aluminium   



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 204

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

27.42.21-00.00 Proszki i płatki aluminium, z wyłączeniem 
gotowych proszków i płatków stosowanych 
jako barwniki, farby itp.  

24.42.21.0 Proszki i płatki z aluminium 

27.42.22 Sztaby, pr ęty i kształtowniki  
z aluminium 

  

27.42.22-30.00 Sztaby, pręty i kształtowniki z aluminium,  
z wyłączeniem prętów i kształtowników 
wykorzystywanych w konstrukcjach  

24.42.22.0* Płaskowniki, walcówka, pręty  
i kształtowniki, z aluminium i stopów 
aluminium 

27.42.22-50.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i kształtowniki 
drążone, ze stopów aluminium, 
z wyłączeniem kształtowników 
wykorzystywanych w konstrukcjach  

24.42.22.0*  

27.42.23 Drut z aluminium   
27.42.23-30.00 Drut z aluminium niestopowego,  

z wyłączeniem izolowanych elektrycznych 
drutów i kabli, szpagatów i wyrobów 
powroźniczych wzmacnianych drutem 
aluminiowym, drutu i kabla splatanego  

24.42.23.0* Drut z aluminium i stopów aluminium 

27.42.23-50.00 Drut ze stopów aluminium, z wyłączeniem 
izolowanych elektrycznych drutów i kabli, 
szpagatu i wyrobów powroźniczych 
wzmacnianych drutem aluminiowym, drutu 
i kabla splatanego  

24.42.23.0*  

27.42.24 Płyty, arkusze i ta śmy z aluminium  
o grubo ści > 0,2 mm 

  

27.42.24-30.00 Płyty, arkusze i taśmy, z aluminium 
niestopowego o grubości > 0,2 mm 

24.42.24.0* Płyty, blachy i taśmy z aluminium  
i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm 

27.42.24-50.00 Płyty, arkusze i taśmy, z aluminium 
stopowego o grubości > 0,2 mm 

24.42.24.0*  

27.42.25 Folia z aluminium o grubo ści <= 0,2 mm   
27.42.25-00.00 Folia z aluminium o grubości (bez podłoża) 

<= 0,2 mm 
24.42.25.0 Folia z aluminium i stopów aluminium,  

o grubości <= 0,2 mm 
27.42.26 Rury, przewody rurowe oraz zł ącza do 

rur i przewodów rurowych z aluminium 
  

27.42.26-30.00 Rury cienko i grubościenne z aluminium 
niestopowego, z wyłączeniem 
kształtowników drążonych, łączników do 
rur, przewodów giętkich, rur 
wykorzystywanych w konstrukcjach; części 
maszyn i pojazdów oraz podobnych 
elementów  

24.42.26.0* Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur 
lub przewodów rurowych, z aluminium  
i stopów aluminium 

27.42.26-50.00 Rury cienko i grubościenne ze stopów 
aluminium, z wyłączeniem kształtowników 
drążonych, łączników do rur, przewodów 
giętkich, rur wykorzystanych  
w konstrukcjach, części maszyn lub 
pojazdów oraz podobnych elementów  

24.42.26.0*  

27.42.26-70.00 Łączniki do rur cienko i grubościennych,  
z aluminium, włączając złączki nakrętne, 
kolanka i tuleje, z wyłączeniem łączników  
z zaworami, kurkami, wsporników rur 
cienkościennych, śrub, nakrętek i zacisków  

24.42.26.0*  

27.42.31 Popiół i pozostało ści, zawieraj ące 
głównie aluminium 

  

27.42.31-00.00 Popiół i pozostałości, zawierające głównie 
aluminium 

38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal 

27.42.32 Odpady i złom aluminium   
27.42.32-00.00 Odpady i złom aluminium 38.11.58.0*  
27.42.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą aluminium 

i wyrobów z aluminium 
  

27.42.99-00.00 Usługi związane z produkcją aluminium  
i wyrobów z aluminium 

24.42.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją stopów aluminium 

27.43 OŁÓW, CYNK I CYNA ORAZ WYROBY  
Z TYCH METALI 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 
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27.43.11 Ołów nieobrobiony plastycznie   
27.43.11-30.00 Ołów rafinowany nieobrobiony plastycznie, 

z wyłączeniem w postaci proszku i płatków  
24.43.11.0* Ołów nieobrobiony plastycznie 

27.43.11-50.00 Ołów nieobrobiony plastycznie zawierający 
antymon, z wyłączeniem w postaci proszku 
i płatków  

24.43.11.0*  

27.43.11-90.00 Ołów nieobrobiony plastycznie,  
z wyłączeniem w postaci proszku i płatków  
pozostały 

24.43.11.0*  

27.43.12 Cynk nieobrobiony plastycznie   
27.43.12-30.00 Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie, 

z wyłączeniem w postaci pyłu, proszku  
i płatków  

24.43.12.0* Cynk nieobrobiony plastycznie 

27.43.12-50.00 Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie,  
z wyłączeniem w postaci pyłu, proszku  
i płatków  

24.43.12.0*  

27.43.13 Cyna nieobrobiona plastycznie   
27.43.13-30.00 Cyna niestopowa nieobrobiona 

plastycznie, z wyłączeniem w postaci 
proszku i płatków  

24.43.13.0* Cyna nieobrobiona plastycznie 

27.43.13-50.00 Cyna stopowa nieobrobiona plastycznie,  
z wyłączeniem w postaci proszku i płatków  

24.43.13.0*  

27.43.21 Sztaby, pr ęty, kształtowniki i drut,  
z ołowiu 

  

27.43.21-00.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i drut,  
z wyłączeniem prętów pokrytych, prętów 
odlanych przeznaczonych do walcowania, 
ciągnienia lub do przetapiania przez 
spiekanie, na wyroby o  określonym 
kształcie, na sztaby i pręty, izolowanego 
drutu elektrycznego  

25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.43.22 Blachy grube, cienkie, ta śmy i folia  
z ołowiu; proszek i płatki ołowiu 

  

27.43.22-00.00 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie  
z ołowiu; proszek i płatki ołowiu,  
z wyłączeniem proszków i płatków 
preparowanych na barwniki, farby itp., 
izolowanej taśmy elektrycznej  

24.43.21.0 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, 
druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu 

27.43.23 Rury i przewody rurowe oraz ł ączniki do 
rur i przewodów rurowych z ołowiu 

  

27.43.23-00.00 Rury i przewody rurowe oraz łączniki do rur 
i przewodów rurowych z ołowiu (złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

25.99.29.0*  

27.43.24 Pył cynkowy, proszek i płatki cynku   
27.43.24-00.00 Pył, proszek i płatki cynku, z wyłączeniem 

pyłu, proszku i płatków preparowanych na 
barwniki, farby itp., granulek cynku  

24.43.22.0 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku 

27.43.25 Sztaby, pr ęty, kształtowniki i drut  
z cynku; blacha, ta śma i folia z cynku 

  

27.43.25-30.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i drut, z cynku 24.43.23.0* Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, 
z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy,  
z cynku i jego stopów 

27.43.25-50.00 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie,  
z cynku, z wyłączeniem folii o grubości  
< 0,15 mm, ostemplowanych folii, płyt, 
arkuszy o grubości > 0,15 mm, gotowych 
klisz drukarskich, metalowej siatki 
rozciąganej, izolowanej taśmy elektrycznej  

24.43.23.0*  

27.43.26 Rury, przewody rurowe oraz ł ączniki do 
rur i przewodów rurowych z cynku 

  

27.43.26-00.00 Rury, przewody rurowe oraz łączniki do rur 
i przewodów rurowych z cynku (złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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27.43.27 Sztaby, pr ęty, kształtowniki i drut,  
z cyny 

  

27.43.27-00.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i drut, z cyny 24.43.24.0 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny 
27.43.28 Blachy grube, cienkie, ta śmy i folia  

z cyny; proszek i płatki z cyny 
  

27.43.28-30.00 Blachy grube, cienkie i taśmy, z cyny  
o grubości > 0,2 mm, z wyłączeniem 
izolowanych płyt elektrycznych  

25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.43.28-60.00 Folia z cyny o grubości (bez podłoża)  
<= 0,2 mm; proszki i płatki z cyny 

25.99.29.0*  

27.43.29 Rury, przewody rurowe oraz ł ączniki do 
rur i przewodów rurowych z cyny 

  

27.43.29-00.00 Rury, przewody rurowe, łączniki do rur  
i przewodów rurowych (złączki nakrętne, 
kolanka, tuleje), z cyny 

25.99.29.0*  

27.43.31 Popiół i pozostało ści, zawieraj ące 
głównie cynk lub ołów 

  

27.43.31-00.00 Popiół i pozostałości, zawierające głównie 
cynk lub ołów 

38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal 

27.43.32 Odpady i złom: ołowiu, cynku i cyny   
27.43.32-00.00 Odpady i złom: ołowiu, cynku i cyny 38.11.58.0*  
27.43.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą ołowiu, 

cynku i cyny oraz wyrobów z nich 
  

27.43.99-00.00 Usługi związane z produkcją ołowiu, cynku 
i cyny oraz wyrobów z nich 

24.43.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją ołowiu, cynku i cyny 

27.44.11 Kamienie miedziowe; mied ź 
cementacyjna 

  

27.44.11-00.00 Kamienie miedziowe, miedź cementacyjna 
(miedź wytrącona), z wyłączeniem proszku 
miedzi  

24.44.11.0 Kamienie miedziowe; miedź 
cementacyjna 

27.44.12 Miedź nierafinowana; anody miedziane 
do rafinacji elektrolitycznej 

  

27.44.12-00.00 Miedź nierafinowana, anody miedziane do 
rafinacji elektrolitycznej, włączając miedź 
konwertorową, z wyłączeniem miedzi 
galwanotechnicznej, anod 
galwanotechnicznych  

24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane 
do rafinacji elektrolitycznej 

27.44.13 Miedź i stopy miedzi rafinowane, 
nieobrobione; stopy przej ściowe miedzi 
nieobrobione 

  

27.44.13-30.00 Miedź rafinowana, nieobrobiona 
plastycznie, niestopowa, z wyłączeniem 
spiekanych wyrobów walcowanych, 
wytłaczanych, kutych  

24.44.13.0* Miedź rafinowana i stopy miedzi, 
nieobrobione plastycznie; stopy wstępne 
miedzi 

27.44.13-50.00 Stopy miedzi rafinowanej, nieobrobione 
plastycznie, z wyłączeniem spiekanych 
wyrobów walcowanych, wytłaczanych, 
kutych  

24.44.13.0*  

27.44.13-70.00 Stopy przejściowe miedzi, włączając stopy 
nieciągliwe, z wyłączeniem fosforku miedzi 
(miedzi fosforowej), zawierającego  
> 15% masy fosforu  

24.44.13.0*  

27.44.21 Proszki i płatki miedzi   
27.44.21-00.00 Proszki i płatki miedzi, z wyłączeniem 

miedzi cementacyjnej, proszku i płatków 
stosowanych do otrzymywania farb takich 
jak brązy/złota (związków chemicznych), 
śrutu z miedzi rafinowanej 

24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

27.44.22 Sztaby, pr ęty i kształtowniki z miedzi   
27.44.22-00.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i kształtowniki 

drążone z miedzi lub ze stopów miedzi,  
z wyłączeniem sztab i kształtowników 
otrzymanych przez odlewanie lub 
spiekanie, walcówki z miedzi w zwojach  

24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki  
i walcówka, z miedzi i jej stopów 
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27.44.23 Drut miedziany   
27.44.23-30.00 Drut miedziany z miedzi rafinowanej  

o przekroju poprzecznym > 6 mm oraz drut 
ze stopów miedzi (o dowolnym przekroju) 

24.44.23.0* Druty z miedzi i jej stopów 

27.44.23-50.00 Drut miedziany z miedzi rafinowanej  
o przekroju poprzecznym > 0,5 mm,  
< 6 mm, z wyłączeniem szpagatu 
wzmacnianego drutem, drutu splatanego 
lub kabla  

24.44.23.0*  

27.44.23-70.00 Drut miedziany z miedzi rafinowanej  
o przekroju poprzecznym <= 0,5 mm,  
z wyłączeniem szpagatu wzmacnianego 
drutem, drutu splatanego lub kabla  

24.44.23.0*  

27.44.24 Blachy grube i cienkie, ta śmy z miedzi  
o grubo ści > 0,15 mm 

  

27.44.24-00.00 Blachy grube i cienkie, taśmy z miedzi  
o grubości > 0,15 mm, z wyłączeniem 
miedzianej siatki rozciąganej, izolowanych 
taśm elektrycznych  

24.44.24.0 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości 
> 0,15 mm, z miedzi i jej stopów 

27.44.25 Folia miedziana o grubo ści <= 0,15 mm   
27.44.25-00.00 Folia miedziana o grubości (bez podłoża) 

<= 0,15 mm 
24.44.25.0 Folia z miedzi o grubości <= 0,15 mm 

27.44.26 Rury, przewody rurowe oraz ł ączniki do 
rur lub przewodów rurowych, z miedzi 

  

27.44.26-30.00 Rury i przewody rurowe z miedzi 24.44.26.0* Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur 
lub przewodów rurowych, z miedzi i jej 
stopów 

27.44.26-50.00 Łączniki do rur lub przewodów rurowych,  
z miedzi lub ze stopów miedzi, włączając 
złączki nakrętne, kolanka, tuleje, trójniki, 
złącza, z wyłączeniem śrub i nakrętek 
stosowanych do montażu lub mocowania 
rur, łączników z kurkami i zaworami 

24.44.26.0*  

27.44.31 Popiół i pozostało ści, zawieraj ące 
głównie mied ź 

  

27.44.31-00.00 Popiół i pozostałości, zawierające głównie 
miedź 

38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal 
 

27.44.32 Odpady i złom miedzi   
27.44.32-00.00 Odpady i złom miedzi 38.11.58.0*  
27.44.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów  

z miedzi 
  

27.44.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów  
z miedzi 

24.44.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją miedzi 

27.45.11 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu  
i pozostałe produkty po średnie 
metalurgii niklu 

  

27.45.11-00.00 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz 
pozostałe produkty pośrednie hutnictwa 
niklu, włączając zanieczyszczone tlenki 
niklu, kamień arsenowy, zanieczyszczony 
żelazonikiel  

24.45.12.0 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu 
oraz pozostałe produkty pośrednie 
hutnictwa niklu 

27.45.12 Nikiel nieobrobiony   
27.45.12-30.00 Nikiel niestopowy, nieobrobiony 

plastycznie, z wyłączeniem w postaci 
proszku i płatków  

24.45.11.0* Nikiel nieobrobiony plastycznie 

27.45.12-50.00 Nikiel stopowy, nieobrobiony plastycznie,  
z wyłączeniem w postaci proszku i płatków  

24.45.11.0*  

27.45.21 Proszek i płatki niklu   
27.45.21-00.00 Proszek i płatki niklu, z wyłączeniem 

spieków tlenku niklu  
24.45.21.0 Proszki i płatki niklu i stopów niklu 

27.45.22 Sztaby, pr ęty, kształtowniki i drut  
z niklu lub ze stopów niklu 

  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 208

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

27.45.22-00.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i drut z niklu 
lub ze stopów niklu, z wyłączeniem 
gotowych sztab, prętów i kształtowników 
do wykorzystania w konstrukcjach, 
izolowanych elektrycznych sztab i drutu, 
drutu emaliowanego  

24.45.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, 
z niklu i stopów niklu 

27.45.23 Blachy grube i cienkie, ta śma i folia  
z niklu 

  

27.45.23-00.00 Blachy grube i cienkie, taśma i folia,  
z niklu i jego stopów, z wyłączeniem siatki 
rozciąganej  

24.45.23.0 Blachy grube, cienkie, taśma i folia,  
z niklu i stopów niklu 

27.45.24 Rury, przewody rurowe i ł ączniki do rur 
i przewodów rurowych z niklu 

  

27.45.24-30.00 Rury i przewody rurowe z niklu 24.45.24.0* Rury, przewody rurowe oraz łączniki  
rur lub przewodów rurowych, z niklu  
i stopów niklu 

27.45.24-50.00 Łączniki do rur i przewodów rurowych,  
z niklu (złączki nakrętne, kolanka, tuleje) 

24.45.24.0*  

27.45.30 Metale nie żelazne i wyroby z nich 
pozostałe; cermetale, popiół  
i pozostało ści, zawieraj ące metale lub 
związki metali 

  

27.45.30-13.00 24.45.30.0* Pozostałe metale nieżelazne i wyroby  
z nich; cermetale; popiół i pozostałości 
zawierające metale i związki metali 

 

Sztaby i pręty, z wolframu nieobrobionego 
plastycznie, otrzymywane przez spiekanie, 
proszek, odpady i złom, z wyłączeniem 
węglików  wolframu 38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 

zawierające metal 
27.45.30-15.00 Sztaby, pręty, arkusze, taśmy, folie i druty, 

z wolframu obrobionego plastycznie,  
z wyłączeniem sztab i prętów 
otrzymywanych przez spiekanie węglików  

24.45.30.0*  

27.45.30-17.00 24.45.30.0*  
 

Molibden, wyroby z molibdenu, proszki, 
odpady i złom, z wyłączeniem stopów 
molibdenu bez dominującej jego 
zawartości, węglików  

38.11.58.0*  

27.45.30-23.00 24.45.30.0*  
 

Tantal i wyroby z tantalu, proszki, odpady  
i złom, z wyłączeniem węglików  38.11.58.0*  

27.45.30-25.00 24.45.30.0*  
 

Magnez i wyroby z magnezu, proszki, 
odpady i złom, z wyłączeniem węglików  38.11.58.0*  

27.45.30-27.00 24.45.30.0*  
 

Kamienie kobaltowe oraz produkty 
pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt  
i wyroby z kobaltu, proszki, odpady i złom,  
z wyłączeniem węglików  

38.11.58.0*  

27.45.30-33.00 Bizmut, wyroby z bizmutu, proszki, odpady 
i złom, także stopów bizmutu z ołowiem  
i cyną, stopów bizmutu z indem, ołowiem, 
cyną i kadmem, z wyłączeniem węglików  

24.45.30.0*  

27.45.30-35.00 24.45.30.0*  
 

Kadm nieobrobiony plastycznie, proszki, 
odpady i złom, włączając stopy kadmu  
z cynkiem, z wyłączeniem węglików  

38.11.58.0*  

27.45.30-37.00 Kadm obrobiony plastycznie i wyroby  
z niego, włączając stopy cynku z kadmem,  
z wyłączeniem węglików  

24.45.30.0*  

27.45.30-43.00 24.45.30.0*  
 

Tytan i wyroby z tytanu, proszki, odpady  
i złom, z wyłączeniem węglików  38.11.58.0*  

27.45.30-45.00 24.45.30.0*  
 

Cyrkon i wyroby z cyrkonu, proszki, 
odpady i złom, z wyłączeniem węglików  38.11.58.0*  

27.45.30-47.00 24.45.30.0*  
 

Antymon i wyroby z antymonu, proszki, 
odpady i złom, z wyłączeniem węglików  38.32.29.0* Surowce wtórne z pozostałych metali 

27.45.30-53.00 Mangan i wyroby z manganu, proszki, 
odpady i złom, z wyłączeniem węglików 

24.45.30.0*  
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27.45.30-55.00 24.45.30.0* Pozostałe metale nieżelazne i wyroby  
z nich; cermetale; popiół i pozostałości 
zawierające metale i związki metali 

 

Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, 
ind, niob, ren, tal, wyroby z tych metali, 
proszki, odpady i złom, z wyłączeniem 
węglików 38.32.29.0* Surowce wtórne z pozostałych metali 

27.45.30-57.00 Cermetale i wyroby z nich, odpady i złom, 
z wyłączeniem cermetali zawierających 
substancje rozszczepialne lub 
radioaktywne oraz węglików  

24.45.30.0*  

27.45.41 Popiół i pozostało ści, zawieraj ące 
głównie wanad lub inne metale i zwi ązki 
metali 

  

27.45.41-00.00 Popiół i pozostałości, zawierające głównie 
wanad lub inne metale i związki metali 

38.11.58.0* Odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal 

27.45.42 Odpady i złom niklu   

27.45.42-00.00 Odpady i złom niklu 38.11.58.0*  

27.45.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
pozostałych metali nie żelaznych 

  

27.45.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
metali nieżelaznych 

24.45.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych metali 
nieżelaznych 

27.51.11 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
ciągliwego 

  

27.51.11-10.00 Odlewy z żeliwa ciągliwego do pojazdów 
lądowych, z wyłączeniem lokomotyw  
i taboru, pojazdów dla budownictwa  

24.51.11.0* Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
ciągliwego 

27.51.11-30.00 Odlewy z żeliwa ciągliwego do obudów 
łożysk i do łożysk ślizgowych,  
z wyłączeniem obudów łożysk 
zawierających łożyska toczne  

24.51.11.0*  

27.51.11-40.00 Odlewy z żeliwa ciągliwego na pozostałe 
części silników tłokowych i urządzeń 
mechanicznych  

24.51.11.0*  

27.51.11-50.00 Odlewy z żeliwa ciągliwego do maszyn  
i urządzeń mechanicznych z wyłączeniem 
do silników tłokowych 

24.51.11.0*  

27.51.11-90.00 Odlewy z żeliwa ciągliwego na części do 
innych zastosowań  

24.51.11.0*  

27.51.12 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
sferoidalnego 

  

27.51.12-10.00 Odlewy z żeliwa sferoidalnego na części 
do pojazdów lądowych, z wyłączeniem 
lokomotyw i taboru, pojazdów dla 
budownictwa  

24.51.12.0* Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
sferoidalnego 

27.51.12-20.00 Odlewy z żeliwa sferoidalnego do wałów 
napędowych, wałów krzywkowych, wałów 
wykorbionych i do korb 

24.51.12.0*  

27.51.12-30.00 Odlewy z żeliwa sferoidalnego do obudów 
łożysk, łożysk ślizgowych, z wyłączeniem 
obudów łożysk zawierających łożyska 
toczne  

24.51.12.0*  

27.51.12-40.00 Odlewy z żeliwa sferoidalnego na 
pozostałe części do silników tłokowych  
i urządzeń mechanicznych  

24.51.12.0*  

27.51.12-50.00 Odlewy z żeliwa plastycznego do maszyn  
i urządzeń mechanicznych z wyłączeniem 
do silników tłokowych 

24.51.12.0*  

27.51.12-90.00 Odlewy z żeliwa plastycznego na części do 
innych zastosowań 

24.51.12.0*  

27.51.13 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
szarego 

  

27.51.13-10.00 Odlewy z żeliwa szarego do pojazdów 
lądowych, z wyłączeniem lokomotyw  
i taboru, pojazdów dla budownictwa  

24.51.13.0* Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
szarego 
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27.51.13-20.00 Odlewy z żeliwa szarego do wałów 
napędowych, wałów krzywkowych, wałów 
wykorbionych i do korb 

24.51.13.0*  

27.51.13-30.00 Odlewy z żeliwa szarego do obudów 
łożysk, łożysk ślizgowych, z wyłączeniem 
obudów łożysk zawierających łożyska 
toczne  

24.51.13.0* Usługi wykonywania odlewów z żeliwa 
szarego 

27.51.13-40.00 Odlewy z żeliwa szarego na pozostałe 
części silników tłokowych i urządzeń 
mechanicznych  

24.51.13.0*  

27.51.13-50.00 Odlewy z żeliwa szarego do maszyn  
i urządzeń mechanicznych, z wyłączeniem 
do silników tłokowych 

24.51.13.0*  

27.51.13-90.00 Odlewy z żeliwa szarego na części do 
innych zastosowań 

24.51.13.0*  

27.52.10 Usługi wykonywania odlewów 
staliwnych 

  

27.52.10-10.00 Odlewy staliwne do pojazdów lądowych,  
z wyłączeniem lokomotyw i taboru, 
pojazdów dla budownictwa  

24.52.10.0* Usługi wykonywania odlewów staliwnych 

27.52.10-30.00 Odlewy staliwne do obudów łożysk, łożysk 
ślizgowych, z wyłączeniem obudów łożysk 
zawierających łożyska toczne  

24.52.10.0*  

27.52.10-40.00 Odlewy staliwne na pozostałe części 
silników tłokowych i urządzeń 
mechanicznych 

24.52.10.0*  

27.52.10-50.00 Odlewy staliwne do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, z wyłączeniem silników 
tłokowych 

24.52.10.0*  

27.52.10-90.00 Odlewy staliwne na części do innych 
zastosowań 

24.52.10.0*  

27.53.10 Usługi wykonywania odlewów z metali 
lekkich 

  

27.53.10-10.00 Odlewy z metali lekkich do pojazdów 
lądowych, z wyłączeniem lokomotyw  
i taboru, pojazdów dla budownictwa  

24.53.10.0* Usługi wykonywania odlewów z metali 
lekkich 

27.53.10-20.00 Odlewy z metali lekkich do wałów 
napędowych, wałów krzywkowych, wałów 
wykorbionych i do korb 

24.53.10.0*  

27.53.10-30.00 Odlewy z metali lekkich do obudów łożysk, 
łożysk ślizgowych, z wyłączeniem obudów 
łożysk zawierających łożyska toczne  

24.53.10.0*  

27.53.10-40.00 Odlewy z metali lekkich na pozostałe 
części silników tłokowych i urządzeń 
mechanicznych 

24.53.10.0*  

27.53.10-50.00 Odlewy z metali lekkich do maszyn  
i urządzeń mechanicznych, z wyłączeniem 
silników tłokowych 

24.53.10.0*  

27.53.10-90.00 Odlewy z metali lekkich na części do 
innych zastosowań 

24.53.10.0*  

27.54.10 Usługi wykonywania odlewów  
z pozostałych metali nie żelaznych 

  

27.54.10-10.00 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 

 

Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych 
do pojazdów lądowych, z wyłączeniem  
lokomotyw i taboru, wozów bramowych, 
mechanizmów ciężarówek wyposażonych 
w dźwigi lub urządzenia transportowe, 
walców rolniczych lub drogowych, 
buldożerów itp.  24.54.10.9* Usługi wykonywania odlewów ze stopów 

innych metali nieżelaznych 
27.54.10-20.00 24.54.10.1*  
 24.54.10.2*  
 24.54.10.3*  
 

Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych 
do wałów napędowych, wałów 
krzywkowych, wałów wykorbionych i do 
korb 24.54.10.9*  
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27.54.10-30.00 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 

 

Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych 
do obudów łożysk, łożysk ślizgowych,  
z wyłączeniem obudów łożysk 
zawierających łożyska toczne  

24.54.10.9* Usługi wykonywania odlewów ze stopów 
innych metali nieżelaznych 

27.54.10-40.00 24.54.10.1*  
 24.54.10.2*  
 

Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych 
na pozostałe części do silników tłokowych 
i urządzeń mechanicznych 24.54.10.3*  

  24.54.10.9*  
27.54.10-50.00 24.54.10.1*  
 24.54.10.2*  
 24.54.10.3*  
 

Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych 
na części do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, z wyłączeniem do silników 
tłokowych 24.54.10.9*  

27.54.10-90.00 24.54.10.1*  
 

Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych 
na części do innych zastosowań 24.54.10.2*  

  24.54.10.3*  
  24.54.10.9*  
28.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu   
28.11.10-30.00 Budynki prefabrykowane, z żeliwa lub stali 25.11.10.0* Budynki prefabrykowane z metalu 
28.11.10-50.00 Budynki prefabrykowane z aluminium 25.11.10.0*  
28.11.21 Mosty i ich elementy z żeliwa lub stali   
28.11.21-00.10 Konstrukcje mostów suwniczych 25.11.21.0* Mosty i części mostów z żeliwa lub stali 
28.11.21-00.20 Konstrukcje mostów nośnych 

przeładunkowych 
25.11.21.0*  

28.11.21-00.90 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali, 
pozostałe 

25.11.21.0*  

28.11.22 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali    
28.11.22-00.10 Konstrukcje słupów, wież i masztów 25.11.22.0* Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali 
28.11.22-00.20 Konstrukcje dźwigów montażowych  

i przeładunkowych 
25.11.22.0*  

28.11.22-00.30 Konstrukcje szkieletów środków transportu 
(szyby wyciągowe) 

25.11.22.0*  

28.11.22-00.40 Maszty wydobywcze odwiertów 25.11.22.0*  
28.11.22-00.50 Maszty, kolumny, bramy masztowe, 

okrętowe 
25.11.22.0*  

28.11.23 Konstrukcje i cz ęści konstrukcji 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z żeliwa lub stali; 
płyty, pr ęty, k ątowniki, kształtowniki itp. 
z żeliwa, stali lub aluminium  

  

28.11.23-10.10 Obudowy kopalniane przodkowe 25.11.23.0* Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, 
pręty, kątowniki, kształtowniki itp.  
z żeliwa, stali lub aluminium 

28.11.23-10.20 Obudowy kopalniane chodnikowe 25.11.23.0*  
28.11.23-10.90 Elementy rusztowań, szalowań i obudów 

kopalnianych z żeliwa lub stali, pozostałe 
25.11.23.0*  

28.11.23-30.10 Urządzenia śluz, jazów i zapór wodnych 25.11.23.0*  
28.11.23-30.20 Konstrukcje stalowe budownictwa 

hydrotechnicznego 
25.11.23.0*  

28.11.23-30.30 Konstrukcje stalowe urządzeń 
hydrotechnicznych 

25.11.23.0*  

28.11.23-30.90 Zespoły i części do urządzeń śluz, jazów  
i zapór wodnych, z żeliwa i stali, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

25.11.23.0*  

28.11.23-40.10 Płyty warstwowe budowlane z okładziną 
stalową 

24.33.30.0* Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy 
stalowej 

28.11.23-40.20 Elementy warstwowe budowlane  
z okładziną stalową 

24.33.30.0*  
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28.11.23-40.30 Segmenty ścienne wypełnione płytą 
warstwową z okładziną stalową 

24.33.30.0* Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy 
stalowej 

28.11.23-40.90 Konstrukcje stalowe złożone głównie  
z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian  
z profilowanego (żeberkowanego) arkusza 
z rdzeniem izolującym, pozostałe 

24.33.30.0*  

28.11.23-50.10 Konstrukcje stalowe cylindryczne 25.11.23.0* Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, 
pręty, kątowniki, kształtowniki itp.  
z żeliwa, stali lub aluminium 

28.11.23-50.20 Kominy i cylindryczne konstrukcje stalowe 
wsporcze 

25.11.23.0*  

28.11.23-50.30 Elementy budowlane z blachy profilowanej 
stalowe 

25.11.23.0*  

28.11.23-50.40 Elementy budowlane z blachy płaskiej 
stalowe 

25.11.23.0*  

28.11.23-50.50 Segmenty budynków i obiektów 
budowlanych przenośnych z metalu, 
bezszkieletowe 
 

25.11.23.0*  

28.11.23-50.70 Elementy okrętowe szalowania i izolacji 
pomieszczeń taboru wodnego 

25.11.23.0*  

28.11.23-50.90 Pozostałe konstrukcje stalowe złożone 
głównie z arkuszy, z wyłączeniem paneli, 
pozostałe 

25.11.23.0*  

28.11.23-60.10 Konstrukcje stalowe budownictwa 
inżynieryjnego 

25.11.23.0*  

28.11.23-60.20 Konstrukcje stalowe stałe 25.11.23.0*  
28.11.23-60.30 Segmenty budynków i obiektów 

budowlanych przenośnych, z metalu, 
szkieletowe 

25.11.23.0*  

28.11.23-60.40 Elementy stalowe konstrukcji budynków  
i budowli 

25.11.23.0*  

28.11.23-60.50 Słupy stalowe energetyczne 25.11.23.0*  
28.11.23-60.70 Elementy konstrukcyjne stalowe,  

z wyłączeniem ślusarki budowlanej 
25.11.23.0*  

28.11.23-60.80 Elementy konstrukcji nośnych kotłów, 
schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji 
i obmurowań 

25.11.23.0*  

28.11.23-60.90 Konstrukcje budowlane stalowe i żeliwne, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.11.23.0*  

28.11.23-70.10 Konstrukcje nośne dachowe aluminiowe 25.11.23.0*  
28.11.23-70.20 Elementy budowlane aluminiowe 25.11.23.0*  
28.11.23-70.30 Konstrukcje aluminiowe do wyposażenia 

obiektów inwentarskich 
25.11.23.0*  

28.11.23-70.40 Urządzenia gospodarki magazynowej, 
aluminiowe 

25.11.23.0*  

28.11.23-70.50 Płyty i elementy warstwowe budowlane 
oraz segmenty ścienne wypełnione płytą 
warstwową  

25.11.23.0*  

28.11.23-70.90 Konstrukcje aluminiowe i ich części, 
pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.11.23.0*  

28.11.91 Usługi instalowania konstrukcji 
metalowych własnej produkcji, na 
miejscu przeznaczenia  

  

28.11.91-00.00 Usługi instalowania konstrukcji metalowych 
własnej produkcji, na miejscu 
przeznaczenia 

43.99.50.0* Roboty związane ze wznoszeniem 
konstrukcji stalowych 

28.11.92 Usługi napraw i konserwacji konstrukcji 
metalowych 

  

28.11.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji konstrukcji 
metalowych 

33.11.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
metalowych elementów konstrukcyjnych 

28.11.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą konstrukcji 
metalowych 
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28.11.99-00.00 Usługi związane z produkcją konstrukcji 
metalowych 

25.11.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją konstrukcji metalowych i ich 
części 

28.12.10 Bramy, drzwi, okna i ich ramy i osłony, 
progi bram i drzwi, z metalu  

33.11.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
metalowych elementów konstrukcyjnych 

28.12.10-30.10 Drzwi i ich futryny, progi drzwiowe stalowe 25.12.10.0* Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do 
nich, bramy, żaluzje oraz ścianki  
działowe mocowane do podłogi, z metalu 

28.12.10-30.20 Okna, świetliki i iluminatory stalowe 
(nieoszklone) i ich futryny 

25.12.10.0*  

28.12.10-30.30 Zewnętrzne osłony okienne i drzwiowe i ich 
części 

25.12.10.0*  

28.12.10-30.90 Pozostałe stalowe elementy stolarki 
budowlanej 

25.12.10.0*  

28.12.10-50.10 Drzwi i ich futryny oraz progi drzwiowe 
aluminiowe 

25.12.10.0*  

28.12.10-50.20 Okna, świetliki i iluminatory aluminiowe 
(nieoszklone) i ich futryny 

25.12.10.0*  

28.12.10-50.90 Pozostałe aluminiowe elementy stolarki 
budowlanej 

25.12.10.0*  

28.12.90 Usługi instalowania (monta żu) 
elementów metalowej stolarki 
budowlanej własnej produkcji, na 
miejscu przeznaczenia 

  

28.12.90-00.00 Usługi instalowania (montażu) elementów 
metalowej stolarki budowlanej własnej 
produkcji, na miejscu przeznaczenia 

43.32.10.0* Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

28.12.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą elementów 
metalowych stolarki budowlanej 

  

28.12.99-00.00 Usługi związane z produkcją elementów 
metalowych stolarki budowlanej 

25.12.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją metalowych elementów 
stolarki budowlanej 

28.21.11 Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne 
pojemniki, z metalu, o pojemno ści  
> 300 l 

  

28.21.11-10.00 Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne 
pojemniki z żeliwa lub stali, o pojemności  
> 300 l, do gazów 

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 

28.21.11-20.00 Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne 
pojemniki z żeliwa lub stali, o pojemności  
> 300 l, wykładane od środka lub 
izolowane cieplnie, do cieczy 

25.29.11.0*  

28.21.11-30.00 Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne 
pojemniki z żeliwa lub stali, o pojemności  
> 300 l, z wyłączeniem wykładanych od 
środka lub izolowanych cieplnie, do cieczy 

25.29.11.0*  

28.21.11-50.00 Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne 
pojemniki z żeliwa lub stali, o pojemności  
> 300l, do ciał stałych 

25.29.11.0*  

28.21.11-70.00 Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne 
pojemniki  z aluminium, o pojemności  
> 300 l, na dowolne materiały  
z wyłączeniem sprężonego lub skroplonego 
gazu 

25.29.11.0*  

28.21.12 Pojemniki na spr ężony lub skroplony 
gaz, z metalu 

  

28.21.12-30.00 Pojemniki do gazu sprężonego lub 
skroplonego, z żeliwa lub stali 

25.29.12.0* Pojemniki metalowe na sprężony lub 
skroplony gaz 

28.21.12-50.00 Pojemniki do gazu sprężonego lub 
skroplonego, z aluminium 

25.29.12.0*  
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28.21.91 Usługi instalowania cystern, 
pojemników i zbiorników metalowych,  
z wył ączeniem do ogrzewania 
budynków 

  

28.21.91-00.00 Usługi instalowania cystern, pojemników  
i zbiorników metalowych, z wyłączeniem 
do ogrzewania budynków 

33.20.12.0* Usługi instalowania pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

28.21.92 Usługi napraw i konserwacji cystern, 
pojemników i zbiorników metalowych,  
z wył ączeniem do ogrzewania 
budynków 

  

28.21.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji cystern, 
pojemników i zbiorników metalowych,  
z wyłączeniem do ogrzewania budynków 

33.11.12.0* Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, 
cystern i pojemników metalowych 

28.21.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą cystern, 
pojemników i zbiorników metalowych 

  

28.21.99-00.00 Usługi związane z produkcją cystern, 
pojemników i zbiorników metalowych  

25.29.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją zbiorników, cystern  
i pojemników metalowych 

28.22.11 Grzejniki centralnego ogrzewania i ich 
części, z żeliwa lub stali, z wył ączeniem 
ogrzewanych elektrycznie 

  

28.22.11-30.10 Grzejniki centralnego ogrzewania 
członowe, z żeliwa 

25.21.11.0* Grzejniki centralnego ogrzewania oraz 
ich części, z żeliwa lub stali,  
z wyłączeniem ogrzewanych 
elektrycznie 

28.22.11-30.20 Żeberka do grzejników centralnego 
ogrzewania, z żeliwa 

25.21.11.0*  

28.22.11-30.30 Grzejniki centralnego ogrzewania  
z żeliwnych rur żebrowych 

25.21.11.0*  

28.22.11-30.40 Osprzęt do grzejników centralnego 
ogrzewania członowych z żeliwa 

25.21.11.0*  

28.22.11-30.50 Osprzęt do grzejników centralnego 
ogrzewania z żeliwnych rur żebrowych 

25.21.11.0*  

28.22.11-50.00 Grzejniki nieelektryczne i ich części, ze 
stali 

25.21.11.0*  

28.22.12 Kotły centralnego ogrzewania   
28.22.12-00.10 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane 

gazem 
25.21.12.0* Kotły centralnego ogrzewania 

wytwarzające gorącą wodę lub parę  
o niskim ciśnieniu 

28.22.12-00.20 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane 
paliwem ciekłym 

25.21.12.0*  

28.22.12-00.30 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane 
paliwem stałym 

25.21.12.0*  

28.22.12-00.90 Kotły centralnego ogrzewania, pozostałe 25.21.12.0*  
28.22.13 Części kotłów centralnego ogrzewania   
28.22.13-00.00 Części kotłów centralnego ogrzewania 25.21.13.0 Części kotłów centralnego ogrzewania 
28.22.91 Usługi instalowania kotłów centralnego 

ogrzewania 
  

28.22.91-00.00 Usługi instalowania kotłów centralnego 
ogrzewania 

33.20.12.0* Usługi instalowania pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

28.22.92 Usługi naprawy i konserwacji kotłów 
centralnego ogrzewania 

  

28.22.92-00.00 33.11.12.0* Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, 
cystern i pojemników metalowych 

 

Usługi naprawy i konserwacji kotłów 
centralnego ogrzewania 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 

28.22.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą kotłów 
centralnego ogrzewania 

  

28.22.99-00.00 Usługi związane z produkcją kotłów 
centralnego ogrzewania 

25.21.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją grzejników i kotłów 
centralnego ogrzewania 
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28.30.11 Wytwornice pary wodnej wytwarzaj ące 
parę wodn ą lub par ę innego rodzaju; 
kotły do wytwarzania pary przegrzanej 

  

28.30.11-10.00 Kotły wodnorurowe o wydajności > 45 ton 
pary na godzinę 

25.30.11.0* Kotły wytwarzające parę wodną lub inną 
parę; kotły wodne wysokotemperaturowe 

28.30.11-30.00 Kotły wodnorurowe o wydajności <= 45 ton 
pary na godzinę 

25.30.11.0*  

28.30.11-50.00 Pozostałe kotły parowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, włączając kotły 
hybrydowe 

25.30.11.0*  

28.30.11-70.00 Kotły wodne wysokotemperaturowe 25.30.11.0*  
28.30.12 Instalacje pomocnicze do stosowania 

wraz z kotłami; kondensatory do 
zespołów energetycznych na par ę 
wodn ą lub inne rodzaje pary 

  

28.30.12-30.00 Instalacje pomocnicze przeznaczone do 
współpracy z kotłami wytwarzającymi parę 
wodną lub gorącą wodę 

25.30.12.0* Instalacje pomocnicze przeznaczone do 
współpracy z kotłami; skraplacze do 
siłowni na parę wodną lub inną 

28.30.12-50.00 Skraplacze do siłowni na parę wodną lub 
inną 

25.30.12.0*  

28.30.13 Części wytwornic pary   
28.30.13-30.00 Części kotłów wytwarzających parę oraz 

kotłów wodnych wysokotemperaturowych 
25.30.13.0* Części wytwornic pary 

28.30.13-50.00 Części instalacji pomocniczych 
przeznaczone do współpracy z kotłami, 
skraplaczy do siłowni na parę wodną oraz 
zespołów i części urządzeń współpracy 
kotłów i maszyn energetycznych 

25.30.13.0*  

28.30.21 Reaktory j ądrowe   
28.30.21-00.00 Reaktory jądrowe 25.30.21.0 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem 

maszyn i urządzeń do rozdzielania 
izotopów 

28.30.22 Części reaktorów j ądrowych   
28.30.22-00.00 Części reaktorów jądrowych 25.30.22.0 Części reaktorów jądrowych,  

z wyłączeniem części maszyn i urządzeń 
do rozdzielania izotopów 

28.30.91 Usługi instalowania wytwornic pary,  
z wył ączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania na gor ącą wod ę, włączając 
związaną z nimi sie ć metalowych 
ruroci ągów 

  

28.30.91-00.00 Usługi instalowania wytwornic pary,  
z wyłączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania na gorącą wodę, włączając 
związaną z nimi sieć metalowych 
rurociągów 

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 

28.30.92 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic 
pary, z wył ączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania na gor ącą wod ę, włączając 
związaną z nimi sie ć metalowych 
ruroci ągów 

  

28.30.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic 
pary, z wyłączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania na gorącą wodę, włączając 
związaną z nimi sieć metalowych 
rurociągów 

33.11.13.0 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic 
pary, z wyłączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania gorącą wodą 

28.30.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wytwornic 
pary, z wył ączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania na gor ącą wod ę 

  

28.30.99-00.00 Usługi związane z produkcją wytwornic 
pary, z wyłączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania na gorącą wodę 

25.30.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wytwornic pary,  
z wyłączeniem kotłów centralnego 
ogrzewania gorącą wodą 

28.40.11 Usługi kucia metali   
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28.40.11-33.00 Kucie swobodne ze stali wałów 
napędowych, wałów korbowych i korb 

25.50.11.0* Usługi kucia metali 

28.40.11-35.00 Kucie swobodne ze stali części maszyn  
i urządzeń, z wyłączeniem silników 
tłokowych 

25.50.11.0*  

28.40.11-37.00 Kucie swobodne z metali nieżelaznych 
części maszyn i urządzeń, z wyłączeniem 
silników tłokowych 

25.50.11.0*  

28.40.11-51.00 Wyciskanie na zimno ze stali części 
pojazdów mechanicznych 

25.50.11.0*  

28.40.11-52.00 Wyciskanie na zimno ze stali części wałów 
napędowych, wałów korbowych i korb 

25.50.11.0*  

28.40.11-53.00 Wyciskanie na zimno ze stali części 
silników tłokowych 

25.50.11.0*  

28.40.11-54.00 Wyciskanie na zimno ze stali części 
pozostałych urządzeń mechanicznych,  
z wyłączeniem do silników tłokowych  

25.50.11.0*  

28.40.11-56.00 Wyciskanie na zimno ze stali części do 
urządzeń do nagrywania i odtwarzania 
dźwięku oraz obrazu i dźwięku 

25.50.11.0*  

28.40.11-57.00 Wyciskanie na zimno ze stali części 
szynowych pojazdów lądowych i statków 
powietrznych oraz sprzętu dla kolejnictwa 

25.50.11.0*  

28.40.11-58.00 Wyciskanie na zimno z metali nieżelaznych 
części maszyn i urządzeń 

25.50.11.0*  

28.40.12 Usługi wytłaczania, prasowania metali   
28.40.12-10.00 Kucie matrycowe ze stali części pojazdów 

mechanicznych 
25.50.12.0* Usługi wytłaczania, prasowania metali 

28.40.12-23.00 Kucie matrycowe ze stali części wałów 
napędowych, wałów korbowych i korb 

25.50.12.0*  

28.40.12-25.00 Kucie matrycowe ze stali części obudów 
łożysk i łożysk ślizgowych 

25.50.12.0*  

28.40.12-30.00 Kucie matrycowe ze stali części silników 
tłokowych i urządzeń mechanicznych 
objętych podkategorią: 29.14.22-26 oraz 
29.14.33    

25.50.12.0*  

28.40.12-40.00 Kucie matrycowe ze stali części 
wyposażenia technicznego oraz urządzeń 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 

25.50.12.0*  

28.40.12-50.00 Kucie matrycowe ze stali części urządzeń 
mechanicznych 

25.50.12.0*  

28.40.12-60.00 Kucie matrycowe z stali części do 
urządzeń mechanicznych i aparatów 
objętych podkategorią: 29.22.14, 29.52.12, 
29.52.21-29.52.27 oraz 29.52.30 

25.50.12.0*  

28.40.12-70.00 Kucie matrycowe ze stali części maszyn  
i urządzeń mechanicznych i aparatów,  
z wyłączeniem do silników tłokowych 

25.50.12.0*  

28.40.12-80.00 Kucie matrycowe części pojazdów 
lądowych szynowych i powietrznych oraz 
pozostałych zastosowań, ze stali 

25.50.12.0*  

28.40.12-90.00 Kucie matrycowe części maszyn, urządzeń 
oraz pojazdów z metali nieżelaznych 

25.50.12.0*  

28.40.13 Usługi formowania metali pozostałymi 
technikami 

  

28.40.13-10.00 Tłoczenie części z blachy stalowej 
kształtowanej, do pojazdów 
mechanicznych 

25.50.13.0* Usługi formowania metali pozostałymi 
technikami 

28.40.13-20.00 Tłoczenie części z blachy stalowej 
kształtowanej, do silników tłokowych  
i urządzeń mechanicznych objętych 
podkategorią: 29.14.22-29.14.25 oraz 
29.14.33 

25.50.13.0*  
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28.40.13-30.00 Tłoczenie części z blachy stalowej 
kształtowanej, do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, z wyłączeniem do silników 
tłokowych 

25.50.13.0* Usługi formowania metali pozostałymi 
technikami 

28.40.13-40.00 Tłoczenie części z blachy stalowej 
kształtowanej, do urządzeń do nagrywania 
i odtwarzania dźwięku oraz obrazu 
i dźwięku 

25.50.13.0*  

28.40.13-50.00 Tłoczenie części z blachy kształtowanej  
z metali nieżelaznych do wyrobów objętych 
podkategorią 28.75.12, 28.75.27, części 
mebli z podkategorii 36.12.11-36.12.13, 
36.13.10, 36.14.11-36.14.15, części do 
pojazdów lądowych i osprzętu dla 
kolejnictwa z działu 35 oraz urządzeń 
objętych podkategorią: 30.01.21, 31.01.25, 
31.50.31, 33.10.11-33.10.13,  
33.10.15 -33.10.18, 33.20.11, 33.20.12, 
33.20.31-33.20.84, 33.40.11-33.40.38 oraz 
36.63.74 

25.50.13.0*  

28.40.13-70.00 Tłoczenie części z blachy kształtowanej  
z metali nieżelaznych do wyrobów 
gospodarstwa domowego, części do 
urządzeń mechanicznych, aparatów, mebli 
i pojazdów z działów: 17, 22, 24-26, 28-36, 
z wyłączeniem części wymienionych  
w grupowaniu 28.40.13-50.00 

25.50.13.0*  

28.40.13-90.00 Formowanie metali pozostałymi technikami  25.50.13.0*  
28.40.20 Usługi w zakresie metalurgii proszków   
28.40.20-10.00 Części wykonane techniką metalurgii 

proszków stalowych do pojazdów 
mechanicznych 

25.50.20.0* Usługi w zakresie metalurgii proszków 

28.40.20-20.00 Części wykonane techniką metalurgii 
proszków stalowych do obudów łożysk, 
łożysk ślizgowych, z wyłączeniem obudów 
łożysk zawierających łożyska toczne 

25.50.20.0*  

28.40.20-30.00 Części wykonane techniką metalurgii 
proszków stalowych do silników tłokowych 
pomp, podnośników cieczy, części 
wyrobów objętych podkategorią: 29.14.10, 
29.14.22-29.14.26, 29.14.31, 29.14.33 

25.50.20.0*  

28.40.20-40.00 Części wykonane techniką metalurgii 
proszków stalowych do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, z wyłączeniem silników 
tłokowych 

25.50.20.0*  

28.40.20-50.00 Części wykonane techniką metalurgii 
proszków stalowych do elektrycznych 
urządzeń do nagrywania i odtwarzania 
dźwięku oraz obrazu i dźwięku 

25.50.20.0*  

28.40.20-70.00 Części wykonane techniką metalurgii 
proszków stalowych do wyrobów objętych 
podkategorią 28.75.27, części do pojazdów 
i urządzeń do mocowania torów, statków 
powietrznych, narzędzi objętych 
podkategorią 30.01.21, 31.01.25, 31.50.31, 
33,10.11-33.10.13, 33.10.15-33.10.18, 
33.20.11, 33.20.12, 33.20.31-33.20.84, 
33.40.11-33.40.38 oraz 36.63.74 

25.50.20.0*  

28.40.20-80.00 Usługi wykonane techniką metalurgii 
proszków metali nieżelaznych 

25.50.20.0*  

28.51.11 Usługi pokrywania powierzchni metali 
różnymi metalami 

  

28.51.11-30.00 Metalizowanie przez zanurzenie  
w roztopionych metalach 

25.61.11.0* Usługi pokrywania powierzchni metali 
różnymi metalami 

28.51.11-50.00 Metalizowanie natryskowe termiczne 25.61.11.0*  
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28.51.11-70.00 Metalizowanie cynkiem przy pomocy 
elektrolizy i obróbki chemicznej 

25.61.11.0* Usługi pokrywania powierzchni metali 
różnymi metalami 

28.51.11-90.00 Metalizowanie metalami innymi niż cynk 
przy pomocy elektrolizy i obróbki 
chemicznej 

25.61.11.0*  

28.51.12 Usługi pokrywania powierzchni metali 
substancjami niemetalicznymi 

  

28.51.12-30.00 Pokrywanie metali tworzywami sztucznymi 25.61.12.0* Usługi pokrywania powierzchni metali 
substancjami niemetalicznymi 

28.51.12-50.00 Pokrywanie metali pozostałymi 
substancjami (fosforanowanie itp.) 

25.61.12.0*  

28.51.21 Usługi obróbki cieplnej, z wył ączeniem 
pokrywania metali innymi materiałami 

  

28.51.21-00.00 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem 
pokrywania metali innymi materiałami 

25.61.21.0 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem 
pokrywania metali innymi materiałami 

28.51.22 Usługi powierzchniowej obróbki metali 
pozostałe 

  

28.51.22-30.00 Malowanie i lakierowanie metali 25.61.22.0* Pozostałe usługi powierzchniowej 
obróbki metali 

28.51.22-50.00 Anodowanie metali 25.61.22.0*  
28.51.22-70.00 Naparowywanie próżniowe metali 25.61.22.0*  
28.51.22-90.00 Obróbka powierzchni metalowych, 

pozostała 
25.61.22.0*  

28.52.10 Toczenie metalowych cz ęści    
28.52.10-01.00 Toczenie metalowych części kranów, 

zaworów i podobnych wyrobów 
25.62.10.0* Toczenie elementów metalowych 

28.52.10-03.00 Toczenie metalowych części do maszyn  
i urządzeń mechanicznych 

25.62.10.0*  

28.52.10-05.00 Toczenie metalowych części do pojazdów 
mechanicznych 

25.62.10.0*  

28.52.10-07.00 Toczenie metalowych części do statków 
powietrznych 

25.62.10.0*  

28.52.10-09.00 Toczenie metalowych części do wyrobów 
elektrotechnicznych 

25.62.10.0*  

28.52.10-11.00 Toczenie metalowych części do wyrobów 
precyzyjnych i optycznych 

25.62.10.0*  

28.52.10-13.00 Toczenie metalowych części taboru 
szynowego i osprzętu torowego oraz do 
pozostałych zastosowań 

25.62.10.0*  

28.52.20 Usługi z zakresu obróbki mechanicznej 
elementów metalowych pozostałe 

  

28.52.20-00.00 Usługi z zakresu obróbki mechanicznej 
elementów metalowych pozostałe 

25.62.20.0 Pozostałe usługi z zakresu obróbki 
mechanicznej elementów metalowych 

  33.11* USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI 
METALOWYCH WYROBÓW 
GOTOWYCH 

  33.12* USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI 
MASZYN  

28.61.11 Noże, z wył ączeniem no ży do maszyn,  
i no życzki oraz ostrza do nich 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych 

28.61.11-13.00 Noże stołowe z rękojeściami i ostrzami 
stałymi ze stali nierdzewnej, z wyłączeniem 
noży do ryb i masła 

25.71.11.0* Noże (z wyłączeniem noży do maszyn)  
i nożyczki oraz ostrza do nich 

28.61.11-19.00 Noże stołowe z rękojeściami i z ostrzami 
stałymi, z pozostałych materiałów,  
z wyłączeniem noży do ryb i masła  

25.71.11.0*  

28.61.11-20.00 Noże z ostrzami stałymi, z wyłączeniem 
noży stołowych 

25.71.11.0*  

28.61.11-30.00 Noże składane, z wyłączeniem tych  
z ostrzami stałymi 

25.71.11.0*  

28.61.11-40.00 Zestawy noży w kompletach, włączając 
noże ogrodnicze składane, inne niż  
w pozycji 28.62.50 

25.71.11.0*  
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28.61.11-50.00 Rękojeści i ostrza do noży z metalu 
nieszlachetnego 

25.71.11.0* Noże (z wyłączeniem noży do maszyn)  
i nożyczki oraz ostrza do nich 

28.61.11-70.00 Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne 
nożyce oraz ostrza do nich 

25.71.11.0*  

28.61.12 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy 
itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), 
włączając żyletki w ta śmach 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 

28.61.12-40.00 Brzytwy i maszynki do golenia, części do 
nich, z wyłączeniem ostrzy do maszynek 
do golenia 

25.71.12.0* Golarki (maszynki do golenia, brzytwy 
itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), 
włączając żyletki w taśmach 

28.61.12-50.00 Ostrza do maszynek do golenia, włączając 
półwyroby żyletek w taśmach 

25.71.12.0*  

28.61.13 Wyroby no żownicze pozostałe; zestawy 
i przyrz ądy do manicure i pedicure 

33.11.19.0*  

28.61.13-30.10 Noże do papieru, otwieracze do listów, 
noże do wyskrobywania i pozostałe noże 
do użytku biurowego 

25.71.13.0* Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy  
i przyrządy do manicure lub pedicure 

28.61.13-30.20 Temperówki do ołówków i ostrza do nich 25.71.13.0*  
28.61.13-50.00 Zestawy i akcesoria do manicure lub 

pedicure, włączając pilniki do paznokci 
25.71.13.0*  

28.61.13-70.00 Noże do rozłupywania, rozdrabniania, 
urządzenia do cięcia i strzyżenia włosów 
oraz podobne wyroby nożownicze, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.71.13.0*  

28.61.14 Łyżki, widelce, ły żki wazowe, cedzaki, 
łopatki do nakładania tortów, no że do 
ryb, no że do masła, szczypce do cukru  
i podobne artykuły kuchenne i stołowe 

33.11.19.0*  

28.61.14-40.00 Sztućce lub nakrycia stołowe,  
z wyłączeniem noży stołowych oraz 
podobne wyroby stołowe ze stali 
nierdzewnej i metali nieszlachetnych 

25.71.14.0* Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, 
łopatki do nakładania tortów, noże do 
ryb, noże do masła, szczypce do cukru  
i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 

28.61.14-70.00 Sztućce lub nakrycia stołowe,  
z wyłączeniem noży stołowych oraz 
podobne wyroby stołowe, z metali 
nieszlachetnych, platerowanych metalem 
szlachetnym 

25.71.14.0*  

28.61.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów 
nożowniczych 

  

28.61.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów 
nożowniczych 

25.71.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów nożowniczych  
i sztućców 

28.62.10 Narzędzia ręczne w rodzaju 
stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie 
lub le śnictwie 

  

28.62.10-10.00 Łopaty i szufle 25.73.10.0* Narzędzia ręczne w rodzaju 
stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie 
lub leśnictwie 

28.62.10-20.00 Widły 25.73.10.0*  
28.62.10-30.00 Motyki, kilofy, grace i grabie 25.73.10.0*  
28.62.10-40.00 Siekiery, noże ogrodnicze nieskładane  

i podobne narzędzia do cięcia 
25.73.10.0*  

28.62.10-50.00 Sekatory i podobne jednoręczne nożyce 
ogrodnicze i narzędzia do pielęgnacji 
drzew, włączając nożyce do drobiu 

25.73.10.0*  

28.62.10-60.00 Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce 
do pielęgnacji drzew i podobne nożyce 
dwuręczne 

25.73.10.0*  

28.62.10-70.00 Kosy, sierpy, nożyce do trawy, kliny do 
rozłupywania drewna i pozostałe narzędzia 
ręczne w rodzaju stosowanych  
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie 

25.73.10.0*  

28.62.20 Piły r ęczne; brzeszczoty do pił 
wszelkiego rodzaju 
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28.62.20-10.00 Piły ręczne, z wyłączeniem pił ręcznych  
z własnym silnikiem 

25.73.20.0* Piły ręczne; brzeszczoty do pił 
wszelkiego rodzaju 

28.62.20-20.00 Brzeszczoty do pił taśmowych 25.73.20.0*  
28.62.20-30.00 Brzeszczoty do pił tarczowych z częścią 

roboczą ze stali, włączając do cięcia  
i żłobienia rowków 

25.73.20.0*  

28.62.20-50.00 Brzeszczoty do pił tarczowych, z częścią 
roboczą z pozostałych materiałów, 
włączając do cięcia i żłobienia rowków oraz 
części 

25.73.20.0*  

28.62.20-91.00 Brzeszczoty do pił łańcuchowych 25.73.20.0*  
28.62.20-93.00 Brzeszczoty proste do metalu 25.73.20.0*  
28.62.20-95.00 Brzeszczoty do pił do metalu z częścią 

roboczą ze stali; brzeszczoty do pił  
z częścią roboczą z pozostałych 
materiałów, pozostałe 

25.73.20.0*  

28.62.20-99.00 Brzeszczoty do pił do innych materiałów 
niż metal, z częścią roboczą ze stali, 
pozostałe 

25.73.20.0*  

28.62.30 Narzędzia ręczne pozostałe   
28.62.30-13.00 Pilniki, tarniki i podobne narzędzia,  

z wyłączeniem przebijaków i pilników do 
obrabiarek 

25.73.30.0* Pozostałe narzędzia 

28.62.30-15.00 Pincety 25.73.30.0*  
28.62.30-17.00 Szczypce, włączając szczypce tnące, 

obcęgi i podobne narzędzia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem pincet, 
szczypiec do cukru 

25.73.30.0*  

28.62.30-23.00 Nożyce do cięcia metalu i podobne 
narzędzia ręczne 

25.73.30.0*  

28.62.30-25.00 Obcinaki do rur, nożyce do prętów, 
przebijaki i podobne narzędzia 

25.73.30.0*  

28.62.30-33.00 Klucze maszynowe ręczne, nienastawne 25.73.30.0*  
28.62.30-35.00 Klucze maszynowe ręczne, nastawne 25.73.30.0*  
28.62.30-37.00 Gniazda wymienne do kluczy nasadowych, 

z rękojeściami lub bez 
25.73.30.0*  

28.62.30-53.00 Narzędzia ręczne do wiercenia, 
wykonywania gwintów zewnętrznych  
i wewnętrznych 

25.73.30.0*  

28.62.30-55.00 Młotki i dwuręczne młoty kowalskie,  
z częścią roboczą z metalu 

25.73.30.0*  

28.62.30-57.00 Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia 
tnące do obróbki drewna 

25.73.30.0*  

28.62.30-63.00 Wkrętaki 25.73.30.0*  
28.62.30-65.00 Narzędzia ręczne stosowane  

w gospodarstwie domowym (otwieracze do 
butelek, puszek, drylownice, ostrzarki do 
noży, tarki, maszynki do mięsa, trzepaczki 
itp.) 

25.73.30.0*  

28.62.30-73.00 Narzędzia kamieniarskie, formierskie, 
sztukatorskie, murarskie, tynkarskie  
i malarskie, pozostałe 

25.73.30.0*  

28.62.30-77.00 Pozostałe narzędzia ręczne, włączając do 
nitowania wybuchowego, wstrzeliwania 
kołków itp. 

25.73.30.0*  

28.62.30-83.00 Lampy lutownicze, z wyłączeniem 
urządzeń spawających na gaz 

25.73.30.0*  

28.62.30-85.00 Imadła, zaciski i podobne narzędzia ręczne 25.73.30.0*  
28.62.30-87.00 Kowadła, przenośne ogniska kowalskie, 

ściernice z ramami obsługiwane ręcznie 
lub nożnie 

25.73.30.0*  
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28.62.30-89.00 Komplety złożone z artykułów 
wymienionych w dwóch lub więcej 
pozycjach 28.62.30-53.00  
do 28.62.30-87.00 

25.73.30.0* Pozostałe narzędzia 

28.62.30-92.00 Narzędzia złożone z dwóch lub więcej 
wyrobów ujętych w pozycjach  
28.62.20-10.00 do 28.62.30-87.00 

25.73.30.0*  

28.62.40 Elementy narz ędziowe wymienne do 
narzędzi ręcznych, wł ączając 
elektryczne i do obrabiarek 

  

28.62.40-14.00 Narzędzia do gwintowania otworów  
w metalu 

25.73.40.0* Elementy narzędziowe wymienne do 
narzędzi ręcznych (włączając 
elektryczne) lub do obrabiarek 

28.62.40-16.00 Narzędzia do gwintowania wałków do 
metalu 

25.73.40.0*  

28.62.40-19.00 Narzędzia do gwintowania wałków lub 
otworów, do pozostałych materiałów 

25.73.40.0*  

28.62.40-23.00 Narzędzia do wiercenia z częścią roboczą 
z diamentu lub diamentów 
aglomerowanych 

25.73.40.0*  

28.62.40-25.00 Wiertła do muru z częścią roboczą  
z pozostałych materiałów 

25.73.40.0*  

28.62.40-27.00 Narzędzia do wiercenia w metalu,  
z częścią roboczą ze spiekanych węglików 
metali 

25.73.40.0*  

28.62.40-31.00 Narzędzia do wiercenia w metalu,  
z częścią roboczą ze stali szybkotnącej 

25.73.40.0*  

28.62.40-33.00 Narzędzia do wiercenia w metalu z częścią 
roboczą z pozostałych materiałów 

25.73.40.0*  

28.62.40-35.00 Narzędzia do wiercenia, pozostałe,  
z wyłączeniem narzędzi do wiercenia  
w metalu, kamieniu i ziemi 

25.73.40.0*  

28.62.40-37.00 Narzędzia do wytaczania lub przeciągania, 
z częścią roboczą z diamentu lub diamentu 
aglomerowanego 

25.73.40.0*  

28.62.40-44.00 Narzędzia do wytaczania, do metalu,  
z częścią roboczą z materiałów innych niż 
diament 

25.73.40.0*  

28.62.40-45.00 Narzędzia do wytaczania lub przeciągania, 
pozostałe, wyłączając do metalu 

25.73.40.0*  

28.62.40-48.00 Narzędzia do przeciągania, do obróbki 
metalu, z częścią roboczą z innych 
materiałów niż diament 

25.73.40.0*  

28.62.40-50.00 Narzędzia do frezowania do metalu  
z częścią roboczą ze spiekanych węglików 
metali 

25.73.40.0*  

28.62.40-61.00 Narzędzia trzpieniowe do frezowania, do 
metalu z częścią roboczą z innych 
materiałów niż w poz. 28.62.40-50.00 

25.73.40.0*  

28.62.40-65.00 Narzędzia ślimakowe do frezowania, do 
metalu z częścią roboczą z innych 
materiałów niż w poz. 28.62.40-50.00 

25.73.40.0*  

28.62.40-67.00 Narzędzia do frezowania, do metalu  
z częścią roboczą z innych materiałów niż  
w poz. 28.62.40-50.00, włączając do 
wytaczania, pozostałe 

25.73.40.0*  

28.62.40-69.00 Narzędzia do frezowania, z wyłączeniem 
do metalu 

25.73.40.0*  

28.62.40-71.00 Narzędzia do toczenia, do metalu,  
z częścią roboczą ze spiekanych węglików 
metali 

25.73.40.0*  

28.62.40-74.00 Narzędzia do toczenia, do metalu,  
z częścią roboczą z pozostałych 
materiałów 

25.73.40.0*  
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28.62.40-79.00 Narzędzia do toczenia innych materiałów 
niż metalowe 

25.73.40.0* Elementy narzędziowe wymienne do 
narzędzi ręcznych (włączając 
elektryczne) lub do obrabiarek 

28.62.40-81.00 Narzędzia wymienne do narzędzi 
ręcznych, z częścią roboczą z diamentu 

25.73.40.0*  

28.62.40-83.00 Końcówki wkrętaków z częścią roboczą  
z materiałów innych niż diament 

25.73.40.0*  

28.62.40-85.00 Narzędzia do obróbki skrawaniem uzębień 
kół zębatych z częścią roboczą  
z materiałów innych niż diament 

28.49.23.0* Podzielnice i pozostałe urządzenia 
specjalne do obrabiarek 

28.62.40-87.00 Narzędzia ręczne, wymienne z częścią 
roboczą ze spiekanych węglików metali, 
pozostałe 

25.73.40.0*  

28.62.40-89.00 Narzędzia ręczne wymienne, z częścią 
roboczą z materiałów innych niż węgliki 
spiekane metali, pozostałe 

28.49.23.0*  

28.62.50 Narzędzia pozostałe   
28.62.50-13.00 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do 

wierceń ziemnych z częścią roboczą  
z cermetali 

25.73.60.0* Pozostałe narzędzia ręczne 

28.62.50-15.00 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub 
wierceń ziemnych z częścią roboczą  
z diamentu lub diamentu aglomerowanego 

25.73.60.0*  

28.62.50-17.00 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub 
wierceń ziemnych z częścią roboczą  
z pozostałych materiałów 

25.73.60.0*  

28.62.50-23.00 Ciągadła, ciągowniki lub matryce do 
metalu, z częścią roboczą z diamentu lub 
diamentu aglomerowanego 

25.73.60.0*  

28.62.50-24.00 Ciągadła, ciągowniki lub matryce do 
metalu, z częścią roboczą z pozostałych 
materiałów 

25.73.60.0*  

28.62.50-33.00 Narzędzia do prasowania, tłoczenia lub 
przebijania, do metalu 

25.73.60.0*  

28.62.50-39.00 Narzędzia do prasowania, tłoczenia lub 
przebijania, pozostałe 

25.73.60.0*  

28.62.50-43.00 Noże i ostrza tnące, do maszyn lub 
urządzeń mechanicznych do obróbki metalu 

25.73.60.0*  

28.62.50-45.00 Noże i ostrza tnące, do maszyn lub 
urządzeń mechanicznych do obróbki 
drewna 

25.73.60.0*  

28.62.50-53.00 Noże obrotowe stosowane w urządzeniach 
kuchennych i w maszynach stosowanych 
w przemyśle spożywczym 

25.73.60.0*  

28.62.50-55.00 Noże pozostałe i ostrza tnące do urządzeń 
kuchennych lub maszyn stosowanych  
w przemyśle spożywczym 

25.73.60.0*  

28.62.50-63.00 Noże i ostrza tnące do maszyn rolniczych, 
ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie 

25.73.60.0*  

28.62.50-65.00 Noże i ostrza tnące do maszyn i urządzeń 
mechanicznych pozostałych 

25.73.60.0*  

28.62.50-67.00 Płytki wieloostrzowe i podobne robocze 
elementy narzędzi, niezamontowane,  
z cermetali 

25.73.60.0*  

28.62.50-90.00 Płytki, nakładki i końcówki narzędzi, 
niezamontowane, z cermetali, pozostałe 

25.73.60.0*  

28.62.90 Usługi naprawy i konserwacji narz ędzi   
28.62.90-00.00 Usługi naprawy i konserwacji narzędzi 33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 

metalowych wyrobów gotowych 
  33.12.22.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 

obróbki metalu i narzędzi mechanicznych 
28.62.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą narzędzi   
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28.62.99-00.00 Usługi związane z produkcją narzędzi 25.73.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją narzędzi 

28.63.11 Kłódki, zamki stosowane w pojazdach 
mechanicznych i zamki meblowe,  
z metali nieszlachetnych 

  

28.63.11-30.00 Kłódki z metali nieszlachetnych 25.72.11.0* Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych  
w pojazdach silnikowych i meblach,  
z metali nieszlachetnych 

28.63.11-50.00 Zamki z metali nieszlachetnych w rodzaju 
stosowanych w pojazdach mechanicznych 

25.72.11.0*  

28.63.11-70.00 Zamki z metali nieszlachetnych stosowane 
w meblach 

25.72.11.0*  

28.63.12 Zamki z metali nieszlachetnych 
pozostałe 

  

28.63.12-30.00 Zamki bębenkowe z metali nieszlachetnych 
do drzwi budynków 

25.72.12.0* Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych 

28.63.12-50.00 Zamki z metali nieszlachetnych pozostałe, 
do drzwi budynków 

25.72.12.0*  

28.63.12-70.00 Zamki z metali nieszlachetnych, pozostałe 25.72.12.0*  
28.63.13 Okucia zamykaj ące i o ścieżnice  

z okuciami zamykaj ącymi, zawieraj ące 
zamki; ich cz ęści; klucze sprzedawane 
oddzielnie 

  

28.63.13-30.00 Zamknięcia i okucia z zamknięciami 
zawierające zamki, z metali 
nieszlachetnych 

25.72.13.0* Zamknięcia i okucia z zamknięciami, 
zawierające zamki; części; klucze 
występujące oddzielnie 

28.63.13-50.00 Klucze występujące oddzielnie, z metali 
nieszlachetnych 

25.72.13.0*  

28.63.13-70.00 Części kłódek, zamków, do zamknięć 
i okuć z zamkami, z metali nieszlachetnych 

25.72.13.0*  

28.63.14 Zawiasy, zamocowania, obsady  
i podobne wyroby do pojazdów 
mechanicznych, drzwi, okien, mebli, 
waliz itp., wykonane z metali 
nieszlachetnych 

  

28.63.14-10.00 Zawiasy z metali nieszlachetnych 25.72.14.0* Zawiasy, zamocowania, obsady  
i podobne wyroby do pojazdów 
silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., 
wykonane z metali nieszlachetnych 

28.63.14-20.00 Kółka samonastawne z metali 
nieszlachetnych 

25.72.14.0*  

28.63.14-30.00 Oprawy, złączki i podobne wyroby, do 
pojazdów mechanicznych z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.72.14.0*  

28.63.14-40.00 Oprawy, złączki i podobne wyroby do 
budynków, z metali nieszlachetnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

25.72.14.0*  

28.63.14-50.00 Oprawy, złączki i podobne wyroby do 
mebli, z metali nieszlachetnych,  
(z wyłączeniem zawiasów, kółek 
samonastawnych, zamków i kluczy) 

25.72.14.0*  

28.63.14-60.00 Oprawy, złączki itp., do drzwi, schodów,  
z metali nieszlachetnych 

25.72.14.0*  

28.63.14-70.00 Automatyczne urządzenia do zamykania 
drzwi z metali nieszlachetnych 

25.72.14.0*  

28.63.90 Usługi instalowania, naprawy  
i konserwacji zamków  
i  skomplikowanych systemów 
blokuj ących 
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28.63.90-00.00 33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych 

 

Usługi instalowania, naprawy i konserwacji 
zamków i skomplikowanych systemów 
blokujących 33.20.12.0* Usługi instalowania pozostałych 

metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

28.63.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą zamków  
i zawiasów 

  

28.63.99-00.00 Usługi związane z produkcją zamków  
i zawiasów 

25.72.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją zamków i zawiasów 

28.71.11 Cysterny, beczki, b ębny, z wył ączeniem 
przeznaczonych do przechowywania 
gazu, z żeliwa lub stali o pojemno ści  
=> 50 l lecz <= 300 l 

  

28.71.11-00.00 Cysterny, beczki, bębny, z wyłączeniem 
przeznaczonych do przechowywania gazu, 
z żeliwa lub stali o pojemności => 50 l  
i <= 300 l 

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 

28.71.12 Cysterny, beczki, b ębny, z wył ączeniem 
przeznaczonych do przechowywania 
gazu, z żeliwa lub stali, o pojemno ści  
< 50 l 

  

28.71.12-00.00 Cysterny, beczki, bębny, z wyłączeniem 
przeznaczonych do przechowywania gazu, 
z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l 

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 

28.71.90 Usługi instalowania, naprawy  
i konserwacji cystern, beczek, b ębnów, 
z żeliwa lub stali o pojemno ści <= 300 l 

  

28.71.90-00.00 33.11.19.0*  
 

Usługi instalowania, naprawy i konserwacji 
cystern, beczek, bębnów z żeliwa lub stali 
o pojemności <= 300 l 

33.20.12.0*  

28.71.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą cystern, 
beczek, b ębnów i podobnych 
pojemników, z żeliwa lub stali  
o pojemno ści <= 300 l 

  

28.71.99-00.00 Usługi związane z produkcją cystern, 
beczek, bębnów i podobnych pojemników,  
z żeliwa lub stali o pojemności <= 300 l 

25.91.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pojemników metalowych 

28.72 OPAKOWANIA Z METALI LEKKICH 33.11.19.0*  
28.72.11 Puszki z żeliwa lub stali, zamykane 

przez lutowanie lub obciskanie,  
o pojemno ści < 50 l 

  

28.72.11-33.00 Puszki do przechowywania żywności,  
ze stali, o pojemności < 50 l 

25.92.11.0* Puszki zamykane przez lutowanie lub 
obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa 
lub stali 

28.72.11-35.00 Puszki do przechowywania napojów,  
ze stali, o pojemności < 50 l 

25.92.11.0*  

28.72.11-50.00 Puszki pozostałe z żeliwa lub stali,  
o pojemności < 50 l 

25.92.11.0*  

28.72.12 Baryłki, beczki, ba ńki, pudła i podobne 
pojemniki, na dowoln ą zawarto ść,  
z aluminium, o pojemno ści <= 300 l 

  

28.72.12-10.00 Pojemniki składane rurowe z aluminium  
o pojemności <= 300 l 

25.92.12.0* Beczki, bębny, puszki, skrzynki  
i podobne pojemniki na dowolny materiał 
(z wyłączeniem gazu), o pojemności  
<= 300 l, z aluminium 

28.72.12-30.00 Pojemniki sztywne rurowe z aluminium  
o pojemności <= 300 l 

25.92.12.0*  
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28.72.12-50.00 Pojemniki z aluminium pozostałe,  
o pojemności => 50 l lecz  <= 300 l 

25.92.12.0* Beczki, bębny, puszki, skrzynki  
i podobne pojemniki na dowolny materiał 
(z wyłączeniem gazu), o pojemności  
<= 300 l, z aluminium 

28.72.12-60.00 Pojemniki do aerozoli z aluminium,  
o pojemności <= 300 l 

25.92.12.0*  

28.72.12-80.10 Puszki z aluminium o pojemności < 50 l,  
do żywności 

25.92.12.0*  

28.72.12-80.20 Puszki z aluminium o pojemności < 50 l, 
do napojów 

25.92.12.0*  

28.72.12-80.90 Pojemniki z aluminium o pojemności < 50 l, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.92.12.0*  

28.72.13 Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, 
wykonane z metali nieszlachetnych 

  

28.72.13-30.00 Korki z główką z żeliwa lub stali 25.92.13.0* Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka,  
z metali nieszlachetnych 

28.72.13-50.00 Korki, zamknięcia, pokrywki i wieczka  
z ołowiu i aluminium 

25.92.13.0*  

28.72.13-70.00 Korki, pokrywki i wieczka, pozostałe  
z metali nieszlachetnych 

25.92.13.0*  

28.72.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą opakowa ń 
z metali lekkich 

  

28.72.99-00.00 Usługi związane z produkcją opakowań  
z metali lekkich 

25.92.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją opakowań z metali 

28.73 DRUT I WYROBY Z DRUTU   
28.73.11 Drut splatany i skr ęcany, liny, kable, 

taśmy plecione, zawiesia itp., z żeliwa 
lub stali, bez izolacji elektrycznej 

  

28.73.11-30.00 Skrętki, liny, kable z żeliwa lub stali, 
nieizolowane elektrycznie 

25.93.11.0* Drut splatany i skręcany, liny, kable, 
taśmy plecione, zawiesia i podobne 
wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji 
elektrycznej 

28.73.11-50.00 Taśmy plecione, zawiesia i podobne 
wyroby z żeliwa lub stali, nieizolowane 
elektrycznie 

25.93.11.0*  

28.73.12 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut 
splatany i skr ęcany, kable, ta śmy 
plecione i podobne wyroby z miedzi lub 
aluminium, bez izolacji elektrycznej 

  

28.73.12-30.00 Drut kolczasty i podobne wyroby 
stosowane do ogrodzeń, z żeliwa lub stali 

25.93.12.0* Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut 
splatany i skręcany, kable, taśmy 
plecione i podobne wyroby z miedzi lub 
aluminium, bez izolacji elektrycznej 

28.73.12-50.00 Skrętki, liny, kable z miedzi, nieizolowane 
elektrycznie 

25.93.12.0*  

28.73.12-70.00 Skrętki, liny, kable z aluminium, 
nieizolowane elektrycznie 

25.93.12.0*  

28.73.13 Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia  
z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka 
rozci ągana z żeliwa, stali lub miedzi 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 

28.73.13-13.00 Taśmy bez końca ze stali do urządzeń 
mechanicznych 

25.93.13.0* Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu 
z żeliwa, stali lub miedzi; siatka 
rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi 

28.73.13-15.00 Pozostałe wyroby tkane, ze stali 25.93.13.0*  
28.73.13-20.00 Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 

=> 100 cm2, z drutu stalowego o przekroju 
=> 3 mm, spawane na przecięciach 

25.93.13.0*  

28.73.13-30.00 Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na 
przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe 

25.93.13.0*  

28.73.13-43.00 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na 
przecięciach, z drutu stalowego, niepokryte 
tworzywem sztucznym 

25.93.13.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 226

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

28.73.13-45.00 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na 
przecięciach, z drutu stalowego, 
pokrywane tworzywem sztucznym 

25.93.13.0* Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu 
z żeliwa, stali lub miedzi; siatka 
rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi 

28.73.13-50.00 Siatki rozciągane ze stali 25.93.13.0*  
28.73.13-60.00 Siatki, kraty i ogrodzenia z drutu 

miedzianego, siatka metalowa rozciągana 
oraz druciane taśmy bez końca, z miedzi 

25.93.13.0*  

28.73.14 Gwoździe, gwo ździe z szerok ą główk ą, 
pinezki kre ślarskie, zszywki i podobne 
wyroby 

  

28.73.14-10.00 Pinezki kreślarskie ze stali 25.93.14.0* Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, 
pinezki kreślarskie, zszywki i podobne 
wyroby 

28.73.14-20.00 Gwoździe formowane na zimno z drutu 
stalowego, w taśmach lub zwojach 

25.93.14.0*  

28.73.14-30.00 Gwoździe formowane na zimno z drutu 
stalowego, o zawartości węgla => 0,5% 
masy, hartowane 

25.93.14.0*  

28.73.14-40.00 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, 
formowane na zimno, z drutu stalowego, 
ocynkowane 

25.93.14.0*  

28.73.14-50.00 Pozostałe gwoździe, gwoździe z szeroką 
główką, formowane na zimno, z drutu 
stalowego, z wyłączeniem ocynkowanych 

25.93.14.0*  

28.73.14-60.00 Gwoździe formowane na gorąco z drutu 
stalowego 

25.93.14.0*  

28.73.14-70.00 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, 
pinezki kreślarskie, klamry itp., z miedzi lub 
częściowo miedziane 

25.93.14.0*  

28.73.14-80.00 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, 
klamry, śruby, wkręty, nakrętki z aluminium 

25.93.14.0*  

28.73.15 Drut, pr ęty, rury, płyty, elektrody, 
pokryte lub z rdzeniem z topnika 

  

28.73.15-10.00 Elektrody z metali nieszlachetnych  
w otulinie, do spawania łukiem 
elektrycznym 

25.93.15.0* Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte 
lub z rdzeniem z topnika 

28.73.15-30.00 Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych 
do spawania łukiem elektrycznym 

25.93.15.0*  

28.73.15-50.00 Pręty w otulinie i druty rdzeniowe, z metalu 
nieszlachetnego do lutowania miękkiego, 
twardego lub spawania gazowego 

25.93.15.0*  

28.73.15-70.00 Druty, pręty, rury, płyty, elektrody itp.  
z aglomerowanego proszku metali 
nieszlachetnych, stosowane do metalizacji 
natryskowej 

25.93.15.0*  

28.73.16 Igły do szycia, igły dziewiarskie  
i podobne wyroby z żeliwa lub stali do 
prac r ęcznych 

  

28.73.16-00.00 Igły do szycia, igły dziewiarskie i podobne 
wyroby z żeliwa lub stali, do prac ręcznych 

25.93.18.0 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, 
szydełka, igły do haftowania oraz 
podobne artykuły do prac ręcznych,  
z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe 
szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.73.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wyrobów  
z drutu 

  

28.73.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów  
z drutu 

25.93.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów 
i sprężyn 

28.74 ELEMENTY ZŁĄCZNE, ŚRUBY  
I WKRĘTY, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY 

  

28.74.11 Elementy zł ączne i podobne wyroby  
z żeliwa lub stali gwintowane, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
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28.74.11-13.00 Wkręty toczone ze sztab, prętów i drutu,  
o grubości trzpienia <= 6 mm 

25.94.11.0* Elementy złączne, śruby i wkręty  
z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.74.11-15.00 Wkręty i śruby, do mocowania kolejowych, 
torowych materiałów konstrukcyjnych 

25.94.11.0*  

28.74.11-17.00 Wkręty i śruby bez główek, ze stali 25.94.11.0*  
28.74.11-23.00 Wkręty z wcięciami i łbem o krzyżowym 

gnieździe, ze stali nierdzewnej 
25.94.11.0*  

28.74.11-25.00 Wkręty z wcięciami i łbem o krzyżowym 
gnieździe, pozostałe 

25.94.11.0*  

28.74.11-27.00 Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe, 
ze stali nierdzewnej 

25.94.11.0*  

28.74.11-29.00 Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe, 
pozostałe 

25.94.11.0*  

28.74.11-31.00 Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali 
nierdzewnej 

25.94.11.0*  

28.74.11-33.00 Śruby pozostałe z łbem sześciokątnym,  
o wytrzymałości na rozciąganie < 800 MPa 

25.94.11.0*  

28.74.11-35.00 Śruby pozostałe z łbem sześciokątnym,  
o wytrzymałości na rozciąganie  
=> 800 MPa 

25.94.11.0*  

28.74.11-39.00 Śruby z łbami, pozostałe 25.94.11.0*  
28.74.11-53.00 Wkręty do podkładów drewnianych 25.94.11.0*  
28.74.11-55.00 Wkręty do drewna, z wyłączeniem tych do 

podkładów 
25.94.11.0*  

28.74.11-57.00 Haki gwintowane i pierścienie gwintowane 25.94.11.0*  
28.74.11-73.00 Wkręty samogwintujące, ze stali 

nierdzewnej 
25.94.11.0*  

28.74.11-75.00 Wkręty samogwintujące, z wyłączeniem ze 
stali nierdzewnej, pozostałe 

25.94.11.0*  

28.74.11-83.00 Nakrętki toczone, o średnicy otworu  
<= 6 mm 

25.94.11.0*  

28.74.11-85.00 Nakrętki o średnicy otworu <= 6 mm ze 
stali nierdzewnej 

25.94.11.0*  

28.74.11-87.00 Nakrętki o średnicy otworu <= 6 mm, 
pozostałe 

25.94.11.0*  

28.74.11-90.00 Wyroby gwintowane, ze stali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.94.11.0*  

28.74.12 Elementy zł ączne z żeliwa lub stali, 
niegwintowane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

28.74.12-10.00 Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki 
ustalające 

25.94.12.0* Elementy złączne z żeliwa lub stali, 
niegwintowane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.74.12-30.00 Podkładki gdzie indziej niesklasyfikowane 25.94.12.0*  
28.74.12-50.00 Nity 25.94.12.0*  
28.74.12-70.00 Zawleczki i przetyczki i pozostałe wyroby 

niegwintowane 
25.94.12.0*  

28.74.13 Elementy zł ączne miedziane, 
niegwintowane i gwintowane 

  

28.74.13-10.00 Podkładki, włącznie z podkładkami 
sprężystymi, z miedzi i ze stopów miedzi 

25.94.13.0* Elementy złączne, śruby i wkręty 
miedziane, gwintowane i niegwintowane 

28.74.13-20.00 Wyroby niegwintowane, takie jak nity, 
zawleczki, przetyczki itp., z miedzi i ze 
stopów miedzi, z wyłączeniem podkładek 

25.94.13.0*  

28.74.13-40.00 Wkręty, śruby i nakrętki z miedzi i ze 
stopów miedzi 

25.94.13.0*  

28.74.13-70.00 Wyroby gwintowane z miedzi i ze stopów 
miedzi, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.94.13.0*  

28.74.14 Sprężyny/resory i pióra do resorów, ze 
stali; spr ężyny/resory z miedzi 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 
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28.74.14-13.00 Resory warstwowe i pióra do nich, ze stali, 
obrobione na gorąco 

25.93.16.0* Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub 
stali; sprężyny z miedzi 

28.74.14-15.00 Resory piórowe inne niż warstwowe i pióra 
do nich, ze stali, obrobione na gorąco 

25.93.16.0*  

28.74.14-17.00 Resory piórowe i pióra do nich, formowane 
na zimno, ze stali 

25.93.16.0*  

28.74.14-31.00 Sprężyny śrubowe, ze stali, obrobione na 
gorąco 
 

25.93.16.0*  

28.74.14-33.00 Sprężyny zwojowe ściskane, ze stali, 
formowane na zimno 

25.93.16.0*  

28.74.14-35.00 Sprężyny zwojowe rozciągane, ze stali, 
formowane na zimno 

25.93.16.0*  

28.74.14-37.00 Sprężyny śrubowe ze stali, formowane na 
zimno, pozostałe 

25.93.16.0*  

28.74.14-53.00 Sprężyny spiralne płaskie, ze stali 25.93.16.0*  
28.74.14-55.00 Sprężyny talerzowe, ze stali 25.93.16.0*  
28.74.14-60.00 Sprężyny pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, ze stali 
25.93.16.0*  

28.74.14-80.00 Sprężyny z miedzi i ze stopów miedzi 25.93.16.0*  
28.74.20 Łańcuchy, z wył ączeniem ła ńcuchów 

łączonych przegubowo, i ich cz ęści 
33.11.19.0*  

28.74.20-10.00 Łańcuchy ogniwowe rozpórkowe, ze stali 25.93.17.0* Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów 
przegubowych) i ich części 

28.74.20-23.00 Łańcuchy z ogniwami spawanymi,  
z wyłączeniem rozpórkowych, ze stali,  
o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego <= 16 mm, pozostałe 

25.93.17.0*  

28.74.20-25.00 Łańcuchy z ogniwami spawanymi,  
z wyłączeniem rozpórkowych, ze stali,  
o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego > 16 mm, pozostałe 

25.93.17.0*  

28.74.20-30.00 Łańcuchy przeciwpoślizgowe, ze stali 25.93.17.0*  
28.74.20-50.00 Łańcuchy, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

ze stali 
25.93.17.0*  

28.74.20-70.00 Łańcuchy i ich części, z miedzi i ze stopów 
miedzi 

25.93.17.0*  

28.74.20-80.00 Części łańcuchów ze stali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.93.17.0*  

28.74.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą elementów 
złącznych, śrub, wkr ętów, ła ńcuchów  
i spr ężyn 

  

28.74.99-00.00 Usługi związane z produkcją elementów 
złącznych, śrub, wkrętów, łańcuchów  
i sprężyn 

25.94.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją elementów złącznych, śrub  
i wkrętów 

28.75.11 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe 
elementy wyposa żenia sanitarnego oraz 
ich cz ęści: z żeliwa, stali, miedzi lub 
aluminium 

  

28.75.11-10.20 Umywalki ze stali nierdzewnej 25.99.11.0* Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe 
elementy wyposażenia sanitarnego oraz 
ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub 
aluminium 

28.75.11-10.30 Zlewozmywaki jednokomorowe ze stali 
nierdzewnej 

25.99.11.0*  

28.75.11-10.40 Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali 
nierdzewnej 

25.99.11.0*  

28.75.11-10.90 Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej, 
pozostałe 

25.99.11.0*  

28.75.11-27.10 Wanny żeliwne, włączając emaliowane 25.99.11.0*  
28.75.11-27.20 Wanny blaszane emaliowane 25.99.11.0*  
28.75.11-27.90 Wanny stalowe, pozostałe 25.99.11.0*  
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28.75.11-31.00 Wyroby sanitarne i części wyrobów 
sanitarnych z żeliwa lub stali 

25.99.11.0* Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe 
elementy wyposażenia sanitarnego oraz 
ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub 
aluminium 

28.75.11-35.00 Wyroby sanitarne i ich części, z miedzi 25.99.11.0*  
28.75.11-37.00 Wyroby sanitarne i ich części, z aluminium 25.99.11.0*  
28.75.12 Wyroby stosowane w gospodarstwie 

domowym, wł ączając kuchenne, 
stołowe z żeliwa, stali, miedzi lub 
aluminium oraz ich cz ęści 

  

28.75.12-17.00 Wyroby stołowe, kuchenne lub do użytku  
w gospodarstwie domowym, z żeliwa 

25.99.12.0* Wyroby gospodarstwa domowego, 
stołowe i kuchenne oraz ich części  
z: żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 

28.75.12-23.00 Wyroby stołowe, ze stali nierdzewnej 25.99.12.0*  
28.75.12-29.10 Naczynia kuchenne ze stali nierdzewnej 25.99.12.0*  
28.75.12-29.90 Wyroby kuchenne lub do użytku  

w gospodarstwie domowym, ze stali 
nierdzewnej, pozostałe 

25.99.12.0*  

28.75.12-37.00 Wyroby stołowe, kuchenne lub do użytku  
w gospodarstwie domowym ze stali, 
emaliowane 

25.99.12.0*  

28.75.12-43.00 Wyroby stołowe, kuchenne lub do użytku  
w gospodarstwie domowym, z żeliwa lub 
stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.99.12.0*  

28.75.12-49.10 Naczynia i wiadra ocynkowane, z blachy 
stalowej, włączając lakierowane lub 
malowane 

25.99.12.0*  

28.75.12-49.20 Naczynia kuchenne i gospodarcze 
metalowe, nieemaliowane 

25.99.12.0*  

28.75.12-49.30 Naczynia kuchenne i gospodarcze 
metalowe, pozostałe 

25.99.12.0*  

28.75.12-49.40 Przyrządy domowe metalowe, drobny 
sprzęt gospodarczy metalowy, wycieraczki, 
sprzęt do czyszczenia i sprzątania, 
metalowy 

25.99.12.0*  

28.75.12-49.90 Wyroby gospodarstwa domowego, 
metalowe, włączając lakierowane lub 
malowane, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.12.0*  

28.75.12-53.00 Wyroby stołowe, kuchenne stosowane  
w gospodarstwie domowym i ich części  
z miedzi 

25.99.12.0*  

28.75.12-55.10 Naczynia kuchenne, z aluminium, 
odlewane 

25.99.12.0*  

28.75.12-55.20 Artykuły gospodarstwa domowego, 
stołowe, kuchenne, z aluminium, odlewane 

25.99.12.0*  

28.75.12-55.30 Części wyrobów stołowych, kuchennych,  
z aluminium, odlewanych, stosowanych  
w gospodarstwie domowym 

25.99.12.0*  

28.75.12-57.10 Naczynia kuchenne, z aluminium 25.99.12.0*  
28.75.12-57.20 Artykuły gospodarstwa domowego, 

stołowe, kuchenne, z aluminium 
25.99.12.0*  

28.75.12-70.00 Urządzenia mechaniczne, ręcznie 
obsługiwane, o masie <= 10 kg, stosowane 
do przygotowywania, obróbki i podawania 
potraw lub napojów 

25.99.12.0*  

28.75.12-80.00 Wełna stalowa, zmywaki do czyszczenia, 
szorowania lub polerowania, rękawice itp. 
z żeliwa lub stali 

25.99.12.0*  

28.75.21 Sejfy, kasy i drzwi z metali 
nieszlachetnych opancerzone lub 
wzmocnione 
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28.75.21-30.00 Sejfy i kasy, opancerzone lub wzmocnione, 
z metali nieszlachetnych 

25.99.21.0* Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do 
skarbców, kasetki na pieniądze lub 
dokumenty i podobne wyroby, z metali 
nieszlachetnych, opancerzone lub 
wzmocnione 

28.75.21-50.00 Drzwi i szafki na depozyty do skarbców, 
opancerzone lub wzmocnione, z metali 
nieszlachetnych 

25.99.21.0*  

28.75.21-70.00 Kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu 
podobne wyroby z metali nieszlachetnych 

25.99.21.0*  

28.75.22 Przedmioty biurowe drobne, wykonane 
z metali nieszlachetnych 

  

28.75.22-00.00 Pojemniki na akta, kartoteki lub 
wyposażenie biurowe, z metali 
nieszlachetnych 

25.99.22.0 Pojemniki na dokumenty i papiery, 
korytka na przybory do pisania, stojaki 
na stemple biurowe i podobne 
wyposażenie biurowe lub biurkowe,  
z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem 
mebli biurowych 

28.75.23 Elementy metalowe do skoroszytów, 
segregatorów; artykuły biurowe, 
zszywki w pasmach, z metali 
nieszlachetnych 

  

28.75.23-30.00 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, 
z metali nieszlachetnych 

25.99.23.0* Okucia do skoroszytów lub segregatorów, 
spinacze do pism i podobne artykuły 
biurowe, zszywki w pasmach, z metali 
nieszlachetnych 

28.75.23-50.00 Zszywki w pasmach biurowe, tapicerskie, 
do pakowania, z metali nieszlachetnych 

25.99.23.0*  

28.75.23-70.00 Spinacze do pism, narożniki do pism, 
spinacze do papieru, skuwki etykietowe do 
indeksowania itp. artykuły biurowe, z metali 
nieszlachetnych, włączając ich części 

25.99.23.0*  

28.75.24 Statuetki i pozostałe wyroby 
dekoracyjne oraz ramki do fotografii, 
obrazków itp., ramki z lusterkami, 
wykonane z metali nieszlachetnych 

  

28.75.24-00.00 Statuetki, ramy, lustra i pozostałe ozdoby, 
z metali nieszlachetnych 

25.99.24.0 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne 
oraz ramki do fotografii, obrazków lub 
podobne, ramki z lusterkami, z metali 
nieszlachetnych 

28.75.25 Haftki, klamerki, zatrzaski itp. z metali 
nieszlachetnych 

  

28.75.25-30.00 Haczyki, oczka i pętelki, z metali 
nieszlachetnych, stosowane do odzieży, 
obuwia itp. 

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 

28.75.25-50.00 Nity rurkowe lub rozwidlone, z metali 
nieszlachetnych 

25.99.25.0*  

28.75.25-70.00 Wyroby takie, jak klamry, zapinki, ramy  
z zapinkami, części, z metali 
nieszlachetnych 

25.99.25.0*  

28.75.26 Śruby nap ędowe do statków i łodzi i ich 
łopatki 

  

28.75.26-00.00 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich 
łopatki 

25.99.26.0 Śruby napędowe do statków lub łodzi  
i ich łopatki 

28.75.27 Wyroby wykonane z metali 
nieszlachetnych pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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28.75.27-11.00 Kotwice, drapacze i ich części z żeliwa lub 
stali 

25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.75.27-13.00 Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-19.00 Wyroby odlewane z żeliwa ciągliwego lub 
stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-22.10 Kule mielące i podobne artykuły dla młynów 25.99.29.0*  

28.75.27-22.20 Koła i obręcze, kute lub tłoczone, ze stali 25.99.29.0*  

28.75.27-22.30 Pierścienie, kute lub tłoczone, ze stali 25.99.29.0*  

28.75.27-22.40 Odkuwki wykrojowe ze stali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-22.90 Wyroby z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-25.00 Wyroby gotowe z drutu stalowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-27.00 Tabakierki, papierośnice, pudełka na 
kosmetyki, puderniczki oraz podobne 
artykuły kieszonkowe 

25.99.29.0*  

28.75.27-31.00 Drabiny i szczeble, ze stali, z wyłączeniem 
kutych i tłoczonych 

25.99.29.0*  

28.75.27-33.00 Palety i podobne platformy do przenoszenia 
produktów, ze stali 

25.99.29.0*  

28.75.27-35.00 Szpule do kabli, przewodów rurowych  
i temu podobne ze stali 

25.99.29.0*  

28.75.27-37.00 Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki  
i podobne artykuły stosowane  
w budownictwie, ze stali 

25.99.29.0*  

28.75.27-41.00 Kubły i podobne artykuły z arkusza ze stali, 
do filtrowania wody przy wejściu do 
ścieków, perforowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-43.00 Wyroby swobodnie kute, ze stali 25.99.29.0*  

28.75.27-45.00 Artykuły kute w matrycy zamkniętej, ze stali 25.99.29.0*  

28.75.27-49.10 Wyroby przemysłowe z blachy, 
ocynkowane lub lakierowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-49.20 Wyroby przemysłowe z blachy oraz sprzęt 
pożarniczy, pozostałe 

25.99.29.0*  

28.75.27-49.30 Okucia do sprzętu teletechnicznego 25.99.29.0*  

28.75.27-49.40 Sprzęt sportowy i turystyczny, stalowy 25.99.29.0*  

28.75.27-49.50 Urządzenia do smażenia i pieczenia dla 
przemysłu gastronomicznego 

25.99.29.0*  

28.75.27-49.90 Wyroby ze stali, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-52.00 Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia,  
z aluminium 

25.99.29.0*  

28.75.27-53.10 Grzejniki z aluminium 25.99.29.0*  

28.75.27-53.20 Odlewy ze stopów aluminium 25.99.29.0*  

28.75.27-53.90 Pozostałe wyroby odlewane z aluminium 25.99.29.0*  

28.75.27-55.00 Wyroby z aluminium, pozostałe 
(nieodlewane) 

25.99.29.0*  

28.75.27-58.10 Wyroby z miedzi odlewane, formowane, 
tłoczone lub kute, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-58.20 Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi  
i stopów miedzi 

25.99.29.0*  

28.75.27-58.30 Anody do galwanizacji, z miedzi i mosiądzu 25.99.29.0*  

28.75.27-58.40 Młotki, opakowania lekkie, sprzęt sportowy  
i turystyczny, z miedzi 

25.99.29.0*  

28.75.27-58.90 Wyroby z miedzi i ze stopów miedzi, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  
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28.75.27-63.00 Wyroby z ołowiu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.75.27-65.00 Wyroby z cynku, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.72.14.0* Zawiasy, zamocowania, obsady  
i podobne wyroby do pojazdów 
silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., 
wykonane z metali nieszlachetnych 

  25.99.29.0*  

28.75.27-66.00 Wyroby z cyny, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-69.00 Wyroby z niklu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

25.99.29.0*  

28.75.27-81.00 Wieszaki na kapelusze, podpórki i podobne 
uchwyty z metali nieszlachetnych 

25.72.14.0*  

28.75.27-82.00 Dzwonki, gongi i podobne wyroby 
nieelektryczne, z metali nieszlachetnych 

25.99.29.0*  

28.75.27-83.00 Rury giętkie, ze stali 25.99.29.0*  

28.75.27-85.00 Rury giętkie, z innych metali 
nieszlachetnych 

25.99.29.0*  

28.75.27-87.00 Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe 
itp., z metali nieszlachetnych 

25.99.29.0*  

28.75.30 Szpady, kordy, bagnety, lance i podobne 
rodzaje broni i ich cz ęści 

  

28.75.30-00.00 Szpady, kordy, bagnety, lance i podobne 
rodzaje broni i ich części 

25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance 
oraz podobna broń i jej części 

28.75.90 Usługi instalowania, naprawy  
i konserwacji wyrobów metalowych 
gotowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

28.75.90-00.00 33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych 

 

Usługi instalowania, naprawy i konserwacji 
wyrobów metalowych gotowych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 33.20.12.0* Usługi instalowania pozostałych 

metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

28.75.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
pozostałych wyrobów metalowych 
gotowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

28.75.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
wyrobów metalowych gotowych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

25.99.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych gotowych 
wyrobów metalowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

29.11.11 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
iskrowym do nap ędu jednostek 
pływaj ących, przyczepne 

  

29.11.11-00.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
iskrowym do napędu jednostek 
pływających, przyczepne 

28.11.11.0 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym 
przyczepne, do napędu jednostek 
pływających 

29.11.12 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
iskrowym pozostałe 

  

29.11.12-30.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
iskrowym do napędu jednostek 
pływających, pozostałe 

28.11.12.0* Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem 
iskrowym, do napędu jednostek 
pływających; pozostałe silniki spalinowe  
z zapłonem iskrowym 

29.11.12-50.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
iskrowym, pozostałe 

28.11.12.0*  

29.11.13 Silniki spalinowe, wewn ętrznego 
spalania, tłokowe, z zapłonem 
samoczynnym 

  

29.11.13-10.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym, używane, do napędu 
jednostek pływających 

28.11.13.0* Pozostałe silniki spalinowe 
wewnętrznego spalania, tłokowe,  
z zapłonem samoczynnym 
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29.11.13-11.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym  o mocy < = 100 kW, do 
napędu jednostek pływających 

28.11.13.0* Pozostałe silniki spalinowe 
wewnętrznego spalania, tłokowe,  
z zapłonem samoczynnym 

29.11.13-13.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 100 kW ale  
<= 200 kW, do napędu jednostek 
pływających 

28.11.13.0*  

29.11.13-15.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 200 kW ale  
<= 500 kW, do napędu jednostek 
pływających 

28.11.13.0*  

29.11.13-17.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 500 kW ale  
< = 1000 kW, do napędu jednostek 
pływających 

28.11.13.0*  

29.11.13-19.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 1000 kW, do 
napędu jednostek pływających 

28.11.13.0*  

29.11.13-20.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym, do trakcji szynowej 

28.11.13.0*  

29.11.13-21.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym, do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

28.11.13.0*  

29.11.13-22.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym, używane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.11.13.0*  

29.11.13-31.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy <= 15 kW, do 
zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-33.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 15 kW ale  
<= 30 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-35.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 30 kW ale  
<= 50 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-37.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 50 kW ale  
<= 100 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-53.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 100 kW ale  
<= 200 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-55.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 200 kW ale  
<= 300 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-57.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 300 kW ale  
<= 500 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-73.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 500 kW ale  
<= 1000 kW, do zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.13-75.00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym o mocy > 1000 kW, do 
zastosowań przemysłowych 

28.11.13.0*  

29.11.21 Turbiny na par ę wodn ą i pozostałe 
turbiny parowe 

  

29.11.21-30.00 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne 
rodzaje pary, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.11.21.0* Turbiny na parę wodną i turbiny na inne 
rodzaje pary 

29.11.21-50.00 Turbiny parowe do wytwarzania energii 
elektrycznej 

28.11.21.0*  

29.11.22 Turbiny hydrauliczne i koła wodne   

29.11.22-00.00 Turbiny hydrauliczne i koła wodne 28.11.22.0 Turbiny hydrauliczne i koła wodne 

29.11.23 Turbiny gazowe z wył ączeniem 
turboodrzutowych i turbo śmigłowych 
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29.11.23-00.00 Turbiny gazowe z wyłączeniem 
turboodrzutowych i turbośmigłowych 

28.11.23.0 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników 
turboodrzutowych i turbośmigłowych 

29.11.31 Części turbin na par ę wodn ą i inne 
rodzaje pary 

  

29.11.31-00.10 Odlewy maszynowe z żeliwa zwykłego 28.11.31.0* Części turbin na parę wodną i turbin na 
inne rodzaje pary 

29.11.31-00.20 Odlewy maszynowe z żeliwa sferoidalnego 28.11.31.0*  

29.11.31-00.30 Zespoły turbin parowych 28.11.31.0*  

29.11.31-00.90 Części turbin parowych pozostałe 28.11.31.0*  

29.11.32 Części turbin hydraulicznych i kół 
wodnych, wł ączając regulatory 

  

29.11.32-00.00 Części turbin hydraulicznych i kół wodnych, 
włączając regulatory 

28.11.32.0 Części turbin hydraulicznych, kół 
wodnych, w tym regulatory 

29.11.33 Części turbin gazowych, z wył ączeniem 
silników turboodrzutowych  
i turbo śmigłowych 

  

29.11.33-00.00 Części turbin gazowych, z wyłączeniem 
silników turboodrzutowych  
i turbośmigłowych 

28.11.33.0 Części turbin gazowych, z wyłączeniem 
turboodrzutowych i turbośmigłowych 

29.11.91 Usługi instalowania silników i turbin,  
z wył ączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych 

  

29.11.91-00.00 Usługi instalowania silników i turbin,  
z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.11.92 Usługi naprawy i konserwacji silników  
i turbin, z wył ączeniem silników 
lotniczych, samochodowych 
i motocyklowych 

  

29.11.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji silników  
i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych 

33.12.11.0* Usługi naprawy i konserwacji silników  
i turbin, z wyłączeniem silników 
lotniczych, samochodowych  
i motocyklowych 

29.11.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą silników  
i turbin, z wył ączeniem silników 
lotniczych, samochodowych 
i motocyklowych 

  

29.11.99-00.00 Usługi 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 

29.12.11 Silniki hydrauliczne i pneumatyczne, 
liniowe (cylindry) 

  

29.12.11-33.00 Układy hydrauliczne (zasilacze sieciowe  
z siłownikiem) 

28.12.16.0* Układy hydrauliczne 

29.12.11-35.00 Cylindry hydrauliczne 28.12.11.0* Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne  
i pneumatyczne 

29.12.11-39.00 Silniki i siłowniki hydrauliczne, liniowe 
(cylindry), do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

28.12.11.0*  

29.12.11-50.00 Silniki i siłowniki pneumatyczne, liniowe 
(cylindry) 

28.12.11.0*  

29.12.12 Silniki hydrauliczne i pneumatyczne, 
pozostałe 

  

29.12.12-10.00 Silniki i siłowniki hydrauliczne, pozostałe, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.12.12.0* Silniki wirnikowe, hydrauliczne  
i pneumatyczne 

29.12.12-33.00 Układy hydrauliczne (zasilacze sieciowe),  
z wyłączeniem siłowników 

28.12.16.0* Układy hydrauliczne 

29.12.12-35.00 Silniki hydrauliczne, z wyłączeniem 
liniowych 

28.12.12.0*  

29.12.12-37.00 Silniki i siłowniki pozostałe, z wyłączeniem 
pneumatycznych 

28.12.12.0*  
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29.12.12-50.00 Silniki i siłowniki pneumatyczne,  
z wyłączeniem liniowych 

28.12.12.0* Silniki wirnikowe, hydrauliczne  
i pneumatyczne 

29.12.21 Pompy do paliw, smarów, chłodziwa 
oraz do betonu 

  

29.12.21-10.00 Pompy dozujące paliwo lub środki 
smarujące w rodzaju stosowanych  
w stacjach paliwowych lub w stacjach 
obsługi pojazdów 

28.13.11.0* Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa 
oraz do betonu 

29.12.21-30.00 Pompy do cieczy wyposażone lub 
przystosowane konstrukcyjnie do 
wyposażenia w urządzenia pomiarowe,  
z wyłączeniem pomp dozujących paliwo lub 
środki smarujące 

28.13.11.0*  

29.12.21-50.00 Pompy ręczne do cieczy 28.13.11.0*  

29.12.21-70.00 Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do 
tłokowych silników spalinowych 

28.13.11.0*  

29.12.21-90.00 Pompy do betonu 28.13.11.0*  

29.12.22 Pompy tłokowe, wyporowe, do cieczy,  
z wył ączeniem do betonu 

  

29.12.22-10.00 Zespoły hydrauliczne 28.12.15.0* Zespoły hydrauliczne 

29.12.22-30.00 Pompy dawkujące i dozujące 28.13.12.0* Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do 
cieczy 

29.12.22-40.00 Pompy wyporowo-tłokowe, do stosowania 
w cywilnych statkach powietrznych 

28.13.12.0*  

29.12.22-50.00 Pompy tłokowe do hydraulicznych układów 
napędowych i siłowych 

28.12.13.0* Pompy hydrauliczne 

29.12.22-70.00 Pompy tłokowe, pozostałe 28.13.12.0*  

29.12.22-90.00 Pompy wyporowo-tłokowe pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.13.12.0*  

29.12.23 Pompy wyporowe, obrotowe do cieczy   

29.12.23-10.00 Zespoły hydrauliczne 28.12.15.0*  

29.12.23-33.00 Pompy zębate do hydraulicznych układów 
napędowych i siłowych 

28.12.13.0*  

29.12.23-35.00 Pompy zębate, pozostałe 28.13.13.0* Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do 
cieczy 

29.12.23-53.00 Pompy łopatkowe do hydraulicznych 
układów napędowych i siłowych 

28.12.13.0*  

29.12.23-55.00 Pompy łopatkowe, pozostałe 28.13.13.0*  

29.12.23-73.00 Pompy śrubowe 28.13.13.0*  

29.12.23-75.00 Pompy wyporowe, obrotowe do cieczy, 
pozostałe 

28.13.13.0*  

29.12.24 Pompy od środkowe do cieczy, 
pozostałe; pompy pozostałe; podno śniki 
do cieczy 

  

29.12.24-10.00 Pompy odśrodkowe, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.13.14.0* Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; 
pozostałe pompy do cieczy; podnośniki 
do cieczy 

29.12.24-13.00 Pompy głębinowe jednostopniowe 28.13.14.0*  

29.12.24-15.00 Pompy głębinowe wielostopniowe 28.13.14.0*  

29.12.24-17.00 Pompy wirnikowe bezdławnicowe do 
układów ogrzewania i doprowadzania 
ciepłej wody 

28.13.14.0*  

29.12.24-20.00 Pompy odśrodkowe o średnicy wylotu  
<= 15 mm 

28.13.14.0*  

29.12.24-30.00 Pompy wirowe z kanałami dodatkowymi 
oraz pompy z kanałami bocznymi,  
o średnicy wylotu > 15 mm 

28.13.14.0*  

29.12.24-51.00 Pompy promieniowe jednostopniowe  
o średnicy wylotu > 15 mm, z wirnikiem 
jednostronnym, zblokowane z silnikiem 

28.13.14.0*  
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29.12.24-53.00 Pompy promieniowe jednostopniowe  
o średnicy wylotu > 15 mm, z wirnikiem 
jednostronnym, pozostałe 

28.13.14.0* Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; 
pozostałe pompy do cieczy; podnośniki 
do cieczy 

29.12.24-55.00 Pompy promieniowe, jednostopniowe  
o średnicy wylotu > 15 mm, z wirnikiem 
wielostronnym 

28.13.14.0*  

29.12.24-60.00 Pompy promieniowe wielostopniowe  
o średnicy wylotu > 15 mm 

28.13.14.0*  

29.12.24-71.00 Pompy odśrodkowe, jednostopniowe  
o średnicy wylotu > 15 mm, pozostałe 

28.13.14.0*  

29.12.24-75.00 Pompy odśrodkowe, wielostopniowe  
o średnicy wylotu > 15 mm, pozostałe 

28.13.14.0*  

29.12.24-80.00 Pompy, podnośniki do cieczy, pozostałe 28.13.14.0*  

29.12.31 Pompy pró żniowe   

29.12.31-30.00 Pompy próżniowe, z wyłączeniem 
wymienionych w pozycjach 29.12.31-50.00  
i 29.12.31-70.00 

28.13.21.0* Pompy próżniowe 

29.12.31-50.00 Pompy próżniowe rotacyjne tłokowe  
i łopatkowe, pompy molekularne i pompy 
Roots'a 

28.13.21.0*  

29.12.31-70.00 Pompy dyfuzyjne, pompy kondensacyjne  
i pompy adsorpcyjne 

28.13.21.0*  

29.12.32 Pompy powietrzne r ęczne lub no żne   

29.12.32-00.00 Pompy powietrzne ręczne lub nożne 28.13.22.0 Pompy powietrzne ręczne lub nożne 

29.12.33 Sprężarki do urz ądzeń chłodniczych   

29.12.33-33.00 Sprężarki w rodzaju stosowanych 
w urządzeniach chłodniczych, o mocy  
<= 0,4 kW 

28.13.23.0* Sprężarki do urządzeń chłodniczych 

29.12.33-35.00 Sprężarki w rodzaju stosowanych  
w urządzeniach chłodniczych, o mocy  
> 0,4 kW, hermetyczne lub półhermetyczne 

28.13.23.0*  

29.12.33-37.00 Sprężarki w rodzaju stosowanych  
w urządzeniach chłodniczych o mocy  
> 0,4 kW, pozostałe 

28.13.23.0*  

29.12.33-39.00 Sprężarki w rodzaju stosowanych  
w urządzeniach chłodniczych, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.13.23.0*  

29.12.34 Sprężarki powietrza, instalowane na 
podwoziu kołowym i przeznaczone do 
holowania przez inny pojazd 

  

29.12.34-30.00 Sprężarki powietrza o wydajności < = 2 m3 
na minutę, zainstalowane na podwoziu 
kołowym i przeznaczone do holowania 
przez inny pojazd 

28.13.24.0* Sprężarki powietrza zainstalowane na 
podwoziu kołowym i przeznaczone do 
holowania przez inny pojazd 

29.12.34-50.00 Sprężarki powietrza o wydajności > 2 m3 na 
minutę zainstalowane na podwoziu 
kołowym i przeznaczone do holowania 
przez inny pojazd 

28.13.24.0*  

29.12.35 Turbospr ężarki   

29.12.35-30.00 Turbosprężarki jednostopniowe 28.13.25.0* Turbosprężarki 

29.12.35-50.00 Turbosprężarki wielostopniowe 28.13.25.0*  

29.12.36 Sprężarki tłokowe   

29.12.36-30.00 Sprężarki wyporowo-tłokowe mogące 
wytwarzać maksymalne nadciśnienie  
<= 15 barów, o wydajności na godzinę  
< = 60 m3 

28.13.26.0* Sprężarki wyporowe tłokowe 

29.12.36-50.00 Sprężarki wyporowo-tłokowe mogące 
wytwarzać maksymalne nadciśnienie  
<= 15 barów, o wydajności na godzinę  
> 60 m3 

28.13.26.0*  
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29.12.36-70.00 Sprężarki wyporowo-tłokowe mogące 
wytwarzać maksymalne nadciśnienie  
> 15 barów, o wydajności na godzinę  
<= 120 m3 

28.13.26.0* Sprężarki wyporowe tłokowe 

29.12.36-90.00 Sprężarki wyporowo-tłokowe mogące 
wytwarzać maksymalne nadciśnienie 
 > 15 barów, o wydajności na godzinę  
> 120 m3 

28.13.26.0*  

29.12.37 Sprężarki rotacyjne, jednowałowe  
i wielowałowe 

  

29.12.37-30.00 Sprężarki wyporowe rotacyjne jednowałowe 28.13.27.0* Sprężarki wyporowe-rotacyjne, 
jednowałowe i wielowałowe 

29.12.37-53.00 Sprężarki śrubowe wielowałowe 28.13.27.0*  

29.12.37-55.00 Sprężarki wyporowe rotacyjne wielowałowe, 
pozostałe 

28.13.27.0*  

29.12.38 Sprężarki stosowane w cywilnych 
statkach powietrznych i spr ężarki 
pozostałe 

  

29.12.38-00.10 Sprężarki stosowane w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.13.28.0* Pozostałe sprężarki 

29.12.38-00.21 Turbosprężarki do powietrza i gazów 28.13.28.0*  

29.12.38-00.22 Sprężarki przepływowe strumieniowe do 
powietrza i gazów 

28.13.28.0*  

29.12.38-00.23 Dmuchawy wielostopniowe 28.13.28.0*  

29.12.38-00.24 Dmuchawy osiowe, pozostałe 28.13.28.0*  

29.12.38-00.25 Dmuchawy promieniowe 28.13.28.0*  

29.12.38-00.26 Sprężarki przepływowe do powietrza  
i gazów, pozostałe 

28.13.28.0*  

29.12.38-00.27 Sprężarki do powietrza, gazów i pary, 
pozostałe 

28.13.28.0*  

29.12.41 Części silników hydraulicznych  
i pneumatycznych 

  

29.12.41-20.00 Części silników i siłowników stosowane  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.12.20.0* Części sprzętu i wyposażenia do napędu 
hydraulicznego i pneumatycznego 

29.12.41-30.00 Części silników i siłowników, z wyłączeniem 
części do silników i siłowników 
hydraulicznych oraz części silników 
odrzutowych innych niż turboodrzutowe 

28.12.20.0*  

29.12.41-50.00 Części silników i siłowników hydraulicznych 28.12.20.0*  

29.12.41-70.00 Części silników odrzutowych innych niż 
turboodrzutowe 

28.12.20.0*  

29.12.42 Części pomp i podno śników do cieczy   

29.12.42-00.00 Części pomp i podnośników do cieczy 28.13.31.0 Części pomp do cieczy; części 
podnośników do cieczy 

29.12.43 Części pomp powietrznych lub 
pró żniowych, spr ężarek powietrza  
i pozostałych gazów, wentylatorów, 
wialni, wyci ągów 

  

29.12.43-00.00 Części pomp powietrznych lub 
próżniowych, sprężarek powietrza  
i pozostałych gazów, wentylatorów, wialni, 
wyciągów 

28.13.32.0 Części pomp powietrznych i próżniowych, 
sprężarek powietrza i innych rodzajów 
gazu, wentylatorów i wyciągów 

29.12.91 Usługi instalowania pomp i spr ężarek   

29.12.91-00.00 Usługi instalowania pomp i sprężarek 33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.12.92 Usługi naprawy i konserwacji pomp  
i spr ężarek 
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29.12.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji pomp  
i sprężarek 

28.12.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją sprzętu i wyposażenia do 
napędu hydraulicznego i pneumatycznego

  33.12.12.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu  
do napędu hydraulicznego  
i pneumatycznego, pozostałych pomp, 
sprężarek, kurków i zaworów 

29.12.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą pomp  
i spr ężarek 

  

29.12.99-00.00 Usługi związane z produkcją pomp  
i sprężarek 

28.13.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych pomp  
i sprężarek 

29.13.11 Zawory ci śnieniowe: redukcyjne, 
steruj ące, kontrolne i zawory 
bezpiecze ństwa 

  

29.13.11-34.00 Zawory redukcyjne połączone z filtrami lub 
smarownicami 

28.12.14.0* Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

29.13.11-35.00 Zawory redukcyjne z żeliwa lub stali, 
pozostałe 

28.14.11.0* Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, 
sterujące, kontrolne i zawory 
bezpieczeństwa 

29.13.11-39.00 Zawory redukcyjne pozostałe,  
z wyłączeniem zaworów połączonych  
z filtrami lub smarownicami oraz z żeliwa 
lub stali 

28.14.11.0*  

29.13.11-53.00 Zawory do sterowania olejowo-
hydraulicznych układów przenoszenia 
napędu 

28.12.14.0* Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

29.13.11-55.00 Zawory do sterowania pneumatycznych 
układów przenoszenia napędu 

28.12.14.0*  

29.13.11-72.00 Zawory zwrotne (jednokierunkowe) 28.14.11.0*  

29.13.11-76.00 Zawory bezpieczeństwa lub zawory 
nadmiarowe; zawory do opon i dętek 

28.14.11.0*  

29.13.12 Kurki, zawory do zlewozmywaków, 
umywalek, bidetów, płuczek 
ustępowych, wanien i podobnej 
armatury; zawory do grzejników 
centralnego ogrzewania 

  

29.13.12-33.10 Baterie umywalkowe 28.14.12.0* Krany, kurki i zawory do 
zlewozmywaków, umywalek, bidetów, 
płuczek ustępowych, wanien i podobnej 
armatury; zawory do grzejników 
centralnego ogrzewania 

29.13.12-33.20 Baterie zlewozmywakowe 28.14.12.0*  

29.13.12-33.30 Baterie wannowe 28.14.12.0*  

29.13.12-33.40 Baterie natryskowe 28.14.12.0*  

29.13.12-33.50 Baterie bidetowe 28.14.12.0*  

29.13.12-33.90 Zawory mieszające, pozostałe 28.14.12.0*  

29.13.12-35.00 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, 
umywalek, bidetów,  płuczek ustępowych, 
wanien i podobnej armatury, pozostałe 

28.14.12.0*  

29.13.12-53.00 Zawory termostatyczne do grzejników 
centralnego ogrzewania 

28.14.12.0*  

29.13.12-55.00 Zawory do grzejników centralnego 
ogrzewania, pozostałe 

28.14.12.0*  

29.13.13 Zawory do sterowania procesami, 
zawory zasuwowe, zawory talerzowe  
o kadłubie kulistym i pozostałe zawory 

  

29.13.13-13.00 Regulatory temperatury 28.14.13.0* Zawory do sterowania procesami, zawory 
zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie 
kulistym i pozostałe zawory 

29.13.13-15.00 Zawory do sterowania procesami,  
z wyłączeniem regulatorów temperatury 

28.14.13.0*  
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29.13.13-33.00 Zasuwy z żeliwa 28.14.13.0* Zawory do sterowania procesami, zawory 
zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie 
kulistym i pozostałe zawory 

29.13.13-35.00 Zasuwy ze stali 28.14.13.0*  

29.13.13-37.00 Zasuwy pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.14.13.0*  

29.13.13-53.00 Zawory o kadłubach kulistych, z żeliwa 28.14.13.0*  

29.13.13-55.00 Zawory o kadłubach kulistych, ze stali 28.14.13.0*  

29.13.13-57.00 Zawory o kadłubach kulistych, pozostałe 28.14.13.0*  

29.13.13-73.00 Zawory z czopem kulistym 28.14.13.0*  

29.13.13-75.00 Zawory skrzydełkowe 28.14.13.0*  

29.13.13-77.00 Zawory przeponowe 28.14.13.0*  

29.13.13-80.00 Zawory pozostałe 28.14.13.0*  

29.13.20 Części kurków, zaworów i podobnych 
wyrobów 

  

29.13.20-00.00 Części kurków, zaworów i podobnych 
wyrobów 

28.14.20.0 Części kurków, kranów, zaworów  
i podobnych wyrobów 

29.13.91 Usługi instalowania kurków, zaworów  
i podobnej armatury do rur, płaszczy 
kotłów, zbiorników, kadzi lub 
podobnych, z metalu 

  

29.13.91-00.00 Usługi instalowania kurków, zaworów  
i podobnej armatury do rur, płaszczy kotłów, 
zbiorników, kadzi lub podobnych, z metalu 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.13.92 Usługi naprawy i konserwacji kurków, 
zaworów i podobnej armatury do rur, 
płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub 
podobnych, z metalu 

  

29.13.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji kurków, 
zaworów i podobnej armatury do rur, 
płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub 
podobnych, z metalu 

33.12.12.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do 
napędu hydraulicznego  
i pneumatycznego, pozostałych pomp, 
sprężarek, kurków i zaworów 

  33.12.24.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
górnictwa i do wydobywania oraz dla 
budownictwa 

29.13.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą kurków  
i zaworów 

  

29.13.99-00.00 Usługi związane z produkcją kurków  
i zaworów 

28.14.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych kurków  
i zaworów 

29.14.10 Łożyska toczne kulkowe lub walcowe   

29.14.10-30.00 Łożyska kulkowe 28.15.10.0* Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe 

29.14.10-53.00 Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając 
bez pierścienia wewnętrznego lub 
zewnętrznego 

28.15.10.0*  

29.14.10-55.00 Łożyska baryłkowe 28.15.10.0*  

29.14.10-57.00 Łożyska wałeczkowe cylindryczne 28.15.10.0*  

29.14.10-70.00 Łożyska igiełkowe 28.15.10.0*  

29.14.10-90.00 Łożyska pozostałe, włączając 
kombinowane łożyska kulkowo-wałeczkowe 

28.15.10.0*  

29.14.21 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali   

29.14.21-30.00 Łańcuchy tulejkowe z żeliwa lub stali,  
w rodzaju stosowanych do rowerów  
i motocykli 

28.15.21.0* Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali 

29.14.21-53.00 Łańcuchy tulejkowe z żeliwa lub stali, 
pozostałe 

28.15.21.0*  

29.14.21-55.00 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali,  
z wyłączeniem łańcuchów tulejkowych 

28.15.21.0*  

29.14.22 Wały nap ędowe i korby, wł ączając wały 
krzywkowe i wały wykorbione 
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29.14.22-10.00 Wały napędowe i korby, włączając wały 
krzywkowe i wały wykorbione, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.15.22.0* Wały napędowe (włączając wały 
krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby 

29.14.22-30.00 Korby i wały wykorbione 28.15.22.0*  

29.14.22-53.00 Wały przegubowe (Kardana) 28.15.22.0*  

29.14.22-55.00 Wały napędowe, pozostałe 28.15.22.0*  

29.14.23 Obudowy ło żysk i ło żyska ślizgowe   

29.14.23-10.00 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.15.23.0* Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe 

29.14.23-30.00 Obudowy łożysk, zawierające łożyska 
toczne 

28.15.23.0*  

29.14.23-50.00 Obudowy łożysk, z wyłączeniem 
zawierających łożyska toczne; łożyska 
ślizgowe 

28.15.23.0*  

29.14.24 Koła z ębate i przekładnie z ębate; śruby  
z nakrętką kulow ą; skrzynie biegów  
i pozostałe układy zmieniaj ące prędko ść 

  

29.14.24-10.00 Mechanizmy i przekładnie zębate, 
mechanizmy śrubowo-kulkowe lub  
śrubowo-wałeczkowe, skrzynie 
przekładniowe i pozostałe układy 
zmieniające prędkość, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.15.24.0* Koła zębate i przekładnie zębate; 
mechanizmy śrubowo-kulkowe lub 
śrubowo-wałeczkowe; skrzynie 
przekładniowe i pozostałe układy 
zmieniające prędkość 

29.14.24-32.00 Mechanizmy i przekładnie zębate walcowe  
i śrubowe 

28.15.24.0*  

29.14.24-33.00 Mechanizmy i przekładnie zębate stożkowe 
i stożkowo-walcowe 

28.15.24.0*  

29.14.24-34.00 Mechanizmy i przekładnie zębate 
ślimakowe 

28.15.24.0*  

29.14.24-40.00 Mechanizmy i przekładnie zębate, 
pozostałe 

28.15.24.0*  

29.14.24-50.00 Skrzynie przekładniowe i pozostałe układy 
zmieniające prędkość 

28.15.24.0*  

29.14.24-73.00 Mechanizmy śrubowo-kulkowe i śrubowo-
wałeczkowe 

28.15.24.0*  

29.14.24-75.00 Mechanizmy zmieniające prędkość, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.15.24.0*  

29.14.25 Koła zamachowe i koła pasowe lub 
linowe, wł ączając wielokr ążki i zblocza 

  

29.14.25-00.00 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, 
włączając wielokrążki i zblocza 

28.15.25.0 Koła zamachowe i koła pasowe lub 
linowe, włączając wielokrążki i zblocza 

29.14.26 Sprzęgła rozł ączne i nierozł ączne, 
włączając przeguby uniwersalne 

  

29.14.26-30.00 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, 
włączając przeguby uniwersalne 

28.15.26.0 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, 
włączając przeguby uniwersalne 

29.14.31 Kulki, igiełki i wałeczki; cz ęści ło żysk 
kulkowych lub wałeczkowych 

  

29.14.31-30.00 Kulki, igiełki i wałeczki 28.15.31.0* Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części 
łożysk kulkowych i wałeczkowych 

29.14.31-50.00 Części łożysk kulkowych i wałeczkowych 28.15.31.0*  

29.14.32 Części łańcuchów przegubowych  
z żeliwa lub stali 

  

29.14.32-00.00 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa 
lub stali 

28.15.32.0 Części łańcuchów przegubowych  
z żeliwa lub stali 

29.14.33 Części ło żysk i elementów nap ędowych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.14.33-10.00 Części łożysk i elementów napędowych, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.15.39.0* Części pozostałych łożysk i elementów 
napędowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.14.33-30.00 Części obudów łożysk 28.15.39.0*  
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29.14.33-50.00 Części łożysk i elementów napędowych, 
pozostałe 

28.15.39.0* Części pozostałych łożysk i elementów 
napędowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.14.90 Usługi instalowania, naprawy  
i konserwacji ło żysk, kół z ębatych, 
przekładni z ębatych i elementów 
napędowych 

  

29.14.90-00.00 Usługi instalowania, naprawy i konserwacji 
łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych  
i elementów napędowych 

33.12.13.0 Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół 
zębatych, przekładni zębatych  
i elementów napędowych 

  33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.14.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą łożysk, kół 
zębatych, przekładni z ębatych  
i elementów nap ędowych 

  

29.14.99-00.00 Usługi 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 

29.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne ruszty  
i kraty, mechaniczne urz ądzenia do 
usuwania popiołu itp. 

  

29.21.11-30.00 Palniki piecowe na paliwo ciekłe 28.21.11.0* Palniki piecowe; mechaniczne 
podawacze węgla, włączając ich ruszty 
mechaniczne; mechaniczne urządzenia 
do usuwania popiołu oraz podobne 
urządzenia 

29.21.11-50.00 Palniki piecowe na paliwo stałe lub na gaz, 
włączając palniki wielopaliwowe 

28.21.11.0*  

29.21.11-70.00 Podawacze węgla mechaniczne, włączając 
ich ruszty mechaniczne, mechaniczne 
urządzenia do usuwania popiołu oraz 
podobne urządzenia 

28.21.11.0*  

29.21.12 Piece i paleniska przemysłowe lub 
laboratoryjne, nieelektryczne, wł ączając 
piece do spopielania, z wył ączeniem 
pieców piekarniczych 

  

29.21.12-30.10 Urządzenia do spiekania rud 28.21.12.0* Piece i paleniska przemysłowe lub 
laboratoryjne, nieelektryczne, włączając 
piece do spopielania, ale z wyłączeniem 
pieców piekarskich 

29.21.12-30.20 Urządzenia do pieców stalowniczych 28.21.12.0*  

29.21.12-30.30 Piece grzejne hutnicze 28.21.12.0*  

29.21.12-30.90 Piece i paleniska do prażenia, topienia lub 
pozostałej obróbki cieplnej rud, pirytów lub 
metali, nieelektryczne, pozostałe 

28.21.12.0*  

29.21.12-50.00 Piece i paleniska do spalania odpadów, 
nieelektryczne 

28.21.12.0*  

29.21.12-90.10 Piece do procesów chemicznych 28.21.12.0*  

29.21.12-90.20 Piece do powlekania blach i profili 
tworzywami sztucznymi 

28.21.12.0*  

29.21.12-90.30 Piece emalierskie 28.21.12.0*  

29.21.12-90.40 Urządzenia do metalizowania ogniowego 28.21.12.0*  

29.21.12-90.90 Piece i paleniska nieelektryczne pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.21.12.0*  

29.21.13 Piece przemysłowe lub laboratoryjne  
i paleniska, elektryczne; wyposa żenie 
grzewcze, indukcyjne lub dielektryczne 

  

29.21.13-30.00 Piece oporowe piekarnicze i do biszkoptów 28.21.13.0* Piece przemysłowe lub laboratoryjne, 
elektryczne; urządzenia działające na 
zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych 
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29.21.13-51.00 Piece oporowe przemysłowe lub 
laboratoryjne, z wyłączeniem piekarniczych 
i do biszkoptów 

28.21.13.0* Piece przemysłowe lub laboratoryjne, 
elektryczne; urządzenia działające na 
zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych 

29.21.13-53.00 Piece indukcyjne przemysłowe lub 
laboratoryjne 

28.21.13.0*  

29.21.13-55.00 Piece przemysłowe lub laboratoryjne  
i urządzenia do cieplnej obróbki materiałów, 
pozostałe 

28.21.13.0*  

29.21.13-57.00 Piece ogrzewane promieniami 
podczerwonymi 

28.21.13.0*  

29.21.14 Części pieców, palników piecowych 
i palenisk 

  

29.21.14-30.00 Części palników piecowych na paliwo 
ciekłe, stałe pyłowe lub na gaz; części 
mechanicznych podawaczy węgla, 
włączając ich ruszty mechaniczne, 
mechaniczne urządzenia do usuwania 
popiołu oraz podobne urządzenia 

28.21.14.0* Części pieców, palenisk i palników 
piecowych 

29.21.14-50.00 Części pieców przemysłowych lub 
laboratoryjnych, włączając piece do 
spopielania, nieelektrycznych 

28.21.14.0*  

29.21.14-70.00 Części pieców przemysłowych lub 
laboratoryjnych elektrycznych 

28.21.14.0*  

29.21.91 Usługi instalowania pieców, palenisk  
i palników piecowych 

  

29.21.91-00.00 Usługi instalowania pieców, palenisk  
i palników piecowych 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.21.92 Usługi naprawy i konserwacji pieców, 
palenisk i palników piecowych 

  

29.21.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji pieców, 
palenisk i palników piecowych 

33.12.14.0 Usługi naprawy i konserwacji pieców, 
palenisk i palników piecowych 

29.21.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą pieców, 
palenisk i palników piecowych 

  

29.21.99-00.00 Usługi związane z produkcją pieców, 
palenisk i palników piecowych 

28.21.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pieców, palenisk i palników 
piecowych 

29.22.11 Wielokr ążki, podno śniki i wyci ągi, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

29.22.11-10.00 Wciągarki i przyciągarki napędzane 
silnikiem elektrycznym, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.22.11.0* Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.22.11-20.00 Wielokrążki i wciągniki, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych,  
z wyłączeniem napędzanych silnikiem 
elektrycznym 

28.22.11.0*  

29.22.11-30.00 Wielokrążki i wciągniki napędzane silnikiem 
elektrycznym, z wyłączeniem pochyłych  
i wciągników do podnoszenia pojazdów 

28.22.11.0*  

29.22.11-50.00 Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym 28.22.11.0*  

29.22.11-70.00 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.22.11.0*  

29.22.12 Windy kopalniane; windy zaprojektowane 
specjalnie do pracy pod ziemi ą; 
pozostałe windy i wci ągarki; przyci ągarki  

  

29.22.12-30.00 Windy kopalniane; wciągarki 
zaprojektowane specjalnie do pracy pod 
powierzchnią ziemi 

28.22.12.0* Windy kopalniane; wciągarki 
zaprojektowane specjalnie do pracy pod 
powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; 
przyciągarki 

29.22.12-40.00 Wciągarki i przyciągarki do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych,  
z wyłączeniem napędzanych silnikiem 
elektrycznym 

28.22.12.0*  
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29.22.12-53.00 Wciągarki i przyciągarki napędzane 
silnikiem elektrycznym, z wyłączeniem 
wciągarek zaprojektowanych specjalnie do 
pracy pod powierzchnią ziemi 

28.22.12.0* Windy kopalniane; wciągarki 
zaprojektowane specjalnie do pracy pod 
powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; 
przyciągarki 

29.22.12-55.00 Wciągarki i przyciągarki napędzane 
silnikiem spalinowym, z wyłączeniem 
wciągarek zaprojektowanych specjalnie do 
pracy pod powierzchnią ziemi 

28.22.12.0*  

29.22.12-70.00 Wciągarki i przyciągarki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.22.12.0*  

29.22.13 Podno śniki, wci ągarki, w rodzaju 
stosowanych do podnoszenia pojazdów 
mechanicznych 

  

29.22.13-30.00 Układy podnośnikowe wbudowane na stałe, 
w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi 
pojazdów 

28.22.13.0* Podnośniki; wciągniki w rodzaju 
stosowanych do podnoszenia pojazdów 

29.22.13-50.00 Podnośniki i wciągarki hydrauliczne, do 
pojazdów 

28.22.13.0*  

29.22.13-70.00 Podnośniki i wciągarki do pojazdów, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.22.13.0*  

29.22.14 Żurawie masztowe, d źwigi, bramownice 
drogowe, wozy bramowe, wozy i wózki 
do transportu wewn ętrznego  
z zamontowanymi urz ądzeniami 
dźwigowymi i podno śnikowymi 

  

29.22.14-20.00 Suwnice na podporach stałych 28.22.14.0* Żurawie; dźwignice; bramownice 
drogowe, wozy okraczające podsiębierne 
oraz wozy i wózki transportu 
wewnętrznego z urządzeniami 
dźwigowymi 

29.22.14-33.00 Bramownice drogowe i wozy okraczające 
podsiębierne 

28.22.14.0*  

29.22.14-35.00 Suwnice bramowe i mostowe, bramownice 
torowe 

28.22.14.0*  

29.22.14-43.00 Żurawie wieżowe 28.22.14.0*  

29.22.14-45.00 Żurawie bramowe lub platformowe 28.22.14.0*  

29.22.14-50.00 Maszyny i urządzenia dźwigowe  
i podnośnikowe o napędzie własnym, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.22.14.0*  

29.22.14-60.00 Maszyny i urządzenia dźwigowe  
i podnośnikowe przeznaczone do 
montowania na pojazdach drogowych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.22.14.0*  

29.22.14-70.00 Maszyny i urządzenia dźwigowe  
i podnośnikowe pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.22.14.0*  

29.22.15 Wózki widłowe, pozostałe wózki do 
podnoszenia lub przenoszenia  
w transporcie wewn ętrznym, ci ągniki  
w rodzaju stosowanych na peronach 
kolejowych 

  

29.22.15-13.00 Wózki samobieżne napędzane silnikiem 
elektrycznym, o wysokości podnoszenia  
=> 1 m 

28.22.15.0* Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki 
transportu wewnętrznego; ciągniki  
w rodzaju stosowanych na peronach 
kolejowych 

29.22.15-15.00 Wózki samobieżne napędzane silnikiem 
elektrycznym, o wysokości podnoszenia  
< 1 m 

28.22.15.0*  

29.22.15-33.00 Wózki samobieżne, o napędzie własnym, 
nieelektryczne, o wysokości podnoszenia 
=> 1 m 

28.22.15.0*  

29.22.15-35.00 Wózki samobieżne, o napędzie własnym, 
nieelektryczne, o wysokości podnoszenia  
< 1 m 

28.22.15.0*  
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29.22.15-50.00 Wozy i wózki, o napędzie własnym, 
nieelektryczne, wyposażone w urządzenia 
podnoszące lub przenoszące, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.22.15.0* Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki 
transportu wewnętrznego; ciągniki  
w rodzaju stosowanych na peronach 
kolejowych 

29.22.15-73.00 Pojazdy elektryczne do transportu 
wewnątrzzakładowego,z wyłączeniem 
wyposażonych w urządzenia podnoszące 

28.22.15.0*  

29.22.15-75.00 Wozy i wózki do transportu 
wewnątrzzakładowego, z wyłączeniem 
elektrycznych, wyposażonych w urządzenia 
podnoszące 

28.22.15.0*  

29.22.16 Windy, wyci ągi pochyłe, schody 
ruchome i chodniki ruchome 

  

29.22.16-10.00 Wyciągi pionowe i pochyłe do stosowania 
 w cywilnych statkach powietrznych 

28.22.16.0* Wyciągi pionowe i pochyłe, schody 
ruchome i chodniki ruchome 

29.22.16-30.10 Dźwigi 28.22.16.0*  

29.22.16-30.90 Wyciągi pionowe i pochyłe z napędem 
elektrycznym, pozostałe 

28.22.16.0*  

29.22.16-50.00 Wyciągi pionowe i pochyłe pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.22.16.0*  

29.22.16-70.00 Schody i chodniki, ruchome 28.22.16.0*  

29.22.17 Podno śniki pneumatyczne i innego typu, 
pionowe pochyłe i przeno śniki  
o działaniu ci ągłym, do przenoszenia 
towarów lub materiałów 

  

29.22.17-10.00 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne, 
zaprojektowane do pracy w rolnictwie 

28.22.17.0* Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz 
pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy 
ciągłej, do transportu towarów lub 
materiałów 

29.22.17-31.00 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.22.17.0*  

29.22.17-33.00 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne do 
materiałów masowych, pozostałe 

28.22.17.0*  

29.22.17-35.00 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne, 
pozostałe 

28.22.17.0*  

29.22.17-50.00 Wyciągi i przenośniki kubełkowe pozostałe, 
o pracy ciągłej, do transportu towarów lub 
materiałów 

28.22.17.0*  

29.22.17-60.00 Podnośniki i wyciągarki taśmowe, do 
stosowania w cywilnym statkach 
powietrznych 

28.22.17.0*  

29.22.17-70.00 Wyciągi i przenośniki taśmowe pozostałe,  
o pracy ciągłej, do transportu towarów lub 
materiałów 

28.22.17.0*  

29.22.17-93.00 Przenośniki rolkowe do transportu towarów 
lub materiałów 

28.22.17.0*  

29.22.17-94.00 Wyciągi i przenośniki pozostałe, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

28.22.17.0*  

29.22.17-95.00 Wyciągi i przenośniki do transportu towarów 
lub materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.22.17.0*  

29.22.18 Sprzęt do podnoszenia, przenoszenia, 
załadowywania i rozładowywania, 
pozostały 

  

29.22.18-10.00 Popychaki wagonów kopalnianych, 
przesuwnice lokomotyw i wagonów, 
wywrotnice wagonów i podobne urządzenia 
do przemieszczania pojazdów szynowych 

28.22.18.0* Pozostałe urządzenia do podnoszenia, 
przenoszenia, załadowywania lub 
rozładowywania 

29.22.18-20.00 Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe  
i narciarskie; układy napędowe do kolejek 
linowych naziemnych 

28.22.18.0*  

29.22.18-30.10 Maszyny i urządzenia walcowni rur 28.22.18.0*  
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29.22.18-30.20 Urządzenia do przygotowania wsadu 
koksowniczego 

28.22.18.0* Pozostałe urządzenia do podnoszenia, 
przenoszenia, załadowywania lub 
rozładowywania 

29.22.18-30.30 Urządzenia zasypowe wielkopiecowe 28.22.18.0*  

29.22.18-30.40 Urządzenia pieców stalowniczych 28.22.18.0*  

29.22.18-30.50 Maszyny i urządzenia odlewnicze podające 
i dozujące 

28.22.18.0*  

29.22.18-30.90 Urządzenia do walcowni; samotoki do 
doprowadzania i odprowadzania wyrobów; 
kantowniki i manipulatory do wlewków, 
bochnów, kęsów i kęsisk płaskich, 
pozostałe 

28.22.18.0*  

29.22.18-50.10 Ładowacze rolnicze uniwersalne 28.22.18.0*  

29.22.18-50.90 Ładowarki i ładowacze specjalne do pracy 
w rolnictwie, pozostałe 

28.22.18.0*  

29.22.18-60.00 Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia 
załadunku lub rozładunku, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.22.18.0*  

29.22.18-70.00 Urządzenia do podnoszenia i przenoszenia 
pozostałe oraz ładowarki mechaniczne do 
materiałów masowych 

28.22.18.0*  

29.22.19 Części do urz ądzeń przenosz ących  
i podnosz ących 

  

29.22.19-30.00 Części wciągników, wciągarek, 
przyciągarek, wózków podnośnikowych 
oraz wyciągów, przenośników, urządzeń 
zasilających i przeładunkowych,  
z wyłączeniem wyciągów pionowych, 
pochyłych i schodów ruchomych 

28.22.19.0* Części urządzeń dźwigowych  
i chwytaków 

29.22.19-50.00 Części wyciągów pionowych i pochyłych 
oraz schodów ruchomych 

28.22.19.0*  

29.22.19-70.00 Części wozów i wózków do transportu 
wewnątrzzakładowego,  objętych pozycjami 
29.22.15-73.00 i -75.00 

28.22.19.0*  

29.22.20 Kubły, szufle, chwytaki, czerpaki, 
uchwyty do d źwigów, d źwignic, żurawi, 
koparek i podobne 

  

29.22.20-00.00 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do 
dźwignic, maszyn budowlanych  
i drogowych, maszyn do kopania oraz do 
odśnieżania, objętych pozycjami 29.22.14, 
29.52.12, 29.52.2, 29.52.30 

28.22.20.0 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do 
dźwigów, koparek i podobne 

29.22.91 Usługi instalowania urz ądzeń 
dźwigowych i chwytaków, z wył ączeniem 
dźwigów i schodów ruchomych 

  

29.22.91-00.00 Usługi instalowania urządzeń dźwigowych 
i chwytaków, z wyłączeniem dźwigów  
i schodów ruchomych 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.22.92 Usługi naprawy i konserwacji urz ądzeń 
dźwigowych i chwytaków 

  

29.22.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
dźwigowych i chwytaków 

33.12.15.0* Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
dźwigowych i chwytaków 

29.22.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą urządzeń 
dźwigowych i chwytaków 

  

29.22.99-00.00 Usługi związane z produkcją urządzeń 
dźwigowych i chwytaków 

28.22.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją urządzeń dźwigowych  
i chwytaków 

  43.29.19.0* Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

29.23.11 Wymienniki ciepła i urz ądzenia 
mechaniczne do skraplania powietrza 
lub innych gazów 

  

29.23.11-10.00 Wymienniki ciepła do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.25.11.0* Wymienniki ciepła i urządzenia do 
skraplania powietrza lub innych gazów 
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29.23.11-30.10 Wymienniki ciepła do klimatyzacji 28.25.11.0* Wymienniki ciepła i urządzenia do 
skraplania powietrza lub innych gazów 

29.23.11-30.20 Wymienniki ciepła dla przemysłu 
chemicznego 

28.25.11.0*  

29.23.11-30.30 Wymienniki ciepła utrzymujące właściwości 
cieczy roboczej w układach hydraulicznych  
i pneumatycznych 

28.25.11.0*  

29.23.11-30.90 Wymienniki ciepła pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.25.11.0*  

29.23.11-50.00 Maszyny do skraplania powietrza lub innych 
gazów 

28.25.11.0*  

29.23.12 Urządzenia klimatyzacyjne   

29.23.12-20.00 Klimatyzatory typu okiennego lub 
ściennego, samodzielne lub w systemach 
złożonych z oddzielnych części (typu "split") 

28.25.12.0* Urządzenia klimatyzacyjne,  
z wyłączeniem przeznaczonych dla 
gospodarstw domowych 

29.23.12-40.00 Klimatyzatory w rodzaju stosowanych  
w pojazdach mechanicznych 

28.25.12.0*  

29.23.12-45.00 Klimatyzatory pozostałe, zawierające 
agregat chłodniczy 

28.25.12.0*  

29.23.12-70.00 Klimatyzatory pozostałe, niezawierające 
agregatu chłodniczego 

28.25.12.0*  

29.23.13 Urządzenia chłodnicze i zamra żające 
oraz pompy ciepła, z wył ączeniem 
urządzeń przeznaczonych dla 
gospodarstw domowych 

  

29.23.13-33.00 Witryny i lady chłodnicze, z wbudowanym 
agregatem chłodniczym lub parownikiem, 
do przechowywania zamrożonej żywności 

28.25.13.0* Urządzenia chłodnicze lub zamrażające  
i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń 
przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych 

29.23.13-35.00 Witryny i lady chłodnicze, pozostałe 28.25.13.0*  

29.23.13-40.00 Wyposażenie chłodnicze do głębokiego 
mrożenia, z wyłączeniem  zamrażarek 
skrzyniowych o pojemności <= 800 l  
i zamrażarek szafowych o pojemności  
<= 900 l 

28.25.13.0*  

29.23.13-50.00 Wyposażenie chłodnicze, pozostałe 28.25.13.0*  

29.23.13-73.00 Urządzenia sprężarkowe, w których 
skraplacze są wymiennikami ciepła 

28.25.13.0*  

29.23.13-75.00 Pompy cieplne absorpcyjne 28.25.13.0*  

29.23.13-90.00 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające, 
pozostałe 

28.25.13.0*  

29.23.14 Urządzenia mechaniczne i aparatura do 
filtrowania lub oczyszczania gazów, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.23.14-09.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania gazów, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.25.14.0* Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania gazów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.23.14-10.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania powietrza 

28.25.14.0*  

29.23.14-20.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania pozostałych gazów, metodą 
mokrą 

28.25.14.0*  

29.23.14-40.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania pozostałych gazów, metodą 
katalityczną 

28.25.14.0*  

29.23.14-70.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania pozostałych gazów, pozostałe 

28.25.14.0*  

29.23.20 Wentylatory, z wył ączeniem stołowych, 
podłogowych, ściennych, okiennych, 
sufitowych lub dachowych 

  

29.23.20-30.00 Wentylatory osiowe 28.25.20.0* Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, 
podłogowych, ściennych, okiennych, 
sufitowych lub dachowych 
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29.23.20-50.00 Wentylatory promieniowe 28.25.20.0* Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, 
podłogowych, ściennych, okiennych, 
sufitowych lub dachowych 

29.23.20-70.00 Wentylatory pozostałe 28.25.20.0*  

29.23.30 Części urz ądzeń do chłodzenia  
i zamra żania oraz cz ęści pomp ciepła 

  

29.23.30-10.00 Części klimatyzatorów 28.25.30.0* Części przemysłowych urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych 

29.23.30-30.00 Meble przystosowane do wbudowania 
urządzeń chłodniczych lub zamrażających 

28.25.30.0*  

29.23.30-50.00 Parowniki i skraplacze, z wyłączeniem 
przeznaczonych do chłodziarek domowych 

28.25.30.0*  

29.23.30-70.00 Części urządzeń chłodniczych, pomp 
cieplnych, chłodziarek domowych 

28.25.30.0*  

29.23.30-90.00 Części urządzeń do poddawania 
materiałów procesom cieplnym oraz 
urządzeń do nieelektrycznego 
podgrzewania wody, z wyłączeniem 
urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych 

28.25.30.0*  

29.23.91 Usługi instalowania urz ądzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych,  
z wył ączeniem urz ądzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

  

29.23.91-00.00 Usługi instalowania urządzeń chłodniczych  
i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń 
przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.23.92 Usługi naprawy i konserwacji urz ądzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych,  
z wył ączeniem urz ądzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

  

29.23.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych,  
z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

33.12.18.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych,  
z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

29.23.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych,  
z wył ączeniem urz ądzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

  

29.23.99-00.00 Usługi związane z produkcją urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych,  
z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

28.25.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją przemysłowych urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych 

29.24.11 Wytwornice gazu generatorowego lub 
gazu wodnego; wytwornice acetylenu 
itp.; instalacje destylacyjne lub 
rektyfikacyjne 

  

29.24.11-30.00 Wytwornice gazu generatorowego lub gazu 
wodnego; wytwornice acetylenu, i podobne 
wytwornice gazu metodą wodną 

28.29.11.0* Wytwornice gazu generatorowego lub 
wodnego; wytwornice acetylenu  
i podobne; instalacje do destylacji lub 
rektyfikacji 

29.24.11-50.00 Instalacje do destylacji lub rektyfikacji 32.50.13.0* Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; 
przyrządy okulistyczne oraz pozostałe 
instrumenty i urządzenia do zastosowań 
medycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  28.29.11.0*  

29.24.12 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy 

  

29.24.12-30.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania wody 

28.29.12.0* Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy 

29.24.12-50.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania  
i oczyszczania napojów innych niż woda 

28.29.12.0*  
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29.24.12-70.00 Urządzenia i aparatura do filtrowania  
i oczyszczania substancji stałych lub cieczy, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.29.12.0* Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy 

29.24.13 Filtry oleju, filtry paliwa i filtry powietrza 
dolotowego do silników spalinowych 

  

29.24.13-30.00 Filtry do oleju lub paliwa do silników 
spalinowych 

28.29.13.0* Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry 
powietrza dolotowego do silników 
spalinowych 

29.24.13-50.00 Filtry powietrza dolotowego do silników 
spalinowych 

28.29.13.0*  

29.24.21 Urządzenia mechaniczne do 
czyszczenia, napełniania, pakowania lub 
zawijania butelek lub innych pojemników  

  

29.24.21-30.00 Urządzenia do czyszczenia lub suszenia 
butelek i innych pojemników 

28.29.21.0* Urządzenia do czyszczenia, napełniania, 
pakowania lub paczkowania butelek lub 
innych pojemników 

29.24.21-50.00 Urządzenia do napełniania, zamykania, 
uszczelniania lub etykietowania butelek, 
puszek, pudełek, worków i innych 
pojemników, urządzenia do kapslowania 
butelek, słoików, tubek i podobnych 
pojemników, maszyny do gazowania 
napojów 

28.29.21.0*  

29.24.21-70.00 Urządzenia do pakowania lub zwijania, 
gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając 
urządzenia do pakowania termokurczliwego 

28.29.21.0*  

29.24.22 Urządzenia mechaniczne i wagi do 
ważenia osób oraz do stosowania  
w gospodarstwie domowym, wagi do 
ciągłego wa żenia towarów na 
przeno śnikach, wagi do ci ągłego 
pomiaru ci ężaru i wagi słu żące do 
podawania ustalonej z góry masy 
materiału  

  

29.24.22-33.00 Wagi stosowane w gospodarstwie 
domowym, z wyłączeniem wag osobowych 

28.29.32.0* Wagi do ważenia osób i wagi do 
stosowania w gospodarstwie domowym 

29.24.22-35.00 Wagi osobowe, włączając do ważenia 
niemowląt 

28.29.32.0*  

29.24.22-53.00 Wagi do ciągłego ważenia towarów na 
przenośnikach 

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 

29.24.22-55.00 Wagi do porównywania ważonej masy  
z zadaną wartością stałą oraz wagi służące 
do podawania ustalonej z góry masy 
materiału do worka lub innego pojemnika, 
włączając wagi zbiornikowe 

28.29.31.0*  

29.24.23 Urządzenia mechaniczne do wa żenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.24.23-10.00 Wagi kontrolne i urządzenia do 
automatycznego sterowania dokonujące 
porównań z masą zadaną o maksymalnej 
nośności wagi <= 5000 kg 

28.29.39.0* Pozostałe urządzenia do ważenia 
i mierzenia 

29.24.23-40.00 Urządzenia do etykietowania towarów  
w opakowaniach i pozostałe urządzenia 
ważące o maksymalnej nośności <= 30 kg; 
wagi pomostowe i pozostałe wagi 

28.29.39.0*  

29.24.23-50.00 Wagi sklepowe o maksymalnej nośności  
<= 30 kg 

28.29.39.0*  
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29.24.24 Gaśnice, pistolety natryskowe, 
urządzenia mechaniczne do wytwarzania 
strumienia pary lub piasku i podobne 
urządzenia mechaniczne, z wył ączeniem 
przeznaczonych dla rolnictwa 

  

29.24.24-10.00 Gaśnice 28.29.22.0* Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny 
do wytwarzania strumienia pary lub 
piasku oraz podobne urządzenia 
mechaniczne, z wyłączeniem 
przeznaczonych dla rolnictwa 

29.24.24-30.00 Pistolety natryskowe i podobne urządzenia 28.29.22.0*  

29.24.24-50.00 Maszyny do wytwarzania strumienia pary 
lub piasku i podobne maszyny 
wytwarzające strumień czynnika roboczego 

28.29.22.0*  

29.24.24-70.00 Urządzenia mechaniczne do rozrzucania, 
rozpraszania lub rozpylania, pozostałe 

28.29.22.0*  

29.24.25 Uszczelki z cienkiej blachy; 
uszczelnienia mechaniczne 

  

29.24.25-10.00 Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej 
blachy łączonej z innym materiałem,  
z dwoma lub więcej warstwami metalu; 
uszczelnienia mechaniczne 

28.29.23.0* Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia 
mechaniczne 

29.24.25-20.00 Uszczelki i podobne przekładki,  
w zestawach lub kompletach, różniące się 
między sobą, pakowane w torebki, koperty 
lub podobne opakowania, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

28.29.23.0*  

29.24.25-90.00 Uszczelki i podobne przekładki,  
w zestawach lub kompletach, różniące się 
między sobą, pakowane w torebki, koperty 
lub podobne opakowania, pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.29.23.0*  

29.24.31 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane    

29.24.31-30.00 28.29.41.0* Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

Wirówki, w rodzaju stosowanych  
w laboratoriach 32.50.13.0* Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; 

przyrządy okulistyczne oraz pozostałe 
instrumenty i urządzenia do zastosowań 
medycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.24.31-50.00 28.29.41.0*  

 

Wirówki pozostałe 

32.50.13.0*  

29.24.32 Kalandry i pozostałe urz ądzenia 
mechaniczne do walcowania lub 
gładzenia, z wył ączeniem 
przeznaczonych do metalu i szkła 

  

29.24.32-30.00 Kalandry i pozostałe maszyny do 
walcowania lub gładzenia, w rodzaju 
stosowanych w przemyśle włókienniczym 

28.29.42.0* Kalandry lub inne maszyny do 
walcowania, z wyłączeniem maszyn do 
walcowania metalu lub szkła 

29.24.32-50.00 Kalandry i pozostałe maszyny do 
walcowania lub gładzenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
przeznaczonych do obróbki metali lub szkła 

28.29.42.0*  

29.24.33 Automaty sprzedaj ące   

29.24.33-30.00 Automaty do sprzedaży wyrobów, 
zawierające urządzenia podgrzewające lub 
schładzające 

28.29.43.0* Automaty sprzedające 

29.24.33-50.00 Automaty do sprzedaży wyrobów, 
pozostałe, włączając automaty do 
rozmieniania pieniędzy 

28.29.43.0*  

29.24.40 Urządzenia mechaniczne do obróbki 
materiałów poprzez proces obejmuj ący 
zmianę temperatury, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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29.24.40-30.00 Chłodnie kominowe i podobne instalacje do 
chłodzenia bezpośredniego za pomocą 
wody przepływającej w obiegu zamkniętym 

28.29.60.0* Urządzenia do obróbki materiałów 
poprzez proces obejmujący zmianę 
temperatury, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.24.40-50.00 Instalacje do metalizacji próżniowej 28.29.60.0*  

29.24.40-70.00 Urządzenia mechaniczne do obróbki 
materiałów poprzez proces obejmujący 
zmianę temperatury, pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.29.60.0*  

29.24.51 Części wytwornic gazu generatorowego 
lub gazu wodnego 

  

29.24.51-00.00 Części wytwornic gazu generatorowego lub 
gazu wodnego 

28.29.81.0 Części do wytwornic gazu 
generatorowego lub gazu wodnego 

29.24.52 Części wirówek; cz ęści urz ądzeń 
mechanicznych i aparatów do filtrowania 
lub oczyszczania cieczy lub gazów 

  

29.24.52-30.00 Części wirówek, włączając suszarki 
wirówkowe 

28.29.82.0* Części wirówek; części do urządzeń  
i aparatury do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy lub gazów 

29.24.52-50.00 Części urządzeń do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy lub gazów 

28.29.82.0*  

29.24.53 Części kalandrów i pozostałych 
urządzeń mechanicznych do walcowania 
lub gładzenia; cz ęści mechanicznych 
urządzeń rozpylaj ących, odwa żniki do 
mechanicznych urz ądzeń ważących 

  

29.24.53-13.00 Walce do kalandrów i pozostałych maszyn 
do walcowania lub gładzenia 

28.29.83.0* Części kalandrów lub pozostałych 
urządzeń mechanicznych do walcowania; 
części mechanicznych urządzeń 
rozpylających, odważniki i części do 
urządzeń ważących; części automatów 
sprzedających 

29.24.53-15.00 Części do kalandrów i pozostałych maszyn 
do walcowania lub gładzenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem walców 

28.29.83.0*  

29.24.53-20.00 Odważniki do wag, wszelkiego rodzaju; 
części wag 

28.29.83.0*  

29.24.53-30.00 Części maszyn i urządzeń objętych pozycją 
29.24.24-70.00 

28.29.83.0*  

29.24.53-50.00 Części automatów sprzedających 28.29.83.0*  

29.24.54 Części urz ądzeń mechanicznych, 
niezawieraj ące złączy elektrycznych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.24.54-00.00 Części urządzeń mechanicznych, 
niezawierające złączy elektrycznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.29.84.0 Części maszyn i urządzeń niezawierające 
złączy elektrycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.24.60 Zmywarki do naczy ń typu 
przemysłowego 

  

29.24.60-00.00 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego 28.29.50.0 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego 

29.24.70 Części maszyn do zmywania naczy ń 
oraz maszyn do czyszczenia, 
napełniania, pakowania lub paczkowania  

  

29.24.70-10.00 Części zmywarek do naczyń 28.29.85.0* Części przemysłowych zmywarek do 
naczyń oraz maszyn do czyszczenia, 
napełniania, pakowania lub paczkowania 

29.24.70-20.00 Części maszyn do czyszczenia, 
napełniania, pakowania lub paczkowania 

28.29.85.0*  

29.24.91 Usługi instalowania pozostałych 
urządzeń mechanicznych ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.24.91-00.00 Usługi instalowania pozostałych urządzeń 
mechanicznych ogólnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 251

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

29.24.92 Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych urz ądzeń mechanicznych 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.24.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
urządzeń mechanicznych ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.12.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn i urządzeń ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

29.24.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
pozostałych urz ądzeń mechanicznych 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.24.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
urządzeń mechanicznych ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.29.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.31 CIĄGNIKI ROLNICZE 33.20.31.0* Usługi instalowania przemysłowych 
maszyn i urządzeń dla rolnictwa 

29.31.10 Ciągniki kierowane przez pieszego   

29.31.10-00.00 Ciągniki kierowane przez pieszego 28.30.10.0 Ciągniki kierowane przez pieszego 

29.31.21 Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW   

29.31.21-30.00 Ciągniki nowe, o mocy silnika <= 18 kW, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.21.0* Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW 

29.31.21-50.00 Ciągniki nowe, o mocy silnika > 18 kW ale 
<= 37 kW, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.21.0*  

29.31.22 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW 
ale <= 59 kW, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.31.22-00.00 Ciągniki nowe, o mocy silnika > 37 kW ale 
<= 59 kW, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.22.0 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW  
i <= 59 kW 

29.31.23 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

29.31.23-30.00 Ciągniki nowe, o mocy silnika > 59 kW ale 
<= 75 kW, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.23.0* Ciągniki o mocy silnika > 59 kW 

29.31.23-50.00 Ciągniki nowe, o mocy silnika > 75 kW ale 
<= 90 kW, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.23.0*  

29.31.23-70.00 Ciągniki nowe, o mocy silnika > 90 kW, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.23.0*  

29.31.24 Ciągniki nowe pozostałe oraz ci ągniki 
używane 

  

29.31.24-10.00 Ciągniki nowe pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.30.23.0*  

29.31.24-20.00 Ciągniki używane 28.30.23.0*  

29.31.90 Usługi naprawy i konserwacji ci ągników 
rolniczych 

  

29.31.90-00.00 Usługi naprawy i konserwacji ciągników 
rolniczych 

33.12.21.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa 

  95.22.10.0* Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
gospodarstwa domowego oraz sprzętu 
użytku domowego i ogrodniczego 

29.31.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą ciągników 
rolniczych 

  

29.31.99-00.00 Usługi związane z produkcją ciągników 
rolniczych 

28.30.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn dla rolnictwa  
i leśnictwa 

29.32.11 Pługi i brony talerzowe   

29.32.11-30.00 Pługi lemieszowe 28.30.31.0* Pługi 

29.32.11-50.00 Pługi pozostałe 28.30.31.0*  

29.32.11-70.00 Brony talerzowe 28.30.32.0* Brony, spulchniarki, kultywatory,  
brony-chwastowniki i glebogryzarki 
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29.32.12 Brony, spulchniacze, kultywatory, brony-
chwastowniki i motyki, z wył ączeniem 
bron talerzowych 

  

29.32.12-10.10 Kultywatory 28.30.32.0* Brony, spulchniarki, kultywatory,  
brony-chwastowniki i glebogryzarki 

29.32.12-10.20 Skaryfikatory i spulchniacze 28.30.32.0*  

29.32.12-30.00 Brony, z wyłączeniem bron talerzowych 28.30.32.0*  

29.32.12-50.00 Glebogryzarki 28.30.32.0*  

29.32.12-70.00 Brony-chwastowniki, motyki 28.30.32.0*  

29.32.13 Siewniki, sadzarki i maszyny do 
przesadzania 

  

29.32.13-33.00 Siewniki do siewu punktowego, napędzane 
centralnie 

28.30.33.0* Siewniki, sadzarki oraz maszyny do 
przesadzania 

29.32.13-35.10 Siewniki leśne i ogrodnicze 28.30.33.0*  

29.32.13-35.20 Siewniki polowe pozostałe 28.30.33.0*  

29.32.13-35.90 Siewniki pozostałe 28.30.33.0*  

29.32.13-50.10 Sadzarki do ziemniaków 28.30.33.0*  

29.32.13-50.20 Sadzarki do rozsad i warzyw 28.30.33.0*  

29.32.13-50.30 Sadzarki do rozsad drzew i krzewów 28.30.33.0*  

29.32.13-50.40 Znaczniki i dołowniki 28.30.33.0*  

29.32.13-50.90 Sadzarki i maszyny do przesadzania, 
pozostałe 

28.30.33.0*  

29.32.14 Rozrzutniki i rozsiewacze nawozów   

29.32.14-30.00 Rozsiewacze nawozów mineralnych lub 
chemicznych 

28.30.34.0* Roztrząsacze obornika i rozsiewacze 
nawozów 

29.32.14-50.00 Rozsiewacze, rozlewacze i rozrzutniki 
nawozów, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.34.0*  

29.32.15 Maszyny dla rolnictwa i le śnictwa, gdzie 
indziej niesklasyfikowane; walce do 
trawników i terenów sportowych 

  

29.32.15-00.10 Wały polowe 28.30.39.0* Pozostałe maszyny dla rolnictwa  
i leśnictwa do uprawy gleby 

29.32.15-00.20 Wały łąkowe 28.30.39.0*  

29.32.15-00.30 Obsypniki 28.30.39.0*  

29.32.15-00.40 Pielniki i pielniki-obsypniki 28.30.39.0*  

29.32.15-00.90 Maszyny i urządzenia do przygotowania lub 
uprawy gleby, pozostałe 

28.30.39.0*  

29.32.20 Kosiarki do piel ęgnacji trawników, 
parków lub terenów sportowych 

  

29.32.20-10.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, rotacyjne, elektryczne 

28.30.40.0* Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych 

29.32.20-33.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, rotacyjne, samobieżne,  
z siedziskiem 

28.30.40.0*  

29.32.20-35.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, rotacyjne, samobieżne, 
pozostałe 

28.30.40.0*  

29.32.20-37.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, rotacyjne, pozostałe 

28.30.40.0*  

29.32.20-53.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, samobieżne, z siedziskiem, 
pozostałe 

28.30.40.0*  

29.32.20-55.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, samobieżne, pozostałe 

28.30.40.0*  
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29.32.20-57.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, pozostałe 

28.30.40.0* Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych 

29.32.20-70.00 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, bez silnika 

28.30.40.0*  

29.32.31 Kosiarki, wł ączając zespoły tn ące 
montowane na ci ągnikach, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.32.31-30.10 Kosiarko-sieczkarki 28.30.51.0* Kosiarki, włączając zespoły tnące 
montowane na ciągnikach, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.32.31-30.90 Kosiarki z napędem silnikowym, pozostałe 28.30.51.0*  

29.32.31-53.00 Kosiarki ciągnikowe rotacyjne 28.30.51.0*  

29.32.31-55.00 Kosiarki ciągnikowe pozostałe 28.30.51.0*  

29.32.31-70.00 Kosiarki pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.30.51.0*  

29.32.32 Maszyny do zbioru siana   

29.32.32-30.00 Urządzenia obrotowe do przegarniania, 
zgrabiarki i przetrząsacze siana 

28.30.52.0* Maszyny do zbioru siana 

29.32.32-50.00 Maszyny i urządzenia do przygotowywania 
siana, pozostałe 

28.30.52.0*  

29.32.33 Prasy do belowania słomy lub paszy, 
włączając prasy zbieraj ące 

  

29.32.33-30.00 Prasy zbierające do belowania słomy lub 
paszy 

28.30.53.0* Prasy do belowania słomy lub paszy, 
włączając prasy zbierające 

29.32.33-50.00 Prasy do belowania słomy lub paszy, 
pozostałe 

28.30.53.0*  

29.32.34 Maszyny do zbioru i omłotu płodów 
rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.32.34-10.00 Kombajny zbożowe 28.30.59.0* Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.32.34-20.00 Maszyny omłotowe do produkcji rolniczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.59.0*  

29.32.34-30.10 Kopaczki do ziemniaków 28.30.54.0* Maszyny do zbioru roślin okopowych 

29.32.34-30.20 Kombajny ziemniaczane 28.30.54.0*  

29.32.34-50.00 Ogławiacze buraków i kombajny buraczane 28.30.54.0*  

29.32.34-60.00 Maszyny do zbioru roślin okopowych, 
korzeniowych i warzyw, pozostałe 

28.30.54.0*  

29.32.34-73.00 Silosokombajny, z wyłaczeniem 
samobieżnych 

28.30.59.0*  

29.32.34-75.00 Silosokombajny samobieżne 28.30.59.0*  

29.32.34-77.00 Maszyny do zbioru winogron 28.30.59.0*  

29.32.34-90.00 Żniwiarki do zbioru kukurydzy, maszyny do 
sortowania i młócenia kukurydzy oraz 
pozostałe maszyny żniwne i omłotowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.59.0*  

29.32.40 Maszyny do wyrzucania, rozpylania  
i rozpryskiwania proszków i płynów dla 
celów rolniczych lub ogrodnictwa 

  

29.32.40-10.00 Urządzenia nawadniające rolnicze lub 
ogrodnicze 

28.30.60.0* Maszyny do wyrzucania, rozpylania  
i rozpryskiwania płynów lub proszków dla 
celów rolniczych lub ogrodnictwa 

29.32.40-34.00 Urządzenia przenośne do rozrzucania, 
rozpraszania lub rozpylania cieczy lub 
proszków 

28.30.60.0*  

29.32.40-50.10 Opryskiwacze polowe ciągnikowe 28.30.60.0*  

29.32.40-50.20 Opryskiwacze leśne i sadownicze, 
ciągnikowe 

28.30.60.0*  

29.32.40-50.30 Opylacze ciągnikowe 28.30.60.0*  

29.32.40-70.00 Urządzenia pozostałe dla celów rolniczych 
lub ogrodnictwa 

28.30.60.0*  
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29.32.50 Przyczepy samozaładowcze  
i samowyładowcze oraz naczepy dla 
celów rolniczych 

  

29.32.50-40.00 Przyczepy samozaładowcze  
i samowyładowcze oraz naczepy dla celów 
rolniczych 

28.30.70.0 Przyczepy samozaładowcze lub 
samowyładowcze oraz naczepy dla celów 
rolniczych 

29.32.61 Maszyny do czyszczenia, sortowania lub 
klasyfikowania jaj, owoców lub 
pozostałych produktów rolniczych, 
z wył ączeniem nasion, ziarna lub 
suszonych warzyw str ączkowych 

  

29.32.61-00.00 Maszyny do czyszczenia, sortowania lub 
klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych 
produktów rolniczych, z wyłączeniem 
nasion, ziarna lub suszonych warzyw 
strączkowych 

28.30.81.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania 
lub klasyfikowania jaj, owoców lub 
pozostałych produktów rolnych,  
z wyłączeniem nasion, ziarna lub 
suszonych warzyw strączkowych 

29.32.62 Dojarki mechaniczne   

29.32.62-00.10 Dojarki jedno- i dwustanowiskowe 28.30.82.0* Dojarki mechaniczne 

29.32.62-00.20 Dojarki wielostanowiskowe 28.30.82.0*  

29.32.63 Maszyny do przygotowania karmy  
i paszy dla zwierz ąt; maszyny do 
hodowli drobiu; inkubatory i wyl ęgarnie 
drobiu 

  

29.32.63-36.10 Maszyny i urządzenia do płukania  
i przerobu roślin okopowych na pasze 

28.30.83.0* Urządzenia do przygotowania karmy  
i paszy dla zwierząt 

29.32.63-36.20 Sieczkarnie do cięcia zielonek i słomy 28.30.83.0*  

29.32.63-36.90 Maszyny i urządzenia do przygotowania 
karmy i paszy dla zwierząt, pozostałe 

28.30.83.0*  

29.32.63-53.00 Inkubatory i wylęgarnie drobiu 28.30.84.0 Inkubatory i wylęgarnie drobiu 

29.32.63-55.00 Urządzenia hodowlane dla drobiu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.30.85.0 Urządzenia drobiarskie 

29.32.64 Maszyny i urz ądzenia do czyszczenia, 
sortowania lub klasyfikowania nasion, 
ziarna lub suszonych warzyw 
strączkowych 

  

29.32.64-00.00 Maszyny i 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 

29.32.65 Maszyny i urz ądzenia dla rolnictwa  
i leśnictwa, do hodowli drobiu i pszczół, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.32.65-30.00 Urządzenia stosowane w leśnictwie 28.30.86.0* Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu 
lub pszczół, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.32.65-40.00 Poidła automatyczne 28.30.86.0*  

29.32.65-50.00 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa  
i leśnictwa, do hodowli drobiu i pszczół, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.86.0*  

29.32.70 Części maszyn dla rolnictwa i le śnictwa   

29.32.70-20.00 Części maszyn i urządzeń stosowanych  
w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie do 
przygotowania lub uprawy gleby 

28.30.92.0 Części maszyn do uprawy gleby 

29.32.70-50.00 Części maszyn i urządzeń stosowanych  
w rolnictwie do zbioru płodów rolnych 

28.30.91.0 Części maszyn żniwnych i omłotowych, 
kosiarek, urządzeń do czyszczenia, 
sortowania lub klasyfikowania jaj, 
owoców lub pozostałych produktów 
rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub 
suszonych warzyw strączkowych) 

29.32.70-60.00 Części urządzeń drobiarskich, inkubatorów  
i wylęgarni drobiu 

28.30.93.0* Części pozostałych urządzeń dla 
rolnictwa i leśnictwa 
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29.32.70-70.00 Części urządzeń stosowanych w rolnictwie, 
leśnictwie lub ogrodnictwie, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.93.0* Części pozostałych urządzeń dla 
rolnictwa i leśnictwa 

29.32.91 Usługi instalowania maszyn dla 
rolnictwa i le śnictwa 

  

29.32.91-00.00 Usługi instalowania maszyn dla rolnictwa  
i leśnictwa 

33.20.31.0* Usługi instalowania przemysłowych 
maszyn i urządzeń dla rolnictwa 

29.32.92 Usługi naprawy i konserwacji maszyn 
dla rolnictwa i le śnictwa 

  

29.32.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa 

33.12.21.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa 

  33.12.24.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
górnictwa i do wydobywania oraz dla 
budownictwa 

29.32.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą pozostałych 
maszyn dla rolnictwa i le śnictwa 

  

29.32.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

28.30.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn dla rolnictwa  
i leśnictwa 

29.41.11 Narzędzia mechaniczne r ęczne, 
przeno śne 

33.12.17.0* Usługi naprawy i konserwacji 
mechanicznych narzędzi ręcznych 

29.41.11-03.00 Narzędzia ręczne pneumatyczne obrotowe, 
włączając kombinowane obrotowo-udarowe 

28.24.12.0* Pozostałe przenośne mechaniczne 
narzędzia ręczne 

29.41.11-05.00 Narzędzia ręczne pneumatyczne,  
z wyłączeniem obrotowych 

28.24.12.0*  

29.41.11-07.00 Piły łańcuchowe ręczne z silnikiem innym 
niż elektryczny 

28.24.12.0*  

29.41.11-09.00 Narzędzia ręczne hydrauliczne, z silnikiem 
innym niż elektryczny, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.24.12.0*  

29.41.11-13.00 Wiertarki ręczne elektromechaniczne 
niewymagające zewnętrznego źródła 
zasilania 

28.24.11.0* Narzędzia ręczne elektromechaniczne  
z samodzielnym silnikiem elektrycznym 

29.41.11-15.00 Wiertarki ręczne elektropneumatyczne, 
włączając maszyny wiertnicze, gwinciarki 
do gwintów wewnętrznych lub maszyny do 
rozszerzania szwów pokładu drewnianego, 
wiertarki do kamienia 

28.24.11.0*  

29.41.11-17.00 Wiertarki ręczne elektromechaniczne, 
pozostałe, z wyłączeniem wiertarek 
niewymagających zewnętrznego źródła 
zasilania i elektropneumatycznych 

28.24.11.0*  

29.41.11-23.00 Piły łańcuchowe 28.24.11.0*  

29.41.11-25.00 Piły tarczowe 28.24.11.0*  

29.41.11-27.00 Piły ręczne elektromechaniczne,  
z wyłączeniem pił łańcuchowych  
i tarczowych 

28.24.11.0*  

29.41.11-33.00 Narzędzia ręczne elektromechaniczne do 
obróbki materiałów włókienniczych, 
pozostałe 

28.24.11.0*  

29.41.11-35.00 Narzędzia ręczne elektromechaniczne bez 
zewnętrznego źródła zasilania, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.24.11.0*  

29.41.11-51.00 Szlifierki kątowe elektromechaniczne 28.24.11.0*  

29.41.11-53.00 Szlifierki taśmowe elektromechaniczne 28.24.11.0*  

29.41.11-55.00 Szlifierki ręczne elektromechaniczne,  
z wyłączeniem szlifierek kątowych  
i taśmowych 

28.24.11.0*  

29.41.11-57.00 Strugarki ręczne elektromechaniczne 28.24.11.0*  

29.41.11-80.00 Maszyny do przycinania żywopłotu, kosiarki 
do trawy, elektromechaniczne 

28.24.11.0*  

29.41.11-90.00 Narzędzia elektryczne ręczne, pozostałe 28.24.11.0*  
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29.41.12 Części przeno śnych r ęcznych narz ędzi 
mechanicznych 

  

29.41.12-40.00 Części do pił łańcuchowych i pozostałych 
narzędzi ręcznych, z własnym silnikiem,  
z wyłączeniem części do narzędzi 
pneumatycznych 

28.24.21.0 Części do elektromechanicznych 
narzędzi ręcznych z samodzielnym 
silnikiem elektrycznym 

29.41.12-50.00 Części ręcznych narzędzi pneumatycznych 28.24.22.0 Części do pozostałych przenośnych 
mechanicznych narzędzi ręcznych 

29.41.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
przeno śnych r ęcznych narz ędzi 
mechanicznych 

  

29.41.99-00.00 Usługi związane z produkcją przenośnych 
ręcznych narzędzi mechanicznych 

28.24.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją mechanicznych narzędzi 
ręcznych 

29.42.11 Obrabiarki do obróbki dowolnego 
materiału, polegaj ącej na usuwaniu 
materiału za pomoc ą lasera, metod ą 
ultrad źwiękow ą lub podobn ą 

  

29.42.11-10.00 Obrabiarki działające na zasadzie lasera 
lub innej wiązki świetlnej lub fotonowej 

28.41.11.0* Obrabiarki do obróbki metalu polegającej 
na usuwaniu materiału za pomocą lasera, 
metodą ultradźwiękową lub podobną 

29.42.11-30.00 Obrabiarki działające na zasadzie 
ultradźwięków 

28.41.11.0*  

29.42.11-53.00 Obrabiarki elektroiskrowe sterowane 
numerycznie 

28.41.11.0*  

29.42.11-55.00 Obrabiarki elektroiskrowe inne niż 
sterowane numerycznie 

28.41.11.0*  

29.42.11-70.00 Obrabiarki działające na zasadzie 
elektrochemicznej wiązki elektronów, wiązki 
jonowej lub łuku plazmowego 

28.41.11.0*  

29.42.12 Centra obróbki skrawaniem; maszyny 
zespołowe i wielostanowiskowe do 
obróbki metalu 

  

29.42.12-20.00 Centra obróbkowe poziome 28.41.12.0* Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe 
i wielostanowiskowe obrabiarki 
przestawialne, do metalu 

29.42.12-40.00 Centra obróbkowe pozostałe 28.41.12.0*  

29.42.12-50.00 Obrabiarki zespołowe jednostanowiskowe 
do obróbki metalu 

28.41.12.0*  

29.42.12-70.00 Obrabiarki wielostanowiskowe 
przestawialne do obróbki metalu 

28.41.12.0*  

29.42.21 Tokarki do usuwania metalu   

29.42.21-23.00 Centra tokarskie poziome, sterowane 
numerycznie 

28.41.21.0* Tokarki do usuwania metalu 

29.42.21-27.00 Tokarki poziome automatyczne, sterowane 
numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-29.00 Tokarki poziome pozostałe, sterowane 
numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-43.00 Tokarki poziome kłowe, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-47.00 Tokarki poziome automatyczne,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-49.00 Tokarki poziome pozostałe, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-63.00 Centra tokarskie pionowe, sterowane 
numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-69.00 Tokarki pionowe pozostałe, sterowane 
numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.21-90.00 Tokarki pionowe pozostałe, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.21.0*  

29.42.22 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania lub 
frezowania metalu 
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29.42.22-13.00 Wiertarki do obróbki metalu, sterowane 
numerycznie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.41.22.0* Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, 
frezowania metalu; obrabiarki do 
gwintowania otworów w metalu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

29.42.22-17.00 Frezarki wspornikowe do metalu, sterowane 
numerycznie, z wyłączeniem  
wiertarko-frezarek 

28.41.22.0*  

29.42.22-23.00 Frezarki narzędziowe do metalu, sterowane 
numerycznie, z wyłączeniem  
wiertarko-frezarek i frezarek wspornikowych 

28.41.22.0*  

29.42.22-25.00 Frezarki do metalu pozostałe, sterowane 
numerycznie, włączając ciężkie frezarki 
wzdłużne 

28.41.22.0*  

29.42.22-33.00 Obrabiarki do metalu z jednostkami 
obróbkowymi prowadnicowymi do 
wiercenia, wytaczania, frezowania lub 
gwintowania wałków lub otworów 

28.41.22.0*  

29.42.22-35.00 Wiertarki do metalu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.22.0*  

29.42.22-40.00 Wiertarko-frezarki i wytaczarki do metalu, 
sterowane numerycznie 

28.41.22.0*  

29.42.22-60.00 Wiertarko-frezarki i wytaczarki do metalu,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.22.0*  

29.42.22-77.00 Frezarki wspornikowe do metalu,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.22.0*  

29.42.22-87.00 Frezarki do metalu pozostałe,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.22.0*  

29.42.23 Obrabiarki do gwintowania metalu, 
włączając do wykonywania gwintów 
wewn ętrznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.42.23-00.00 Obrabiarki do gwintowania metalu, 
włączając do wykonywania gwintów 
wewnętrznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.41.22.0*  

29.42.31 Obrabiarki do wygładzania ostrych 
kraw ędzi, ostrzenia, szlifowania, 
strugania wzdłu żnego, piłowania, 
odcinania lub innego rodzaju operacji 
wyko ńczeniowych w obróbce metali 

  

29.42.31-13.00 Szlifierki do powierzchni płaskich,  
z możliwością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością => 0,01 mm, 
sterowane numerycznie 

28.41.23.0* Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, 
ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju 
operacji wykończeniowych w obróbce 
metalu 

29.42.31-15.00 Szlifierki do wałków i otworów, 
 z możliwością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością => 0,01 mm, 
sterowane numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-17.00 Szlifierki pozostałe, z możliwością 
ustawienia położenia wzdłuż dowolnej osi  
z dokładnością => 0,01 mm, sterowane 
numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-23.00 Szlifierki do powierzchni płaskich,  
z możliwością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością => 0,01 mm,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-25.00 Szlifierki do wałków i otworów,  
z możliwością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością => 0,01 mm,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-27.00 Szlifierki pozostałe, z możliwością 
ustawienia położenia wzdłuż dowolnej osi  
z dokładnością => 0,01 mm, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.23.0*  
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29.42.31-31.00 Ostrzarki narzędziowe, sterowane 
numerycznie 

28.41.23.0* Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, 
ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju 
operacji wykończeniowych w obróbce 
metalu 

29.42.31-33.00 Ostrzarki narzędziowe, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-35.00 Osełkownice lub docieraki, do obróbki 
metali 

28.41.23.0*  

29.42.31-37.00 Urządzenia do stępiania, polerowania, 
szlifowania, wygładzania ostrych krawędzi 
metalowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.41.23.0*  

29.42.31-57.00 Przeciągarki do obróbki metali 28.41.24.0* Obrabiarki do strugania wzdłużnego, 
piłowania, obcinania lub innego rodzaju 
skrawania w metalu 

29.42.31-73.00 28.41.24.0*  

 

Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub 
obróbki wykończającej uzębień 
metalowych, sterowane numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-75.00 28.41.24.0*  

 

Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub 
obróbki wykończającej uzębień 
metalowych, z wyłączeniem sterowanych 
numerycznie 

28.41.23.0*  

29.42.31-83.00 Piły, obcinarki i przecinarki do obróbki 
metali 

28.41.24.0*  

29.42.31-90.00 Strugarki wzdłużne, poprzeczne lub 
dłutownice i pozostałe obrabiarki usuwające 
metal lub cermetal, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.41.24.0*  

29.42.32 Maszyny sterowane numerycznie do 
zginania, składania, prostowania, ci ęcia, 
dziurkowania i nacinania metalu 

  

29.42.32-33.00 Giętarki, krawędziarki, prostownice, 
sterowane numerycznie do obróbki 
wyrobów płaskich, włączając prostownice 
do blach oraz prasy 

28.41.31.0* Giętarki, krawędziarki i prostownice do 
metalu 

29.42.32-35.00 Giętarki, krawędziarki, prostownice, 
sterowane numerycznie, pozostałe, 
włączając prasy 

28.41.31.0*  

29.42.32-50.00 Nożyce mechaniczne, sterowane 
numerycznie, włączając prasy 

28.41.32.0* Nożyce mechaniczne, dziurkarki  
i wykrawarki do metalu 

29.42.32-70.00 Maszyny do przebijania, dziurkowania lub 
nacinania, sterowane numerycznie, 
włączając prasy 

28.41.32.0*  

29.42.33 Maszyny do zginania, składania, 
prostowania, ci ęcia, dziurkowania  
i nacinania metalu, z wył ączeniem 
sterowanych numerycznie 

  

29.42.33-33.00 Giętarki, krawędziarki, prostownice, 
włączając prasy, do obróbki wyrobów 
płaskich, z wyłączeniem sterowanych 
numerycznie 

28.41.31.0*  

29.42.33-35.00 Giętarki, krawędziarki, prostownice, 
włączając prasy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.31.0*  

29.42.33-50.00 Nożyce mechaniczne, maszyny do cięcia 
metali, włączając prasy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.32.0*  

29.42.33-70.00 Maszyny do przebijania, dziurkowania lub 
nacinania, włączając prasy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.32.0*  
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29.42.34 Maszyny i młoty do kucia lub tłoczenia; 
prasy hydrauliczne i prasy do obróbki 
metali 

  

29.42.34-10.00 Kuźniarki lub prasy kuźnicze, włączając 
prasy do tłoczenia oraz młoty, sterowane 
numerycznie 

28.41.33.0* Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; 
prasy hydrauliczne i prasy do obróbki 
metali, gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.42.34-20.00 Kuźniarki lub prasy kuźnicze, włączając 
prasy do tłoczenia oraz młoty, pozostałe 

28.41.33.0*  

29.42.34-30.00 Prasy do formowania proszków metali 
przez spiekanie lub prasy do paczkowania 
złomu 

28.41.33.0*  

29.42.34-40.00 Prasy hydrauliczne pozostałe, sterowane 
numerycznie 

28.41.33.0*  

29.42.34-53.00 Maszyny do wykonywania metalowych 
nitów, śrub i wkrętów, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.33.0*  

29.42.34-55.00 Prasy hydrauliczne pozostałe,  
z wyłączeniem sterowanych numerycznie 

28.41.33.0*  

29.42.34-70.00 Prasy do formowania pozostałe, sterowane 
numerycznie 

28.41.33.0*  

29.42.34-90.00 Prasy pozostałe, z wyłączeniem 
sterowanych numerycznie 

28.41.33.0*  

29.42.35 Obrabiarki do metalu, spiekanych 
węglików metali lub cermetali, bez 
usuwania materiału, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.42.35-10.00 Ciągarki do prętów, rur, kształtowników, 
drutu itp. 

28.41.34.0* Maszyny do obróbki metalu, cermetali, 
bez usuwania materiału, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.42.35-30.00 Walcarki do gwintów, bez usuwania 
materiału 

28.41.34.0*  

29.42.35-50.00 Maszyny do obróbki drutu, bez usuwania 
materiału 

28.41.34.0*  

29.42.35-70.00 Nitownice, kowarki, wyoblarki do obróbki 
metalu, maszyny do produkcji rur giętych ze 
spiralnych taśm metalowych, maszyny 
formujące metal za pomocą impulsów 
elektrycznych i pozostałe obrabiarki do 
obróbki metali, cermetali, bez usuwania 
materiału 

28.41.34.0*  

29.42.40 Części i akcesoria do obrabiarek do 
obróbki metali 

  

29.42.40-30.00 Części i akcesoria do obrabiarek do 
skrawania metali objętych pozycjami 
29.42.11 - 29.42.31-90.00 

28.41.40.0* Części i akcesoria maszyn do obróbki 
metalu 

29.42.40-50.00 Części i akcesoria do obrabiarek, włączając 
części do pras, objętych pozycjami 
29.42.32 - 29.42.35-70.00 

28.41.40.0*  

29.42.91 Usługi instalowania obrabiarek do 
metalu 

  

29.42.91-00.00 Usługi instalowania obrabiarek do metalu 33.20.32.0* Usługi instalowania maszyn do obróbki 
metalu 

29.42.92 Usługi naprawy i konserwacji obrabiarek 
do metalu 

  

29.42.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji obrabiarek do 
metalu 

33.12.22.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 
obróbki metalu i narzędzi mechanicznych 

29.42.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą obrabiarek 
do metalu 

  

29.42.99-00.00 Usługi związane z produkcją obrabiarek do 
metalu 

28.41.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn do obróbki metalu 

29.43 Narzędzia mechaniczne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

33.20.32.0*  
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29.43.11 Obrabiarki do kamienia, materiałów 
ceramicznych, betonu lub podobnych 
materiałów mineralnych oraz do obróbki 
szkła na zimno 

  

29.43.11-30.00 Piły do obróbki kamienia, materiałów 
ceramicznych, betonu, cementu 
azbestowego i podobnych materiałów 
mineralnych lub do zimnej obróbki szkła 

28.49.11.0* Obrabiarki do kamienia, materiałów 
ceramicznych, betonu lub podobnych 
materiałów mineralnych lub do obróbki 
szkła na zimno 

29.43.11-50.00 Szlifierki lub polerki do obróbki kamienia, 
materiałów ceramicznych, betonu, cementu 
azbestowego i podobnych materiałów 
mineralnych lub do zimnej obróbki szkła 

28.49.11.0*  

29.43.11-70.00 Obrabiarki do obróbki kamienia, materiałów 
ceramicznych, betonu, cementu 
azbestowego i podobnych materiałów 
mineralnych lub do zimnej obróbki szkła, 
pozostałe 

28.49.11.0*  

29.43.12 Obrabiarki do drewna, korka, ko ści, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych  
i podobnych twardych materiałów 

  

29.43.12-10.00 Maszyny do drewna i podobnych twardych 
materiałów, przystosowane do 
wykonywania różnych rodzajów operacji 
obróbkowych z ręcznym przemieszczaniem 
przedmiotu pomiędzy poszczególnymi 
operacjami 

28.49.12.0* Obrabiarki do drewna, korka, kości, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów; 
urządzenia do galwanizacji 

29.43.12-20.00 Maszyny do drewna i podobnych twardych 
materiałów, przystosowane do 
wykonywania różnych rodzajów operacji 
obróbkowych z automatycznym 
przemieszczaniem przedmiotu pomiędzy 
poszczególnymi operacjami 

28.49.12.0*  

29.43.12-33.00 Piły taśmowe do obróbki drewna, korka, 
kości, ebonitu i podobnych twardych 
materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-35.00 Piły tarczowe do obróbki drewna, korka, 
kości, ebonitu i podobnych twardych 
materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-37.00 Piły pozostałe do obróbki drewna, korka, 
kości, ebonitu i podobnych twardych 
materiałów 
 

28.49.12.0*  

29.43.12-50.00 Strugarki, frezarki i profilarki skrawające do 
obróbki drewna, korka, kości, ebonitu  
i podobnych twardych materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-63.00 Szlifierki, gładzarki lub polerki do obróbki 
drewna, korka, kości, ebonitu i podobnych 
twardych materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-65.10 Maszyny i urządzenia do gięcia lub łączenia 
drewna 

28.49.12.0*  

29.43.12-65.90 Maszyny do gięcia lub łączenia korka, 
kości, ebonitu i podobnych twardych 
materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-67.00 Wiertarki lub dłutarki do obróbki drewna, 
korka, kości, ebonitu i podobnych twardych 
materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-70.00 Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki 
lub skrawarki do oklein, do obróbki drewna, 
korka, kości, ebonitu i podobnych twardych 
materiałów 

28.49.12.0*  

29.43.12-83.00 Tokarki, gdzie indziej niesklasyfikowane 28.49.12.0*  

29.43.12-85.00 Obrabiarki, gdzie indziej niesklasyfikowane 28.49.12.0*  

29.43.12-87.10 Maszyny, urządzenia i linie do łączenia  
i montażu w procesach obróbki 
mechanicznej drewna 

28.49.12.0*  
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29.43.12-87.20 Prasy do formowania i laminowania płyt 
wiórowych lub budowlanych płyty 
pilśniowych, z drewna lub innych 
zdrewniałych materiałów 

28.49.12.0* Obrabiarki do drewna, korka, kości, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów; 
urządzenia do galwanizacji 

29.43.12-87.90 Maszyny do przerobu drewna lub korka  
o funkcjach indywidualnych, pozostałe 

28.49.12.0*  

29.43.20 Narzędzia do lutowania, wł ączając do 
lutowania twardego, do spawania lub 
zgrzewania, maszyny i aparaty do 
powierzchniowej obróbki cieplnej i do 
obróbki metali przy zastosowaniu 
skoncentrowanej energii 

  

29.43.20-13.00 Palniki ręczne do lutowania twardego lub 
miękkiego i spawania lub zgrzewania 

28.29.70.0* Maszyny i urządzenia do lutowania 
miękkiego i twardego, spawania lub 
zgrzewania, nieelektryczne; maszyny  
i urządzenia do gazowego odpuszczania 
powierzchniowego 

29.43.20-15.00 Maszyny i urządzenia na gaz do lutowania 
twardego lub miękkiego oraz spawania lub 
zgrzewania, pozostałe 

28.29.70.0*  

29.43.20-17.00 Maszyny i urządzenia do lutowania 
twardego lub miękkiego oraz spawania lub 
zgrzewania, nieelektryczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.29.70.0*  

29.43.20-23.00 Lutownice, włączając pistoletowe 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 

29.43.20-25.00 Maszyny do lutowania miękkiego lub 
twardego pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.90.31.0*  

29.43.20-30.00 Maszyny i urządzenia do oporowego 
zgrzewania metali, całkowicie lub 
częściowo automatyczne 

27.90.31.0*  

29.43.20-43.00 Maszyny i urządzenia elektryczne, do 
zgrzewania doczołowego, z wyłączeniem 
całkowicie lub częściowo automatycznych 

27.90.31.0*  

29.43.20-45.00 Maszyny i urządzenia do oporowego 
zgrzewania metali, z wyłączeniem 
całkowicie lub częściowo automatycznych  
i do zgrzewania doczołowego 

27.90.31.0*  

29.43.20-50.00 Maszyny do spawania metali łukiem 
elektrycznym, włączając łukiem 
plazmowym, całkowicie lub częściowo 
automatyczne 

27.90.31.0*  

29.43.20-63.00 Maszyny do spawania ręcznego elektrodą 
otuloną 

27.90.31.0*  

29.43.20-65.00 Maszyny do spawania łukiem osłoniętym, 
pozostałe 

27.90.31.0*  

29.43.20-70.00 Maszyny i urządzenia do spawania lub 
natryskiwania metali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.90.31.0*  

29.43.20-83.00 Maszyny i urządzenia do oporowego 
spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych 

27.90.31.0*  

29.43.20-85.00 Maszyny i aparaty do powierzchniowej 
obróbki cieplnej, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.90.31.0*  

29.43.31 Uchwyty narz ędziowe i głowice 
gwinciarskie maszynowe 
samootwieraj ące si ę, do obrabiarek 

  

29.43.31-33.00 Uchwyty narzędziowe: trzpienie, tuleje 
zaciskowe i pozostałe tuleje 

28.49.21.0* Uchwyty narzędziowe i głowice 
gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek 

29.43.31-35.00 Uchwyty narzędziowe do tokarek, pozostałe 28.49.21.0*  
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29.43.31-50.00 Uchwyty narzędziowe pozostałe 
 
 

28.49.21.0* Uchwyty narzędziowe i głowice 
gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek 

29.43.31-70.00 Głowice gwinciarskie maszynowe 
samootwierające się 

28.49.21.0*  

29.43.32 Uchwyty przedmiotów poddawanych 
obróbce, do obrabiarek 

  

29.43.32-30.00 Przyrządy i uchwyty do celów specjalnych; 
zestawy znormalizowanych części 
przyrządów i uchwytów, do obrabiarek 

28.49.22.0* Uchwyty przedmiotów obrabianych 

29.43.32-50.00 Uchwyty przedmiotu obrabianego do 
tokarek, pozostałe 

28.49.22.0*  

29.43.32-70.00 Uchwyty przedmiotu obrabianego do 
obrabiarek i narzędzi ręcznych, pozostałe 

28.49.22.0*  

29.43.33 Podzielnice i pozostałe urz ądzenia 
specjalne do obrabiarek 

  

29.43.33-00.00 Podzielnice i pozostałe urządzenia 
specjalne do obrabiarek 

28.49.23.0* Podzielnice i pozostałe urządzenia 
specjalne do obrabiarek 

29.43.34 Części i akcesoria do obrabiarek do 
drewna, korka, kamienia, ebonitu  
i podobnych twardych materiałów 

  

29.43.34-30.00 Części i akcesoria do maszyn objętych 
pozycją 29.43.11 

28.49.24.0* Części obrabiarek do drewna, korka, 
kamienia, ebonitu lub podobnych 
twardych materiałów 

29.43.34-50.00 Części i akcesoria do maszyn objętych 
pozycjami 29.43.12 - 29.43.12-85.00 

28.49.24.0*  

29.43.35 Części pozostałych obrabiarek   

29.43.35-30.00 Części maszyn i urządzeń objętych 
pozycjami 29.43.20 - 29.43.20-17.00 

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 

29.43.35-50.00 Części maszyn i urządzeń objętych 
pozycjami 29.43.20-23.00 - 29.43.20-85.00 

27.90.32.0*  

  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 

29.43.91 Usługi instalowania obrabiarek do 
drewna, korka, kamienia, ebonitu  
i podobnych twardych materiałów 

  

29.43.91-00.00 Usługi instalowania obrabiarek do drewna, 
korka, kamienia, ebonitu i podobnych 
twardych materiałów 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.43.92 Usługi naprawy i konserwacji obrabiarek 
do drewna, korka, kamienia, ebonitu  
i podobnych twardych materiałów 

  

29.43.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji obrabiarek do 
drewna, korka, kamienia, ebonitu  
i podobnych twardych materiałów 

33.12.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn i urządzeń ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  33.12.22.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 
obróbki metalu i narzędzi mechanicznych 

  33.12.29.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn specjalnego przeznaczenia 

  33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałego 
sprzętu elektrycznego 

29.43.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
pozostałych obrabiarek, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.43.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
obrabiarek, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.49.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych narzędzi 
mechanicznych 
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29.51.11 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny 
odlewnicze; walcarki do metali 

  

29.51.11-33.10 Konwertory 28.91.11.0* Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny 
odlewnicze; walcarki do metalu 

29.51.11-33.20 Maszyny i urządzenia do produkcji metali 
nieżelaznych 

28.91.11.0*  

29.51.11-33.90 Konwertory i urządzenia odlewnicze,  
w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub 
odlewniach metali, pozostałe 

28.91.11.0*  

29.51.11-35.10 Wlewnice 28.91.11.0*  

29.51.11-35.20 Kadzie odlewnicze 28.91.11.0*  

29.51.11-37.00 Maszyny odlewnicze do odlewania pod 
ciśnieniem, w rodzaju  stosowanych  
w hutnictwie lub odlewniach metali 

28.91.11.0*  

29.51.11-53.00 Walcarki do rur 28.91.11.0*  

29.51.11-55.00 Walcarki do walcowania na gorąco lub 
kombinowane do walcowania na gorąco  
i na zimno 

28.91.11.0*  

29.51.11-57.00 Walcarki do walcowania na zimno 28.91.11.0*  

29.51.12 Części maszyn metalurgicznych; cz ęści 
walcarek do metali 

  

29.51.12-30.00 Części konwertorów, kadzi, wlewnic  
i maszyn odlewniczych, w rodzaju 
stosowanych w hutnictwie lub odlewniach 
metalu 

28.91.12.0* Części maszyn dla metalurgii; części 
walcarek do metalu 

29.51.12-50.00 Walce do walcarek 28.91.12.0*  

29.51.12-70.00 Części walcarek do metali, z wyłączeniem 
walców 

28.91.12.0*  

29.51.91 Usługi instalowania maszyn dla 
metalurgii 

  

29.51.91-00.00 Usługi instalowania maszyn dla metalurgii 33.20.33.0 Usługi instalowania przemysłowych 
maszyn i urządzeń dla metalurgii 

29.51.92 Usługi naprawy i konserwacji maszyn 
dla metalurgii 

  

29.51.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
metalurgii 

33.12.23.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
metalurgii 

29.51.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą maszyn dla 
metalurgii 

  

29.51.99-00.00 Usługi związane z produkcją maszyn dla 
metalurgii 

28.91.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn dla metalurgii 

29.52.11 Wyci ągi i przeno śniki zaprojektowane do 
pracy pod powierzchni ą ziemi 

  

29.52.11-00.10 Przenośniki górnicze 28.92.11.0* Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do 
pracy pod powierzchnią ziemi 

29.52.11-00.20 Wyciągi górnicze 28.92.11.0*  

29.52.11-00.90 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do 
pracy pod powierzchnią ziemi, pozostałe 

28.92.11.0*  

29.52.12 Wrębiarki do w ęgla lub skał, maszyny do 
drążenia tuneli oraz pozostałe maszyny 
wiertnicze i do gł ębienia szybów 

  

29.52.12-33.10 Kombajny górnicze 28.92.12.0* Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do 
drążenia tuneli; pozostałe maszyny do 
wierceń i do głębienia szybów 

29.52.12-33.20 Wrębiarki górnicze 28.92.12.0*  

29.52.12-33.30 Kombajny do wydobycia kamienia 28.92.12.0*  

29.52.12-33.40 Wrębiarki wielopolowe do kamienia 28.92.12.0*  

29.52.12-33.50 Strugi górnicze 28.92.12.0*  

29.52.12-33.60 Maszyny do drążenia tuneli 28.92.12.0*  

29.52.12-35.00 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do 
drążenia tuneli, z wyłączeniem 
samobieżnych 

28.92.12.0*  
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29.52.12-53.00 Maszyny do wiercenia, kotwienia i głębienia 
szybów, samobieżne 

28.92.12.0* Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do 
drążenia tuneli; pozostałe maszyny do 
wierceń i do głębienia szybów 

29.52.12-55.00 Maszyny do wiercenia, kotwienia i głębienia 
szybów, z wyłączeniem samobieżnych 

28.92.12.0*  

29.52.21 Spycharki czołowe i sko śne samobie żne   

29.52.21-30.00 Spycharki czołowe i skośne samobieżne, 
gąsienicowe 

28.92.21.0* Spycharki czołowe i skośne samobieżne 

29.52.21-50.00 Spycharki czołowe i skośne samobieżne, 
pozostałe 

28.92.21.0*  

29.52.22 Równiarki i niwelatory samobie żne   

29.52.22-00.00 Równiarki i niwelatory samobieżne 28.92.22.0 Równiarki i niwelatory samobieżne 

29.52.23 Zgarniarki samobie żne   

29.52.23-00.00 Zgniatarki samobieżne 28.92.23.0 Zgarniarki samobieżne 

29.52.24 Podbijarki mechaniczne i walce 
drogowe, samobie żne 

  

29.52.24-00.00 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, 
samobieżne 

28.92.24.0 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, 
samobieżne 

29.52.25 Ładowarki czołowe, łopatowe, 
samobie żne 

  

29.52.25-30.00 Ładowarki czołowe, specjalnie 
zaprojektowane do pracy pod powierzchnią 
ziemi, samobieżne 

28.92.25.0* Ładowarki czołowe samobieżne 

29.52.25-50.00 Ładowarki czołowe, łopatowe, samobieżne, 
pozostałe 

28.92.25.0*  

29.52.26 Koparki mechaniczne samobie żne, 
czerparki i ładowarki łopatowe  
z nadbudow ą wykonuj ącą pełny obrót,  
z wył ączeniem czołowych ładowarek 
łopatowych 

  

29.52.26-00.00 Koparki mechaniczne samobieżne, 
czerparki i ładowarki łopatowe,  
z nadbudową wykonującą pełny obrót,  
z wyłączeniem czołowych ładowarek 
łopatowych 

28.92.26.0 Koparki, czerparki i ładowarki 
samobieżne, których część robocza wraz 
z kabiną może wykonywać pełny obrót  
(o 360°) wzgl ędem podwozia,  
z wyłączeniem ładowarek czołowych 

29.52.27 Koparki mechaniczne samobie żne, 
czerparki i ładowarki łopatowe 
pozostałe; maszyny samobie żne  
i urz ądzenia mechaniczne dla górnictwa 
pozostałe 

  

29.52.27-30.10 Pogłębiarki do kanałów melioracyjnych 28.92.27.0* Pozostałe samobieżne koparki, czerparki 
i ładowarki; pozostałe samobieżne 
maszyny dla górnictwa i do wydobywania 

29.52.27-30.20 Koparki wielonaczyniowe do robót 
górniczych ziemnych odkrywkowych 

28.92.27.0*  

29.52.27-30.90 Koparki, których część robocza wraz  
z kabiną może wykonywać pełny 
obrót(360°)wzgl ędem podwozia, pozostałe 

28.92.27.0*  

29.52.27-50.00 Maszyny do przemieszczania, równania, 
niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, 
zagęszczania, wybierania lub wiercenia 
ziemi, samobieżne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.92.27.0*  

29.52.28 Lemiesze do spycharek czołowych lub 
sko śnych 

  

29.52.28-00.00 Lemiesze do spycharek czołowych lub 
skośnych 

28.92.28.0 Lemiesze do spycharek czołowych lub 
skośnych 

29.52.30 Maszyny do przygotowywania wykopów, 
pozostałe 

  

29.52.30-10.00 Urządzenia do wbijania lub wyciągania pali 28.92.30.0* Pozostałe maszyny przeznaczone do 
przygotowania wykopów 

29.52.30-30.00 Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 28.92.30.0*  
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29.52.30-50.00 Maszyny do ubijania lub zagęszczania 
ziemi, z wyłączeniem samobieżnych 

28.92.30.0* Pozostałe maszyny przeznaczone do 
przygotowania wykopów 

29.52.30-70.00 Maszyny do przemieszczania, równania, 
niwelowania, zgarniania, kopania, 
wybierania lub wiercenia ziemi,  
z wyłączeniem samobieżnych 

28.92.30.0*  

29.52.30-90.00 Maszyny do wykonywania robót 
publicznych, budowlanych i podobnych,  
o funkcjach indywidualnych 

28.92.30.0*  

29.52.40 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, 
mieszania ziemi, kamieni, rud 
i pozostałych substancji mineralnych; 
maszyny formierskie 

  

29.52.40-30.10 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, 
przesiewania, rozdzielania lub mieszania 
piasków formierskich 

28.92.40.0* Maszyny do sortowania, rozdrabniania, 
mieszania ziemi, kamieni, rud  
i pozostałych substancji mineralnych; 
maszyny formierskie 

29.52.40-30.20 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, 
rozdzielania, mielenia lub mieszania 
materiałów budowlanych 

28.92.40.0*  

29.52.40-30.30 Maszyny i urządzenia do przerobu torfu 28.92.40.0*  

29.52.40-30.40 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, 
rozdzielania, mielenia  lub mieszania, 
stosowane w górnictwie 

28.92.40.0*  

29.52.40-30.90 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, 
przesiewania, rozdzielania, płukania lub 
przemywania, zgniatania, kruszenia, 
mielenia, mieszania lub ugniatania, 
pozostałe 

28.92.40.0*  

29.52.40-50.10 Betoniarki, z wyłączeniem drogowych 28.92.40.0*  

29.52.40-50.20 Betoniarki drogowe 28.92.40.0*  

29.52.40-50.90 Betoniarki lub mieszarki do zapraw, 
pozostałe 

28.92.40.0*  

29.52.40-70.00 Maszyny do mieszania substancji 
mineralnych z bitumami 

28.92.40.0*  

29.52.40-80.10 Maszyny do wykonywania form 
odlewniczych z piasku 

28.92.40.0*  

29.52.40-80.20 Maszyny i urządzenia do aglomerowania, 
formowania lub kształtowania materiałów 
budowlanych 

28.92.40.0*  

29.52.40-80.30 Maszyny i urządzenia do aglomerowania, 
formowania lub kształtowania, stosowane  
w górnictwie 

28.92.40.0*  

29.52.40-80.90 Maszyny do aglomerowania, kształtowania 
lub formowania pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.92.40.0*  

29.52.50 Ciągniki g ąsienicowe   

29.52.50-00.00 Ciągniki gąsienicowe 28.92.50.0 Ciągniki gąsienicowe 

29.52.61 Części maszyn do wierce ń lub maszyn 
do gł ębienia szybów, cz ęści żurawi 

  

29.52.61-30.00 Części maszyn do wierceń lub do głębienia 
szybów objętych pozycjami 29.52.12-53.00 
lub 29.52.12-55.00 

28.92.61.0* Części maszyn do wiercenia, do 
głębienia szybów; części żurawi; części 
maszyn dla górnictwa i do wydobywania 
oraz budownictwa 

29.52.61-50.00 Części sprzętu do przemieszczania ziemi, 
do okrętowych żurawi masztowych, 
dźwignic, bramownic drogowych,  
z wyłączeniem czerpaków, szufli, 
chwytaków, uchwytów, lemieszy do 
wszystkich rodzajów sprzętu budowlanego 

28.92.61.0*  

29.52.62 Części maszyn do sortowania, 
rozdrabniania, mieszania i podobnej 
obróbki ziemi, kamieni i podobnych 
materiałów 
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29.52.62-00.00 Części maszyn do sortowania, 
rozdrabniania, mieszania i podobnej 
obróbki ziemi, kamieni i podobnych 
materiałów 

28.92.62.0 Części maszyn do sortowania, 
rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, 
kamieni i podobnych materiałów 

29.52.91 Usługi instalowania maszyn górniczych, 
maszyn do urabiania skał i prac 
budowlanych 

  

29.52.91-00.00 Usługi instalowania maszyn górniczych, 
maszyn do urabiania skał i do prac 
budowlanych 

33.20.34.0 Usługi instalowania przemysłowych 
maszyn i urządzeń dla górnictwa i do 
wydobywania 

29.52.92 Usługi naprawy i konserwacji maszyn 
górniczych, maszyn do urabiania skał  
i prac budowlanych 

  

29.52.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn 
górniczych, maszyn do urabiania skał i prac 
budowlanych 

33.12.24.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
górnictwa i do wydobywania oraz dla 
budownictwa 

29.52.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą maszyn 
górniczych, maszyn do urabiania skał  
i prac budowlanych 

  

29.52.99-00.00 Usługi związane z produkcją maszyn 
górniczych, maszyn do urabiania skał i prac 
budowlanych 

28.92.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn dla górnictwa i do 
wydobywania oraz dla budownictwa 

29.53.11 Wirówki do mleka   

29.53.11-00.00 Wirówki do mleka 28.93.11.0 Wirówki do mleka 

29.53.12 Urządzenia mleczarskie   

29.53.12-00.00 Urządzenia mleczarskie 28.93.12.0 Urządzenia mleczarskie 

29.53.13 Maszyny i urz ądzenia do przemiału oraz 
innego rodzaju przerobu zbó ż lub 
suszonych warzyw, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.53.13-00.00 Maszyny i urządzenia do przemiału oraz 
innego rodzaju przerobu zbóż lub 
suszonych warzyw, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.93.13.0 Maszyny i urządzenia do przemiału lub 
innego rodzaju przerobu zbóż lub 
suszonych warzyw, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.53.14 Maszyny stosowane w produkcji wina, 
jabłecznika, soków owocowych  
i podobnych napojów 

  

29.53.14-00.00 Maszyny stosowane w produkcji wina, 
jabłecznika, soków owocowych i podobnych 
napojów 

28.93.14.0 Maszyny i urządzenia stosowane  
w produkcji wina, cydru, soków 
owocowych lub podobnych napojów 

29.53.15 Piece piekarskie nieelektryczne; 
suszarnie do produktów rolnych; sprz ęt 
do gotowania lub podgrzewania,  
z wył ączeniem sprz ętu domowego 

  

29.53.15-33.00 Piece piekarskie tunelowe nieelektryczne, 
włączając piece do wyrobów ciastkarskich 

28.93.15.0* Piece piekarskie nieelektryczne; 
przemysłowe urządzenia do gotowania  
i ogrzewania 

29.53.15-35.00 Piece piekarnicze nieelektryczne, włączając 
piece do wyrobów ciastkarskich, pozostałe 

28.93.15.0*  

29.53.15-50.00 Suszarnie do produktów rolniczych 28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych 

29.53.15-73.00 Perkolatory i pozostałe urządzenia do 
parzenia kawy oraz przygotowywania 
innych gorących napojów, z wyłączeniem 
stosowanych w gospodarstwie domowym 

28.93.15.0*  

29.53.15-75.00 Urządzenia do gotowania, lub 
podgrzewania potraw, pozostałe,  
z wyłączeniem stosowanych  
w gospodarstwie domowym 

28.93.15.0*  

29.53.16 Maszyny do przemysłowego 
przygotowania lub produkcji żywno ści  
i napojów, wł ącznie z olejami lub innymi 
tłuszczami, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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29.53.16-13.00 Urządzenia piekarnicze pozostałe 28.93.17.0* Maszyny do przemysłowego 
przygotowania lub produkcji żywności, 
włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.53.16-15.00 Urządzenia do produkcji makaronów, 
spaghetti lub podobnych wyrobów 

28.93.17.0*  

29.53.16-20.00 Urządzenia do produkcji wyrobów 
cukierniczych, kakao lub czekolady 

28.93.17.0*  

29.53.16-30.00 Urządzenia do produkcji cukru 28.93.17.0*  

29.53.16-40.00 Urządzenia browarnicze 28.93.17.0*  

29.53.16-50.00 Urządzenia do przyrządzania mięsa, 
włączając mięso z drobiu 

28.93.17.0*  

29.53.16-60.00 Urządzenia do przyrządzania owoców, 
orzechów lub warzyw 

28.93.17.0*  

29.53.16-70.00 Maszyny do przyrządzania lub produkcji 
żywności lub napojów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.93.17.0*  

29.53.16-80.00 Maszyny do otrzymywania lub 
przyrządzania tłuszczów lub olejów 
zwierzęcych lub roślinnych 

28.93.17.0*  

29.53.17 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

29.53.17-00.00 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.93.19.0 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

29.53.21 Części dojarek i maszyn mleczarskich; 
części maszyn do przetwórstwa napojów  

  

29.53.21-30.00 Części dojarek mechanicznych i urządzeń 
mleczarskich 

28.30.94.0 Części dojarek mechanicznych i części 
urządzeń mleczarskich 

29.53.21-50.00 Części urządzeń stosowanych w produkcji 
wina, jabłecznika, soków owocowych lub 
podobnych napojów 

28.93.31.0 Części maszyn i urządzeń stosowanych 
w produkcji napojów 

29.53.22 Części maszyn do przetwórstwa 
żywno ści 

  

29.53.22-30.00 Części urządzeń do czyszczenia, 
sortowania lub klasyfikowania nasion, 
ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 

28.93.34.0 Części urządzeń do czyszczenia, 
sortowania lub klasyfikowania nasion, 
ziarna lub suszonych warzyw 
strączkowych 

29.53.22-50.00 Części urządzeń do przemysłowego 
przygotowania żywności lub napojów, 
innych niż urządzenia do produkcji 
tłuszczów lub olejów 

28.93.32.0 Części maszyn stosowanych  
w przetwórstwie żywności 

29.53.23 Części maszyn do przetwórstwa tytoniu   

29.53.23-00.00 Części maszyn do przetwórstwa tytoniu 28.93.33.0 Części maszyn stosowanych  
w przetwórstwie tytoniu 

29.53.91 Usługi instalowania maszyn i urz ądzeń 
dla przetwórstwa żywno ści, produkcji 
napojów i przetwórstwa tytoniu 

  

29.53.91-00.00 33.20.31.0* Usługi instalowania przemysłowych 
maszyn i urządzeń dla rolnictwa 

 

Usługi instalowania maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa żywności, produkcji napojów  
i przetwórstwa tytoniu 33.20.35.0 Usługi instalowania maszyn dla 

przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do 
produkcji napojów 

29.53.92 Usługi naprawy i konserwacji maszyn  
i urz ądzeń dla przetwórstwa żywno ści, 
produkcji napojów i przetwórstwa 
tytoniu 

  

29.53.92-00.00 33.12.21.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa 

 

Usługi naprawy i konserwacji maszyn  
i urządzeń dla przetwórstwa żywności, 
produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu 33.12.25.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 

przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do 
produkcji napojów 
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29.53.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą maszyn  
i urz ądzeń dla przetwórstwa żywno ści, 
do produkcji napojów i przetwórstwa 
tytoniu 

  

29.53.99-00.00 Usługi związane z produkcją maszyn  
i urządzeń dla przetwórstwa żywności,  
do produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu 

28.93.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn stosowanych  
w przetwórstwie żywności, tytoniu  
i produkcji napojów 

29.54.11 Maszyny do wytłaczania, rozci ągania, 
teksturowania lub ci ęcia włókien 
chemicznych; maszyny do 
przygotowywania prz ędzy włókienniczej 

  

29.54.11-10.00 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, 
teksturowania lub cięcia włókien 
chemicznych 

28.94.11.0* Maszyny do wytłaczania, rozciągania, 
teksturowania lub cięcia włókien 
chemicznych, materiałów lub przędzy  
z włókien chemicznych; maszyny do 
przygotowywania włókien tekstylnych 

29.54.11-30.00 Gręplarki (zgrzeblarki) 28.94.11.0*  

29.54.11-50.00 Czesarki, rozciągarki lub niedoprzędzarki 28.94.11.0*  

29.54.11-70.00 Maszyny do przygotowywania przędzy 
włókienniczej, pozostałe 

28.94.11.0*  

29.54.12 Przędzarki włókiennicze; ł ączniarki lub 
skręcarki włókiennicze, przewijarki lub 
motarki włókiennicze 

  

29.54.12-30.00 Przędzarki włókiennicze 28.94.12.0* Przędzarki włókiennicze; łączniarki, 
skręcarki, motarki lub przewijarki 
włókiennicze 

29.54.12-50.00 Łączniarki lub skręcarki włókiennicze 28.94.12.0*  

29.54.12-70.00 Przewijarki, włączając przewijarki wątkowe, 
lub motarki włókiennicze 

28.94.12.0*  

29.54.12-90.00 Maszyny do przygotowywania przędzy 
tkackiej i dziewiarskiej, pozostałe 

28.94.12.0*  

29.54.13 Maszyny tkackie (krosna)   

29.54.13-30.10 Krosna mechaniczne, włączając 
czółenkowe 

28.94.13.0* Maszyny tkackie (krosna) 

29.54.13-30.20 Krosna pozostałe, włączając czółenkowe 28.94.13.0*  

29.54.13-30.30 Krosna do taśm i krosna ręczne, włączając 
czółenkowe 

28.94.13.0*  

29.54.13-50.00 Krosna mechaniczne do tkania materiałów 
o szerokości > 30 cm, z wyłączeniem 
czółenkowych 

28.94.13.0*  

29.54.14 Maszyny dziewiarskie; maszyny do 
łączenia ściegów oraz maszyny 
podobne; maszyny do wyrobów dzianin 
z przędzy p ętelkowej 

  

29.54.14-30.00 Dziewiarki okrągłe 28.94.14.0* Dziewiarki; zszywarki-trykotarki  
i podobne; maszyny do igłowania 

29.54.14-50.00 Dziewiarki płaskie; zszywarki - trykotarki; 
dziewiarki do dzianin kolumienkowych, 
włączając typu Raschel 

28.94.14.0*  

29.54.14-70.00 Maszyny do wyrobu kordonku, tiulu, 
koronek, haftów, taśm wykończeniowych  
i podobnych materiałów oraz maszyny do 
pikowania 

28.94.14.0*  

29.54.15 Maszyny pomocnicze i urz ądzenia 
mechaniczne, stosowane wraz  
z maszynami do obróbki wyrobów 
włókienniczych 

  

29.54.15-30.00 Urządzenia nicielnicowe i żakardowe; 
przeznaczone do nich reduktory, kopiarki, 
perforatory lub łączarki wzornic 

28.94.15.0* Urządzenia pomocnicze stosowane wraz 
z maszynami do obróbki materiałów 
włókienniczych; maszyny do drukowania 
na materiałach włókienniczych 
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29.54.15-50.00 Urządzenia pomocnicze do maszyn do 
obróbki wyrobów włókienniczych 

28.94.15.0* Urządzenia pomocnicze stosowane wraz 
z maszynami do obróbki materiałów 
włókienniczych; maszyny do drukowania 
na materiałach włókienniczych 

29.54.21 Maszyny do prania, czyszczenia, 
wyżymania, prasowania, tłoczenia, 
barwienia, nawijania i podobnej obróbki 
przędzy włókienniczej i tkanin; maszyny 
do wytwarzania lub wyko ńczania 

  

29.54.21-10.00 Maszyny i urządzenia do wytwarzania lub 
wykończania filcu lub włóknin, włączając 
urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; 
formy na kapelusze 

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 

29.54.21-30.00 Prasowalnice i prasy, włączając prasy do 
zgrzewania 

28.94.21.0*  

29.54.21-50.00 Maszyny do prania, wybielania lub 
farbowania 

28.94.21.0*  

29.54.21-70.00 Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, 
cięcia lub wycinania materiałów 
włókienniczych 

28.94.21.0*  

29.54.21-83.00 Maszyny stosowane przy produkcji linoleum 
lub pozostałych pokryć podłogowych do 
nakładania tworzywa sztucznego na 
podłoże włókiennicze lub inne podłoże 

28.94.21.0*  

29.54.21-85.00 Maszyny do klejenia, wykończania, 
impregnowania materiałów włókienniczych  
i podobne 

28.94.21.0*  

29.54.22 Pralki mechaniczne typu stosowanego 
w pralniach; maszyny do prania na 
sucho; suszarki, o pojemno ści > 10 kg 

  

29.54.22-30.00 Maszyny pralnicze typu domowego lub 
profesjonalnego, włączając maszyny 
piorąco-suszące, o pojemności 
jednorazowej > 10 kg suchej bielizny lub 
odzieży 

28.94.22.0* Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; 
maszyny do prania na sucho; suszarki  
o pojemności jednorazowej > 10 kg 
suchej bielizny 

29.54.22-50.00 Maszyny i urządzenia do prania na sucho 28.94.22.0*  

29.54.22-70.00 Suszarki o pojemności jednorazowej  
> 10 kg suchej bielizny lub odzieży 

28.94.22.0*  

29.54.23 Maszyny do szycia, z wył ączeniem 
maszyn do zszywania ksi ążek oraz 
domowych maszyn do szycia 

  

29.54.23-30.00 Maszyny do szycia, automatyczne 28.94.24.0* Maszyny do szycia, z wyłączeniem 
maszyn do zszywania książek i maszyn 
do szycia typu domowego 

29.54.23-50.00 Maszyny do szycia typu przemysłowego, 
pozostałe 

28.94.24.0*  

29.54.30 Maszyny do obróbki skór garbarskich 
lub futerkowych surowych, lub do 
wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych 
artykułów 

  

29.54.30-30.00 Maszyny do przygotowywania, garbowania 
lub obróbki 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 

29.54.30-50.00 Maszyny i urządzenia do produkcji lub 
naprawy obuwia 

28.94.30.0*  

29.54.30-70.00 Urządzenia do produkcji lub naprawy 
wyrobów ze skór garbarskich lub 
futerkowych surowych lub wyprawionych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.94.30.0*  
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29.54.41 Części i akcesoria do maszyn tkackich, 
dziewiarskich i prz ędzarek 
 

  

29.54.41-10.00 Części, akcesoria do maszyn do 
przygotowania włókien i przędzy oraz do 
urządzeń pomocniczych do tych maszyn 

28.94.51.0* Części i akcesoria maszyn tkackich  
i przędzarek 

29.54.41-30.00 Wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obrączki  
i biegacze 

28.94.51.0*  

29.54.41-50.00 Części i akcesoria do maszyn tkackich lub 
do ich urządzeń pomocniczych, pozostałe 

28.94.51.0*  

29.54.41-70.00 Części i akcesoria do maszyn dziewiarskich 
lub do ich urządzeń pomocniczych 

28.94.51.0*  

29.54.42 Części maszyn do produkcji wyrobów 
włókienniczych, konfekcji oraz do 
obróbki skóry 

  

29.54.42-10.00 Części do maszyn pralniczych typu 
domowego lub profesjonalnego, włączając 
maszyny piorąco-suszących 

28.94.52.0* Części i akcesoria pozostałych maszyn 
dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego  
i skórzanego 

29.54.42-20.00 Części maszyn objętych pozycjami 
29.54.21-30.00 - 29.54.21-85.00;  
29.54.22-50.00, -70.00 

28.94.52.0*  

29.54.42-30.00 Igły do maszyn do szycia 28.94.52.0*  

29.54.42-50.00 Szafki, podstawki i obudowy maszyn do 
szycia oraz ich części 

28.94.52.0*  

29.54.42-70.00 Części maszyn do szycia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.94.52.0*  

29.54.42-80.00 Części maszyn i urządzeń objętych pozycją 
29.54.30 

28.94.52.0*  

29.54.50 Maszyny do szycia typu domowego   

29.54.50-00.00 Maszyny do szycia typu domowego 28.94.40.0 Maszyny do szycia typu domowego 

29.54.91 Usługi instalowania maszyn dla 
przemysłu włókienniczego, odzie żowego 
i skórzanego 

  

29.54.91-00.00 Usługi instalowania maszyn dla przemysłu 
włókienniczego, odzieżowego i skórzanego 

33.20.36.0* Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego  
i skórzanego 

29.54.92 Usługi naprawy i konserwacji maszyn 
dla przemysłu włókienniczego, 
odzie żowego i skórzanego 

  

29.54.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przemysłu włókienniczego, odzieżowego  
i skórzanego 

33.12.26.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przemysłu tekstylnego, odzieżowego  
i skórzanego 

29.54.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą maszyn dla 
przemysłu włókienniczego, odzie żowego 
i skórzanego 

  

29.54.99-00.00 Usługi związane z produkcją maszyn dla 
przemysłu włókienniczego, odzieżowego  
i skórzanego 

28.94.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn dla przemysłu 
tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 

29.55.11 Maszyny do produkcji papieru i tektury, 
z wył ączeniem ich cz ęści 

  

29.55.11-13.00 Maszyny i urządzenia do wytwarzania masy 
włóknistego materiału celulozowego 

28.95.11.0* Maszyny dla przemysłu papierniczego,  
z wyłączeniem części do nich 

29.55.11-15.00 Maszyny i urządzenia do wytwarzania 
papieru lub tektury 

28.95.11.0*  

29.55.11-17.00 Maszyny i urządzenia do obróbki 
wykończającej papier lub tekturę 

28.95.11.0*  

29.55.11-33.00 Maszyny kombinowane do nawijania  
i cięcia wzdłużnego 

28.95.11.0*  

29.55.11-35.00 Krajarki wzdłużno-poprzeczne do papieru 
lub tektury, pozostałe 

28.95.11.0*  

29.55.11-37.00 Krajarki gilotynowe do papieru lub tektury 28.95.11.0*  

29.55.11-43.00 Przycinarki trójostrzowe do papieru lub 
tektury 

28.95.11.0*  
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29.55.11-45.00 Krajarki do papieru lub tektury, pozostałe 28.95.11.0* Maszyny dla przemysłu papierniczego,  
z wyłączeniem części do nich 

29.55.11-50.00 Maszyny do produkcji toreb, worków lub 
kopert z papieru lub tektury 

28.95.11.0*  

29.55.11-60.00 Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, 
bębnów lub podobnych pojemników  
z papieru lub tektury 

28.95.11.0*  

29.55.11-70.00 Maszyny do formowania przedmiotów  
z masy papierniczej, papieru lub tektury 

28.95.11.0*  

29.55.11-80.00 Maszyny i urządzenia do wyrobu masy 
papierowej, papieru lub tektury, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.95.11.0*  

29.55.12 Części maszyn do produkcji papieru  
i tektury 

  

29.55.12-30.00 Części urządzeń do wytwarzania masy 
włóknistego materiału celulozowego 

28.95.12.0* Części maszyn dla przemysłu 
papierniczego 

29.55.12-50.00 Części urządzeń do wytwarzania lub do 
obróbki wykończającej papier lub tekturę 

28.95.12.0*  

29.55.12-70.00 Części urządzeń z grupowań  
29.55.11-33.00 do 29.55.11-80.00 

28.95.12.0*  

29.55.91 Usługi instalowania maszyn do 
produkcji papieru i tektury 

  

29.55.91-00.00 Usługi instalowania maszyn do produkcji 
papieru i tektury 

33.20.37.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
dla przemysłu papierniczego 

29.55.92 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 
produkcji papieru i tektury 

  

29.55.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 
produkcji papieru i tektury 

33.12.27.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przemysłu papierniczego 

29.55.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą maszyn do 
produkcji papieru i tektury 

  

29.55.99-00.00 Usługi związane z produkcją maszyn do 
produkcji papieru i tektury 

28.95.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn dla przemysłu 
papierniczego 

29.56.11 Maszyny introligatorskie, wł ączając 
niciarki 

  

29.56.11-10.00 Złamywarki do książek 28.99.11.0* Maszyny introligatorskie, włączając 
niciarki 

29.56.11-30.00 Maszyny zbierające do książek 28.99.11.0*  

29.56.11-50.00 Niciarki, zszywarki drutowe i blokówki do 
książek 

28.99.11.0*  

29.56.11-70.00 Maszyny introligatorskie do oprawiania 
książek metodą bezszwową 

28.99.11.0*  

29.56.11-90.00 Maszyny introligatorskie, pozostałe 28.99.11.0*  

29.56.12 Maszyny, aparaty i wyposa żenie 
techniczne innego rodzaju do składu 
drukarskiego, wst ępnego lub pełnego 
przygotowywania klisz i płyt drukarskich  

  

29.56.12-30.00 Maszyny i urządzenia do fotoskładu 28.99.12.0* Maszyny, urządzenia i wyposażenie do 
składu drukarskiego, do przygotowywania 
lub wykonywania matryc i płyt 

29.56.12-50.00 Maszyny, aparaty i wyposażenie techniczne 
innego rodzaju do składu drukarskiego, 
wstępnego lub pełnego przygotowywania 
klisz i płyt drukarskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.99.12.0*  

29.56.13 Maszyny drukarskie offsetowe,  
z wył ączeniem typu biurowego 

  

29.56.13-30.00 Maszyny drukarskie offsetowe  
z podawaniem papieru z roli 

28.99.13.0* Maszyny drukarskie offsetowe,  
z wyłączeniem maszyn typu biurowego 

29.56.13-53.00 Maszyny drukarskie offsetowe  
z podawaniem papieru w arkuszach  
o formacie <= 52x74 cm 

28.99.13.0*  
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29.56.13-55.00 Maszyny drukarskie offsetowe  
z podawaniem papieru w arkuszach  
o formacie > 52x 74 cm ale < = 74x 107 cm 

28.99.13.0* Maszyny drukarskie offsetowe,  
z wyłączeniem maszyn typu biurowego 

29.56.13-57.00 Maszyny drukarskie offsetowe  
z podawaniem papieru w arkuszach  
o formacie > 74x 107 cm 

28.99.13.0*  

29.56.14 Maszyny drukarskie pozostałe,  
z wył ączeniem typu biurowego 

  

29.56.14-10.00 Maszyny do druku typograficznego  
z podawaniem papieru z roli, z wyłączeniem 
druku fleksograficznego 

28.99.14.0* Pozostałe maszyny drukarskie,  
z wyłączeniem maszyn typu biurowego 

29.56.14-30.00 Maszyny do druku fleksograficznego 28.99.14.0*  

29.56.14-50.00 Maszyny do druku wklęsłego 28.99.14.0*  

29.56.14-70.00 Maszyny do prac pomocniczych przy 
drukowaniu 

28.99.14.0*  

29.56.14-90.00 Maszyny drukarskie pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.23.21.0* Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe 
lub termokopiarki 

  28.94.15.0* Urządzenia pomocnicze stosowane wraz 
z maszynami do obróbki materiałów 
włókienniczych; maszyny do drukowania 
na materiałach włókienniczych 

  28.99.14.0*  

29.56.15 Części maszyn poligraficznych  
i introligatorskich 

  

29.56.15-30.00 Części maszyn introligatorskich 28.99.40.0* Części maszyn drukarskich  
i introligatorskich 

29.56.15-50.00 Części maszyn poligraficznych do 
przygotowywania materiału zecerskiego 
form drukowych, z wyłączeniem reprodukcji 

28.99.40.0*  

29.56.15-70.00 Części maszyn poligraficznych drukarskich i 
maszyn do prac pomocniczych przy 
drukowaniu 

28.99.40.0*  

29.56.21 Suszarki wirówkowe do odzie ży   

29.56.21-00.10 Suszarki wirówkowe do odzieży dla 
gospodarstwa domowego 

28.94.23.0* Suszarki wirówkowe 

29.56.21-00.20 Suszarki wirówkowe do odzieży dla 
zakładów usługowych 

28.94.23.0*  

29.56.22 Suszarki do drewna, masy papierowej, 
papieru lub tektury; suszarki, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane,  
z wył ączeniem stosowanych  
w gospodarstwie domowym 

  

29.56.22-30.00 Suszarki do drewna, masy papierowej, 
papieru lub tektury 

28.99.31.0* Suszarki do drewna, masy papierniczej, 
papieru lub tektury; pozostałe suszarki  
(z wyłączeniem stosowanych  
w gospodarstwie domowym), gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

29.56.22-50.00 Suszarnie pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
stosowanych w gospodarstwie domowym 

28.99.31.0*  

29.56.23 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów  
z tych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

29.56.23-10.00 Wtryskarki do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych 
materiałów 

28.96.10.0* Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów  
z tych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.56.23-30.00 Wytłaczarki do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych 
materiałów 

28.96.10.0*  
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29.56.23-40.00 Maszyny do formowania  
z rozdmuchiwaniem do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych lub do produkcji 
wyrobów z tych materiałów 

28.96.10.0* Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów  
z tych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.56.23-50.00 Maszyny do formowania próżniowego  
i pozostałe maszyny do formowania 
termicznego do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych 

28.96.10.0*  

29.56.23-60.00 Maszyny do formowania lub bieżnikowania 
opon pneumatycznych bądź do formowania 
lub innego kształtowania dętek 

28.96.10.0*  

29.56.23-73.00 Prasy do formowania lub kształtowania 
gumy lub tworzyw sztucznych pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.96.10.0*  

29.56.23-75.00 Maszyny do formowania lub kształtowania 
gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.96.10.0*  

29.56.23-82.00 Maszyny do przetwarzania żywic 
reaktywnych 

28.96.10.0*  

29.56.23-84.00 Maszyny do produkcji wyrobów piankowych 
pozostałe 

28.96.10.0*  

29.56.23-91.00 Maszyny do redukcji wymiaru 28.96.10.0*  

29.56.23-93.00 Mieszarki, ugniatarki, mieszalniki do 
przetwarzania gumy lub tworzyw 
sztucznych 

28.96.10.0*  

29.56.23-95.00 Krajarki, zdzierarki i łuszczarki do obróbki 
gumy lub tworzyw sztucznych lub do 
produkcji wyrobów z tych materiałów 

28.96.10.0*  

29.56.23-97.00 Maszyny i urządzenia specjalne do 
przetwórstwa gumy lub tworzyw sztucznych 
lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, 
pozostałe 

28.96.10.0*  

29.56.24 Formy odlewnicze do metali; skrzynki 
formierskie; płyty podmodelowe; modele 
odlewnicze 

  

29.56.24-13.00 Skrzynki formierskie, płyty podmodelowe 
i modele odlewnicze, z wyłączeniem modeli 
z drewna 

25.73.50.0* Formy odlewnicze do metali; skrzynki 
formierskie; płyty podmodelowe; modele 
odlewnicze 

29.56.24-15.00 Modele odlewnicze z drewna 25.73.50.0*  

29.56.24-20.00 Formy typu wtryskowego lub tłoczonego, do 
metali lub węglików metali 

25.73.50.0*  

29.56.24-30.00 Formy do metali lub węglików metali,  
z wyłączeniem typu wtryskowego lub 
tłoczonego 

25.73.50.0*  

29.56.24-50.00 Formy do szkła 25.73.50.0*  

29.56.24-60.00 Formy do materiałów mineralnych 25.73.50.0*  

29.56.24-70.00 Formy typu wtryskowego lub tłoczonego do 
gumy lub tworzyw sztucznych 

25.73.50.0*  

29.56.24-80.00 Formy do gumy lub tworzyw sztucznych,  
z wyłączeniem typu wtryskowego lub 
tłoczonego 

25.73.50.0*  

29.56.25 Maszyny specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

29.56.25-10.00 Maszyny i aparatura do rozdzielania 
izotopów oraz części do nich 

28.99.39.0* Maszyny i urządzenia startowe do 
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 

29.56.25-20.00 Maszyny do montażu żarówek i pozostałych 
lamp elektrycznych, elektronowych lub 
fotograficznych w obudowach szklanych 

28.99.39.0*  
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29.56.25-30.00 Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco 
szkła lub wyrobów szklanych 

28.99.39.0* Maszyny i urządzenia startowe do 
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 

29.56.25-50.00 Maszyny do wyrobu lin i kabli 28.99.39.0*  

29.56.25-63.00 Maszyny do obróbki metali, posiadające 
funkcje indywidualne 

28.99.39.0*  

29.56.25-65.00 Maszyny do sporządzania mieszanek, 
ugniatania, zgniatania, kruszenia, mielenia, 
sortowania, przesiewania, homogenizacji, 
tworzenia emulsji lub mieszania obrabianej 
substancji, posiadające funkcje 
indywidualne 

28.99.39.0*  

29.56.25-73.00 Obudowy górnicze, przemieszczające się,  
z napędem hydraulicznym 

28.99.39.0*  

29.56.25-75.00 Roboty przemysłowe wielozadaniowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.99.39.0*  

29.56.25-77.00 Centralne układy smarowania 28.99.39.0*  

29.56.25-90.00 28.41.11.0* Obrabiarki do obróbki metalu polegającej 
na usuwaniu materiału za pomocą lasera, 
metodą ultradźwiękową lub podobną 

 

Maszyny i urządzenia mechaniczne 
przeznaczone do wykonywania funkcji 
specjalnych pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 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 

  28.99.39.0*  

29.56.26 Części maszyn specjalnego 
przeznaczenia 

  

29.56.26-30.00 Części maszyn do montażu żarówek  
i pozostałych lamp elektrycznych, 
elektronowych lub fotograficznych lamp 
błyskowych, w obudowach szklanych; 
maszyn do wyrobu lub obróbki na gorąco 
szkła lub wyrobów szklanych,  
z wyłączeniem form do produkcji szkła 

28.99.52.0* Części do pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia 

29.56.26-50.00 Części maszyn do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych lub do produkcji 
wyrobów z tych materiałów 

28.96.20.0 Części maszyn do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych lub do produkcji 
wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.56.26-70.00 28.41.40.0* Części i akcesoria maszyn do obróbki 
metalu 

 28.49.21.0* Uchwyty narzędziowe i głowice 
gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek 

 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 

 

Części maszyn i urządzeń mechanicznych 
spełniających funkcje specjalne, 
zaliczonych do pozycji 29.56.25-50.00 do 
29.56.25-90.00 

28.99.52.0* Części do pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia 

29.56.91 Usługi instalowania pozostałych maszyn 
i urz ądzeń specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 
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29.56.91-00.00 Usługi instalowania pozostałych maszyn  
i urządzeń specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

33.20.36.0* Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego  
i skórzanego 

  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 

29.56.92 Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych maszyn i urz ądzeń 
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  

29.56.92-00.00 33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych 

 

Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn i urządzeń specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

33.12.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn i urządzeń ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  33.12.26.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przemysłu tekstylnego, odzieżowego  
i skórzanego 

  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 

  33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałego 
profesjonalnego sprzętu elektronicznego 

29.56.99 Usługi zwi ązane z pr odukcj ą pozostałych 
maszyn i urz ądzeń specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  

29.56.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałych 
maszyn i urządzeń specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

28.96.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją maszyn do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  28.99.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.60 BROŃ I AMUNICJA 30.40.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją wojskowych pojazdów 
bojowych 

29.60.11 Czołgi oraz pozostałe opancerzone 
pojazdy bojowe i ich cz ęści 

  

29.60.11-00.00 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy 
bojowe i ich części 

30.40.10.0 Czołgi oraz pozostałe opancerzone 
pojazdy bojowe i ich części 

29.60.12 Broń wojskowa z wył ączeniem 
rewolwerów, pistoletów, szabli i tym 
podobnych 

  

29.60.12-00.00 Broń wojskowa, włączając działa 
samobieżne, oddzielnie występująca broń 
będąca częścią uzbrojenia jednostek 
pływających, statków powietrznych, 
czołgów, opancerzonych samochodów,  
z wyłączeniem broni ręcznej, rewolwerów, 
pistoletów i broni białej z pozycji 28.75.30 

25.40.11.0 Broń wojskowa, z wyłączeniem 
rewolwerów, pistoletów i podobnego 
sprzętu 

29.60.13 Rewolwery, pistolety, pozostała bro ń 
palna i podobny sprz ęt; pozostałe 
rodzaje broni 

  

29.60.13-30.00 Rewolwery i pistolety, z wyłączeniem 
sprężynowych i pneumatycznych 

25.40.12.0* Rewolwery, pistolety, pozostała broń 
palna i podobny sprzęt 

29.60.13-50.00 Broń palna ładowana przez lufę, strzelby  
i karabinki sportowe, myśliwskie lub 
przeznaczone do strzelania do celu 

25.40.12.0*  
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29.60.13-70.00 Broń palna działająca na zasadzie 
odpalania ładunku prochowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

25.40.12.0* Rewolwery, pistolety, pozostała broń 
palna i podobny sprzęt 

29.60.13-90.00 Broń pozostała (np. pistolety i karabinki 
sprężynowe i automatyczne, pałki) 

25.40.12.0*  

29.60.14 Bomby, pociski i podobne rodzaje 
wyposa żenia wojennego, naboje, 
pozostałe rodzaje amunicji i pocisków 
oraz ich cz ęści 

  

29.60.14-10.00 Ładunki do pistoletów do nitowania lub do 
podobnych narzędzi oraz ich części 

25.40.13.0* Bomby, pociski i podobne rodzaje 
wyposażenia wojennego; naboje, 
pozostałe rodzaje amunicji, pocisków 
oraz ich części 

29.60.14-30.00 Ładunki oraz ich części do strzelb 
myśliwskich, rewolwerów i pistoletów 

25.40.13.0*  

29.60.14-70.00 Bomby, granaty, torpedy, miny, rakiety  
i podobne uzbrojenie wojskowe oraz jego 
części 

25.40.13.0*  

29.60.15 Części uzbrojenia i broni wojskowej   

29.60.15-30.00 Części i akcesoria do broni, z wyłączeniem 
wojskowej zaliczonej objętych pozycją 
29.60.12 

25.40.14.0* Części uzbrojenia i broni wojskowej 

29.60.15-50.00 Części i akcesoria do broni wojskowej 
objętych pozycją 29.60.12 

25.40.14.0*  

29.60.91 Usługi instalowania broni i sprz ętu 
bojowego 

  

29.60.91-00.00 Usługi instalowania broni i sprzętu 
bojowego 

33.20.12.0* Usługi instalowania pozostałych 
metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

  33.20.39.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
specjalnego przeznaczenia 

29.60.92 Usługi naprawy i konserwacji broni  
i sprz ętu bojowego 

  

29.60.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu 
bojowego 

33.11.14.0 Usługi naprawy i konserwacji broni  
i sprzętu bojowego 

29.60.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą broni  
i sprz ętu bojowego 

  

29.60.99-00.00 Usługi związane z produkcją broni i sprzętu 
bojowego 

25.40.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją broni i amunicji 

29.71.11 Chłodziarki i zamra żarki, typu 
domowego 

  

29.71.11-10.00 Chłodziarko-zamrażarki, wyposażone  
w oddzielne drzwi zewnętrzne 

27.51.11.0* Chłodziarki i zamrażarki typu domowego 

29.71.11-33.00 Chłodziarki domowe, z wyłączeniem 
przeznaczonych do wbudowania 

27.51.11.0*  

29.71.11-35.00 Chłodziarki domowe sprężarkowe, 
przeznaczone do wbudowania 

27.51.11.0*  

29.71.11-50.00 Zamrażarki skrzyniowe o pojemności  
<= 800 litrów 

27.51.11.0*  

29.71.11-70.00 Zamrażarki szafowe o pojemności  
<= 900 litrów 

27.51.11.0*  

29.71.12 Zmywarki do naczy ń, domowe   

29.71.12-00.00 Zmywarki do naczyń, domowe 27.51.12.0 Zmywarki do naczyń typu domowego 

29.71.13 Pralki i suszarki domowe   

29.71.13-30.00 Maszyny pralnicze automatyczne,  
o pojemności jednorazowej <= 10 kg suchej 
bielizny, włączając maszyny piorąco-
suszące 

27.51.13.0* Pralki i suszarki typu domowego 

29.71.13-50.00 Maszyny pralnicze nieautomatyczne,  
o pojemności jednorazowej <= 10 kg suchej 
bielizny, włączając maszyny piorąco-
suszące 

27.51.13.0*  
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29.71.13-70.00 Suszarki o pojemności jednorazowej  
<= 10 kg suchej bielizny 

27.51.13.0* Pralki i suszarki typu domowego 

29.71.14 Koce elektryczne   

29.71.14-00.00 Koce elektryczne 27.51.14.0 Koce elektryczne 

29.71.15 Wentylatory oraz okapy wyci ągowe  
i recyrkulacyjne typu domowego 

  

29.71.15-30.00 Wentylatory stołowe, podłogowe, ścienne, 
sufitowe lub dachowe, z wbudowanym 
silnikiem elektrycznym o mocy <= 125 W 
 

27.51.15.0* Wentylatory, okapy wyciągowe  
i recyrkulacyjne typu domowego 

29.71.15-50.00 27.51.15.0*  

 

Okapy wentylacyjne lub cyrkulacyjne,  
z wbudowanym wentylatorem,  
o największym poziomym boku <= 120 cm 

28.25.20.0* Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, 
podłogowych, ściennych, okiennych, 
sufitowych lub dachowych 

29.71.21 Sprzęt gospodarstwa domowego 
elektromechaniczny, z własnym 
silnikiem elektrycznym 

  

29.71.21-13.00 Odkurzacze, z własnym silnikiem 
elektrycznym do napięć => 110 V, 
stosowane w gospodarstwie domowym 

27.51.21.0* Sprzęt gospodarstwa domowego 
elektromechaniczny, z własnym silnikiem 
elektrycznym 

29.71.21-15.00 Odkurzacze, z własnym silnikiem 
elektrycznym do napięć < 110 V, stosowane 
w gospodarstwie domowym 

27.51.21.0*  

29.71.21-30.00 Froterki do podłóg 27.51.21.0*  

29.71.21-50.00 Urządzenia do usuwania odpadków 
kuchennych 

27.51.21.0*  

29.71.21-70.10 Miksery, młynko-miksery, maszynki do 
wyrobu lodów 

27.51.21.0*  

29.71.21-70.20 Sokowirówki 27.51.21.0*  

29.71.21-70.30 Maszynki do obróbki warzyw i owoców 27.51.21.0*  

29.71.21-70.40 Maszynki do krojenia i mielenia mięsa,  
z wyłączeniem objetych pozycją  
29.71.21-70.30 

27.51.21.0*  

29.71.21-70.50 Roboty kuchenne wieloczynnościowe 27.51.21.0*  

29.71.21-70.90 Sprzęt elektryczny do mechanizacji prac 
kuchennych pozostały, z własnym silnikiem 
elektrycznym, stosowany w gospodarstwie 
domowym 

27.51.21.0*  

29.71.21-80.00 Urządzenia elektromechaniczne pozostałe, 
stosowane w gospodarstwie domowym 

27.51.21.0*  

29.71.22 Golarki, maszynki do strzy żenia włosów 
i urz ądzenia do usuwania owłosienia,  
z własnym silnikiem elektrycznym 

  

29.71.22-30.00 Golarki elektryczne 27.51.22.0* Golarki, depilatory i maszynki do 
strzyżenia włosów, z własnym silnikiem 
elektrycznym 

29.71.22-50.00 Maszynki elektryczne do strzyżenia włosów 
i usuwania owłosienia, włączając maszynki 
do strzyżenia zwierząt 

27.51.22.0*  

29.71.23 Suszarki do włosów i r ąk 
elektrotermiczne; żelazka elektryczne 

  

29.71.23-13.00 Suszarki do włosów, "hełmowe" 27.51.23.0* Suszarki do włosów lub rąk, 
elektrotermiczne; żelazka elektryczne 

29.71.23-15.00 Suszarki do włosów, pozostałe 27.51.23.0*  

29.71.23-30.00 Przyrządy fryzjerskie elektryczne pozostałe, 
włączając lokówki 

27.51.23.0*  

29.71.23-50.00 Suszarki do rąk, elektrotermiczne 27.51.23.0*  

29.71.23-73.00 Żelazka do prasowania, elektryczne,  
z nawilżaczem 

27.51.23.0*  

29.71.23-75.00 Żelazka elektryczne, pozostałe 27.51.23.0*  

29.71.24 Sprzęt elektrotermiczny pozostały   
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29.71.24-30.00 Ekspresy do parzenia kawy lub herbaty, 
elektryczne 

27.51.24.0* Pozostały sprzęt elektrotermiczny 

29.71.24-50.00 Opiekacze do grzanek, elektryczne 27.51.24.0*  

29.71.24-93.00 Urządzenia do smażenia w głębokim 
tłuszczu 

27.51.24.0*  

29.71.24-97.00 Urządzenia elektrotermiczne pozostałe, do 
stosowania w gospodarstwie domowym 

27.51.24.0*  

29.71.25 Podgrzewacze wody elektryczne, 
natychmiastowe lub zbiornikowe oraz 
grzałki nurnikowe 

  

29.71.25-30.00 Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu 
natychmiastowym (ogrzewacze 
przepływowe) 

27.51.25.0* Podgrzewacze wody elektryczne  
o działaniu natychmiastowym lub 
zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe 

29.71.25-50.00 Ogrzewacze wody elektryczne,  
z wyłączeniem o działaniu 
natychmiastowym 

27.51.25.0*  

29.71.25-70.00 Grzałki elektryczne, nurnikowe 27.51.25.0*  

29.71.26 Urządzenia do ogrzewania powietrza i do 
ogrzewania gleby, elektryczne 

  

29.71.26-30.00 Grzejniki akumulacyjne 27.51.26.0* Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń  
i ogrzewania gleby, elektryczne 

29.71.26-53.00 Grzejniki wypełnione cieczą 27.51.26.0*  

29.71.26-55.00 Grzejniki konwekcyjne 27.51.26.0*  

29.71.26-57.00 Grzejniki lub piecyki, z wbudowanym 
wentylatorem 

27.51.26.0*  

29.71.26-90.00 Urządzenia elektryczne do ogrzewania 
pomieszczeń, pozostałe 

27.51.26.0*  

29.71.27 Kuchenki mikrofalowe   

29.71.27-00.00 Kuchenki mikrofalowe 27.51.27.0 Kuchenki mikrofalowe 

29.71.28 Piece pozostałe: kuchenki, płyty 
kuchenne, pier ścienie do gotowania, 
ruszty do sma żenia i pieczenia 

  

29.71.28-10.00 Kuchenki elektryczne domowe, zawierające 
przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden 
piekarnik, włączając kuchenki gazowo-
elektryczne 

27.51.28.0* Pozostałe piece; kuchenki, płyty 
kuchenne, pierścienie do gotowania; 
ruszty do smażenia i pieczenia 

29.71.28-33.00 Płyty kuchenne przeznaczone do 
wbudowania 

27.51.28.0*  

29.71.28-35.00 Płyty kuchenne, pierścienie do gotowania,  
z wyłączeniem płyt kuchennych 
przeznaczonych do wbudowania 

27.51.28.0*  

29.71.28-50.00 Ruszty do smażenia i pieczenia 27.51.28.0*  

29.71.28-70.00 Piekarniki przeznaczone do wbudowania 27.51.28.0*  

29.71.28-90.00 Piekarniki pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.51.28.0*  

29.71.29 Rezystory grzejne elektryczne   

29.71.29-00.00 Rezystory grzejne elektryczne 27.51.29.0 Rezystory grzejne elektryczne 

29.71.30 Części elektrycznego sprz ętu 
gospodarstwa domowego 

  

29.71.30-30.00 Części sprzętu gospodarstwa domowego 
elektromechanicznego, z własnym silnikiem 
elektrycznym 

27.51.30.0* Części elektrycznego sprzętu 
gospodarstwa domowego, z wyłączeniem 
części do wentylatorów, okapów 
wyciągowych i recyrkulacyjnych typu 
domowego 

29.71.30-50.00 Części golarek, maszynek do strzyżenia  
i urządzeń do usuwania owłosienia,  
z własnym silnikiem elektrycznym 

27.51.30.0*  

29.71.30-70.00 Części pozostałych urządzeń elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego 

27.51.30.0*  

29.71.90 Usługi instalowania, naprawy 
i konserwacji elektrycznego sprz ętu 
gospodarstwa domowego 
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29.71.90-00.00 Usługi instalowania, naprawy i konserwacji 
elektrycznego sprzętu gospodarstwa 
domowego 

33.12.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn i urządzeń ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałego 
sprzętu elektrycznego 

  33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.71.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
elektrycznego sprz ętu gospodarstwa 
domowego 

  

29.71.99-00.00 Usługi związane z produkcją elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego 

27.51.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją elektrycznego sprzętu 
gospodarstwa domowego 

29.72.11 Sprzęt gospodarstwa domowego do 
gotowania i podgrzewacze płytowe, 
nieelektryczne, z żeliwa, stali lub miedzi 

  

29.72.11-13.10 Urządzenia do gotowania i podgrzewacze 
płytowe, z piekarnikiem, na gaz, włączając 
zawierające dodatkowy bojler do 
centralnego ogrzewania 

27.52.11.0* Sprzęt gospodarstwa domowego do 
gotowania i podgrzewacze płytowe,  
z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny 

29.72.11-13.20 Piekarniki na gaz lub na gaz i inne paliwa 27.52.11.0*  

29.72.11-15.00 Urządzenia do gotowania, podgrzewacze 
płytowe na gaz, włączając zawierające 
dodatkowy bojler do centralnego 
ogrzewania, z żeliwa lub stali,  
z wyłączeniem zawierających piekarnik 

27.52.11.0*  

29.72.11-30.00 Urządzenia do gotowania i podgrzewacze 
płytowe na paliwo ciekłe, z żeliwa lub stali, 
włączając zawierające dodatkowy bojler do 
centralnego ogrzewania 

27.52.11.0*  

29.72.11-50.00 Urządzenia do gotowania i podgrzewacze 
płytowe na paliwo stałe, z żeliwa lub stali, 
włączając zawierające dodatkowy bojler do 
centralnego ogrzewania 

27.52.11.0*  

29.72.11-70.00 Urządzenia do gotowania lub ogrzewania 
stosowane w gospodarstwie domowym, 
nieelektryczne oraz ich części, z miedzi 

27.52.11.0*  

29.72.12 Sprzęt gospodarstwa domowego 
pozostały, na gaz lub na gaz i inne 
paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe 

  

29.72.12-33.10 Piece grzewcze 27.52.12.0* Pozostały sprzęt gospodarstwa 
domowego na gaz lub na gaz i inne 
paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe 

29.72.12-33.20 Piece uniwersalne 27.52.12.0*  

29.72.12-33.90 Sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub 
na gaz i inne paliwa, z żeliwa lub stali,  
z ujściem na spaliny, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

27.52.12.0*  

29.72.12-35.00 Sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub 
na gaz i inne paliwa, pozostały, z żeliwa lub 
stali, gdzie indziej niesklasyfikowany 

27.52.12.0*  

29.72.12-53.00 Sprzęt gospodarstwa domowego na paliwo 
ciekłe, z żeliwa lub stali, z ujściem na 
spaliny 

27.52.12.0*  

29.72.12-55.00 Sprzęt gospodarstwa domowego na paliwo 
ciekłe, z żeliwa lub stali, pozostały 

27.52.12.0*  

29.72.12-70.00 Sprzęt gospodarstwa domowego na paliwo 
stałe, z żeliwa lub stali 

27.52.12.0*  

29.72.13 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze 
gorącego powietrza nieelektryczne,  
z żeliwa lub stali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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29.72.13-00.00 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze 
gorącego powietrza nieelektryczne, z żeliwa 
lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.52.13.0 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze 
gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, 
nieelektryczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.72.14 Podgrzewacze wody przepływowe lub 
pojemno ściowe, nieelektryczne 

  

29.72.14-00.10 Podgrzewacze wody przepływowe, gazowe 27.52.14.0* Podgrzewacze wody przepływowe lub 
pojemnościowe, nieelektryczne 

29.72.14-00.20 Podgrzewacze wody pojemnościowe 27.52.14.0*  

29.72.14-00.30 Podgrzewacze domowe do indywidualnego 
centralnego ogrzewania 

27.52.14.0*  

29.72.14-00.40 Kolektory słoneczne 27.52.14.0*  

29.72.14-00.90 Podgrzewacze wody przepływowe lub 
pojemnościowe, nieelektryczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

27.52.14.0*  

29.72.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy 
płytowych i podobnego 
nieelektrycznego sprz ętu domowego 

  

29.72.20-00.00 Części urządzeń, z żeliwa lub stali, objętych 
pozycjami 29.72.11 do 29.72.14-00.90 

27.52.20.0 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy 
płytowych i podobnego nieelektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego 

29.72.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą sprz ętu 
gospodarstwa domowego 
nieelektrycznego 

  

29.72.99-00.00 Usługi związane z produkcją sprzętu 
gospodarstwa domowego nieelektrycznego 

27.52.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją nieelektrycznego sprzętu 
gospodarstwa domowego 

30.01 MASZYNY BIUROWE I ICH CZĘŚCI   

30.01.11 Maszyny do pisania automatyczne  
i maszyny do redagowania tekstu 

  

30.01.11-00.00 Maszyny do pisania automatyczne  
i maszyny do redagowania tekstu 

28.23.11.0* Maszyny do pisania i maszyny do 
redagowania tekstów 

30.01.12 Maszyny do pisania pozostałe   

30.01.12-00.00 Maszyny do pisania pozostałe, elektryczne  
i nieelektryczne 

28.23.11.0*  

30.01.13 Maszyny licz ące i ksi ęgujące, kasy 
rejestruj ące i podobne maszyny 
zawieraj ące urz ądzenia licz ące 

  

30.01.13-20.10 Kalkulatory kieszonkowe 28.23.12.0* Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe 
maszyny elektroniczne z funkcjami 
liczącymi do zapisu, odtwarzania  
i wyświetlania danych 

30.01.13-20.90 Maszyny liczące pozostałe 28.23.12.0*  

  28.23.13.0* Maszyny do księgowania, kasy 
rejestrujące, maszyny do frankowania, 
maszyny do wydawania biletów i podobne 
maszyny, wyposażone w urządzenia 
liczące 

30.01.13-30.00 Maszyny księgujące 
 
 
 

28.23.13.0*  

30.01.13-50.00 Kasy rejestrujące 28.23.13.0*  

30.01.13-70.00 Maszyny do frankowania, maszyny do 
wydawania biletów 

28.23.13.0*  

30.01.14 Części i akcesoria do maszyn do pisania 
i maszyn licz ących 

  

30.01.14-30.00 Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 
30.01.11 i 30.01.12 

28.23.24.0* Części i akcesoria do maszyn do pisania 
oraz maszyn liczących 
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30.01.14-50.00 Części i akcesoria elektronicznych maszyn 
liczących z pozycji 30.01.13 

28.23.24.0* Części i akcesoria do maszyn do pisania 
oraz maszyn liczących 

30.01.21 Fotokopiarki z wbudowanym układem 
optycznym, fotokopiarki stykowe  
i termokopiarki 

  

30.01.21-70.10 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszące 
obraz oryginału bezpośrednio na kopię  
(w procesie bezpośrednim) 

28.23.21.0* Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe 
lub termokopiarki 

30.01.21-70.20 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszące 
obraz oryginału na kopię za pośrednictwem 
dodatkowego nośnika (w procesie 
pośrednim) 

28.23.21.0*  

30.01.21-83.00 Wyświetlarki do odbitek światłoczułych 
fotokopiarki dwufazowe i pozostałe 
fotokopiarki stykowe 

28.23.21.0*  

30.01.21-85.00 Fotokopiarki z wbudowanym systemem 
optycznym, termokopiarki z wyłączeniem 
fotokopiarek elektrostatycznych i drukarek 
termicznych 

28.23.21.0*  

30.01.22 Drukarki offsetowe, arkuszowe, typu 
biurowego 

  

30.01.22-00.00 Maszyny drukarskie offsetowe  
z podawaniem papieru w arkuszach, typu 
biurowego (o formacie arkusza  
<= 22 x 36cm) 

28.23.22.0 Maszyny drukarskie offsetowe  
z podawaniem papieru w arkuszach, typu 
biurowego 

30.01.23 Maszyny biurowe pozostałe   

30.01.23-30.00 Hektografy lub powielacze białkowe 28.23.23.0* Pozostałe maszyny biurowe 

30.01.23-50.10 Maszyny adresujące i maszyny do 
grawiurowania kart adresowych 

28.23.23.0*  

30.01.23-50.20 Maszyny do sortowania, składania, 
kopertowania lub banderolowania poczty, 
maszyny do otwierania, zamykania lub 
pieczętowania poczty oraz maszyny do 
przyklejania lub kasowania znaczków 
pocztowych 

28.23.23.0*  

30.01.23-70.00 Maszyny do sortowania, liczenia lub 
pakowania monet 

28.23.23.0*  

30.01.23-90.10 Urządzenia komputerowe cyfrowe do 
samoobsługi klientów banków (bankomaty) 

28.23.23.0*  

30.01.23-90.90 Maszyny biurowe pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.23.23.0*  

30.01.24 Części i akcesoria do pozostałych 
maszyn biurowych 

  

30.01.24-00.00 Części i akcesoria do pozostałych maszyn 
biurowych (objętych pozycją 30.01.23) 

28.23.25.0 Części i akcesoria do pozostałych 
maszyn biurowych, z wyłączeniem 
fotokopiarek 

30.01.25 Części i akcesoria do fotokopiarek   

30.01.25-00.00 Części i akcesoria do fotokopiarek (objętych 
pozycją 30.01.21) 

28.23.26.0* Części i akcesoria do fotokopiarek 

30.01.90 Usługi instalowania maszyn i urz ądzeń 
biurowych 

  

30.01.90-00.00 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
biurowych 

33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych maszyn 
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  33.20.21.0 Usługi instalowania maszyn do 
księgowania i pozostałych maszyn 
biurowych 

30.01.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą maszyn 
biurowych i ich cz ęści 
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30.01.99-00.00 Usługi związane z produkcją maszyn 
biurowych, księgujących i liczących; ich 
części 

28.23.99.0 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 

30.02 KOMPUTERY I POZOSTAŁE 
URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA 
INFORMACJI 

26.20.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją komputerów i urządzeń 
peryferyjnych 

  33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji pozostałego 
profesjonalnego sprzętu elektronicznego 

30.02.11 Maszyny analogowe lub hybrydowe do 
automatycznego przetwarzania danych 

  

30.02.11-00.10 Maszyny analogowe lub hybrydowe do 
automatycznego przetwarzania danych, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

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 

30.02.11-00.20 Maszyny analogowe lub hybrydowe do 
automatycznego przetwarzania danych, 
pozostałe 

26.20.11.0*  

30.02.12 Przeno śne maszyny cyfrowe do 
automatycznego przetwarzania danych, 
o masie <= 10 kg, takie jak laptopy, 
notebooki i subnotebooki 

  

30.02.12-00.00 26.20.11.0*  

 

Przenośne maszyny cyfrowe do 
automatycznego przetwarzania danych,  
o masie <= 10 kg, takie jak laptopy, 
notebooki i subnotebooki 

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 

30.02.13 Maszyny cyfrowe do automatycznego 
przetwarzania danych zawieraj ące w tej 
samej obudowie co najmniej jednostk ę 
centraln ą oraz urz ądzenia wej ścia  
i wyj ścia, poł ączone lub nie 

  

30.02.13-00.00 Maszyny cyfrowe do automatycznego 
przetwarzania danych zawierające w tej 
samej obudowie co najmniej jednostkę 
centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, 
połączone lub nie 

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 

30.02.14 Maszyny cyfrowe do automatycznego 
przetwarzania danych wyst ępuj ące  
w formie systemów 

  

30.02.14-00.00 Maszyny cyfrowe do automatycznego 
przetwarzania danych występujące  
w formie systemów 

26.20.14.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego 
przetwarzania danych w formie systemów 

30.02.15 Maszyny cyfrowe pozostałe do 
automatycznego przetwarzania danych, 
zawieraj ące lub niezawieraj ące w tej 
samej obudowie jedno lub dwa 
urządzenia nast ępuj ącego typu: 
urządzenia pami ęci, urz ądzenia wej ścia  
i wyj ścia 

  

30.02.15-00.00 Maszyny cyfrowe pozostałe do 
automatycznego przetwarzania danych, 
nawet zawierające lub niezawierające w tej 
samej obudowie jedno lub dwa urządzenia 
następującego typu: urządzenia pamięci, 
urządzenia wejścia i wyjścia 

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 

30.02.16 Urządzenia wej ścia lub wyj ścia, 
zawieraj ące lub niezawieraj ące w tej 
samej obudowie urz ądzenia pami ęci 
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30.02.16-30.00 Drukarki 26.20.16.0* Urządzenia wejścia lub wyjścia, 
zawierające w tej samej obudowie 
urządzenia pamięci lub ich 
niezawierające 

30.02.16-50.00 Klawiatury 26.20.16.0*  

30.02.16-70.10 Monitory 26.20.16.0*  

  26.20.17.0* Monitory i projektory, wykorzystywane 
głównie w systemach automatycznego 
przetwarzania danych 

30.02.16-70.20 26.20.16.0*  

 

Urządzenia wejścia lub wyjścia 
obsługiwane przez klientów, cyfrowe 26.20.17.0*  

30.02.16-70.90 26.20.16.0*  

 

Urządzenia wejścia - wyjścia, pozostałe 
(skanery, plotery, maszyny itp.) 26.20.17.0*  

  26.20.18.0* Urządzenia wykonujące co najmniej dwie 
z następujących funkcji: drukowanie, 
skanowanie, kopiowanie, faksowanie 

30.02.16-80.00 26.20.16.0*  
 

Urządzenia wejścia lub wyjścia, 
zawierające lub niezawierające w tej samej 
obudowie urządzenia pamięci do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

26.20.17.0*  

30.02.17 Urządzenia pami ęci   

30.02.17-00.10 Urządzenia pamięci do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

26.20.21.0* Jednostki pamięci 

30.02.17-30.00 Urządzenia pamięci centralnej 26.20.21.0*  

30.02.17-55.00 Jednostki pamięci dyskowej optyczne, 
także magnetooptyczne 

26.20.21.0*  

30.02.17-57.00 Napędy dysków twardych i dyskietek 26.20.21.0*  

30.02.17-70.00 Urządzenia pamięci magnetycznej 
taśmowej 

26.20.21.0*  

30.02.17-90.00 Urządzenia pamięci, pozostałe 26.20.21.0*  

30.02.18 Urządzenia pozostałe do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

30.02.18-00.00 Urządzenia pozostałe do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych 

30.02.19 Części i akcesoria do komputerów   

30.02.19-00.00 Części i akcesoria do komputerów  
i pozostałych maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych 

26.20.40.0 Części i akcesoria do komputerów  
i urządzeń peryferyjnych 

30.02.20 Usługi składania modułów 
komputerowych 

  

30.02.20-00.00 Usługi składania modułów komputerowych 26.20.91.0 Usługi związane z produkcją komputerów 
i urządzeń peryferyjnych 

30.02.90 Usługi instalowania komputerów  
i pozostałego sprz ętu do przetwarzania 
danych 

  

30.02.90-00.00 33.20.42.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
urządzeń elektronicznych 

 

Usługi instalowania komputerów  
i pozostałego sprzętu do przetwarzania 
danych 
 

62.09.10.0* Usługi instalowania komputerów  
i urządzeń peryferyjnych 
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31.10.10 Silniki o mocy wyj ściowej <= 37,5 W; 

pozostałe silniki pr ądu stałego; 
prądnice pr ądu stałego  

  

31.10.10-10.10 Silniki synchroniczne o mocy wyjściowej 
<= 18 W  

27.11.10.0* Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; 
pozostałe silniki prądu stałego; prądnice 
prądu stałego 

31.10.10-10.20 Silniki uniwersalne prądu stałego   
i przemiennego o mocy wyjściowej   
<= 37,5 W 

27.11.10.0*  

31.10.10-10.30 Silniki prądu przemiennego o mocy 
wyjściowej <= 37,5 W 

27.11.10.0*  

31.10.10-10.40 Silniki prądu stałego o mocy wyjściowej 
<= 37,5 W 

27.11.10.0*  

31.10.10-30.10 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 37,5 W, ale <= 750 W,  do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych  

27.11.10.0*  

31.10.10-30.90 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 37,5 W, ale <= 750 W, 
pozostałe 

27.11.10.0*  

31.10.10-53.00 Silniki prądu stałego i prądnice o mocy 
wyjściowej > 750 W, ale <= 7,5 kW 

27.11.10.0*  

31.10.10-55.00 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 7,5 kW, ale <= 75 kW, inne 
niż stosowane w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.10.0*  

31.10.10-60.00 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW,  do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.10.0*  

31.10.10-70.10 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 75 kW, ale <= 375 kW, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych  

27.11.10.0*  

31.10.10-70.90 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 75 kW, ale <= 375 kW, 
pozostałe 

27.11.10.0*  

31.10.10-80.00 Silniki trakcyjne prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 375 kW 

27.11.10.0*  

31.10.10-93.00 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 375 kW, ale <= 750 kW, inne 
niż stosowane w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.10.0*  

31.10.10-94.00 Prądnice prądu stałego o mocy wyjściowej 
> 375 kW, do stosowania  w cywilnych 
statkach powietrznych  

27.11.10.0*  

31.10.10-95.00 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej > 750 kW, inne niż stosowane 
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.10.0*  

31.10.21 Silniki uniwersalne pr ądu stałego 
i przemiennego o mocy wyj ściowej  
> 37,5 W 

  

31.10.21-00.10 Silniki uniwersalne prądu stałego   
i przemiennego o mocy wyjściowej   
> 37,5 W, do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

27.11.21.0* Silniki uniwersalne prądu stałego  
i przemiennego, o mocy wyjściowej  
 > 37,5 W 

31.10.21-00.90 Silniki uniwersalne prądu stałego   
i przemiennego o mocy wyjściowej   
> 37,5 W, pozostałe 

27.11.21.0*  

31.10.22 Silniki pr ądu przemiennego, 
jednofazowe 

  

31.10.22-30.00 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe 
o mocy wyjściowej  <= 750 W 

27.11.22.0* Silniki prądu przemiennego 
jednofazowe 
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31.10.22-50.00 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe 
o mocy wyjściowej > 750 W 

27.11.22.0* Silniki prądu przemiennego 
jednofazowe 

31.10.22-80.00 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe, 
o mocy wyjściowej > 735 W, ale  
<= 150 kW, do stosowania  w cywilnych 
statkach powietrznych 

27.11.22.0*  

31.10.23 Silniki pr ądu przemiennego, 
wielofazowe o mocy wyj ściowej  
 <= 750 W 

  

31.10.23-00.10 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej  <= 750 W, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.23.0* Silniki prądu przemiennego 
wielofazowe, o mocy wyjściowej  
<= 750 W 

31.10.23-00.90 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej  <= 750 W, pozostałe 

27.11.23.0*  

31.10.24 Silniki pr ądu przemiennego, 
wielofazowe, o mocy wyj ściowej  
 > 750 W, ale <= 75 kW 

  

31.10.24-00.10 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej > 750 W, ale  
<= 75 kW, do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

27.11.24.0* Silniki prądu przemiennego 
wielofazowe, o mocy wyjściowej  
> 750 W, ale <= 75 kW 

31.10.24-03.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej > 0,75 kW, ale  
<= 7,5 kW, inne niż stosowane  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.24.0*  

31.10.24-05.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej > 7,5 kW, ale  
<= 37 kW, inne niż stosowane  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.24.0*  

31.10.24-07.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej > 37 kW, ale  
<= 75 kW, inne niż stosowane  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.24.0*  

31.10.25 Silniki pr ądu przemiennego 
wielofazowe, o mocy wyj ściowej 
> 75 kW 

  

31.10.25-30.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej  > 75 kW, trakcyjne 

27.11.25.0* Silniki prądu przemiennego 
wielofazowe, o mocy wyjściowej  
> 75 kW 

31.10.25-40.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej > 75 kW, ale  
<= 375 kW, z wyłączeniem silników 
trakcyjnych i silników stosowanych  
w cywilnych statkach powietrznych  

27.11.25.0*  

31.10.25-50.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej  <= 150 kW, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.25.0*  

31.10.25-60.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej  > 375 kW, ale  
<= 750 kW,  z wyłączeniem trakcyjnych 

27.11.25.0*  

31.10.25-90.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe 
o mocy wyjściowej  > 750 kW,  
z wyłączeniem trakcyjnych 

27.11.25.0*  

31.10.26 Prądnice pr ądu przemiennego 
(alternatory) 

  

31.10.26-10.10 Prądnice synchroniczne do agregatów 
spalinowo-elektrycznych o mocy 
wyjściowej <= 7,5 kVA, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.26.0* Prądnice prądu przemiennego 
(alternatory) 

31.10.26-10.20 Prądnice synchroniczne do agregatów 
spalinowo-elektrycznych o mocy 
wyjściowej <= 7,5 kVA, pozostałe 

27.11.26.0*  
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31.10.26-10.30 Prądnice synchroniczne do agregatów 
spalinowo-elektrycznych o mocy 
wyjściowej > 7,5 kVA, ale <= 75 kVA do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.26.0* Prądnice prądu przemiennego 
(alternatory) 

31.10.26-10.40 Prądnice synchroniczne do agregatów 
spalinowo-elektrycznych o mocy 
wyjściowej > 7,5 kVA, ale <= 75 kVA, 
pozostałe  

27.11.26.0*  

31.10.26-10.90 Prądnice prądu przemiennego o mocy 
wyjściowej <=75 kVA, pozostałe 

27.11.26.0*  

31.10.26-30.00 Prądnice prądu przemiennego o mocy 
wyjściowej > 75 kVA, ale <= 375 kVA 

27.11.26.0*  

31.10.26-50.10 Prądnice prądu przemiennego o mocy 
wyjściowej > 375 kVA, ale <= 750 kVA, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.26.0*  

31.10.26-50.90 Prądnice prądu przemiennego o mocy 
wyjściowej > 375 kVA, ale  <= 750 kVA, 
pozostałe 

27.11.26.0*  

31.10.26-70.00 Prądnice prądu przemiennego, o mocy 
wyjściowej > 750 kVA 

27.11.26.0*  

31.10.31 Zespoły pr ądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewn ętrznego spalania  
o zapłonie samoczynnym 

  

31.10.31-00.10 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej <= 75 kVA, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.31.0* Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym 

31.10.31-13.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej <=7,5 kVA, inne niż stosowane 
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.31.0*  

31.10.31-15.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej > 7,5 kVA, ale <= 75 kVA 

27.11.31.0*  

31.10.31-30.10 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej > 75 kVA, ale <= 375 kVA, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.31.0*  

31.10.31-30.90 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania  
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej > 75 kVA, ale <= 375 kVA, 
pozostałe 

27.11.31.0*  

31.10.31-50.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej > 375 kVA, ale <= 750 kVA, 
inne niż stosowane w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.31.0*  

31.10.31-60.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym o mocy 
wyjściowej > 375 kVA, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.31.0*  

31.10.31-73.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
wysokoprężnymi, o mocy wyjściowej  
> 750 kVA, ale <= 2000 kVA 

27.11.31.0*  
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31.10.31-75.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
wysokoprężnymi, o mocy wyjściowej   
> 2000 kVA 

27.11.31.0* Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie samoczynnym 

31.10.32 Zespoły pr ądotwórcze z silnikami   
o zapłonie iskrowym; pozostałe 
zespoły pr ądotwórcze; elektryczne 
przetwornice jednotwornikowe 

  

31.10.32-00.10 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie iskrowym, do stosowania   
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.32.0* Zespoły prądotwórcze z silnikami  
o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły 
prądotwórcze; elektryczne przetwornice 
jednotwornikowe 

31.10.32-33.00 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie iskrowym, o mocy wyjściowej 
<= 7,5 kVA 

27.11.32.0*  

31.10.32-35.10 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie iskrowym, o mocy wyjściowej  
> 7,5 kVA, ale <= 375 kVA 

27.11.32.0*  

31.10.32-35.20 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie iskrowym, o mocy wyjściowej  
> 375 kVA, ale <= 750 kVA 

27.11.32.0*  

31.10.32-35.30 Zespoły prądotwórcze z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania   
o zapłonie iskrowym, o mocy wyjściowej  
> 750 kVA 

27.11.32.0*  

31.10.32-50.10 Zespoły prądotwórcze pozostałe, 
włączając turbogeneratory, zespoły 
prądotwórcze do urządzeń spawających 
bez głowic/przyrządów do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 
(z wyłączeniem  z kompresją), z silnikami 
tłokowymi wewnętrznego spalania  
o zapłonie iskrowym 

27.11.32.0*  

31.10.32-50.90 27.11.32.0*  
 

Zespoły prądotwórcze pozostałe, 
włączając turbogeneratory, zespoły 
prądotwórcze do urządzeń spawających 
bez głowic/przyrządów  (z wyłączeniem  
z kompresją),  z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie 
iskrowym 

28.11.24.0 Turbiny wiatrowe 

31.10.32-70.10 Przetwornice jednotwornikowe, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.32.0*  

31.10.32-70.90 Przetwornice jednotwornikowe, pozostałe 27.11.32.0*  
31.10.41 Transformatory z ciekłym dielektrykiem   
31.10.41-30.10 Transformatory z ciekłym dielektrykiem  

o mocy wyjściowej  <= 16 kVA  
27.11.41.0* Transformatory z ciekłym dielektrykiem 

31.10.41-30.20 Transformatory z ciekłym dielektrykiem  
o mocy wyjściowej  > 16 kVA, ale  
<= 650 kVA  

27.11.41.0*  

31.10.41-53.00 Transformatory z ciekłym dielektrykiem  
o mocy wyjściowej  > 650 kVA, ale  
<= 1 600 kVA 

27.11.41.0*  

31.10.41-55.00 Transformatory z ciekłym dielektrykiem  
o mocy wyjściowej  > 1600 kVA, ale  
<= 10 000 kVA 

27.11.41.0*  

31.10.41-70.00 Transformatory z ciekłym dielektrykiem  
o mocy wyjściowej  > 10 000 kVA 

27.11.41.0*  

31.10.42 Transformatory pozostałe, o mocy 
wyj ściowej <= 16 kVA 
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31.10.42-33.00 Transformatory pomiarowe, o mocy 
wyjściowej <= 1 kVA, włączając do 
pomiaru napięcia, inne niż stosowane  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.42.0* Pozostałe transformatory o mocy 
wyjściowej <= 16 kVA 

31.10.42-34.00 Transformatory pomiarowe o mocy 
wyjściowej <= 1 kVA, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.42.0*  

31.10.42-35.00 Transformatory pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
<= 1 kVA 

27.11.42.0*  

31.10.42-53.00 Transformatory pomiarowe włączając do 
pomiaru napięcia, o mocy wyjściowej  
> 1 kVA, ale <= 16 kVA, inne niż 
stosowane w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.11.42.0*  

31.10.42-54.00 Transformatory pomiarowe o mocy 
wyjściowej > 1 kVA, ale <= 16 kVA,   
do stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych  

27.11.42.0*  

31.10.42-55.00 Transformatory pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 1 kVA, ale <= 16 kVA 

27.11.42.0*  

31.10.43 Transformatory pozostałe o mocy 
wyj ściowej > 16 kVA  

  

31.10.43-00.10 Transformatory o mocy wyjściowej   
> 16 kVA, ale <= 500 kVA, do stosowania 
w cywilnych statkach powietrznych 

27.11.43.0* Pozostałe transformatory o mocy 
wyjściowej > 16 kVA 

31.10.43-30.10 Transformatory, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 16 kVA, ale <= 20 kVA,  z chłodzeniem 
powietrznym (suche) 

27.11.43.0*  

31.10.43-30.20 Transformatory, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 20 kVA, ale <= 500 kVA,  z chłodzeniem 
powietrznym (suche) 

27.11.43.0*  

31.10.43-30.90 Transformatory, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 16 kVA, ale <= 500 kVA, pozostałe 

27.11.43.0*  

31.10.43-50.11 Transformatory mocy wyjściowej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, o mocy  
> 500 kVA, ale <= 1600 kVA,   
z chłodzeniem powietrznym (suche) 

27.11.43.0*  

31.10.43-50.19 Transformatory mocy wyjściowej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane,  o mocy  
> 500 kVA, ale <= 1600 kVA, pozostałe 

27.11.43.0*  

31.10.43-50.21 Transformatory mocy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 1600 kVA, z chłodzeniem powietrznym 
(suche) 

27.11.43.0*  

31.10.43-50.29 Transformatory mocy, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 1600 kVA, pozostałe 

27.11.43.0*  

31.10.43-50.91 Transformatory, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 500 kVA, z chłodzeniem powietrznym 
(suche) 

27.11.43.0*  

31.10.43-50.99 Transformatory, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, o mocy wyjściowej  
> 500 kVA, pozostałe 

27.11.43.0*  

31.10.50 Stateczniki do lamp wyładowczych lub 
rurowych; przekształtniki; pozostałe 
cewki indukcyjne 
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31.10.50-12.00 Stateczniki lamp wyładowczych,   
z włączeniem lamp wyładowczych 
rurowych, do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

27.11.50.0* Stateczniki lamp wyładowczych lub 
rurowych; przekształtniki; pozostałe 
wzbudniki 

31.10.50-13.00 Cewki indukcyjne do lamp wyładowczych, 
także rurowych 

27.11.50.0*  

31.10.50-15.00 Stateczniki lamp wyładowczych, także 
rurowych pozostałe, z wyłączeniem cewek 
indukcyjnych 

27.11.50.0*  

31.10.50-23.00 Prostowniki półprzewodnikowe 
polikrystaliczne 

27.11.50.0*  

31.10.50-33.00 Urządzenia do ładowania akumulatorów 27.11.50.0*  
31.10.50-35.00 Prostowniki 27.11.50.0*  
31.10.50-40.00 Przekształtniki do urządzeń 

telekomunikacyjnych, do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych  
i do urządzeń do tych maszyn 

27.11.50.0*  

31.10.50-53.00 Falowniki o mocy <= 7,5 kVA 27.11.50.0*  
31.10.50-55.00 Falowniki o mocy > 7,5 kVA 27.11.50.0*  
31.10.50-60.00 Przekształtniki do stosowania   

w cywilnych statkach powietrznych 
27.11.50.0*  

31.10.50-70.00 Przekształtniki pozostałe 27.11.50.0*  
31.10.50-80.10  Wzbudniki do stosowania w cywilnych 

statkach powietrznych 
27.11.50.0*  

31.10.50-80.90 Wzbudniki pozostałe 27.11.50.0*  
31.10.61 Części do silników elektrycznych  

i prądnic  
  

31.10.61-00.00 Części i wyposażenie nadające się do 
maszyn ujętych w pozycjach od  
31.10.10-10 do 31.10.32-70.90 

27.11.61.0 Części silników elektrycznych i prądnic 

31.10.62 Części transformatorów, cewek 
indukcyjnych i przekształtników 

  

31.10.62-03.00 Rdzenie ferrytowe do transformatorów  
i wzbudników 

27.11.62.0* Części transformatorów, wzbudników  
i przekształtników 

31.10.62-05.10 Zespoły elektroniczne maszyn objętych 
pozycją 31.10.50-80  

27.11.62.0*  

31.10.62-05.20 Części transformatorów i wzbudników, 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem rdzeni 
ferrytowych 

27.11.62.0*  

31.10.62-07.10 Zespoły elektroniczne maszyn objętych 
pozycją 31.10.50-40.00 

27.11.62.0*  

31.10.62-07.90 Części przekształtników pozostałych 27.11.62.0*  
31.10.91 Usługi instalowania silników 

elektrycznych, pr ądnic 
i transformatorów 

  

31.10.91-00.00 Usługi instalowania silników 
elektrycznych, prądnic  i transformatorów 

33.20.50.0* Usługi instalowania urządzeń 
elektrycznych 

31.10.92 Usługi napraw, konserwacji 
i przezwajania silników elektrycznych, 
prądnic i transformatorów 

  

31.10.92-00.00 Usługi naprawy, konserwacji  
i przezwajania elektrycznych silników, 
prądnic i transformatorów 

33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

  33.14.11.0* Usługi naprawy i konserwacji silników 
elektrycznych, prądnic, transformatorów 
oraz aparatury rozdzielczej  
i sterowniczej energii elektrycznej 

31.10.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą silników 
elektrycznych, pr ądnic  
i transformatorów 

  

31.10.99-00.00 Usługi 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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31.20.10 Aparatura elektryczna do przeł ączania  
i zabezpieczania obwodów 
elektrycznych do napi ęć > 1000 V 

  

31.20.10-10.00 Bezpieczniki do napięć > 1000 V 27.12.10.0* Aparatura elektryczna do przełączania  
i zabezpieczania obwodów 
elektrycznych do napięć > 1000 V 

31.20.10-30.00 Wyłączniki automatyczne, do napięć   
> 1000 V, ale <= 72,5 kV 

27.12.10.0*  

31.20.10-40.00 Wyłączniki automatyczne, do napięć   
> 72,5 kV 

27.12.10.0*  

31.20.10-53.00 Odłączniki i przełączniki do napięć  
 > 1000 V, ale <= 72,5 kV 

27.12.10.0*  

31.20.10-55.00 Odłączniki i przełączniki, do napięć   
> 72,5 kV 

27.12.10.0*  

31.20.10-70.00 Odgromniki, ograniczniki napięcia, 
ochronniki przepięciowe do napięć   
> 1000 V 

27.12.10.0*  

31.20.10-90.00 Urządzenia do łączenia  i zabezpieczania 
obwodów elektrycznych, do napięć  
> 1000 V, pozostałe 

27.12.10.0*  

31.20.21 Bezpieczniki do napi ęć <= 1000 V   
31.20.21-30.00 Bezpieczniki do napięć <= 1000 V i dla 

prądów o natężeniu <= 10A 
27.12.21.0* Bezpieczniki do napięć <= 1000 V 

31.20.21-50.00 Bezpieczniki do napięć <= 1000 V i dla 
prądów o natężeniu > 10 A, ale <= 63 A 

27.12.21.0*  

31.20.21-70.00 Bezpieczniki do napięć <= 1000 V i dla 
prądów o natężeniu > 63 A 

27.12.21.0*  

31.20.22 Wyłączniki automatyczne do napi ęć  
<= 1000 V 

  

31.20.22-30.00 Wyłączniki automatyczne do napięć  
<= 1000 V i dla prądów o natężeniu  
 <= 63 A 

27.12.22.0* Wyłączniki automatyczne do napięć   
<= 1000 V 

31.20.22-50.00 Wyłączniki automatyczne do napięć  
<= 1000 V i dla prądów o natężeniu > 63A 

27.12.22.0*  

31.20.23 Aparatura do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, do napi ęć  
<= 1000 V 

  

31.20.23-30.00 Aparatura do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych, pozostała,  do napięć  
<= 1000 V i dla prądów  o natężeniu   
<= 16A, z wyłączeniem bezpieczników  
i wyłączników automatycznych 

27.12.23.0* Aparatura do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych do napięć <= 1000 V, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

31.20.23-50.00 Aparatura do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych pozostała,  do napięć  
<= 1000 V i prądów  o natężeniu  
> 16A, ale <= 125A,  z wyłączeniem 
bezpieczników  i wyłączników 
automatycznych 

27.12.23.0*  

31.20.23-70.00 Aparatura do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych, pozostała, do napięć  
<= 1000 V i prądów o natężeniu > 125A,  
z wyłączeniem bezpieczników  
i wyłączników automatycznych 

27.12.23.0*  

31.20.24 Przekaźniki do napi ęć <= 1000 V   
31.20.24-33.00 Przekaźniki do napięć <= 60 V i dla 

prądów o natężeniu <= 2 A 
27.12.24.0* Przekaźniki do napięć <= 1000 V 

31.20.24-35.00 Przekaźniki do napięć <= 60 V i dla 
prądów o natężeniu > 2A 

27.12.24.0*  

31.20.24-50.00 Przekaźniki i styczniki do napięć  > 60V, 
ale <= 1000 V 

27.12.24.0*  

31.20.25 Przełączniki pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane do napi ęć 
 <= 1000 V 
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31.20.25-00.10 Przełączniki do napięć <= 1000 V, do 
obwodów mocy oraz przełączniki 
przemysłowe 

27.33.11.0* Przełączniki do napięć <= 1000 V 

31.20.25-00.20 Przełączniki do napięć <= 1000 V, do 
obwodów sterujących i dodatkowych 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.30 Przełączniki do napięć <= 1000 V, do 
urządzeń elektronicznych 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.40 Przełączniki do napięć <= 1000 V, do 
użytku przemysłowego 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.50 Przełączniki elektromechaniczne do 
napięć <= 1000 V, do urządzeń 
elektrycznych 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.60 Przełączniki do napięć <= 1000 V, do 
urządzeń elektrycznych, o działaniu 
elektronicznym 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.70 Przełączniki elektromechaniczne do 
napięć <= 1000 V, do zamontowania na 
stałe 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.80 Przełączniki elektroniczne do napięć  
<= 1000 V, do zamontowania na stałe 

27.33.11.0*  

31.20.25-00.90 Przełączniki programowalne, ograniczniki 
ładowania i przełączniki czasowe, do 
napięć <= 1000 V 

27.33.11.0*  

31.20.26 Oprawy lamp do napi ęć <= 1000 V   
31.20.26-00.00 Oprawki lamp (źródeł światła), do napięć 

<= 1000 V 
27.33.12.0 Oprawy lamp do napięć <= 1000 V 

31.20.27 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne 
rodzaje aparatury ł ączeniowej lub 
zabezpieczaj ącej obwody elektryczne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.11.40.0* Części lamp elektronowych  
i elektronopromieniowych oraz 
pozostałe elementy elektroniczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

31.20.27-10.00 Wtyczki i gniazda wtykowe do kabli 
koncentrycznych, do napięć <= 1000 V 

27.33.13.0* Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne 
rodzaje aparatury łączeniowej lub 
zabezpieczającej obwody elektryczne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

31.20.27-30.00 Wtyczki i gniazda wtykowe do obwodów 
drukowanych, do napięć  <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.10 Wtyczki i gniazda wtykowe, do 
zamontowania na stałe, do stosowania  
w przemyśle, do napięć <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.20 Wtyczki do stosowania  w gospodarstwie 
domowym, do napięć  <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.30 Gniazda wtykowe do zamontowania na 
stałe, do stosowania w gospodarstwie 
domowym, do napięć <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.40 Łączniki o przekroju okrągłym do napięć 
<= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.50 Łączniki o przekroju prostokątnym do 
napięć <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.60 Łączniki światłowodowe do napięć   
<= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-50.70 Gniazda wtykowe do napięć <= 1000 V, 
pozostałe 

27.33.13.0*  

31.20.27-60.00 Elementy składowe do obwodów 
elektrycznych, do napięć <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-70.00 Złącza i elementy połączeniowe dla 
przewodów i kabli, do napięć <= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.27-80.00 Aparatura do łączenia lub zabezpieczania 
obwodów elektrycznych, pozostała, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, do napięć  
<= 1000 V 

27.33.13.0*  

31.20.31 Urządzenia rozdzielcze  i sterownicze, 
wyposa żone  w aparatur ę łączeniow ą 
lub zabezpieczaj ącą do napi ęć  
<= 1000 V 
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31.20.31-30.00 Panele do sterowania cyfrowego  
z wbudowanym urządzeniem do 
automatycznego przetwarzania danych, 
do napięć <= 1000 V 

27.12.31.0* Tablice i inne urządzenia sterujące, 
wyposażone w aparaturę łączeniową 
lub zabezpieczającą do napięć   
<= 1000 V 

31.20.31-50.00 Urządzenia sterujące z programowalną 
pamięcią, do napięć <= 1000 V 

27.12.31.0*  

31.20.31-70.11 Szafy sterownicze 27.12.31.0*  
31.20.31-70.12 Tablice rozdzielcze mocy 27.12.31.0*  
31.20.31-70.20 Tablice licznikowe do mocowania 

przyrządów pomiarowych i panele do 
instalacji, do napięć <= 1000 V 

27.12.31.0*  

31.20.31-70.91 Pulpity sterownicze do automatyki 
przemysłowej 

27.12.31.0*  

31.20.31-70.99 Panele do sterowania cyfrowego, do 
napięć <= 1000 V, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.12.31.0*  

31.20.32 Urządzenia rozdzielcze i sterownicze 
wyposa żone w aparatur ę łączeniow ą 
lub zabezpieczaj ącą, do napi ęć   
> 1000 V 

  

31.20.32-03.00 Panele do sterowania, do napięć   
> 1000 V, ale <= 72,5 kV 

27.12.32.0* Tablice i inne urządzenia sterujące, 
wyposażone w aparaturę łączeniową 
lub zabezpieczającą do napięć   
> 1000 V 

31.20.32-05.00 Panele do sterowania do napięć  
 > 72,5 kV 

27.12.32.0*  

31.20.40 Części elektrycznych urz ądzeń 
rozdzielczych lub kontrolnych  

  

31.20.40-30.00 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy  
i pozostałe układy wsporcze dla wyrobów 
objętych pozycją od 31.20.31-30.00 do 
31.20.32-05.00, niewyposażone w 
przynależną do nich aparaturę 

27.12.40.0* Części do aparatury rozdzielczej  
i sterowniczej energii elektrycznej 

31.20.40-90.00 Części urządzeń ujętych w pozycjach od 
31.20.10-10.10 do 31.20.32-05.00, 
pozostałe 

27.12.40.0*  

31.20.91 Usługi instalowania elektrycznej 
aparatury rozdzielczej i kontrolnej 

  

31.20.91-00.00 Usługi instalowania elektrycznej aparatury 
rozdzielczej i kontrolnej 

33.20.50.0* Usługi instalowania urządzeń 
elektrycznych 

31.20.92 Usługi napraw i konserwacji 
elektrycznej aparatury rozdzielczej  
i kontrolnej 

  

31.20.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji elektrycznej 
aparatury rozdzielczej i kontrolnej 

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 

31.20.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
elektrycznej aparatury rozdzielczej  
i kontrolnej 

  

31.20.99-00.00 Usługi związane z produkcją elektrycznej 
aparatury rozdzielczej  i kontrolnej 

27.12.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją aparatury rozdzielczej   
i sterowniczej energii elektrycznej 

  27.33.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją sprzętu instalacyjnego 

31.30.11 Drut nawojowy izolowany 27.90.12.0* Izolatory elektryczne; elementy 
izolacyjne maszyn i urządzeń 
elektrycznych; przewody rurowe do 
kabli elektrycznych 

  33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

31.30.11-30.10 Drut nawojowy lakierowany lub 
emaliowany miedziany 

27.32.11.0* Drut nawojowy izolowany 
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31.30.11-30.20 Drut nawojowy lakierowany lub 
emaliowany aluminiowy 

27.32.11.0* Drut nawojowy izolowany 

31.30.11-30.90 Drut nawojowy lakierowany lub 
emaliowany pozostały 

27.32.11.0*  

31.30.11-50.10 Drut nawojowy miedziany pozostały 27.32.11.0*  
31.30.11-50.20 Drut nawojowy aluminiowy pozostały 27.32.11.0*  
31.30.11-50.90 Drut nawojowy pozostały, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 
27.32.11.0*  

31.30.12 Kabel koncentryczny i pozostałe 
elektryczne przewody koncentryczne 

27.90.12.0* Izolatory elektryczne; elementy 
izolacyjne maszyn i urządzeń 
elektrycznych; przewody rurowe do 
kabli elektrycznych 

  33.14.19.0*  
31.30.12-00.11 - z żyłami jednodrutowymi 27.32.12.0* Kabel koncentryczny i pozostałe 

przewody elektryczne koncentryczne 
31.30.12-00.12 - z żyłami wielodrutowymi 27.32.12.0*  
31.30.12-00.19 Kable koncentryczne i pozostałe 

koncentryczne przewody elektryczne do 
transmisji danych i celów sterowniczych, 
wyposażone w złączki lub 
niewyposażone, miedziane, pozostałe 

27.32.12.0*  

31.30.12-00.90 Kable koncentryczne i pozostałe 
koncentryczne przewody elektryczne do 
transmisji danych i celów sterowniczych, 
wyposażone w złączki lub 
niewyposażone, pozostałe 

27.32.12.0*  

31.30.13 27.90.12.0*  
 

Przewody elektryczne, do napi ęć   
<= 1000 V, pozostałe 33.14.19.0*  

31.30.13-30.00 Przewody elektryczne stosowane  
w telekomunikacji, wyposażone w złączki 
lub niewyposażone, do napięć <= 80 V,  
w rodzaju stosowanych w telekomunikacji  

27.32.13.0* Pozostałe przewody elektryczne do 
napięć <= 1 000 V 

31.30.13-50.00 Przewody elektryczne pozostałe  (m.in. do 
przesyłania danych  i sterowania), 
wyposażone w złączki lub 
niewyposażone, do napięć <= 80 V  

27.32.13.0*  

31.30.13-70.11 Przewody elektryczne wyposażone   
w złączki, do napięć >80 V, ale   
<= 1000 V, w rodzaju stosowanych   
w telekomunikacji 

27.32.13.0*  

31.30.13-70.19 Przewody elektryczne wyposażone  
w złączki, do napięć >80 V, ale  
<= 1000 V, pozostałe 

27.32.13.0*  

31.30.13-70.20 Przewody elektryczne niewyposażone  
w złączki, do napięć > 80 V, ale  
<= 1000 V, o średnicy pojedynczego 
przewodu <= 0,51 mm 

27.32.13.0*  

31.30.13-70.30 Przewody elektryczne niewyposażone  
w złączki, do napięć = 1000 V  

27.32.13.0*  

31.30.13-70.90 Przewody elektryczne niewyposażone  
w złączki, do napięć > 80 V, ale   
< 1000 V, pozostałe  

27.32.13.0*  

31.30.14 27.90.12.0*  
 

Przewody elektryczne do napi ęć  
> 1000 V 33.14.19.0*  

31.30.14-00.11 Kable elektroenergetyczne z żyłami 
miedzianymi 

27.32.14.0* Pozostałe przewody elektryczne do 
napięć > 1 000 V 

31.30.14-00.12 Kable elektroenergetyczne z żyłami 
aluminiowymi 

27.32.14.0*  

31.30.14-00.13 Kable elektroenergetyczne z żyłami 
innymi niż aluminiowe i miedziane 

27.32.14.0*  

31.30.14-00.21 Przewody elektryczne do napięć   
> 1000 V, pozostałe miedziane 

27.32.14.0*  

31.30.14-00.29 Przewody elektryczne do napięć   
> 1000 V, pozostałe 

27.32.14.0*  
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31.30.15 Kable z włókien światłowodowych, 
indywidualnie powlekanych 

  

31.30.15-00.10 Kable światłowodowe używane   
w telekomunikacji 

27.31.11.0* Kable światłowodowe z włókien 
indywidualnie powlekanych 

31.30.15-00.91 Kable światłowodowe do przesyłania 
danych (używane w sprzęcie 
komputerowym) 

27.31.11.0*  

31.30.15-00.92 Kable światłowodowe do przesyłania 
obrazu 

27.31.11.0*  

31.30.15-00.93 Kable światłowodowe energetyczne 27.31.11.0*  
31.30.15-00.94 Kable światłowodowe oświetlające 27.31.11.0*  
31.30.15-00.99 Kable światłowodowe pozostałe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
27.31.11.0*  

31.30.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
izolowanych kabli elektrycznych, 
przewodów i drutów 

  

31.30.99-00.00 Usługi związane z produkcją izolowanych 
kabli elektrycznych, przewodów i drutów 

27.31.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją kabli światłowodowych 

  27.32.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych 
elektronicznych i elektrycznych 
przewodów i kabli 

31.40.11 Ogniwa i baterie galwaniczne   
31.40.11-11.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, alkaliczne, 

z ditlenkiem manganu, cylindryczne 
27.20.11.0* Ogniwa i baterie galwaniczne 

31.40.11-12.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, alkaliczne, 
z ditlenkiem manganu, okrągłe płaskie 

27.20.11.0*  

31.40.11-13.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, alkaliczne, 
z ditlenkiem manganu, pozostałe 

27.20.11.0*  

31.40.11-15.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, pozostałe, 
z ditlenkiem manganu, cylindryczne 

27.20.11.0*  

31.40.11-17.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, pozostałe, 
z ditlenkiem manganu, okrągłe płaskie 

27.20.11.0*  

31.40.11-19.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, pozostałe, 
z ditlenkiem manganu 

27.20.11.0*  

31.40.11-23.00 Ogniwa i baterie galwaniczne,   
z tlenkiem rtęci, cylindryczne 

27.20.11.0*  

31.40.11-25.00 Ogniwa i baterie galwaniczne,  
z tlenkiem rtęci, okrągłe płaskie 

27.20.11.0*  

31.40.11-27.00 Ogniwa i baterie galwaniczne,  
z tlenkiem rtęci, pozostałe 

27.20.11.0*  

31.40.11-33.00 Ogniwa i baterie galwaniczne,  
z tlenkiem srebra, cylindryczne 

27.20.11.0*  

31.40.11-35.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, 
z tlenkiem srebra, okrągłe płaskie 

27.20.11.0*  

31.40.11-37.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, z tlenkiem 
srebra, pozostałe 

27.20.11.0*  

31.40.11-51.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, litowe, 
cylindryczne 

27.20.11.0*  

31.40.11-52.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, litowe, 
okrągłe płaskie 

27.20.11.0*  

31.40.11-53.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, litowe, 
pozostałe 

27.20.11.0*  

31.40.11-55.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-
cynkowe, cylindryczne 

27.20.11.0*  

31.40.11-56.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-
cynkowe, okrągłe płaskie 

27.20.11.0*  

31.40.11-58.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-
cynkowe, pozostałe 

27.20.11.0*  

31.40.11-73.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, 
cylindryczne, pozostałe 

27.20.11.0*  

31.40.11-75.00 Ogniwa i baterie galwaniczne, okrągłe 
płaskie, pozostałe 

27.20.11.0*  
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31.40.11-79.10 Ogniwa i suche baterie węglano–cynowe 
o napięciu > = 5,5 V, ale  < 6,5 V 

27.20.11.0* Ogniwa i baterie galwaniczne 

31.40.11-79.90 Ogniwa i baterie galwaniczne, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.20.11.0*  

31.40.12 Części ogniw i baterii galwanicznych   
31.40.12-00.00 Części ogniw i baterii galwanicznych 

ujętych w pozycjach  od 31.40.11-11.00 
do 31.40.11-79.90 

27.20.12.0 Części ogniw i baterii galwanicznych 

31.40.21 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
stosowane do uruchamiania silników 
tłokowych 

33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

31.40.21-00.10 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.20.21.0* Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych 

31.40.21-10.10 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
motocyklowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-10.20 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
samochodowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-10.90 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych,  o masie 
<= 5 kg, z ciekłym elektrolitem, pozostałe 

27.20.21.0*  

31.40.21-30.10 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
motocyklowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-30.20 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
samochodowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-30.90 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych,  o masie 
<= 5 kg, inne niż z ciekłym elektrolitem, 
pozostałe 

27.20.21.0*  

31.40.21-50.10 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
motocyklowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-50.20 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
samochodowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-50.90 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych,  o masie 
> 5 kg, z ciekłym elektrolitem, pozostałe 

27.20.21.0*  

31.40.21-70.10 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
motocyklowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-70.20 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
samochodowe 

27.20.21.0*  

31.40.21-70.90 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych,  o masie 
> 5 kg, inne niż z ciekłym elektrolitem, 
pozostałe 

27.20.21.0*  

31.40.22 Akumulatory kwasowo-ołowiowe,  
z wył ączeniem stosowanych do 
uruchamiania silników tłokowych 

33.14.19.0*  

31.40.22-00.10 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
pozostałe, do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

27.20.22.0* Akumulatory kwasowo-ołowiowe,  
z wyłączeniem akumulatorów do 
uruchamiania silników tłokowych 

31.40.22-10.00 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
trakcyjne, o masie <= 5 kg, z ciekłym 
elektrolitem 

27.20.22.0*  

31.40.22-30.00 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
trakcyjne, o masie <= 5 kg, inne niż 
z ciekłym elektrolitem 

27.20.22.0*  

31.40.22-50.00 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
pozostałe, o masie > 5 kg, z ciekłym 
elektrolitem 

27.20.22.0*  

31.40.22-70.00 Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
pozostałe, o masie > 5 kg, inne niż   
z ciekłym elektrolitem 

27.20.22.0*  
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31.40.23 Akumulatory niklowo-kadmowe   
i niklowo- żelazowe oraz inne 
akumulatory elektryczne 

33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

31.40.23-00.10 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-
żelazowe i pozostałe akumulatory, do 
stosowania  w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.20.23.0* Akumulatory niklowo-kadmowe, 
niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, 
litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe   
i pozostałe akumulatory elektryczne 

31.40.23-10.00 Akumulatory niklowo-kadmowe, 
hermetyczne 

27.20.23.0*  

31.40.23-30.00 Akumulatory niklowo-kadmowe, trakcyjne 27.20.23.0*  
31.40.23-50.00 Akumulatory niklowo-kadmowe, pozostałe 27.20.23.0*  
31.40.23-70.00 Akumulatory niklowo-żelazowe, pozostałe 27.20.23.0*  
31.40.23-83.00 Akumulatory niklowo-wodorkowe 27.20.23.0*  
31.40.23-85.10 Akumulatory litowo-jonowe 27.20.23.0*  
31.40.23-85.90 Akumulatory pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
27.20.23.0*  

31.40.24 Części do akumulatorów 
elektrycznych, wł ączając separatory 

  

31.40.24-00.10 Części akumulatorów elektrycznych, do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.20.24.0* Części do akumulatorów elektrycznych, 
włączając separatory 

31.40.24-30.00 Płyty akumulatorowe 27.20.24.0*  
31.40.24-50.00 Separatory do akumulatorów 27.20.24.0*  
31.40.24-90.00 Części akumulatorów elektrycznych, 

pozostałe 
27.20.24.0*  

31.40.30 Odpady i braki ogniw i baterii 
galwanicznych oraz akumulatorów 
elektrycznych; zu żyte ogniwa  i baterie 
galwaniczne oraz akumulatory 
elektryczne 

  

31.40.30-00.10 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-kadmowe 

 

Odpady i braki ogniw i baterii 
galwanicznych oraz akumulatorów 
elektrycznych 

38.12.27.9* Pozostałe odpady i braki ogniw  
i akumulatorów elektrycznych; 
pozostałe zużyte ogniwa i baterie oraz 
akumulatory 

31.40.30-00.20 Zużyte ogniwa i baterie galwaniczne 38.12.27.1* Odpady i braki oraz zużyte ogniwa  
i baterie galwaniczne 

  38.12.27.3* Odpady i braki oraz zużyte baterie 
i akumulatory niklowo-kadmowe 

  38.12.27.9* Pozostałe odpady i braki ogniw  
i akumulatorów elektrycznych; 
pozostałe zużyte ogniwa i baterie oraz 
akumulatory 

31.40.30-00.30 Zużyte akumulatory elektryczne 38.12.27.2* Odpady i braki oraz zużyte akumulatory 
ołowiowe 

  38.12.27.3* Odpady i braki oraz zużyte baterie 
i akumulatory niklowo-kadmowe 

  38.12.27.9* Pozostałe odpady i braki ogniw  
i akumulatorów elektrycznych; 
pozostałe zużyte ogniwa i baterie oraz 
akumulatory 

31.40.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
akumulatorów elektrycznych, ogniw  
i baterii galwanicznych 

  

31.40.99-00.00 Usługi związane z produkcją 
akumulatorów elektrycznych, ogniw   
i baterii galwanicznych 

27.20.99.0 Usługi podwykonawców związane 
z produkcją baterii i akumulatorów 

31.50.11 Wkłady optyczne do reflektorów 
nierozbieralne 
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31.50.11-00.10 Wkłady reflektorów, nierozbieralne,   
do stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.40.11.0* Wkłady do reflektorów, nierozbieralne 

31.50.11-00.90 Wkłady reflektorów nierozbieralne, 
pozostałe 

27.40.11.0*  

31.50.12 Lampy halogenowe z żarnikiem 
wolframowym, z wył ączeniem lamp 
ultrafioletowych i lampowych 
promienników podczerwieni 

  

31.50.12-50.00 Lampy halogenowe z żarnikiem 
wolframowym stosowane w pojazdach 
mechanicznych, z wyłączeniem 
ultrafioletowych, lampowych 
promienników podczerwieni  

27.40.12.0* Lampy halogenowe z żarnikiem 
wolframowym, z wyłączeniem lamp 
ultrafioletowych i lampowych 
promienników podczerwieni 

31.50.12-93.00 Lampy halogenowe z żarnikiem 
wolframowym, do napięć >100 V, 
pozostałe 

27.40.12.0*  

31.50.12-95.00 Lampy halogenowe z żarnikiem 
wolframowym, do napięć <= 100 V, 
pozostałe 

27.40.12.0*  

31.50.13 Żarówki o mocy <= 200 W, do napi ęć 
> 100 V, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

31.50.13-00.10 Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć   
> 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
reflektorowe 

27.40.13.0* Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć  
> 100 V, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

31.50.13-00.90 Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć  
> 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
pozostałe 

27.40.13.0*  

31.50.14 Żarówki pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

31.50.14-60.00 Żarówki do pojazdów samochodowych, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.40.14.0* Żarówki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

31.50.14-93.00 Żarówki na napięcie > 100 V, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.40.14.0*  

31.50.14-95.10 Żarówki na napięcie <= 100 V do 
ogólnych celów oświetleniowych 

27.40.14.0*  

31.50.14-95.90 Żarówki na napięcie <= 100 V, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.40.14.0*  

31.50.15 Lampy wyładowcze; lampy 
ultrafioletowe lub lampowe promienniki 
podczerwieni; lampy łukowe 

  

31.50.15-10.00 Lampy wyładowcze, fluoroscencyjne  
z termokatodą, zakończone z obu stron 
kapturkami, z wyłączeniem promienników 
lampowych nadfioletu  

27.40.15.0* Lampy wyładowcze; lampy 
ultrafioletowe oraz lampowe promienniki 
podczerwieni; lampy łukowe 

31.50.15-30.00 Lampy wyładowcze, fluoroscencyjne   
z termokatodą, pozostałe, inne niż 
zakończone z obu stron kapturkami,   
z wyłączeniem promienników lampowych 
nadfioletu 

27.40.15.0*  

31.50.15-53.00 Lampy wyładowcze rtęciowe 27.40.15.0*  
31.50.15-56.00 Lampy wyładowcze sodowe 27.40.15.0*  
31.50.15-59.00 Lampy wyładowcze pozostałe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane,  z wyłączeniem 
promienników lampowych nadfioletu  

27.40.15.0*  

31.50.15-70.10 Promienniki lampowe nadfioletu  27.40.15.0*  
31.50.15-70.20 Promienniki lampowe podczerwieni 27.40.15.0*  
31.50.15-70.30 Lampy łukowe 27.40.15.0*  
31.50.21 Lampy elektryczne przeno śne, 

przystosowane do pobierania pr ądu 
z suchych baterii, akumulatorów, 
induktorów 
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31.50.21-00.00 27.40.21.0 Lampy elektryczne przenośne, 
przystosowane do pobierania prądu   
z suchych baterii, akumulatorów, 
induktorów 

 

Lampy elektryczne przenośne, 
przystosowane do pobierania prądu   
z suchych baterii, akumulatorów, 
induktorów, z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanych w pojazdach mechanicznych 
i rowerach 

33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

31.50.22 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, 
nocne lub podłogowe 

33.14.19.0*  

31.50.22-00.10 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, 
nocne lub podłogowe, do żarówek 

27.40.22.0* Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, 
nocne lub podłogowe 

31.50.22-00.20 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, 
nocne lub podłogowe, wyładowcze 

27.40.22.0*  

31.50.22-00.90 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, 
nocne lub podłogowe, pozostałe 

27.40.22.0*  

31.50.23 Lampy i oprawy o świetleniowe, 
nieelektryczne 

  

31.50.23-00.00 Lampy i oprawy oświetleniowe, 
nieelektryczne 

27.40.23.0 Lampy i oprawy oświetleniowe, 
nieelektryczne 

  33.14.19.0*  
31.50.24 Reklamy świetlne, pod świetlane tablice 

i znaki informacyjne itp. 
  

31.50.24-00.00 27.40.24.0 Reklamy świetlne, podświetlane tablice  
i znaki informacyjne i podobne 

 

Reklamy świetlne, podświetlane tablice  
i znaki informacyjne itp., włączając znaki 
drogowe 33.14.19.0*  

31.50.25 Żyrandole oraz pozostałe oprawy 
oświetleniowe instalowane na suficie 
lub ścianach 

33.14.19.0*  

31.50.25-30.00 Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając 
reflektory z metali nieszlachetnych lub 
tworzywa sztucznego, do stosowania   
w cywilnych statkach powietrznych 

27.40.25.0* Żyrandole oraz pozostałe oprawy 
oświetleniowe instalowane na suficie 
lub ścianach 

31.50.25-31.00 Oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do 
żarówek, z wyłączeniem reflektorów 

27.40.25.0*  

31.50.25-32.00 Oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do 
żarówek halogenowych,  z wyłączeniem 
reflektorów 

27.40.25.0*  

31.50.25-33.00 Oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do 
świetlówek kompaktowych,   
z wyłączeniem reflektorów 

27.40.25.0*  

31.50.25-34.00 Oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do 
pozostałych źródeł światła,   
z wyłączeniem reflektorów 

27.40.25.0*  

31.50.25-47.00 Reflektory, oprawy oświetleniowe 
wystawowe itp. do żarówek 

27.40.25.0*  

31.50.25-48.00 Reflektory, oprawy oświetleniowe 
wystawowe itp., do pozostałych źródeł 
światła 

27.40.25.0*  

31.50.25-53.00 Oprawy oświetleniowe przemysłowe 
(>=IP20) do żarówek 

27.40.25.0*  

31.50.25-55.00 Oprawy oświetleniowe przemysłowe 
(>=IP20), do świetlówek 

27.40.25.0*  

31.50.25-59.00 Oprawy oświetleniowe przemysłowe 
(>=IP20), do pozostałych źródeł światła 

27.40.25.0*  

31.50.25-63.00 Oprawy oświetleniowe biurowe do 
żarówek 

27.40.25.0*  

31.50.25-65.00 Oprawy oświetleniowe biurowe, do 
świetlówek kompaktowych 

27.40.25.0*  

31.50.25-67.00 Oprawy oświetleniowe biurowe, do 
pozostałych świetlówek 

27.40.25.0*  

31.50.25-69.00 Oprawy oświetleniowe biurowe, do 
pozostałych źródeł światła  

27.40.25.0*  

31.50.25-71.00 Oprawy oświetleniowe awaryjne 27.40.25.0*  
31.50.25-79.00 Oprawy oświetleniowe wewnętrzne 

pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
27.40.25.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 299

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

31.50.31 Lampy i żarówki błyskowe, kostki 
błyskowe i tym podobne wyroby, do 
celów fotograficznych 

  

31.50.31-00.00 Lampy i żarówki błyskowe, kostki 
błyskowe i tym podobne wyroby, do celów 
fotograficznych 

27.40.31.0 Lampy błyskowe (flesze), żarówki 
błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby 
do celów fotograficznych 

31.50.32 Zestawy o świetleniowe stosowane na 
choinki świąteczne 

  

31.50.32-00.00 Zestawy oświetleniowe stosowane na 
choinki świąteczne 

27.40.32.0 Zestawy oświetleniowe w rodzaju 
stosowanych do choinek 

31.50.33 Reflektory poszukiwawcze  i punktowe    
31.50.33-00.00 Reflektory poszukiwawcze i punktowe 27.40.33.0 Reflektory poszukiwawcze i punktowe 
  33.14.19.0*  
31.50.34 Lampy i sprz ęt oświetleniowy 

pozostały, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

31.50.34-30.10 Lampy i sprzęt oświetleniowy pozostały,  
z tworzyw sztucznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

27.40.39.0* Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, 
gdzie indziej niesklasyfikowany 

31.50.34-30.20 Lampy i sprzęt oświetleniowy pozostały,  
z innych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

27.40.39.0*  

31.50.41 Części do żarówek lub lamp 
wyładowczych 

  

31.50.41-00.00 Części do lamp żarowych lub 
wyładowczych z pozycji  31.50.11-00.10 - 
31.50.15-70.30 

27.40.41.0 Części do żarówek lub lamp 
wyładowczych lub lamp łukowych 

31.50.42 Części lamp i opraw o świetleniowych    
31.50.42-30.00 Części przenośnych lamp elektrycznych  

z pozycji 31.50.21-00.00 
27.40.42.0* Części lamp i opraw oświetleniowych,   

z wyłączeniem części ze szkła 
i tworzyw sztucznych 

31.50.42-50.00 Części, z wyłączeniem szklanych lub   
z tworzyw sztucznych do lamp i opraw 
oświetleniowych 

27.40.42.0*  

31.50.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą sprz ętu 
oświetleniowego i lamp elektrycznych 

  

31.50.99-00.00 Usługi związane z produkcją sprzętu 
oświetleniowego i lamp elektrycznych 

27.40.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją elektrycznego sprzętu 
oświetleniowego 

31.61.10 Zestawy przewodów zapłonowych 
i pozostałe zestawy kabli, stosowane  
w pojazdach samochodowych, 
samolotach lub statkach 

  

31.61.10-00.11 Przewody zapłonowe  29.31.10.0* Wiązki przewodów zapłonowych  
i innych przewodów, w rodzaju 
stosowanych w pojazdach 
samochodowych, statkach 
powietrznych lub pływających 

31.61.10-00.12 Przewody elektroenergetyczne niskiego 
napięcia  

29.31.10.0*  

31.61.10-00.19 Wiązki przewodów używanych  
w pojazdach samochodowych, pozostałe 

29.31.10.0*  

31.61.10-00.20 Wiązki przewodów używane w cywilnych 
statkach powietrznych 

29.31.10.0*  

31.61.10-00.90 Wiązki przewodów zapłonowych i innych 
przewodów używane w pozostałych 
środkach transportu 

29.31.10.0*  

31.61.21 Świece zapłonowe; iskrowniki; 
prądnice iskrownikowe; magnetyczne 
koła zamachowe; rozdzielacze; cewki 
zapłonowe  

33.14.19.0*  

31.61.21-20.00 Świece zapłonowe, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

29.31.21.0* Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice 
iskrownikowe; magnetyczne koła 
zamachowe; rozdzielacze; cewki 
zapłonowe  
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31.61.21-30.10 Świece zapłonowe do pojazdów 
samochodowych 

29.31.21.0* Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice 
iskrownikowe; magnetyczne koła 
zamachowe; rozdzielacze; cewki 
zapłonowe 

31.61.21-30.20 Świece zapłonowe do silników 
spalinowych pojazdów mechanicznych 
innych niż pojazdy samochodowe 

29.31.21.0*  

31.61.21-30.30 Świece zapłonowe do stałych silników 
spalinowych 

29.31.21.0*  

31.61.21-50.10 Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; 
magnetyczne koła zamachowe do 
pojazdów samochodowych  

29.31.21.0*  

31.61.21-50.20 Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; 
magnetyczne koła zamachowe do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych  

29.31.21.0*  

31.61.21-50.30 Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; 
magnetyczne koła zamachowe do 
silników spalinowych pozostałych, inne niż 
używane w pojazdach mechanicznych 
(stałe silniki przemysłowe)  

29.31.21.0*  

31.61.21-70.10 Rozdzielacze; cewki zapłonowe do 
pojazdów samochodowych  

29.31.21.0*  

31.61.21-70.20 Rozdzielacze, cewki zapłonowe do 
silników spalinowych pojazdów 
mechanicznych innych niż pojazdy 
samochodowe 

29.31.21.0*  

31.61.21-70.30 Rozdzielacze, cewki zapłonowe do 
silników spalinowych, inne niż używane  
w pojazdach mechanicznych (stałe silniki 
przemysłowe) 

29.31.21.0*  

31.61.22 Silniki rozrusznikowe i urz ądzenia   
o podwójnej funkcji rozruszników   
i prądnic; pozostałe pr ądnice   
i pozostałe rodzaje sprz ętu  

33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

31.61.22-30.10 Rozruszniki oraz rozruszniki pełniące rolę 
prądnic do pojazdów samochodowych 

29.31.22.0* Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki 
pełniące rolę prądnic; pozostałe 
prądnice i pozostałe rodzaje 
wyposażenia do silników spalinowych  

31.61.22-30.20 Rozruszniki oraz rozruszniki pełniące rolę 
prądnic do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

29.31.22.0*  

31.61.22-30.30 Rozruszniki oraz rozruszniki pełniące rolę 
prądnic do silników spalinowych pojazdów 
mechanicznych innych niż pojazdy 
samochodowe 

29.31.22.0*  

31.61.22-30.40 Rozruszniki oraz rozruszniki pełniące rolę 
prądnic do silników spalinowych, inne niż 
używane w pojazdach mechanicznych 
(stałe silniki przemysłowe) 

29.31.22.0*  

31.61.22-50.10 Prądnice do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania do pojazdów 
samochodowych pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

29.31.22.0*  

31.61.22-50.20 Prądnice do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

29.31.22.0*  

31.61.22-50.30 Prądnice do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania pozostałe, do 
pojazdów mechanicznych innych niż 
pojazdy samochodowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

29.31.22.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 301

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

31.61.22-50.40 Prądnice do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania inne niż używane 
w pojazdach mechanicznych (stałe silniki 
przemysłowe), pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.31.22.0* Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki 
pełniące rolę prądnic; pozostałe 
prądnice i pozostałe rodzaje 
wyposażenia do silników spalinowych 

31.61.22-70.11 Urządzenia zapłonowe elektryczne 29.31.22.0*  
31.61.22-70.19 Wyposażenie do silników spalinowych 

wewnętrznego spalania do pojazdów 
samochodowych, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane,  z wyłączeniem świec 
żarowych 

29.31.22.0*  

31.61.22-70.20 Wyposażenie do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, do zastosowań 
innych niż w pojazdach samochodach, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.31.22.0*  

31.61.22-70.30 Świece żarowe do pojazdów 
samochodowych 

29.31.22.0*  

31.61.23 Sprzęt oświetleniowy  i sygnalizacyjny 
elektryczny, wycieraczki do szyb, 
urządzenia zapobiegaj ące oszronieniu 
lub potnieniu szyb, w rodzaju 
stosowanych w pojazdach 
mechanicznych  

  

31.61.23-10.00 Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji 
wzrokowej, do rowerów 

29.31.23.0* Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, 
wycieraczki do szyb, urządzenia 
zapobiegające zamarzaniu lub 
potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych  
w pojazdach 

31.61.23-30.00 Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji 
wzrokowej, pozostały gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

27.40.39.0* Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, 
gdzie indziej niesklasyfikowany 

31.61.23-50.00 Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej do 
motocykli lub pojazdów mechanicznych 

29.31.23.0*  

31.61.23-70.10 Wycieraczki szyb 29.31.23.0*  
31.61.23-70.20 Urządzenia zapobiegające oszronieniu lub 

potnieniu szyb do pojazdów 
samochodowych 

29.31.23.0*  

31.61.24 Części pozostałego sprz ętu   
i wyposa żenia elektrycznego do 
silników pojazdów samochodowych  
i motocykli, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

31.61.24-30.00 Części do elektrycznych urządzeń 
zapłonowych lub rozrusznikowych 
silników wewnętrznego spalania 

29.31.30.0* Części pozostałego sprzętu  
i wyposażenia elektrycznego do 
pojazdów  

31.61.24-50.10 Części do wyposażenia objętego pozycją 
31.61.23 do pojazdów samochodowych 

29.31.30.0*  

31.61.24-50.20 Części do wyposażenia objętego pozycją 
31.61.23 do rowerów 

29.31.30.0*  

31.61.90 Usługi instalowania sprz ętu  
i wyposa żenia elektrycznego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, do silników 
pojazdów samochodowych i motocykli 

  

31.61.90-00.00 Usługi instalowania sprzętu  
i wyposażenia elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowanego, do silników 
pojazdów samochodowych  i motocykli 

33.20.50.0* Usługi instalowania urządzeń 
elektrycznych 

31.61.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
wyposa żenia elektrycznego do 
silników i pojazdów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

31.61.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyposażenia 
elektrycznego do silników i pojazdów, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.31.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją wyposażenia elektrycznego  
i elektronicznego do pojazdów  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 302

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

31.62.11 Urządzenia elektryczne do sygnalizacji 
dźwiękowej lub wizualnej,  
z wył ączeniem stosowanych  
w pojazdach samochodowych  
i rowerach 

  

31.62.11-10.00 Urządzenia elektryczne sygnalizacyjne, 
bezpieczeństwa, sterowania dla ruchu 
kolejowego lub tramwajowego 

27.90.70.0* Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, 
zapewniające bezpieczeństwo lub 
regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, 
drogowy, na wodach śródlądowych, 
parkingach, w portach lub na lotniskach 

31.62.11-30.00 Urządzenia elektryczne sygnalizacyjne, 
bezpieczeństwa, sterowania, dla ruchu 
drogowego, na wodach śródlądowych, 
parkingach, portach lub lotniskach 

27.90.70.0*  

31.62.11-40.00 Urządzenia alarmowe, 
przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe 
do stosowania  w cywilnych statkach 
powietrznych 

26.30.50.0* Urządzenia przeciwwłamaniowe, 
przeciwpożarowe oraz inne tym 
podobne 

31.62.11-53.00 Urządzenia alarmowe, 
przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe 
inne niż do pojazdów samochodowych  
i do obiektów budowlanych 

26.30.50.0*  

31.62.11-55.00 Urządzenia alarmowe, 
przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe 
do pojazdów samochodowych 

29.31.23.0* Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, 
wycieraczki do szyb, urządzenia 
zapobiegające zamarzaniu lub 
potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych  
w pojazdach 

31.62.11-57.00 Urządzenia alarmowe, 
przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe, 
do obiektów budowlanych 

26.30.50.0*  

31.62.11-71.00 Tablice sygnalizacyjne zawierające 
urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub 
diody elektroluminescencyjne (LED) do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

27.90.20.0* Tablice sygnalizacyjne zawierające 
urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody 
elektroluminescencyjne; elektryczna 
aparatura do sygnalizacji dźwiękowej 
lub wizualnej  

31.62.11-73.10 Tablice sygnalizacyjne zawierające 
urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) do 
wyświetlania na zasadzie macierzy 
aktywnych 

27.90.20.0*  

31.62.11-73.90 Tablice sygnalizacyjne zawierające 
urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD), 
pozostałe 

27.90.20.0*  

31.62.11-75.00 Tablice sygnalizacyjne zawierające diody 
elektroluminescencyjne (LED), pozostałe 

27.90.20.0*  

31.62.11-90.10 Urządzenia elektryczne do sygnalizacji 
wizualnej lub dźwiękowej, do stosowania 
w cywilnych statkach powietrznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

27.90.20.0*  

31.62.11-90.90 Urządzenia elektryczne do sygnalizacji 
wizualnej lub dźwiękowej, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.90.20.0*  

31.62.12 Magnesy trwałe; sprz ęgi, sprz ęgła   
i hamulce elektromagnetyczne; 
magnetyczne głowice podno śnikowe; 
ich cz ęści  

  

31.62.12-10.00 Magnesy stałe i wyroby, które mają stać 
się stałymi magnesami po 
namagnesowaniu z metalu 

25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

31.62.12-30.00 Magnesy stałe i wyroby, które mają stać 
się stałymi magnesami po 
namagnesowaniu, inne niż z metalu 

23.44.12.0* Wyroby ceramiczne do celów 
laboratoryjnych, chemicznych lub 
innych technicznych, z wyłączeniem  
z porcelany, również chińskiej 
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31.62.12-50.00 Sprzęgła i hamulce elektromagnetyczne 27.90.40.0* Pozostały sprzęt elektryczny (włączając 
elektromagnesy; elektromagnetyczne 
sprzęgła i hamulce i ich części; 
elektromagnetyczne głowice 
podnośnikowe i ich części; elektryczne 
akceleratory cząstek; elektryczne 
generatory sygnałów), gdzie indziej 
niesklasyfikowany  

31.62.12-70.00 Głowice podnośnikowe 
elektromagnetyczne 

27.90.40.0*  

31.62.12-90.10 Uchwyty, zaciski, imadła i podobne 
urządzenia przytrzymujące, 
elektromagnetyczne lub magnetyczne 

27.90.40.0*  

31.62.12-90.20 Elektromagnesy 27.90.40.0*  
31.62.12-90.30 Części elektromagnetycznych lub 

magnetycznych uchwytów, zacisków, 
imadeł i podobnych urządzeń 
przytrzymujących 

27.90.40.0*  

31.62.13 Maszyny i urz ądzenia elektryczne 
posiadaj ące indywidualne funkcje 

  

31.62.13-30.00 Akceleratory cząstek 27.90.40.0*  
31.62.13-50.00 Generatory sygnałowe 27.90.40.0*  
  29.31.23.0* Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, 

wycieraczki do szyb, urządzenia 
zapobiegające zamarzaniu lub 
potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych  
w pojazdach 

31.62.13-70.00 Maszyny i urządzenia do galwanotechniki, 
elektrolizy lub elektroforezy 

28.49.12.0* Obrabiarki do drewna, korka, kości, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów; 
urządzenia do galwanizacji  

31.62.13-90.00 Maszyny i urządzenia elektryczne  
o funkcjach indywidualnych, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.66.0* Instrumenty, przyrządy i aparatura 
pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  27.90.11.0 Maszyny i aparatura elektryczne, 
wykonujące  funkcje indywidualne  

  28.99.39.0* Maszyny i urządzenia startowe do 
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 

  29.31.21.0* Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice 
iskrownikowe; magnetyczne koła 
zamachowe; rozdzielacze; cewki 
zapłonowe 

  29.31.22.0* Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki 
pełniące rolę prądnic; pozostałe 
prądnice i pozostałe rodzaje 
wyposażenia do silników spalinowych 

31.62.14 Izolatory elektryczne; elementy 
izolacyjne do maszyn elektrycznych, 
sprz ętu lub wyposa żenia 
elektrycznego; przewody rurowe do 
kabli elektrycznych  

  

31.62.14-30.00 Izolatory elektryczne, z wyłączeniem 
szklanych i ceramicznych 

27.90.12.0* Izolatory elektryczne; elementy 
izolacyjne maszyn i urządzeń 
elektrycznych; przewody rurowe do 
kabli elektrycznych  

31.62.14-50.00 Rurki kablowe oraz elementy izolacyjne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane, do 
maszyn, urządzeń i sprzętu 
elektrotechnicznego 

27.90.12.0*  
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31.62.15 Elektrody w ęglowe i pozostałe wyroby 
z grafitu lub innych postaci w ęgla, do 
zastosowa ń elektrotechnicznych 

  

31.62.15-30.00 Elektrody węglowe w rodzaju 
stosowanych w piecach 

27.90.13.0* Elektrody węglowe i pozostałe wyroby  
z grafitu lub innych rodzajów węgla, do 
zastosowań elektrotechnicznych 

31.62.15-50.00 Elektrody węglowe, z wyłączeniem 
stosowanych w piecach 

27.90.13.0*  

31.62.15-70.00 Szczotki węglowe 27.90.13.0*  
31.62.15-90.00 Wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla 

do zastosowań elektrotechnicznych, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.90.13.0*  

31.62.16 Części pozostałego sprz ętu   
i wyposa żenia elektrycznego; 
elektryczne cz ęści maszyn, urz ądzeń 
technicznych i aparatów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

  

31.62.16-30.00 26.30.60.0 Części urządzeń 
przeciwwłamaniowych, 
przeciwpożarowych oraz innych tym 
podobnych 

 

Części wyposażenia elektrycznych 
urządzeń sygnalizacyjnych  
i bezpieczeństwa ruchu, urządzeń do 
sterowania ruchem wymienionych   
w pozycjach 31.62.11-10.00   
i 31.62.11-30.00 

27.90.33.0* Części do pozostałego sprzętu 
elektrycznego; części elektryczne 
maszyn lub aparatury, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

31.62.16-50.00 Części wyposażenia urządzeń 
sygnalizacyjnych i alarmowych 
wymienionych w pozycjach   
31.62.11-53.00 - 31.62.11-90.00 

27.90.33.0*  

31.62.16-70.00 Części maszyn i urządzeń 
elektrotechnicznych, o funkcjach 
indywidualnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.90.33.0*  

31.62.16-90.00 Części elektryczne do maszyn lub 
urządzeń, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.90.33.0*  

31.62.91 Usługi instalowania sprz ętu 
elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wył ączeniem 
elektrycznej aparatury sygnalizacyjnej 
autostrad, dróg i lotnisk 

  

31.62.91-00.00 33.20.41.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
przyrządów medycznych oraz 
instrumentów precyzyjnych i optycznych 

 

Usługi instalowania sprzętu 
elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
elektrycznej aparatury sygnalizacyjnej 
autostrad, dróg i lotnisk 

33.20.50.0* Usługi instalowania urządzeń 
elektrycznych 

31.62.92 Usługi napraw i konserwacji sprz ętu 
elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

31.62.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji sprzętu 
elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 

  33.13.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych  
i nawigacyjnych 

  33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

  33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

  33.17.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
lokomotyw kolejowych oraz taboru 
szynowego 
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31.62.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą sprz ętu 
elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

31.62.99-00.00 Usługi związane z produkcją sprzętu 
elektrycznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.90.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałego sprzętu 
elektrycznego 

32.10 33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

 

LAMPY ELEKTRONOWE  
I POZOSTAŁE ELEMENTY 
ELEKTRONICZNE 

33.14.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu elektrycznego 

32.10.11 Kondensatory stałe, przeznaczone do 
stosowania w obwodach pr ądu   
o częstotliwo ści 50/60 Hz dla mocy 
biernej => 0,5 kVar 

  

32.10.11-00.10 Kondensatory energetyczne 27.90.51.0* Kondensatory stałe przeznaczone do 
stosowania w obwodach prądu  
o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy 
biernej >= 0,5 kVar 

32.10.11-00.20 Kondensatory wzorcowe  i laboratoryjne, 
stałe 

27.90.51.0*  

32.10.12 Kondensatory stałe, pozostałe   
32.10.12-30.00 Kondensatory stałe tantalowe 27.90.52.0* Pozostałe kondensatory stałe 
32.10.12-50.00 Kondensatory stałe elektrolityczne 

aluminiowe 
27.90.52.0*  

32.10.12-73.00 Kondensatory stałe ceramiczne, 
jednowarstwowe 

27.90.52.0*  

32.10.12-75.00 Kondensatory stałe ceramiczne, 
wielowarstwowe 

27.90.52.0*  

32.10.12-77.00 Kondensatory stałe z dielektrykiem na 
bazie papieru lub z tworzywa sztucznego 

27.90.52.0*  

32.10.12-79.00 Kondensatory stałe, elektryczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

27.90.52.0*  

32.10.13 Kondensatory nastawne lub 
strojeniowe 

  

32.10.13-00.00 Kondensatory nastawne lub strojeniowe 27.90.53.0 Kondensatory nastawne lub strojeniowe 
32.10.20 Rezystory elektryczne, z wył ączeniem 

rezystorów grzejnych 
  

32.10.20-20.00 Rezystory stałe węglowe, masowe lub 
warstwowe 

27.90.60.0* Rezystory elektryczne, z wyłączeniem 
rezystorów grzejnych 

32.10.20-35.00 Rezystory stałe pozostałe, dla mocy 
biernej <= 20 W, z wyłączeniem 
rezystorów grzejnych, fotorezystorów 

27.90.60.0*  

32.10.20-37.00 Rezystory stałe pozostałe, dla mocy 
biernej > 20 W, z wyłączeniem rezystorów 
grzejnych, fotorezystorów 

27.90.60.0*  

32.10.20-55.00 Rezystory drutowe zmienne, dla mocy 
biernej <= 20 W 

27.90.60.0*  

32.10.20-57.00 Rezystory drutowe zmienne, dla mocy 
biernej > 20 W 

27.90.60.0*  

32.10.20-70.00 Rezystory zmienne niedrutowe, włączając 
reostaty, potencjometry, trymery 

27.90.60.0*  

32.10.30 Obwody drukowane 26.12.20.0* Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć 
i podobne) do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych 

32.10.30-50.00 Płytki drukowane, nieosłonięte, 
wielowarstwowe 

26.12.10.0* Obwody drukowane zmontowane 

32.10.30-70.10 Obwody drukowane sztywne,  w postaci 
jedynie elementów przewodzących  
i styków 

26.12.10.0*  

32.10.30-70.20 Obwody drukowane giętkie, w postaci 
jedynie elementów przewodzących   
i styków 

26.12.10.0*  
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32.10.30-90.00 Obwody drukowane, pozostałe 
zawierające elementy bierne  

26.12.10.0* Obwody drukowane zmontowane 

32.10.41 Kineskopy telewizyjne; telewizyjne 
lampy analizuj ące; pozostałe lampy 
elektronopromieniowe  

  

32.10.41-35.00 Kineskopy barwne do odbiorników 
telewizyjnych, włączając kineskopy do 
monitorów 

26.11.11.0* Kineskopy do odbiorników 
telewizyjnych; lampy analizujące do 
kamer telewizyjnych; pozostałe lampy 
elektronopromieniowe  

32.10.41-37.00 Kineskopy czarno-białe lub inne 
monochromatyczne do odbiorników 
telewizyjnych, włączając kineskopy do 
monitorów 

26.11.11.0*  

32.10.41-39.00 Monitory  26.11.11.0*  
32.10.41-50.00 Lampy analizujące do kamer 

telewizyjnych; przetworniki obrazu  
i wzmacniacze obrazu; pozostałe lampy 
fotokatodowe  

26.11.11.0*  

32.10.42 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, 
klistrony, lampy o fali bie żącej, 
karcinotrony) i pozostałe lampy 
elektronowe 

  

32.10.42-00.00 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, 
klistrony, lampy o fali bieżącej, 
karcinotrony) i pozostałe lampy 
elektronowe 

26.11.12.0 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, 
klistrony) i pozostałe lampy elektronowe 

32.10.51 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki 
i triaki  

  

32.10.51-25.00 Diody półprzewodnikowe inne niż 
fotodiody i diody elektroluminescencyjne 

26.11.21.0* Diody; tranzystory; tyrystory, diaki  
i triaki, z wyłączeniem światłoczułych  

32.10.51-55.00 Tranzystory półprzewodnikowe  o stopniu 
rozproszenia < 1 W,  z wyłączeniem 
fototranzystorów 

26.11.21.0*  

32.10.51-57.00 Tranzystory półprzewodnikowe  o stopniu 
rozproszenia => 1 W,  z wyłączeniem 
fototranzystorów 

26.11.21.0*  

32.10.51-70.00 Tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem 
światłoczułych 

26.11.21.0*  

32.10.52 Elementy półprzewodnikowe 
światłoczułe; diody świec ące; kryształy 
piezoelektryczne oprawione; ich cz ęści  

  

32.10.52-35.00 Urządzenia półprzewodnikowe 
światłoczułe; diody 
elektroluminescencyjne i pozostałe 
fotoemitery  

26.11.22.0* Elementy półprzewodnikowe 
światłoczułe; diody świecące 
(elektroluminescencyjne); kryształy 
piezoelektryczne oprawione; ich części  

32.10.52-37.00 Urządzenia półprzewodnikowe 
światłoczułe; ogniwa słoneczne, fotodiody, 
fototranzystory itp.  

26.11.22.0*  

32.10.52-50.00 Urządzenia półprzewodnikowe, pozostałe 26.11.22.0*  
32.10.52-70.00 Kryształy piezoelektryczne oprawione, 

włączając kwarcowe, oscylatory 
i rezonatory 

26.11.22.0*  

32.10.61 Karty zawieraj ące elektroniczne 
obwody scalone (karty „inteligentne”  
 –  „smart cards” ) 

  

32.10.61-00.00 Karty zawierające elektroniczny układ 
scalony (karty  „inteligentne”   
– „smart cards”) 

26.12.30.0 Karty inteligentne 

32.10.62 Elektroniczne układy scalone, 
pozostałe 

  

32.10.62-15.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych - MOS: płytki niepocięte jeszcze 
na układy scalone (chipy) 

26.11.30.0* Elektroniczne układy scalone 

32.10.62-17.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych - MOS: układy scalone (chipy) 

26.11.30.0*  
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32.10.62-25.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych – MOS: pamięci dynamiczne 
(D-RAM) o dostępie bezpośrednim, 
włączając moduły, o pojemności <= 4 Mb 

26.11.30.0* Elektroniczne układy scalone 

32.10.62-27.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych - MOS: pamięci dynamiczne  
(D-RAM) o dostępie bezpośrednim,  
o pojemności > 4 Mb, włączając moduły 

26.11.30.0*  

32.10.62-34.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych – MOS: pamięci statyczne 
(S- RAM) włączając pamięci podręczne 
(cache-RAM) o dostępie bezpośrednim, 
włączając moduły 

26.11.30.0*  

32.10.62-54.00 Układy scalone cyfrowe monolityczne na 
tranzystorach polowych – MOS  
z pamięcią stałą (EPROM), 
wymazywalną, programowalną 
promieniami UV, z wyłączeniem układów 
scalonych składających się wyłącznie 
z elementów pasywnych 

26.11.30.0*  

32.10.62-65.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych – MOS: programowalna pamięć 
stała tylko do odczytu i kasowalna za 
pomocą sygnału elektrycznego oraz 
szybka pamięć stała wymazywalna  
i programowalna elektrycznie 

26.11.30.0*  

32.10.62-69.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych - MOS: pamięci, włączając 
ROM, FIFO, LILO, z wyłączeniem 
układów scalonych składających się 
wyłącznie z elementów pasywnych 
DRAM, SRAM, pamięci podręcznej RAM, 
pamięci stałej wymazywalnej  
i programowalnej elektrycznie 

26.11.30.0*  

32.10.62-70.00 Układy scalone cyfrowe na tranzystorach 
polowych – MOS: (jednostki centralnej  
i MPU) 

26.11.30.0*  

32.10.62-93.00 Cyfrowe układy scalone na tranzystorach 
polowych - MOS, pozostałe, włączając 
wieloprotokołowe urządzenia trasujące, 
układy sterowania mikroprocesora, układy 
scalone do określonych zastosowań, 
standardowe układy logiczne, dyski   
z pamięcią programowalną i pozostałe 
układy logiczne 

26.11.30.0*  

32.10.62-95.00 Układy scalone liniowe (analogowe), 
pozostałe 

26.11.30.0*  

32.10.62-97.00 Układy scalone hybrydowe,  
z wyłączeniem układów scalonych 
składających się wyłącznie  z elementów 
pasywnych 

26.11.30.0*  

32.10.62-99.00 Mikromoduły elektroniczne,   
z wyłączeniem układów scalonych 
składających się wyłącznie  z elementów 
pasywnych, zestawów powstałych przez 
zamontowanie jednego lub kilku 
cyfrowych elementów na wsporniku 

26.11.30.0*  

32.10.71 Części kondensatorów elektrycznych   
32.10.71-00.00 Części do kondensatorów elektrycznych 

stałych, nastawnych lub strojeniowych 
27.90.81.0 Części kondensatorów elektrycznych 

32.10.72 Części rezystorów elektrycznych, 
reostatów i potencjometrów 

  

32.10.72-00.00 Części do rezystorów elektrycznych, 
reostatów i potencjometrów,  
z wyłączeniem części do rezystorów 
grzejnych 

27.90.82.0 Części rezystorów elektrycznych, 
reostatów i potencjometrów 
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32.10.73 Części lamp elektronowych  
i elektronopromieniowych oraz 
elementy elektroniczne pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

32.10.73-20.00 Części lamp elektronopromieniowych 26.11.40.0* Części lamp elektronowych 
i elektronopromieniowych oraz 
pozostałe elementy elektroniczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

32.10.73-30.00 Części lamp elektronowych,   
z wyłączeniem części lamp 
elektronopromieniowych 

26.11.40.0*  

32.10.73-50.00 Części do diod, tranzystorów  i podobnych 
urządzeń półprzewodnikowych, włączając 
światłoczułe i elektroluminescencyjne oraz 
oprawione kryształy piezoelektryczne 

26.11.40.0*  

32.10.73-70.00 Części elektronicznych układów 
scalonych i mikromodułów 

26.11.40.0*  

32.10.91 Usługi zwi ązane z drukowaniem 
obwodów  

  

32.10.91-00.00 Usługi związane z drukowaniem obwodów  26.12.91.0 Usługi związane z drukowaniem 
obwodów elektronicznych 

  26.12.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją zapełnionych kart 
elektronicznych 

32.10.92 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
elektronicznych układów scalonych 

  

32.10.92-00.00 Usługi związane z produkcją 
elektronicznych układów scalonych 

26.11.91.0 Usługi związane z produkcją 
elektronicznych układów scalonych 

  26.11.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych elementów 
elektronicznych 

32.20.11 Urządzenia nadawcze dla 
radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii 
lub telewizji, tak że zawieraj ące 
aparatur ę odbiorcz ą 

  

32.20.11-50.00 Urządzenia nadawcze radiowe lub 
telewizyjne, z wyłączeniem aparatury 
odbiorczej 

26.30.12.0 Urządzenia nadawcze niezawierające 
aparatury odbiorczej 

32.20.11-70.00 26.30.11.0 Urządzenia nadawczo-odbiorcze 
 

Urządzenia nadawcze radiowe  
z aparaturą odbiorczą, włączając aparaty 
telefoniczne dla telefonii komórkowej 

26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla 
innych sieci bezprzewodowych 

32.20.12 Kamery telewizyjne   
32.20.12-90.00  Kamery telewizyjne, włączając kamery 

telewizyjne w układzie zamkniętym  
26.30.13.0 Kamery telewizyjne 

32.20.20 Urządzenia elektryczne dla telefonii 
przewodowej i telegrafii przewodowej; 
wideofony  

  

32.20.20-20.00 Aparaty telefoniczne, włączając sieciowe 
aparaty bezprzewodowe, wideotelefony 

26.30.21.0 Przewodowe aparaty telefoniczne ze 
słuchawką bezprzewodową 

  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  

32.20.20-30.00 Dalekopisy 26.30.23.0*  
32.20.20-40.10 Aparaty telefoniczne ISDN 26.30.23.0*  
32.20.20-40.90 Urządzenia łączeniowe dla telefonii   

i telegrafii pozostałe, z wyłączeniem 
urządzeń przekaźnikowych  
i przełącznikowych, takich jak wybieraki 
do automatycznych centrali telefonicznych  

26.30.23.0*  
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32.20.20-50.00 Urządzenia telefoniczne i telegraficzne do 
systemów przewodowych na prąd nośny, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

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 

32.20.20-60.00 Urządzenia dla telefonii i telegrafii 
elektryczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.30.23.0*  

32.20.20-75.00 Telefaxy 26.20.18.0* Urządzenia wykonujące co najmniej 
dwie z następujących funkcji: 
drukowanie, skanowanie, kopiowanie, 
faksowanie 

32.20.30 Części urz ądzeń elektrycznych 
telefonicznych i telegraficznych 

  

32.20.30-30.00 26.30.30.0* Części elektrycznych urządzeń 
telefonicznych i telegraficznych 

 

Zespoły elektroniczne, części dla telefonii 
i telegrafii do systemów przewodowych na 
prąd nośny 26.11.30.0* Elektroniczne układy scalone 

32.20.30-60.00 26.11.30.0*  
 26.30.30.0*  
 

Zespoły elektroniczne, części dla telefonii 
i telegrafii przewodowej, włączając dla 
telefonów przewodowych z odbiornikiem 
bezprzewodowym i dla wideotelefonów 

28.23.26.0* Części i akcesoria do fotokopiarek 

32.20.91 Usługi instalowania nadajników 
telewizyjnych i radiowych oraz 
urządzeń dla telefonii i telegrafii 
przewodowej 

  

32.20.91-00.00 Usługi instalowania nadajników 
telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń 
dla telefonii i telegrafii przewodowej 

33.20.42.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
urządzeń elektronicznych 

32.20.92 Usługi napraw i konserwacji 
nadajników telewizyjnych  i radiowych 
oraz urz ądzeń dla telefonii i telegrafii 
przewodowej 

  

32.20.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji nadajników 
telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń 
dla telefonii i telegrafii przewodowej 

33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

  95.12.10.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu 
telekomunikacyjnego 

32.20.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
nadajników telewizyjnych  i radiowych 
oraz urz ądzeń dla telefonii i telegrafii 
przewodowej 

  

32.20.99-00.00 Usługi związane z produkcją nadajników 
telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń 
dla telefonii i telegrafii przewodowej 

26.30.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją sprzętu 
telekomunikacyjnego 

32.30.11 Odbiorniki radiofoniczne 
przystosowane do funkcjonowania bez 
zewnętrznego źródła pr ądu,   
z wył ączeniem samochodowych 

  

32.30.11-55.00 Odbiorniki radiowe przenośne połączone 
z aparaturą do zapisu i odtwarzania 
dźwięku 

26.40.11.0* Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem 
samochodowych) zdolne do pracy bez 
zewnętrznego źródła zasilania 

32.30.11-59.00 Odbiorniki radiowe przenośne, pozostałe 26.40.11.0*  
32.30.11-75.00 Odbiorniki radiowe połączone  z aparaturą 

do zapisu i odtwarzania dźwięku 
26.40.11.0*  

32.30.11-77.00 Odbiorniki radiowe niepołączone   
z aparaturą do zapisu i odtwarzania 
dźwięku ale wyposażone w zegar 

26.40.11.0*  

32.30.11-79.00 Odbiorniki radiowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.40.11.0*  

32.30.12 Odbiorniki radiofoniczne 
nieprzystosowane do funkcjonowania 
bez zewn ętrznego źródła pr ądu 
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32.30.12-70.00 Odbiorniki radiowe stosowane   
w pojazdach mechanicznych, połączone  
z aparaturą do zapisu  i odtwarzania 
dźwięku 

26.40.12.0* Odbiorniki radiowe nieprzystosowane 
do pracy bez zewnętrznego źródła 
zasilania 

32.30.12-90.00 Odbiorniki radiowe stosowane   
w pojazdach mechanicznych, 
niepołączone z aparaturą do zapisu  
i odtwarzania dźwięku, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.40.12.0*  

32.30.20 Odbiorniki telewizyjne   
32.30.20-20.00 Aparatura do projekcji telewizji kolorowej  

i projektory wideo 
26.40.20.0* Odbiorniki telewizyjne, nawet 

zawierające odbiorniki radiowe lub 
aparaturę do zapisu lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu 

  26.40.34.0* Monitory i projektory wideo, 
niezawierające urządzeń odbiorczych 
dla telewizji oraz niewykorzystywane 
głównie w systemach automatycznego 
przetwarzania danych 

32.30.20-30.00 Odbiorniki telewizji kolorowej   
z urządzeniami wideo do zapisu lub 
odtwarzania 

26.40.20.0*  

32.30.20-45.00 Monitory ekranowe kolorowe, z lampą 
kineskopową 

26.40.34.0*  

32.30.20-49.00 Monitory ekranowe z ekranem płaskim, na 
ciekłych kryształach lub plazmowych 

26.40.34.0*  

32.30.20-50.00 Odbiorniki telewizji kolorowej  z integralną 
lampą kineskopową,  z wyłączeniem 
aparatury do projekcji telewizyjnej, 
odbiorników  z urządzeniami wideo do 
zapisu lub odtwarzania, monitorów 
ekranowych 

26.40.20.0*  

32.30.20-60.10 Odbiorniki telewizji kolorowej  z ekranem 
o stosunku szerokości do wysokości < 1,5 

26.40.20.0*  

32.30.20-60.90 Odbiorniki telewizji kolorowej  z ekranem 
płaskim, pozostałe 

26.40.20.0*  

32.30.20-75.00 Bloki tunerów dla telewizji kolorowej, 
magnetowidów lub urządzeń odbiorczych 
telewizji kablowej 

26.40.20.0*  

32.30.20-79.00 Odbiorniki, dekodery telewizji satelitarnej 
(odbiorniki telewizji kolorowej),  
z wyłączeniem posiadających ekran 

26.40.20.0*  

32.30.20-83.00 Monitory ekranowe czarno - białe lub inne 
monochromatyczne 

26.40.34.0*  

32.30.20-85.00 Odbiorniki telewizyjne czarno - białe lub 
inne monochromatyczne,  z wyłączeniem 
monitorów ekranowych 

26.40.20.0*  

32.30.31 Gramofony, odtwarzacze kasetowe 
oraz inny sprz ęt do odtwarzania 
dźwięku 

  

32.30.31-35.00 Gramofony uruchamiane monetą lub 
żetonem (szafy grające) 

26.40.31.0* Gramofony, odtwarzacze CD i DVD 
oraz pozostałe urządzenia do 
odtwarzania dźwięku 

32.30.31-39.00 Gramofony, z wyłączeniem 
uruchamianych monetą lub żetonem 

26.40.31.0*  

32.30.31-50.00 Urządzenia do przenoszenia informacji 26.40.31.0*  
32.30.31-75.00 Odtwarzacze kasetowe przenośne bez 

możliwości nagrywania, z wyłączeniem 
w zestawach z radiem, dyktafonów, 
magnetofonów kasetowych 

26.40.31.0*  

32.30.31-79.00 Odtwarzacze dźwięku pozostałe 26.40.31.0*  
32.30.32 Magnetofony i pozostałe urz ądzenia do 

zapisu i odtwarzania d źwięku 
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32.30.32-30.00 28.23.23.0* Pozostałe maszyny biurowe 
 

Dyktafony zasilane zewnętrznym źródłem 
prądu 33.12.16.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn  

i sprzętu biurowego, z wyłączeniem 
komputerów i urządzeń peryferyjnych 

32.30.32-50.00 26.40.32.0* Magnetofony i pozostałe urządzenia do 
zapisu dźwięku 

 

Automatyczne sekretarki  z urządzeniami 
do zapisu dźwięku,  z wyłączeniem 
sekretarek stanowiących integralną część 
zestawu telefonicznego 

33.12.16.0*  

32.30.32-75.00 26.40.32.0*  
 28.23.23.0*  
 

Magnetofony kasetowe zawierające 
urządzenia do odtwarzania dźwięku 

33.12.16.0*  
32.30.32-79.00 26.40.32.0*  
 

Magnetofony zawierające urządzenia do 
odtwarzania dźwięku, pozostałe  33.12.16.0*  

32.30.32-90.00 26.40.32.0*  
 

Urządzenia do zapisu dźwięku, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 33.12.16.0*  

32.30.33 Urządzenia wideo do zapisu   
i odtwarzania obrazu i d źwięku; kamery 
wideo i kamery wideo ze stop-klatk ą; 
aparaty fotograficzne cyfrowe  

  

32.30.33-35.00 26.40.33.0* Kamery wideo i pozostałe urządzenia 
wideo do nagrywania i odtwarzania 

 

Kamery wideo ze stop-klatką i pozostałe 
kamery wideo rejestrujące; aparaty 
fotograficzne cyfrowe   26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery 

cyfrowe 
32.30.33-39.00 Magnetowidy kasetowe o szerokości 

taśmy <= 1,3 cm i pozwalające na 
odtwarzanie lub zapis przy prędkości 
taśmy <= 50 mm/s 

26.40.33.0*  

32.30.33-50.00 Magnetowidy taśmowe, pozostałe dla 
taśm magnetycznych o szerokości  
<= 1,3 cm i prędkości taśmy <= 50 mm/s 

26.40.33.0*  

32.30.33-60.00 Urządzenia wideo do zapisu  
i odtwarzania obrazu i dźwięku do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

26.40.33.0*  

32.30.33-70.00 Urządzenia wideo do zapisu  
i odtwarzania obrazu i dźwięku pozostałe, 
z wyłączeniem tych na taśmy 
magnetyczne 

26.40.33.0*  

32.30.41 Mikrofony i ich stojaki    
32.30.41-00.00 Mikrofony i ich stojaki, z wyłączeniem 

mikrofonów bezprzewodowych  
z nadajnikiem 

26.40.41.0 Mikrofony i ich stojaki 

32.30.42 Głośniki; słuchawki nagłowne 
i douszne, wł ączając poł ączone   
z mikrofonem  

  

32.30.42-35.00 Głośniki pojedyncze zamontowane   
w obudowach 

26.40.42.0* Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne 
oraz zestawy składające się  
z mikrofonu i głośnika lub głośników 

32.30.42-37.00 Zestawy głośnikowe zamontowane w tej 
samej obudowie 

26.40.42.0*  

32.30.42-39.00 Głośniki niezamontowane  w obudowach 26.40.42.0*  
32.30.42-70.00 Słuchawki nagłowne i douszne, włączając 

połączone z mikrofonem, oraz zestawy 
składające się  z mikrofonu i jednego lub 
większej liczby głośników 

26.40.42.0*  

32.30.43 Wzmacniacze cz ęstotliwo ści 
akustycznych, elektryczne; aparatura 
wzmacniaj ąca dźwięk elektryczna  

  

32.30.43-55.00 Wzmacniacze telefoniczne  i pomiarowe 26.40.43.0* Wzmacniacze częstotliwości 
akustycznych elektryczne; aparatura 
wzmacniająca sygnały akustyczne 
elektryczna  
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32.30.43-59.00 Wzmacniacze częstotliwości 
akustycznych, elektryczne, włączając hi-fi, 
pozostałe 

26.40.43.0* Wzmacniacze częstotliwości 
akustycznych elektryczne; aparatura 
wzmacniająca sygnały akustyczne 
elektryczna 

32.30.43-60.00 Wzmacniacze częstotliwości 
akustycznych, elektryczne do stosowania 
w cywilnych statkach powietrznych 

26.40.43.0*  

32.30.43-70.00 Aparatura wzmacniająca sygnały 
akustyczne, elektryczna 

26.40.43.0*  

32.30.44 Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii 
i radiotelegrafii, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

32.30.44-30.00 Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii  
i radiotelegrafii do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych  

26.40.44.0* Radiokomunikacyjne urządzenia 
odbiorcze, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.30.44-50.00 Odbiorniki przenośne dla systemów 
przywoławczych oraz ostrzegawczych 

26.40.44.0*  

32.30.44-90.00 Aparatura dla radiotelefonii lub 
radiotelegrafii,  z wyłączeniem 
odbiorników przenośnych dla systemów 
przywoławczych 

26.40.44.0*  

32.30.51 Części i akcesoria do aparatów   
i urz ądzeń do zapisywania lub 
odtwarzania d źwięku i obrazu, 
mikrofonów, gło śników, słuchawek, 
wzmacniaczy elektrycznych 
częstotliwo ści akustycznych   
i elektrycznej aparatury wzmacniaj ącej 
dźwięk 

  

32.30.51-30.00 Wkładki gramofonowe dla dysków lub 
mechanicznie zapisanych ścieżek 
dźwiękowych filmów 

26.11.40.0* Części lamp elektronowych 
i elektronopromieniowych oraz 
pozostałe elementy elektroniczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

32.30.51-50.00 Kamienie szlachetne lub półszlachetne, 
na igły 

26.40.51.0* Części i akcesoria urządzeń do odbioru 
i zapisu dźwięku i obrazu 

32.30.51-60.00 Części i akcesoria gramofonów, 
magnetofonów i urządzeń wideo, objętych 
pozycjami 32.30.31, 32.30.32,  
32.30.33-39, 32.30.33-50, 32.30.33-70, do 
stosowania  w cywilnych statkach 
powietrznych 

26.40.51.0*  

32.30.51-70.00 Części i akcesoria gramofonów, 
magnetofonów i urządzeń wideo, objętych 
pozycjami 32.30.31, 32.30.32,  
32.30.33-39, 32.30.33-50, 32.30.33-70, 
pozostałe 

26.40.51.0*  

32.30.51-80.00 Części urządzeń mikrofonów, głośników, 
słuchawek i wzmacniaczy, objętych 
pozycjami 32.30.41, 32.30.42, 32.30.43  

26.40.51.0*  

32.30.52 Anteny i reflektory antenowe wszelkich 
typów i ich cz ęści; cz ęści odbiorników 
i nadajników radiowych; cz ęści 
wyposa żenia radarowego  

  

32.30.52-10.00 Anteny i reflektory antenowe wszelkich 
typów i ich części, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych  

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  

32.30.52-20.00 Anteny teleskopowe i prętowe do 
aparatury przenośnej lub nadającej się do 
zamontowania w pojazdach 
samochodowych 

26.30.40.0*  

32.30.52-35.00 Anteny satelitarne zewnętrzne do odbioru 
radiowego i telewizyjnego 

26.30.40.0*  
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32.30.52-39.00 Anteny zewnętrzne do odbioru radiowego 
lub telewizyjnego, włączając systemy 
obrotowe 

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 

32.30.52-50.00 Anteny wewnętrzne do odbioru radiowego 
i telewizyjnego, włączając wbudowane 

26.30.40.0*  

32.30.52-70.00 Anteny i ich części, pozostałe 26.30.40.0*  
32.30.52-80.10 26.40.52.0* Części odbiorników i nadajników 

radiowych lub telewizyjnych 
 

Zespoły lub podzespoły złożone  z dwóch 
lub więcej części połączonych ze sobą  
w dowolny sposób, do urządzeń objętych 
podkategorią 33.20.20, do stosowania 
w cywilnych statkach powietrznych 

26.51.81.0* Części i akcesoria do urządzeń 
radarowych i radionawigacyjnych 
 
 

32.30.52-80.90 26.40.52.0*  
 26.30.40.0*  
 

Części urządzeń dla radiotelefonii, 
radiotelegrafii, radiofonii, telewizji  
i radionawigacji, pozostałe 26.51.81.0*  

32.30.91 Usługi instalowania profesjonalnego 
sprz ętu radiowo-telewizyjnego oraz 
sprz ętu umo żliwiaj ącego zapisywanie 
lub odtwarzanie obrazu i d źwięku 

  

32.30.91-00.00 Usługi instalowania profesjonalnego 
sprzętu radiowo-telewizyjnego 
umożliwiającego zapisywanie lub 
odtwarzanie obrazu i dźwięku  

33.20.42.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
urządzeń elektronicznych 

32.30.92 Usługi napraw i konserwacji 
profesjonalnego sprz ętu radiowo-
telewizyjnego oraz sprz ętu 
umo żliwiaj ącego zapisywanie lub 
odtwarzanie obrazu i d źwięku 

  

32.30.92-00.00 33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

 

Usługi napraw i konserwacji 
profesjonalnego sprzętu radiowo-
telewizyjnego oraz sprzętu 
umożliwiającego zapisywanie lub 
odtwarzanie obrazu i dźwięku 

95.12.10.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu 
telekomunikacyjnego 

32.30.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
odbiorników telewizyjnych  
i radiowych, sprz ętu do zapisywania 
i odtwarzania d źwięku lub obrazu 

  

32.30.99-00.00 Usługi związane z produkcją odbiorników 
telewizyjnych i radiowych, sprzętu do 
zapisywania i odtwarzania dźwięku lub 
obrazu 

26.40.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją elektronicznego sprzętu 
powszechnego użytku 

33.10.11 Aparaty rentgenowskie i aparaty 
wykorzystuj ące promieniowanie alfa, 
beta lub gamma, wł ącznie  z aparatur ą 
do radiografii lub radioterapii 

  

33.10.11-15.00 Aparaty wykorzystujące promieniowanie 
rentgenowskie do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych  

26.60.11.0* Aparatura wykorzystująca 
promieniowanie rentgenowskie lub 
promieniowanie alfa, beta lub gamma 

33.10.11-19.00 Aparaty wykorzystujące promieniowanie 
rentgenowskie do pozostałych 
zastosowań 

26.60.11.0*  

33.10.11-35.00 Aparaty wykorzystujące promieniowanie 
alfa, beta lub gamma do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych  

26.60.11.0*  

33.10.11-39.00 Aparaty wykorzystujące promieniowanie 
alfa, beta lub gamma do pozostałych 
zastosowań 

26.60.11.0*  

33.10.11-50.00 Lampy rentgenowskie  26.60.11.0*  
33.10.11-70.10 Generatory promieni rentgenowskich, 

generatory wysokiego napięcia 
26.60.11.0*  
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33.10.11-70.90 Części do aparatury rentgenowskiej lub 
wykorzystującej promienie alfa, beta lub 
gamma 

26.60.11.0* Aparatura wykorzystująca 
promieniowanie rentgenowskie lub 
promieniowanie alfa, beta lub gamma 

33.10.12 Aparaty elektrodiagnostyczne i aparaty 
wykorzystuj ące promienie 
nadfioletowe lub podczerwone, do 
zastosowa ń medycznych 

  

33.10.12-10.00 Elektrokardiografy 26.60.12.0* Aparatura elektrodiagnostyczna do 
zastosowań medycznych 

33.10.12-30.10 Urządzenia do ultrasonografii 26.60.12.0*  
33.10.12-30.20 Urządzenia diagnostyczne wykorzystujące 

rezonans magnetyczny 
26.60.12.0*  

33.10.12-30.30 Urządzenia do scyntygrafii 26.60.12.0*  
33.10.12-30.90 Aparaty elektrodiagnostyczne pozostałe, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
26.60.12.0*  

33.10.12-50.00 Aparaty na promieniowanie ultrafioletowe 
lub podczerwone, do zastosowań 
medycznych, w tym: chirurgicznych, 
dentystycznych, weterynaryjnych 

26.60.13.0 Aparatura wykorzystująca promienie 
nadfioletowe lub podczerwone do 
zastosowań medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych  
i weterynaryjnych 

33.10.13 Narzędzia, przyrz ądy i sprz ęt do 
zastosowa ń dentystycznych 

  

33.10.13-30.00 Wiertarki dentystyczne, włącznie   
z zamontowanym na wspólnej podstawie 
innym sprzętem dentystycznym 

32.50.11.0* Urządzenia i instrumenty do 
zastosowań dentystycznych 

33.10.13-50.00 Narzędzia, przyrządy i sprzęt stosowany 
w stomatologii, z wyłączeniem wiertarek 
dentystycznych 

32.50.11.0*  

33.10.14 Sterylizatory medyczne, chirurgiczne 
lub laboratoryjne 

  

33.10.14-00.00 Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub 
laboratoryjne 

32.50.12.0 Sterylizatory medyczne, włączając 
chirurgiczne i laboratoryjne 

33.10.15 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym 
podobne; przyrz ądy okulistyczne, 
pozostałe przyrz ądy, aparaty i sprz ęt 
do zastosowa ń medycznych  
i chirurgicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

  

33.10.15-11.00 Strzykawki, włącznie z igłami  32.50.13.0* Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; 
przyrządy okulistyczne oraz pozostałe 
instrumenty i urządzenia do zastosowań 
medycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

33.10.15-13.00 Igły metalowe do zastrzyków  32.50.13.0*  
33.10.15-15.00 Igły chirurgiczne 32.50.13.0*  
33.10.15-17.00 Igły, cewniki, kaniule itp.,  z wyłączeniem 

igieł z grupowania 33.10.15-13.00 
i 33.10.15-15.00  

32.50.13.0*  

33.10.15-20.00 Przyrządy i urządzenia okulistyczne 32.50.13.0*  
33.10.15-33.00 Przyrządy i aparaty do pomiaru ciśnienia 

krwi 
32.50.13.0*  

33.10.15-35.00 Endoskopy do celów medycznych 32.50.13.0*  
33.10.15-53.00 Urządzenia do dializy (sztuczne nerki, 

dializatory) 
32.50.13.0*  

33.10.15-55.00 Aparatura do diatermii, włączając 
ultradźwiękową  

32.50.13.0*  

33.10.15-63.00 Aparatura do transfuzji, z wyłączeniem 
specjalnych szklanych butelek do 
przechowywania krwi 

32.50.13.0*  

33.10.15-65.00 Aparatura i przyrządy do anestezji 32.50.13.0*  
33.10.15-73.00 Przyrządy do litotrypsji, ultradźwiękowe 32.50.13.0*  
33.10.15-79.10 Aparatura do stymulacji nerwów 32.50.13.0*  
33.10.15-79.90 Narzędzia i przyrządy medyczne 

pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
32.50.13.0*  
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33.10.16 Przyrz ądy i urz ądzenia do 
mechanoterapii i masa żu; aparaty   
i sprz ęt do testów 
psychotechnicznych, do sztucznego 
oddychania, maski gazowe itp.  

  

33.10.16-53.00 32.50.21.0* Instrumenty i urządzenia do 
zastosowań terapeutycznych; 
respiratory  

 

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do 
masażu, aparaty do testów 
psychotechnicznych  

32.99.59.0* Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.10.16-55.00 Aparaty do ozonoterapii, tlenoterapii, 
aerozoloterapii, aparaty do oddychania 
i pozostałe lecznicze respiratory 

32.50.21.0*  

33.10.16-90.00 32.99.11.0* Nakrycia głowy ochronne i pozostałe 
wyroby ochronne 

 

Respiratory i maski gazowe pozostałe,  
z wyłączeniem masek ochronnych 
nieposiadających ani części 
mechanicznych ani wymiennych filtrów 

32.99.59.0*  

33.10.17 Sztuczne stawy; pozostały sprz ęt 
i aparaty ortopedyczne; sztuczne z ęby  
i wyroby protetyki dentystycznej; 
protezy pozostałych cz ęści ciała, gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

  

33.10.17-35.00 Sztuczne stawy  32.50.22.0* Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty 
ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby 
protetyki dentystycznej; protezy 
pozostałych części ciała, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.10.17-39.10 Gorsety, kołnierze, pasy i sznurówki 
ortopedyczne 

32.50.22.0*  

33.10.17-39.20 Kule i szczudła inwalidzkie, podpórki, 
balkoniki, chodziki i pozostały sprzęt 
ułatwiający poruszanie się 

32.50.22.0*  

33.10.17-39.30 Obuwie i wkładki ortopedyczne 
wykonywane na miarę 

32.50.22.0*  

33.10.17-39.90 Szyny (łubki) i pozostały sprzęt stosowany 
przy złamaniach 

32.50.22.0*  

33.10.17-53.00 Zęby sztuczne pojedyncze z tworzyw 
sztucznych, włącznie z metalowymi 
sztyftami do ich zamocowania,  
z wyłączeniem protez dentystycznych 
oraz części do nich  

32.50.22.0*  

33.10.17-55.00 Zęby sztuczne pojedyncze z innych 
materiałów, włącznie z metalowymi 
sztyftami do ich zamocowania,   
z wyłączeniem protez dentystycznych 
oraz części do nich 

32.50.22.0*   

33.10.17-59.00 Protezy dentystyczne, włączając sztuczne 
szczęki i ich części, metalowe korony, 
odlewane sztyfty cynowe, sztyfty ze stali 
stopowej,  z wyłączeniem sztucznych 
zębów 

32.50.22.0*  

33.10.17-90.10 Protezy oczu 32.50.22.0*  
33.10.17-90.90 Protezy pozostałych części ciała, 

pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
32.50.22.0*  

33.10.18 Aparaty słuchowe, stymulatory serca 
(ich cz ęści i akcesoria); pozostałe 
protezy i przyrz ądy ortopedyczne, ich 
części  

  

33.10.18-33.00 Aparaty słuchowe, wyłączając części do 
nich i akcesoria 

26.60.14.0* Stymulatory serca, aparaty słuchowe 

33.10.18-39.00 Części i akcesoria aparatów słuchowych 32.50.23.0* Części i akcesoria protez i przyrządów 
ortopedycznych 

33.10.18-50.00 Stymulatory serca, wyłączając części do 
nich i akcesoria 

26.60.14.0*  
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33.10.18-90.00 Części i akcesoria wyrobów i aparatów 
ujętych w pozycji 33.10.17 i 33.10.18,  
z wyłączeniem części i akcesoriów 
aparatów słuchowych 

32.50.23.0* Części i akcesoria protez i przyrządów 
ortopedycznych 

33.10.20 Meble lekarskie, chirurgiczne, 
dentystyczne lub weterynaryjne, fotele 
fryzjerskie i podobne fotele oraz ich 
części 

  

33.10.20-30.00 Fotele dentystyczne, fryzjerskie  
i podobne oraz ich części,  z wyłączeniem 
spluwaczek dentystycznych po płukaniu 
ust, foteli zawierających urządzenia 
dentystyczne  

32.50.30.0* Meble lekarskie, chirurgiczne, 
dentystyczne lub weterynaryjne; fotele 
dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz 
ich części  

33.10.20-50.00 Meble lekarskie, chirurgiczne lub 
weterynaryjne oraz ich części,   
z wyłączeniem foteli i siedzeń 
przeznaczonych do badań 
rentgenowskich 

32.50.30.0*  

33.10.91 Usługi instalowania sprz ętu i aparatury 
medycznej i chirurgicznej 

  

33.10.91-00.00 Usługi instalowania sprzętu i aparatury 
medycznej i chirurgicznej 

33.20.41.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
przyrządów medycznych oraz 
instrumentów precyzyjnych i optycznych 

33.10.92 Usługi napraw i konserwacji aparatury 
i przyrz ądów medycznych, 
chirurgicznych  i ortopedycznych 

  

33.10.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji aparatury 
i przyrządów medycznych, chirurgicznych  
i ortopedycznych 

33.13.12.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
napromieniowujących, sprzętu 
elektromedycznego  
i elektroterapeutycznego 

33.10.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą aparatury 
i przyrz ądów medycznych, 
chirurgicznych  i ortopedycznych 

  

33.10.99-00.00 Usługi związane z produkcją aparatury  
i przyrządów medycznych chirurgicznych 
i ortopedycznych 

26.60.91.0 Usługi związane z produkcją 
instrumentów urządzeń 
napromieniowujących, sprzętu 
elektromedycznego  
i elektroterapeutycznego 

  26.60.99.0 Usługi podwykonawców związane 
z produkcją urządzeń 
napromieniowujących, sprzętu 
elektromedycznego  
i elektroterapeutycznego 

  32.50.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją urządzeń, instrumentów 
i wyrobów medycznych, włączając 
dentystyczne 

33.20.11 Kompasy i busole; pozostałe 
instrumenty i przyrz ądy nawigacyjne  

  

33.20.11-30.00 Kompasy, busole, włączając 
magnetyczne, żyrokompasy, szafki 
kompasowe i nawigacyjne 

26.51.11.0* Kompasy i busole; pozostałe 
instrumenty i przyrządy nawigacyjne  

33.20.11-55.00 Przyrządy i urządzenia do nawigacji 
powietrznej lub kosmicznej,  
z wyłączeniem kompasów i busoli 

26.51.11.0*  

33.20.11-59.00 Przyrządy i urządzenia do nawigacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.11.0*  

33.20.12 Przyrz ądy i aparaty geodezyjne, 
topograficzne, fotogrametryczne, 
hydrograficzne, oceanograficzne, 
hydrologiczne, meteorologiczne lub 
geofizyczne, z wył ączeniem kompasów 
i busoli  
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33.20.12-15.10 Dalmierze  26.51.12.0* Dalmierze, teodolity i tachymetry; 
pozostałe instrumenty i przyrządy 
pomiarowe, hydrograficzne, 
oceanograficzne, hydrologiczne, 
meteorologiczne lub geofizyczne  

33.20.12-15.20 Teodolity i tachymetry 26.51.12.0*  
33.20.12-15.40 Niwelatory  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  

33.20.12-15.50 Przyrządy i urządzenia fotogrametryczne  26.51.12.0*  
33.20.12-19.10 Dalmierze 26.51.12.0*  
33.20.12-19.20 Teodolity i tachymetry 26.51.12.0*  
33.20.12-19.40 Niwelatory 28.29.31.0*  
33.20.12-19.50 Przyrządy i urządzenia fotogrametryczne 26.51.12.0*  
33.20.12-35.00 Przyrządy i aparaty meteorologiczne, 

hydrologiczne  i geofizyczne, 
elektroniczne 

26.51.12.0*  

33.20.12-39.00 Przyrządy i aparaty elektroniczne, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.12.0*  

33.20.12-53.00 Przyrządy i aparaty stosowane   
w geodezji, topografii, miernictwie lub 
niwelacji; przyrządy hydrograficzne, 
nieelektroniczne   

26.51.12.0*  

33.20.12-55.00 Przyrządy i aparaty geofizyczne, 
meteorologiczne, hydrologiczne, 
nieelektroniczne 

26.51.12.0*  

33.20.12-57.00 Przyrządy i aparaty nieelektroniczne, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.12.0*  

33.20.20 Urządzenia radarowe, 
radionawigacyjne i urz ądzenia do 
zdalnego sterowania drog ą radiow ą 

  

33.20.20-30.00 Urządzenia radarowe 26.51.20.0* Urządzenia radarowe  
i radionawigacyjne oraz do zdalnego 
sterowania drogą radiową 

33.20.20-50.00  Urządzenia radionawigacyjne 26.51.20.0*  
33.20.20-70.00 Urządzenia do zdalnego sterowania drogą 

radiową 
26.51.20.0*  

33.20.3 Wagi o wysokiej dokładno ści; 
przyrz ądy i instrumenty kre ślarskie, do 
dokonywania oblicze ń, ręczne 
przyrz ądy do pomiaru długo ści oraz 
podobne  

32.50.13.0* Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; 
przyrządy okulistyczne oraz pozostałe 
instrumenty i urządzenia do zastosowań 
medycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

33.20.31-50.00 Wagi o czułości => 5 cg,  z odważnikami 
lub bez 

26.51.31.0* Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz 
ich części i akcesoria 

33.20.31-80.00 Części i akcesoria wag o czułości  
=> 5 cg, z odważnikami lub bez 

26.51.31.0*  

33.20.32 Stoły i przyrz ądy kre ślarskie oraz 
pozostałe przyrz ądy kre ślarskie, 
traserskie lub do oblicze ń 
rachunkowych 

33.20.39.0* Usługi instalowania pozostałych 
maszyn specjalnego przeznaczenia 

33.20.32-30.00 Stoły i przyrządy kreślarskie, włączając 
zawierające urządzenia do 
automatycznego przetwarzania danych 
lub pracujące z takimi urządzeniami 

26.51.32.0* Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe 
przyrządy kreślarskie, traserskie lub do 
obliczeń rachunkowych 

33.20.32-53.00 Zestawy kreślarskie 26.51.32.0*  
33.20.32-55.00 Przyrządy traserskie 26.51.32.0*  
33.20.32-59.00 Przyrządy kreślarskie i do obliczeń 

matematycznych, pozostałe 
26.51.32.0*  

33.20.33 Przyrz ądy ręczne do pomiaru długo ści   
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33.20.33-10.00 Mikrometry, suwmiarki 26.51.33.0* Przyrządy ręczne do pomiaru długości 
(włączając mikrometry i suwmiarki), 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

33.20.33-30.00 Sprawdziany z nastawnymi urządzeniami 
pomiarowymi 

26.51.33.0*  

33.20.33-55.00 Łaty, taśmy miernicze oraz przymiary 28.29.39.0* Pozostałe urządzenia do ważenia   
i mierzenia 

33.20.33-59.00 Przyrządy do pomiaru długości ręczne, 
pozostałe 

28.29.39.0*  

33.20.41 Przyrz ądy, aparaty i urz ądzenia do 
pomiaru lub wykrywania 
promieniowania jonizuj ącego 

  

33.20.41-00.00 Przyrządy, aparaty i urządzenia do 
pomiaru lub wykrywania promieniowania 
jonizującego 

26.51.41.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub 
wykrywania promieniowania 
jonizującego 

33.20.42 Oscyloskopy katodowe i oscylografy 
katodowe 

  

33.20.42-00.10 Oscyloskopy katodowe  26.51.42.0* Oscyloskopy katodowe i oscylografy 
katodowe 

33.20.42-00.20 Oscylografy katodowe 26.51.42.0*  
33.20.43 Przyrz ądy, aparaty i urz ądzenia do 

pomiaru lub kontroli napi ęcia, 
natężenia pr ądu, oporu lub mocy bez 
urządzenia rejestruj ącego 

  

33.20.43-10.00 Mierniki uniwersalne 26.51.43.0* Przyrządy i aparatura do pomiaru 
wielkości elektrycznych bez urządzenia 
rejestrującego 

33.20.43-20.00 Przyrządy, aparaty i urządzenia do 
pomiaru lub kontroli napięcia, natężenia, 
oporu lub mocy, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

26.51.43.0*  

33.20.43-30.00 Przyrządy, aparaty i urządzenia do 
pomiaru lub kontroli napięcia, natężenia, 
oporu lub mocy, elektroniczne 

26.51.43.0*  

33.20.43-55.00 Woltomierze 26.51.43.0*  
33.20.43-59.00 Przyrządy, aparaty i urządzenia do 

pomiaru lub kontroli napięcia, natężenia, 
oporu lub mocy, nieelektroniczne 

26.51.43.0*  

33.20.44 Przyrz ądy, aparaty i urz ądzenia do 
stosowania w telekomunikacji 

  

33.20.44-00.00 Przyrządy, aparaty i urządzenia do 
stosowania w telekomunikacji 

26.51.44.0 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla 
telekomunikacji 

  26.51.66.0* Instrumenty, przyrządy i aparatura 
pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.20.45 Przyrz ądy, aparaty i urz ądzenia do 
pomiaru lub kontroli parametrów 
elektrycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

33.20.45-20.00 Przyrządy i aparaty do pomiaru  i kontroli 
płytek i elementów półprzewodnikowych 

26.51.45.0* Przyrządy i aparatura do pomiaru  
i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

33.20.45-30.10 Rejestratory elektryczne 
wieloparametrowe 

26.51.45.0*  

33.20.45-30.20 Mierniki napięcia szerokopasmowe 26.51.45.0*  
33.20.45-30.30 Mierniki napięcia selektywne 26.51.45.0*  
33.20.45-30.40 Mierniki prądu 26.51.45.0*  
33.20.45-30.90 Przyrządy i aparaty do rejestrowania 

wzmocnienia elektrycznego  
z urządzeniem zapisującym, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane  

26.51.45.0*  
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33.20.45-40.00 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub 
kontroli wzmocnienia elektrycznego bez 
urządzeń zapisujących do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

26.51.45.0* Przyrządy i aparatura do pomiaru  
i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

33.20.45-55.00 Przyrządy i aparaty elektroniczne do 
pomiaru lub kontroli wzmocnienia 
elektrycznego bez urządzeń zapisujących 

26.51.45.0*  

33.20.45-59.00 Przyrządy i aparaty nieelektroniczne do 
pomiaru lub kontroli wzmocnienia 
elektrycznego bez urządzeń zapisujących 

26.51.45.0*  

33.20.51 Hydrometry, termometry, pirometry, 
barometry, higrometry  i psychrometry 

  

33.20.51-15.00 Termometry szpitalne lub weterynaryjne 
niepołączone z innymi przyrządami, 
cieczowe, do bezpośredniego odczytu 

32.50.13.0* Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; 
przyrządy okulistyczne oraz pozostałe 
instrumenty i urządzenia do zastosowań 
medycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

33.20.51-19.00 Termometry niepołączone z innymi 
przyrządami, cieczowe, z odczytem 
bezpośrednim, pozostałe 

26.51.51.0* Hydrometry, termometry, pirometry, 
barometry, higrometry i psychrometry 

33.20.51-35.00 Termometry i pirometry niepołączone  
z innymi przyrządami inne niż cieczowe, 
elektroniczne 

26.51.51.0*  

33.20.51-39.00 Termometry niepołączone z innymi 
przyrządami, niecieczowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.51.51.0*  

33.20.51-50.00 Barometry niepołączone z innymi 
przyrządami 

26.51.51.0*  

33.20.51-75.00 Areometry, higrometry i psychrometry, 
elektroniczne 

26.51.51.0*  

33.20.51-79.00 Areometry, higrometry i psychrometry, 
hydrografy, termohydrografy, baro-termo-
hydrografy, aktynometry, pozostałe 

26.51.51.0*  

33.20.51-80.00 Areometry, higrometry i psychrometry, 
hydrografy, termohydrografy, baro-termo-
hydrografy, aktynometry, do stosowania  
w cywilnych statkach powietrznych 

26.51.51.0*  

33.20.52 Przyrz ądy i aparaty do pomiaru  
i kontroli: przepływu, poziomu, 
ciśnienia lub pozostałych zmiennych 
parametrów cieczy lub gazów 

  

33.20.52-35.00 Przepływomierze elektroniczne 26.51.52.0* Przyrządy i aparatura do pomiaru lub 
kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia 
lub pozostałych zmiennych parametrów 
cieczy lub gazów 

33.20.52-39.00 Przyrządy do pomiaru poziomu cieczy 
elektroniczne, pozostałe 

26.51.52.0*  

33.20.52-55.00 Przepływomierze nieelektroniczne 26.51.52.0*  
33.20.52-59.00 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub 

kontroli poziomu cieczy, nieelektroniczne, 
pozostałe 

26.51.52.0*  

33.20.52-71.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli 
ciśnienia, elektroniczne 

26.51.52.0*  

33.20.52-74.00 Manometry z rurką spiralną Bourdona lub 
metalową przeponą  

26.51.52.0*  

33.20.52-79.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli 
ciśnienia, pozostałe 

26.51.52.0*  

33.20.52-83.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli 
parametrów cieczy i gazów elektroniczne, 
pozostałe, włączając mierniki ciepła 

26.51.52.0*  

33.20.52-88.00 Przyrządy i aparaty do pomiarów 
i kontroli: przepływu, poziomu, ciśnienia 
lub innych zmiennych parametrów cieczy 
lub gazów do stosowania  w cywilnych 
statkach powietrznych 

26.51.52.0*  
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33.20.52-89.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli 
parametrów cieczy lub gazów 
nieelektroniczne, pozostałe, włączając 
mierniki ciepła  

26.51.52.0* Przyrządy i aparatura do pomiaru lub 
kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia 
lub pozostałych zmiennych parametrów 
cieczy lub gazów 

33.20.53 Przyrz ądy i aparaty do analizy fizycznej 
lub chemicznej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

33.20.53-13.00 Analizatory gazu lub dymu, elektroniczne 26.51.53.0* Przyrządy i aparatura do analizy 
fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  26.70.25.0* Części i akcesoria do urządzeń 
ciekłokrystalicznych, laserów   
(z wyłączeniem diod laserowych), 
pozostałych urządzeń i przyrządów 
optycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

33.20.53-19.00 Analizatory gazu lub dymu, pozostałe 26.51.53.0*  
  26.70.25.0*  
33.20.53-20.00 Chromatografy i aparaty do elektroforezy 26.51.53.0*  
  26.70.25.0*  
33.20.53-30.00 Spektrometry, spektrofotometry oraz 

spektrografy wykorzystujące 
promieniowanie optyczne 

26.51.53.0*  

  26.70.25.0*  
33.20.53-40.00 Światłomierze 26.51.53.0*  
  26.70.25.0*  
33.20.53-50.00 26.51.53.0*  
 

Przyrządy i aparaty wykorzystujące 
promieniowanie optyczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.70.25.0*  

33.20.53-81.00 26.51.53.0*  
 

Przyrządy i aparaty elektroniczne, 
pozostałe, do pomiaru przewodności 
właściwej i parametrów 
elektrochemicznych, włączając pehametry 
i rh-metry 

26.70.25.0*  

33.20.53-83.00 26.51.53.0*  
 

Przyrządy i aparaty elektroniczne, 
pozostałe 26.70.25.0*  

33.20.53-85.00 26.51.53.0*  
 

Lepkościomierze, mierniki 
przepuszczalności, przyrządy do pomiaru 
porowatości i przyrządy do pomiaru 
rozszerzalności 

26.70.25.0*  

33.20.53-89.00 26.51.53.0*  
 

Przyrządy i aparaty do analizy fizycznej 
i chemicznej, pozostałe 26.70.25.0*  

33.20.61 Mikroskopy nieoptyczne oraz aparatura 
dyfrakcyjna 

  

33.20.61-00.00 Mikroskopy nieoptyczne oraz aparatura 
dyfrakcyjna 

26.51.61.0 Mikroskopy (z wyłączeniem 
mikroskopów optycznych) i aparatura 
dyfrakcyjna 

33.20.62 Maszyny, przyrz ądy i aparaty do 
testowania mechanicznych 
właściwo ści materiałów 

  

33.20.62-10.00 Maszyny i przyrządy do badania 
mechanicznych właściwości metali, 
elektroniczne, z wyłączeniem 
metalograficznych oraz przyrządów do 
wykrywania defektów 

26.51.62.0* Maszyny i urządzenia do testowania 
mechanicznych właściwości materiałów 

33.20.62-33.00 Maszyny, przyrządy i aparaty do badania 
właściwości mechanicznych metali, 
uniwersalne lub do prób na rozciąganie, 
nieelektroniczne 

26.51.62.0*  

33.20.62-35.00 Maszyny i urządzenia do badania 
twardości metali, nieelektroniczne 

26.51.62.0*  

33.20.62-39.00 Maszyny i urządzenia do badania metali, 
pozostałe 

26.51.62.0*  
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33.20.62-55.00 Maszyny i urządzenia do testowania 
materiałów, z wyłączeniem metali, 
elektroniczne 

26.51.62.0* Maszyny i urządzenia do testowania 
mechanicznych właściwości materiałów 

33.20.62-59.00 Maszyny i urządzenia do testowania 
materiałów, z wyłączeniem metali, 
nieelektroniczne 

26.51.62.0*  

33.20.63 Gazomierze, liczniki do cieczy lub 
energii elektrycznej, do pomiaru 
zużycia lub produkcji 

  

33.20.63-30.00 Gazomierze 26.51.63.0* Gazomierze, liczniki do cieczy lub 
liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji 
prądu 

33.20.63-50.10 Wodomierze 26.51.63.0*  
33.20.63-50.90 Liczniki do cieczy, pozostałe 26.51.63.0*  
33.20.63-70.00 Liczniki energii elektrycznej 26.51.63.0*  
33.20.64 Liczniki pozostałe; tachometry   

i pozostałe szybko ściomierze; 
stroboskopy  

  

33.20.64-30.00 Obrotomierze, liczniki produkcji, 
taksometry, drogomierze, krokomierze itp. 

26.51.64.0* Obrotomierze, liczniki produkcji, 
taksometry, drogomierze i podobne; 
szybkościomierze i tachometry; 
stroboskopy  

33.20.64-40.00 Szybkościomierze i tachometry do 
stosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

26.51.64.0*  

33.20.64-53.00 Szybkościomierze do pojazdów 26.51.64.0*  
33.20.64-55.00 Tachometry 26.51.64.0*  
33.20.64-70.00 Stroboskopy 26.51.64.0*  
33.20.65 Przyrz ądy, aparaty i urz ądzenia 

pomiarowe lub kontrolne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

33.20.65-10.00 Urządzenia do wyważania części 
mechanicznych 

28.99.39.0* Maszyny i urządzenia startowe do 
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 

33.20.65-20.00 Stanowiska badawcze  26.51.66.0* Instrumenty, przyrządy i aparatura 
pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.20.65-30.00 Projektory profilowe 26.51.66.0*  
33.20.65-40.00 Przyrządy i urządzenia optyczne do 

pomiaru lub kontroli, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.51.66.0*  

33.20.65-50.00 Przyrządy i urządzenia elektroniczne do 
pomiaru lub kontroli wielkości 
geometrycznych 

26.51.66.0*  

33.20.65-60.00 Przyrządy i urządzenia do pomiaru lub 
kontroli do stosowania w cywilnych 
statkach powietrznych 

26.51.66.0*  

33.20.65-70.00 Przyrządy i urządzenia elektroniczne do 
pomiaru lub kontroli, pozostałe 

26.51.66.0*  

33.20.65-83.00 Przyrządy i urządzenia do pomiaru lub 
kontroli wielkości geometrycznych, 
pozostałe 

26.51.66.0*  

33.20.65-89.00 Przyrządy, aparaty i urządzenia 
nieelektroniczne do pomiaru lub kontroli, 
pozostałe 

26.51.66.0*  

33.20.70 Przyrz ądy i aparatura do 
automatycznej regulacji lub sterowania 
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33.20.70-15.00 Termostaty elektroniczne  26.51.70.0* Termostaty, manostaty i pozostałe 
przyrządy i aparatura do automatycznej 
regulacji lub kontroli 

33.20.70-19.00 Termostaty pozostałe  26.51.70.0*  
33.20.70-30.00 Manostaty 26.51.70.0*  
33.20.70-50.10 Przyrządy blokowego systemu 

hydraulicznego regulacji ciągłej 
26.51.65.0* Przyrządy, maszyny i urządzenia do 

automatycznej regulacji lub kontroli, 
hydrauliczne lub pneumatyczne 

33.20.70-50.20 Czujniki ciśnienia i podciśnienia 26.51.65.0*  
33.20.70-50.30 Wyposażenie pomocnicze blokowego 

systemu hydraulicznego regulacji ciągłej 
26.51.65.0*  

33.20.70-90.00 Przyrządy i aparaty do regulacji lub 
sterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.51.65.0*  

  26.51.70.0*  
33.20.81 Części i akcesoria do przyrz ądów, 

aparatów i urz ądzeń pomiarowych, 
kontrolnych, nawigacyjnych  
i podobnych  

  

33.20.81-10.00 Części i akcesoria do kompasów, busoli 
i pozostałych przyrządów i aparatów do 
nawigacji 

26.51.86.0* Części i akcesoria do instrumentów  
i przyrządów objętych grupowaniami: 
26.51.11 i 26.51.62 

33.20.81-20.00 Części i akcesoria przyrządów 
geodezyjnych, mierniczych, 
topograficznych, fotogrametrycznych, 
hydrograficznych, oceanograficznych, 
hydrologicznych, meteorologicznych, 
geofizycznych, niwelatorów i dalmierzy 

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  

33.20.81-30.00 Części i akcesoria do przyrządów 
kreślarskich, traserskich lub do obliczeń 
rachunkowych, do ręcznych przyrządów 
do pomiaru długości 

26.51.82.0*  

33.20.81-41.00 Części i akcesoria do maszyn  i urządzeń 
do pomiaru oraz badań własności 
mechanicznych materiałów 

26.51.86.0*  

33.20.81-43.00 Części i akcesoria hydrometrów  
i podobnych przyrządów pływających, 
termometrów, pirometrów, barometrów, 
higrometrów  i psychrometrów, włączając 
rejestrujące oraz do dowolnej kombinacji 
tych instrumentów  

26.51.82.0*  

33.20.81-45.00 Części i akcesoria przyrządów  i aparatów 
do pomiaru lub kontroli zmiennych cieczy 
lub gazów,  z wyłączeniem liczników 
zasilania lub produkcji 

26.51.82.0*  

33.20.81-47.00 Mikrotomy, ich części i akcesoria 26.51.82.0*  
33.20.81-50.00 Części i akcesoria do aparatury 

elektrycznej do pomiarów wielkości 
elektrycznych lub wykrywania 
promieniowania 

26.51.82.0*  

33.20.81-70.00 Części i akcesoria do przyrządów, 
urządzeń i aparatury kontrolnej lub 
pomiarowej i projektorów profilowych 

26.51.85.0* Części i akcesoria do wyrobów objętych 
grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66  
i 26.51.70 

33.20.81-90.00 Części i akcesoria, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, do maszyn, urządzeń, 
przyrządów lub aparatury  z działu 33  

26.51.82.0*  

33.20.82 Części i akcesoria do mikroskopów 
nieoptycznych oraz aparatury 
dyfrakcyjnej 

  

33.20.82-00.00 Części i akcesoria do mikroskopów 
nieoptycznych oraz aparatury dyfrakcyjnej 

26.51.83.0 Części i akcesoria do mikroskopów   
(z wyłączeniem mikroskopów 
optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej 
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33.20.83 Części i akcesoria do gazomierzy, 
liczników energii elektrycznej  i cieczy, 
szybko ściomierzy  i pozostałych 
liczników, stroboskopów 

  

33.20.83-33.00 Części i akcesoria do liczników energii 
elektrycznej 

26.51.84.0* Części i akcesoria do wyrobów objętych 
grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64 

33.20.83-35.00 Części i akcesoria do liczników gazu  
i cieczy 

26.51.84.0*  

33.20.83-50.00 Części i akcesoria do urządzeń   
z podkategorii 33.20.64 

26.51.84.0*  

33.20.84 Części i akcesoria do przyrz ądów, 
aparatów i urz ądzeń do automatycznej 
regulacji lub sterowania 

  

33.20.84-00.00 Części i akcesoria do przyrządów, 
aparatów i urządzeń do automatycznej 
regulacji lub sterowania  

26.51.85.0* Części i akcesoria do wyrobów objętych 
grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66  
i 26.51.70 

33.20.91 Usługi instalowania przyrz ądów, 
aparatów i urz ądzeń kontrolno-
pomiarowych, testuj ących, 
nawigacyjnych i podobnych  

  

33.20.91-00.00 33.20.39.0* Usługi instalowania pozostałych 
maszyn specjalnego przeznaczenia 

 

Usługi instalowania przyrządów, aparatów 
i urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
testujących, nawigacyjnych i podobnych 33.20.41.0* Usługi instalowania profesjonalnych 

przyrządów medycznych oraz 
instrumentów precyzyjnych i optycznych 

  33.20.42.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
urządzeń elektronicznych 

33.20.92 Usługi napraw i konserwacji 
przyrz ądów, aparatów i urz ądzeń 
kontrolno-pomiarowych, testuj ących, 
nawigacyjnych  i podobnych 

  

33.20.92-00.00 33.12.29.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych maszyn specjalnego 
przeznaczenia 

 

Usługi napraw i konserwacji przyrządów, 
aparatury i urządzeń  
kontrolno-pomiarowych, testujących, 
nawigacyjnych i podobnych 33.13.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 

instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych  
i nawigacyjnych 

  33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

33.20.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
przyrz ądów, aparatów i urz ądzeń 
kontrolno-pomiarowych, testuj ących, 
nawigacyjnych  i podobnych 

  

33.20.99-00.00 Usługi związane z produkcją przyrządów, 
aparatów i urządzeń kontrolno-
pomiarowych, testujących, nawigacyjnych 
i podobnych 

26.51.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych   
i nawigacyjnych 

33.30.10 Usługi projektowania i monta żu 
systemów do sterowania procesami 
przemysłowymi i produkcj ą 
zautomatyzowan ą 

  

33.30.10-00.00 Usługi projektowania i montażu systemów 
do sterowania procesami przemysłowymi  
i produkcją zautomatyzowaną 

33.20.60.0 Usługi instalowania systemów do 
sterowania procesami przemysłowymi 

33.30.90 Usługi napraw i konserwacji  
w zakresie systemów do sterowania 
procesami przemysłowymi  i produkcj ą 
zautomatyzowan ą 

  

33.30.90-00.00 Usługi napraw i konserwacji  w zakresie 
systemów do sterowania procesami 
przemysłowymi i produkcją 
zautomatyzowaną 

33.12* USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI 
MASZYN 
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33.40.11 Soczewki kontaktowe; soczewki 
okularowe ze szkła i innych materiałów  

  

33.40.11-30.00 Soczewki kontaktowe 32.50.41.0* Soczewki kontaktowe; soczewki 
okularowe ze szkła i innych materiałów  

33.40.11-53.00 Soczewki okularowe nieprzeznaczone do 
korekcji wzroku, nieoprawione 

32.50.41.0*  

33.40.11-55.00 Soczewki okularowe jednoogniskowe, do 
korekcji wzroku, wykończone obustronnie, 
nieoprawione 

32.50.41.0*  

33.40.11-59.00 Soczewki okularowe inne niż 
jednoogniskowe, do korekcji wzroku, 
wykończone obustronnie, nieoprawione 

32.50.41.0*  

33.40.11-70.00 Soczewki okularowe do korekcji wzroku, 
pozostałe 

32.50.41.0*  

33.40.12 Okulary (korekcyjne, ochronne 
i pozostałe) i podobne wyroby 

  

33.40.12-50.00 Okulary przeciwsłoneczne 32.50.42.0* Okulary, gogle itp. wyroby korekcyjne, 
ochronne lub do innych celów 

33.40.12-90.00 Okulary, gogle itp., korekcyjne, ochronne 
lub pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.50.42.0*  

33.40.13 Oprawki do okularów lub podobnych 
wyrobów  

  

33.40.13-50.00 Oprawki do okularów korekcyjnych, 
ochronnych itp., z tworzyw sztucznych 

32.50.43.0* Oprawki do okularów i podobnych 
wyrobów 

33.40.13-90.00 Oprawki do okularów korekcyjnych, 
ochronnych itp., z pozostałych materiałów 

32.50.43.0*  

33.40.14 Części oprawek do okularów  
i podobnych wyrobów 

  

33.40.14-00.00 Części oprawek do okularów  i podobnych 
wyrobów  

32.50.44.0 Części oprawek do okularów 
i podobnych wyrobów 

33.40.21 Arkusze, płyty z substancji 
polaryzuj ących; soczewki, filtry 
i podobne  

  

33.40.21-15.00 Kable do przekazywania obrazów 
(światłowody) 

27.31.12.0* Włókna optyczne oraz wiązki włókien 
optycznych; kable światłowodowe,  
z wyłączeniem kabli światłowodowych  
z włókien indywidualnie powlekanych  

33.40.21-19.00 Włókna optyczne oraz wiązki i kable  
z włókien optycznych  

27.31.12.0*  

33.40.21-30.00 Arkusze i płyty z substancji 
polaryzujących, nieoprawione 

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  

33.40.21-53.00 Zwierciadła i pozostałe elementy 
optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.70.21.0*  

33.40.21-55.00 Pryzmaty, soczewki, zwierciadła itp. 
oprawione, z dowolnego materiału, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

26.70.21.0*  

33.40.21-70.00 Soczewki do obiektywów oprawione,   
z dowolnego materiału, z wyłączeniem do 
kamer, projektorów czy powiększalników 

26.70.21.0*  

33.40.21-90.00 Filtry oprawione, z dowolnego materiału 26.70.21.0*  
33.40.22 Lornetki, lunety, teleskopy optyczne 

i pozostałe instrumenty 
astronomiczne; mikroskopy optyczne  

  

33.40.22-30.00 Lornetki 26.70.22.0* Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy 
optyczne; pozostałe przyrządy 
astronomiczne; mikroskopy optyczne  
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33.40.22-50.00 Teleskopy optyczne, z wyłączeniem 
lornetek 

26.70.22.0* Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy 
optyczne; pozostałe przyrządy 
astronomiczne; mikroskopy optyczne 

33.40.22-73.00 Mikroskopy stereoskopowe 26.70.22.0*  
33.40.22-75.00 Mikroskopy optyczne do mikrofotografii, 

mikrokinematografii i mikroprojekcji 
26.70.22.0*  

33.40.22-79.00 Mikroskopy optyczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.70.22.0*  

33.40.23 Przyrz ądy ciekłokrystaliczne; lasery,  
z wył ączeniem diod laserowych; 
pozostałe przyrz ądy  i urz ądzenia 
optyczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

  

33.40.23-10.00 Celowniki teleskopowe do montażu na 
broni; peryskopy; teleskopy i lunety 
zaprojektowane jako części maszyn, 
urządzeń i przyrządów  

26.70.23.0* Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery,   
z wyłączeniem diod laserowych; 
pozostałe urządzenia i przyrządy 
optyczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

33.40.23-30.00 Lasery, z wyłączeniem diod laserowych, 
maszyn i urządzeń zawierających w sobie 
laser 

26.70.23.0*  

33.40.23-55.00 Urządzenia na ciekłych kryształach, 
włączając urządzenia ciekłokrystaliczne 
do wyświetlania na zasadzie macierzy 
aktywnych 

26.70.23.0*  

33.40.23-59.00 26.70.23.0*  
 

Przyrządy, urządzenia i aparaty optyczne, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane  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 

33.40.24 Części i akcesoria do lornetek, 
instrumentów astronomicznych  
i pozostałych przyrz ądów optycznych, 
aparatów i urz ądzeń 

  

33.40.24-10.00 Części i akcesoria do lornetek itp., 
włączając oprawki  

26.70.24.0* Części i akcesoria do lornetek, lunet  
i pozostałych teleskopów optycznych, 
do pozostałych przyrządów 
astronomicznych i mikroskopów 
optycznych 

33.40.24-30.00 Części i akcesoria do mikroskopów 
optycznych ujętych w pozycjach  
33.40.22-73.00, 33.40.22-75.00,  
33.40.22-79.00 

26.70.24.0*  

33.40.24-50.00 Części i akcesoria do przyrządów 
i urządzeń optycznych, ujętych   
w pozycjach 33.40.23-10.00,   
33.40.23-30.00, 33.40.23-55.00,  
33.40.23-59.00 

26.70.25.0* Części i akcesoria do urządzeń 
ciekłokrystalicznych, laserów   
(z wyłączeniem diod laserowych), 
pozostałych urządzeń i przyrządów 
optycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

33.40.31 Soczewki obiektywowe do aparatów 
fotograficznych, kamer filmowych, 
projektorów lub rzutników lub 
aparatów fotograficznych lub 
kinematograficznych do powi ększania 
lub zmniejszania obrazu  

  

33.40.31-00.00 Soczewki obiektywowe do aparatów 
fotograficznych, kamer filmowych, 
projektorów lub rzutników lub aparatów 
fotograficznych lub kinematograficznych 
do powiększania lub zmniejszania obrazu  

26.70.11.0 Soczewki obiektywów do aparatów 
fotograficznych, projektorów, 
powiększalników lub pomniejszalników 
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33.40.32 Aparaty fotograficzne do sporz ądzania 
klisz drukarskich lub cylindrów; 
aparaty fotograficzne stosowane do 
rejestracji dokumentów na 
mikrofilmach, mikrofiszach i tym 
podobne  

  

33.40.32-30.00 Aparaty fotograficzne stosowane do 
sporządzania klisz lub cylindrów 
drukarskich 

26.70.12.0* Aparaty fotograficzne do sporządzania 
klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty 
fotograficzne w rodzaju stosowanych do 
rejestracji dokumentów na mikrofilmach, 
mikrofiszach itp.  

33.40.32-50.00 Aparaty fotograficzne stosowane do 
rejestrowania dokumentów na 
mikrofilmach, mikrofiszach i tym 
podobnych 

26.70.12.0*  

33.40.32-70.00 Aparaty fotograficzne do fotografii 
podwodnej, aerofotogrametrii, dla celów 
medycznych; kamery porównawcze do 
celów medycyny sądowej lub kryminologii  

26.70.12.0*  

33.40.33 Aparaty fotograficzne daj ące 
natychmiastowe odbitki i pozostałe 
aparaty fotograficzne 

  

33.40.33-10.00 Aparaty fotograficzne, dające odbitki 
natychmiastowe 

26.70.14.0* Aparaty fotograficzne dające 
natychmiastowe odbitki i pozostałe 
aparaty fotograficzne 

33.40.33-35.00 Lustrzanki jednoobiektywowe do filmów  
o szerokości <= 35 mm 

26.70.14.0*  

33.40.33-39.00 Aparaty fotograficzne, do filmów   
o szerokości < 35 mm, z wyłączeniem 
lustrzanki jednoobiektywowej 

26.70.14.0*  

33.40.33-50.00 Aparaty fotograficzne do filmów   
o szerokości = 35 mm, włączając 
wideokamery do obrazu statycznego,  
z wyłączeniem lustrzanki 
jednoobiektywowej 

26.70.14.0*  

33.40.33-90.00 Aparaty fotograficzne, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

26.70.14.0*  

33.40.34 Kamery filmowe   
33.40.34-30.00 Kamery filmowe do filmów  o szerokości  

< 16 mm lub do filmów 2 x 8 mm 
26.70.15.0* Kamery filmowe 

33.40.34-50.00 Kamery filmowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.70.15.0*  

33.40.35 Projektory filmowe; rzutniki 
przeźroczy; pozostałe projektory 
obrazów  

  

33.40.35-30.00 Projektory filmowe  26.70.16.0* Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; 
pozostałe projektory obrazów  

33.40.35-50.00 Rzutniki do przeźroczy, z wyłączeniem 
kinematograficznych 

26.70.16.0*  

33.40.35-90.00 Rzutniki do obrazów statycznych 26.70.16.0*  
33.40.36 Lampy błyskowe; powi ększalniki 

fotograficzne i urz ądzenia do 
zmniejszania fotografii; wyposa żenie 
laboratoriów fotograficznych, 
negatywoskopy, ekrany projekcyjne  

  

33.40.36-15.00 Lampy błyskowe wyładowcze 
(elektroniczne) do celów fotograficznych 
lub heliograwury 

26.70.17.0* Lampy błyskowe; powiększalniki 
fotograficzne; wyposażenie laboratoriów 
fotograficznych; negatywoskopy, ekrany 
projekcyjne  

33.40.36-19.00 Lampy błyskowe fotograficzne,  
z wyłączeniem lamp błyskowych 
wyładowczych - elektronicznych, żarówek 
i kostek błyskowych 

26.70.17.0*  
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33.40.36-30.00 Powiększalniki i pomniejszalniki 
fotograficzne, z wyłączeniem 
kinematograficznych 

26.70.17.0* Lampy błyskowe; powiększalniki 
fotograficzne; wyposażenie laboratoriów 
fotograficznych; negatywoskopy, ekrany 
projekcyjne 

33.40.36-50.00 Urządzenia i wyposażenie do 
automatycznego wywoływania filmów 
fotograficznych, włączając filmowe, 
papieru fotograficznego w zwojach lub do 
automatycznego wykonywania odbitek 
z wywołanych filmów na zwojach papieru 
fotograficznego 

26.70.17.0*  

33.40.36-70.00 Urządzenia i wyposażenie do laboratoriów 
fotograficznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; negatywoskopy  

26.70.17.0*  

33.40.36-90.00 Ekrany projekcyjne 26.70.17.0*  
33.40.37 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz 

pozostałych zminiaturyzowanych form 
zapisu  

  

33.40.37-00.00 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz 
pozostałych zminiaturyzowanych form 
zapisu obrazu 

26.70.18.0 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz 
pozostałych zminiaturyzowanych form 
zapisu 

33.40.38 Części i akcesoria do sprz ętu 
fotograficznego 

  

33.40.38-13.00 Części i akcesoria do aparatów 
fotograficznych  

26.70.19.0* Części i akcesoria do sprzętu 
fotograficznego 

33.40.38-15.00 Części i akcesoria do fotograficznych 
lamp i żarówek błyskowych 

26.70.19.0*  

33.40.38-33.00 Części i akcesoria do kamer filmowych 26.70.19.0*  
33.40.38-35.00 Części i akcesoria do projektorów 

kinematograficznych 
26.70.19.0*  

33.40.38-50.00 Części i akcesoria do projektorów, 
czytników, mikrofilmów, mikrofisz oraz 
pozostałych dokumentów na 
mikronośnikach, aparatów projekcyjnych 
obrazu i fotograficznych powiększalników 
lub pomniejszalników  

26.70.19.0*  

33.40.38-70.00 Części i akcesoria do urządzeń  
i wyposażenia z pozycji 33.40.36-50.00, 
33.40.36-70.00, 33.40.36-90.00 

26.70.19.0*  

33.40.91 Usługi instalowania profesjonalnego 
sprz ętu fotograficznego, 
kinematograficznego i optycznego 

  

33.40.91-00.00 Usługi instalowania profesjonalnego 
sprzętu fotograficznego, 
kinematograficznego i optycznego 

33.20.41.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
przyrządów medycznych oraz 
instrumentów precyzyjnych i optycznych 

33.40.92 Usługi napraw i konserwacji 
profesjonalnego sprz ętu 
fotograficznego, kinematograficznego 
i optycznego 

  

33.40.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji 
profesjonalnego sprzętu fotograficznego, 
kinematograficznego  i optycznego 

33.13.13.0 Usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów optycznych i sprzętu 
fotograficznego 

33.40.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
profesjonalnego sprz ętu optycznego 
i fotograficznego  

  

33.40.99-00.00 Usługi związane z produkcją 
profesjonalnego sprzętu optycznego 
i fotograficznego  

26.70.99.0 Usługi podwykonawców związane 
z produkcją instrumentów optycznych  
i sprzętu fotograficznego 

33.50.11 Zegarki na r ękę, zegarki kieszonkowe 
i podobne z kopert ą wykonan ą z metali 
szlachetnych lub metali pokrytych 
metalami szlachetnymi, wł ącznie ze 
stoperami 
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33.50.11-13.00 Zegarki na rękę, zasilane elektrycznie,  
w kopertach z metalu szlachetnego lub 
metalu pokrytego metalem szlachetnym,  
z odczytem wskazówkowym, włącznie ze 
stoperami 

26.52.11.0* Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, 
w kopertach z metalu szlachetnego lub 
metalu pokrytego metalem szlachetnym 

33.50.11-15.00 Zegarki na rękę, zasilane elektrycznie,  
w kopertach z metalu szlachetnego lub 
metalu pokrytego metalem szlachetnym, 
z odczytem optoelektronicznym, włącznie 
ze stoperami 

26.52.11.0*  

33.50.11-17.00 Zegarki na rękę, zasilane elektrycznie,  
w kopertach z metalu szlachetnego lub  
z metalu pokrytego metalem szlachetnym, 
włącznie ze stoperami, pozostałe 

26.52.11.0*  

33.50.11-30.00 Zegarki na rękę, kieszonkowe  i pozostałe 
zegarki, w kopertach  z metalu 
szlachetnego lub metalu pokrytego 
metalem szlachetnym, włączając stopery, 
z naciągiem automatycznym 

26.52.11.0*  

33.50.11-50.00 Zegarki kieszonkowe i pozostałe zegarki, 
w kopertach z metalu szlachetnego lub 
metalu pokrytego metalem szlachetnym, 
zasilane elektrycznie, włączając stopery,  
z wyłączeniem zegarków na rękę 

26.52.11.0*  

33.50.12 Zegarki na r ękę, zegarki kieszonkowe 
oraz podobne zegarki, wł ącznie ze 
stoperami, pozostałe,  z wył ączeniem 
zegarków z kopert ą wykonan ą z metali 
szlachetnych lub metali pokrytych 
metalami szlachetnymi  

  

33.50.12-13.00 Zegarki na rękę z odczytem 
wskazówkowym, zasilane elektrycznie, 
nawet z wbudowaną funkcją stopera  

26.52.12.0* Pozostałe zegarki naręczne, zegarki 
kieszonkowe i podobne, włączając 
stopery 

33.50.12-15.00 Zegarki na rękę z odczytem 
optoelektronicznym, zasilane elektrycznie, 
nawet z wbudowaną funkcją stopera 

26.52.12.0*  

33.50.12-17.00 Zegarki na rękę zasilane elektrycznie, 
nawet z wbudowaną funkcją stopera, 
pozostałe  

26.52.12.0*  

33.50.12-30.00 Zegarki na rękę, nawet z wbudowanymi 
funkcjami stopera, pozostałe 

26.52.12.0*  

33.50.12-50.00 Zegarki kieszonkowe i pozostałe zegarki 
zasilane elektrycznie, z kopertą inną niż  
z metalu szlachetnego lub z metalu 
pokrytego metalem szlachetnym, 
włączając stopery 

26.52.12.0*  

33.50.13 Zegary kontrolne instalowane na 
tablicach rozdzielczych  i podobnego 
typu zegary u żywane w pojazdach 

  

33.50.13-00.00 Zegary instalowane na płytach czołowych 
aparatury lub w pulpitach sterowniczych 
oraz zegary podobnego typu 
przeznaczone dla pojazdów, statków 
powietrznych i kosmicznych, jednostek 
pływających, włączając chronografy do 
pojazdów 

26.52.13.0 Zegary kontrolne instalowane na 
tablicach rozdzielczych i podobnego 
typu zegary przeznaczone do pojazdów 

33.50.14 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; 
budziki i zegary ścienne; pozostałe 
zegary  

  

33.50.14-13.00 Zegary z mechanizmami zegarkowymi, 
zasilane elektrycznie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.52.14.0* Zegary z mechanizmami zegarkowymi; 
budziki i zegary ścienne; pozostałe 
zegary  

33.50.14-19.00 Zegary z mechanizmami zegarkowymi, 
wyłączając zasilane elektrycznie, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

26.52.14.0*  
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33.50.14-33.00 Budziki zasilane elektrycznie, wyłączając 
z mechanizmami zegarkowymi 

26.52.14.0* Zegary z mechanizmami zegarkowymi; 
budziki i zegary ścienne; pozostałe 
zegary 

33.50.14-39.00 Budziki, wyłączając zasilane elektrycznie 
z mechanizmami zegarkowymi 

26.52.14.0*  

33.50.14-43.00 Zegary ścienne zasilane elektrycznie 26.52.14.0*  
33.50.14-50.00 Zegary ścienne, z wyłączeniem 

zasilanych elektrycznie, z mechanizmami 
zegarkowymi 

26.52.14.0*  

33.50.14-60.00 Zegary zasilane elektrycznie, włączając 
dawkowniki czasu  i zunifikowane systemy 
zegarowe,  z wyłączeniem zegarów 
elektrycznych wtórnych jedynie ze 
wskazówką minut i/ lub sekund, budzików, 
zegarów ściennych 

26.52.14.0*  

33.50.14-75.00 Zegary stołowe lub kominkowe,   
z wyłączeniem zasilanych elektrycznie,  
z mechanizmami zegarkowymi 

26.52.14.0*  

33.50.14-79.00 Zegary, z wyłączeniem zasilanych 
elektrycznie, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.52.14.0*  

33.50.21 Mechanizmy zegarkowe, kompletne 
i montowane 

  

33.50.21-33.00 Mechanizmy zegarkowe zasilane 
elektrycznie, tylko z odczytem 
mechanicznym 

26.52.21.0* Mechanizmy zegarkowe, kompletne  
i zmontowane 

33.50.21-35.00 Mechanizmy zegarkowe zasilane 
elektrycznie, tylko z odczytem 
optoelektronicznym 

26.52.21.0*  

33.50.21-37.00 Mechanizmy zegarkowe zasilane 
elektrycznie, pozostałe 

26.52.21.0*  

33.50.21-50.00 Mechanizmy zegarkowe, włącznie  
z naciągiem automatycznym, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.52.21.0*  

33.50.22 Mechanizmy zegarowe, kompletne  
i montowane 

  

33.50.22-35.00 Mechanizmy zegarowe zasilane 
elektrycznie, do budzików  

26.52.22.0* Mechanizmy zegarowe, kompletne  
i zmontowane 

33.50.22-39.00 Mechanizmy zegarowe zasilane 
elektrycznie, pozostałe 

26.52.22.0*  

33.50.22-90.00 Mechanizmy zegarowe, niezasilane 
elektrycznie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.52.22.0*  

33.50.23 Mechanizmy zegarkowe kompletne, 
niezmontowane lub zmontowane 
częściowo; mechanizmy zegarkowe 
niekompletne, zmontowane  

  

33.50.23-30.00 Mechanizmy zegarkowe kompletne, 
niezmontowane lub częściowo 
zmontowane, z balansem i sprężyną 
włosową 

26.52.23.0* Mechanizmy zegarkowe, kompletne  
i niezmontowane lub częściowo 
zmontowane; niekompletne 
mechanizmy zegarkowe zmontowane  

33.50.23-50.00 Mechanizmy zegarkowe kompletne, 
niezmontowane lub częściowo 
zmontowane, pozostałe 

26.52.23.0*  

33.50.23-70.00 Mechanizmy zegarkowe niekompletne, 
zmontowane 

26.52.23.0*  

33.50.24 Mechanizmy zegarkowe 
niewyko ńczone 

  

33.50.24-00.00 Mechanizmy zegarkowe niewykończone 26.52.24.0 Mechanizmy zegarkowe wstępnie 
zmontowane 

33.50.25 Mechanizmy zegarowe kompletne, 
niekompletne i niewyko ńczone, 
niezmontowane 
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33.50.25-00.00 Mechanizmy zegarowe kompletne, 
niekompletne i niewykończone, 
niezmontowane 

26.52.25.0 Mechanizmy zegarowe kompletne, 
niekompletne i wstępnie zmontowane, 
niezmontowane 

33.50.26 Koperty do zegarków, obudowy do 
zegarów i ich cz ęści 

  

33.50.26-13.00 Koperty do zegarków z metalu 
szlachetnego lub z metalu pokrytego 
metalem szlachetnym 

26.52.26.0* Koperty do zegarków, obudowy 
zegarów i ich części 

33.50.26-15.00 Koperty do zegarków z metali 
nieszlachetnych, włączając pozłacane lub 
posrebrzane 

26.52.26.0*  

33.50.26-19.00 Koperty do zegarków, pozostałe 26.52.26.0*  
33.50.26-30.00 Części do kopert zegarków 26.52.26.0*  
33.50.26-54.00 Obudowy do zegarów i pozostałych 

wyrobów zegarmistrzowskich, z klasy 
33.50 

26.52.26.0*  

33.50.26-57.00 Części do obudów zegarów  i pozostałych 
wyrobów zegarmistrzowskich, z klasy 
33.50 

26.52.26.0*  

33.50.27 Paski i bransolety do zegarków oraz 
ich cz ęści wykonane z metalu  

  

33.50.27-00.00 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich 
części wykonane z metalu 

32.12.14.0* Pozostałe wyroby wykonane z metali 
szlachetnych; wyroby z pereł 
naturalnych lub hodowlanych, kamieni 
szlachetnych lub półszlachetnych  

  32.13.10.0* Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 
33.50.28 Części do zegarów i zegarków, 

pozostałe 
  

33.50.28-10.00 Sprężyny do zegarów i zegarków, 
włączając sprężyny włosowe 

26.52.27.0* Pozostałe części do zegarków  
i zegarów 

33.50.28-30.00 Kamienie do zegarów i zegarków 26.52.27.0*  
33.50.28-50.00 Tarcze do zegarów i zegarków  26.52.27.0*  
33.50.28-70.00 Części do zegarów i zegarków, pozostałe 26.52.27.0*  
33.50.29 Urządzenia kontroli czasu, przyrz ądy 

do pomiaru czasu, wył ączniki czasowe 
wyposa żone w mechanizmy zegarkowe 
lub w silniki synchroniczne 

  

33.50.29-10.00 Datowniki czasu, zegary kontrolne 26.52.28.0* Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy 
do pomiaru czasu, parkometry; 
wyłączniki czasowe wyposażone  
w mechanizmy zegarkowe lub 
zegarowe lub w silniki synchroniczne  

33.50.29-30.00 Liczniki parkingowe i pozostałe 26.52.28.0*  
33.50.29-50.00 Regulatory programujące czasowo, 

zadajniki czasu i podobne 
26.52.28.0*  

33.50.29-70.00 Wyłączniki czasowe wyposażone  
w mechanizmy zegarkowe lub w silniki 
synchroniczne 

26.52.28.0*  

33.50.91 Usługi instalowania profesjonalnych 
przyrz ądów i aparatów do pomiaru 
czasu 

  

33.50.91-00.00 Usługi instalowania profesjonalnych 
przyrządów i aparatów do pomiaru czasu 

33.20.41.0* Usługi instalowania profesjonalnych 
przyrządów medycznych oraz 
instrumentów precyzyjnych i optycznych 

  33.20.70.0* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

33.50.92 Usługi napraw i konserwacji 
profesjonalnych przyrz ądów  
i aparatów do pomiaru czasu 

  

33.50.92-00.00 Usługi napraw i konserwacji 
profesjonalnych przyrządów i aparatów do 
pomiaru czasu 

33.13.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych  
i nawigacyjnych 
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33.50.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą zegarków 
i zegarów 

  

33.50.99-00.00 Usługi związane z produkcją zegarków  
i zegarów 

26.52.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją zegarków i zegarów 

34.10.11 Silniki spalinowe tłokowe 
wewn ętrznego spalania, o zapłonie 
iskrowym, o pojemno ści skokowej 
cylindra < = 1000 cm 3 , do pojazdów  

  

34.10.11-30.00 Silniki spalinowe wewnętrznego spalania 
o zapłonie iskrowym, z tłokami 
wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny,  
o pojemności skokowej cylindra  
<= 250 cm3, do pojazdów 

29.10.11.0* Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej <= 1000 cm3,  
w rodzaju stosowanych do napędu 
pojazdów 

  30.91.31.0* Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym,   
o pojemności skokowej <= 1000 cm3, 
do motocykli 

34.10.11-50.00 29.10.11.0*  
 

Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, 
o zapłonie iskrowym,  z tłokami 
wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny,  
o pojemności skokowej cylindra  
> 250 cm3,  ale <= 1000 cm3, do pojazdów 

30.91.31.0*  

34.10.12 Silniki spalinowe tłokowe 
wewn ętrznego spalania o zapłonie 
iskrowym, o pojemno ści skokowej 
cylindra > 1000 cm 3, do pojazdów 

  

34.10.12-00.00 Silniki spalinowe wewnętrznego spalania 
o zapłonie iskrowym, z tłokami 
wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny,  
o pojemności skokowej cylindra  
> 1000 cm3, do pojazdów 

29.10.12.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej > 1000 cm3,  
w rodzaju stosowanych do napędu 
pojazdów 

  30.91.32.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej > 1000 cm3, do 
motocykli 

34.10.13 Silniki spalinowe tłokowe 
wewn ętrznego spalania, o zapłonie 
samoczynnym, do pojazdów 

  

34.10.13-00.00 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym, do 
pojazdów,  z wyłączeniem silników do 
taboru szynowego 

29.10.13.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie samoczynnym,  
w rodzaju stosowanych do napędu 
pojazdów 

34.10.21 Samochody osobowe nowe, 
wyposa żone w silnik spalinowy 
tłokowy wewn ętrznego spalania,   
o zapłonie iskrowym, o pojemno ści 
skokowej cylindra <= 1500 cm 3 

  

34.10.21-33.00 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania,  o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej cylindra  
<= 1000 cm3z wyłączeniem pojazdów do 
przewozu więcej niż 10 osób, pojazdów 
śniegowych, golfowych i podobnych 

29.10.21.0* Samochody osobowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy   
o zapłonie iskrowym, o pojemności 
skokowej <= 1500 cm3 

34.10.21-36.00 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania,  o zapłonem iskrowym,  
o pojemności skokowej cylindra 
› 1000 cm3 ale <= 1500 cm3, włączając 
samochody kempingowe 

29.10.21.0*  

34.10.22 Samochody osobowe nowe, 
wyposa żone w silnik spalinowy 
tłokowy wewn ętrznego spalania,  
o zapłonie iskrowym, o pojemno ści 
skokowej cylindra > 1500 cm 3 
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34.10.22-30.10 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania  o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej cylindra  
› 1500 cm3  ale <= 3000 cm3 

29.10.22.0* Samochody osobowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy   
o zapłonie iskrowym, o pojemności 
skokowej > 1500 cm3 

34.10.22-30.20 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania  o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej cylindra  
› 3000 cm3 

29.10.22.0*  

34.10.22-50.00 Samochody kempingowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy tłokowe 
wewnętrznego spalania,  o zapłonie 
iskrowym, o pojemności skokowej cylindra 
› 1500 cm3  ale <= 3000 cm3 

29.10.22.0*  

34.10.23 Samochody osobowe nowe, 
wyposa żone w silnik spalinowy 
tłokowy wewn ętrznego spalania,   
o zapłonie samoczynnym 
(wysokopr ężne lub średniopr ężne) 

  

34.10.23-10.00 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania o zapłonie samoczynnym,  
o pojemności skokowej cylindra  
<= 1500 cm3,  z wyłączeniem pojazdów 
do przewozu więcej niż 10 osób, 
pojazdów śniegowych, golfowych  
i podobnych 

29.10.23.0* Samochody osobowe nowe z silnikiem 
tłokowym wewnętrznego spalania  
o zapłonie samoczynnym 

34.10.23-30.00 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym,  
o pojemności skokowej cylindra  
› 1500 cm3 ale  <= 2500 cm3, 
z wyłączeniem pojazdów do przewozu 
więcej niż 10 osób, pojazdów śniegowych, 
golfowych  i podobnych 

29.10.23.0*  

34.10.23-40.00 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym,  
o pojemności skokowej cylindra  
› 2500 cm3,  z wyłączeniem pojazdów do 
przewozu więcej niż 10 osób, 
samochodów kempingowych, pojazdów 
śniegowych, golfowych i podobnych 

29.10.23.0*  

34.10.23-53.00 Samochody kempingowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy tłokowy 
wewnętrznego spalania,  o zapłonie 
samoczynnym,  o pojemności skokowej 
cylindra  › 1500 cm3 ale <= 2500 cm3 

29.10.23.0*  

34.10.23-55.00 Samochody kempingowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy tłokowy 
wewnętrznego spalania, o zapłonie 
samoczynnym, o pojemności skokowej 
cylindra › 2500 cm3     

29.10.23.0*  

34.10.24 Samochody osobowe pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

34.10.24-30.00 Samochody osobowe nowe, wyposażone 
w silnik elektryczny,  z wyłączeniem 
pojazdów do przewozu więcej niż  
10 osób, pojazdów śniegowych, 
golfowych i podobnych 

29.10.24.0* Pozostałe samochody osobowe 

34.10.24-90.00 Samochody osobowe nowe do przewozu 
osób, wyposażone  w pozostałe silniki, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.10.24.0*  

34.10.25 Samochody osobowe u żywane   
34.10.25-00.00 Samochody osobowe używane 29.10.24.0*  
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34.10.30 Pojazdy samochodowe przeznaczone 
do przewozu dziesi ęciu lub wi ęcej 
osób 

  

34.10.30-33.00 Pojazdy samochodowe wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym,   
o pojemności skokowej cylindra  
<= 2500 cm3, przeznaczone do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób 

29.10.30.0* Pojazdy samochodowe do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób 

34.10.30-35.00 Pojazdy samochodowe wyposażone  
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym,   
o pojemności skokowej cylindra   
› 2500 cm3, przeznaczone do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób 

29.10.30.0*  

34.10.30-53.00 Pojazdy samochodowe wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie iskrowym,  
o pojemności skokowej cylindra   
<= 2800 cm3, przeznaczone do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób 

29.10.30.0*  

34.10.30-55.00 Pojazdy samochodowe wyposażone w 
silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie iskrowym,   
o pojemności skokowej cylindra  
› 2800 cm3, przeznaczone do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób 

29.10.30.0*  

34.10.30-57.00 Pojazdy samochodowe, przeznaczone do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, 
używane 

29.10.30.0*  

34.10.30-59.00 Pojazdy samochodowe wyposażone  
w pozostałe silniki, przeznaczone do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób 

29.10.30.0*  

34.10.41 Samochody ci ężarowe nowe, 
wyposa żone w silnik spalinowy 
tłokowy wewn ętrznego spalania,  
o zapłonie samoczynnym 
(wysokopr ężnym lub średniopr ężnym) 

  

34.10.41-10.00 Samochody ciężarowe wyposażone w 
silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym),  
o masie całkowitej <= 5 ton 

29.10.41.0* Pojazdy samochodowe nowe, do 
transportu towarów, z silnikiem 
tłokowym wewnętrznego spalania  
o zapłonie samoczynnym 

34.10.41-30.00 Samochody ciężarowe, wyposażone w 
silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), 
o masie całkowitej > 5 ton  ale <= 20 ton 

29.10.41.0*  

34.10.41-40.00 Samochody ciężarowe, wyposażone 
w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego 
spalania, o zapłonie samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym),  
o masie całkowitej > 20 ton 

29.10.41.0*  

34.10.42 Samochody ci ężarowe nowe, 
wyposa żone w silnik spalinowy 
tłokowy wewn ętrznego spalania,   
o zapłonie iskrowym 

  

34.10.42-30.00 Samochody ciężarowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy tłokowy 
wewnętrznego spalania,  o zapłonie 
iskrowym, o masie całkowitej <= 5 ton 

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  
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34.10.42-50.00 Samochody ciężarowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy tłokowy 
wewnętrznego spalania,  o zapłonie 
iskrowym, o masie całkowitej > 5 ton 

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 

34.10.42-90.00 Samochody ciężarowe nowe, 
wyposażone w silnik spalinowy tłokowy 
wewnętrznego spalania,  o zapłonie 
iskrowym, gdzie indziej niesklasyfikowane  

29.10.42.0*  

34.10.43 Samochody ci ężarowe u żywane    
34.10.43-00.00 Samochody ciężarowe używane 29.10.42.0*  
34.10.44 Ciągniki drogowe do ci ągni ęcia naczep   
34.10.44-00.00 Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep 29.10.43.0 Ciągniki samochodowe do ciągnięcia 

naczep 
34.10.45 Podwozia wyposa żone w silniki, dla 

pojazdów samochodowych 
  

34.10.45-00.00 Podwozia wyposażone w silniki, dla 
pojazdów samochodowych  

29.10.44.0 Podwozia do pojazdów 
samochodowych wyposażone w silniki 

34.10.51 Pojazdy samochodowe 
samowyładowcze przeznaczone do 
użytku poza drogami publicznymi 

  

34.10.51-00.00 Pojazdy samochodowe samowyładowcze 
przeznaczone do użytku poza drogami 
publicznymi 

28.92.29.0 Pojazdy samowyładowcze 
przeznaczone do użytku poza drogami 
publicznymi 

34.10.52 Żurawie samochodowe i samojezdne   
34.10.52-00.00 Żurawie samochodowe i samojezdne 29.10.51.0 Żurawie samochodowe i samojezdne 
34.10.53 Pojazdy przeznaczone do poruszania 

się po śniegu; pojazdy golfowe i tym 
podobne, wyposa żone w silnik  

  

34.10.53-00.00 Pojazdy przeznaczone do poruszania się 
po śniegu; pojazdy golfowe i tym 
podobne, wyposażone w silnik  

29.10.52.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone 
do poruszania się po śniegu, pojazdy 
golfowe itp., wyposażone w silnik 

34.10.54 Pojazdy samochodowe przeznaczone 
do celów specjalnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

34.10.54-10.00 Wieże wiertnicze samojezdne 29.10.59.0* Pojazdy samochodowe przeznaczone 
do celów specjalnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

34.10.54-30.00 Samochody przeciwpożarowe 29.10.59.0*  
34.10.54-50.00 Betoniarki samochodowe 29.10.59.0*  
34.10.54-90.00 Pojazdy samochodowe specjalnego 

przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.10.59.0*  

34.10.91 Usługi instalowania podzespołów do 
pojazdów samochodowych w ramach 
procesu produkcyjnego 

  

34.10.91-00.00 Usługi instalowania podzespołów do 
pojazdów samochodowych w ramach 
procesu produkcyjnego 

29.32.92.0* Usługi związane z montażem części  
i akcesoriów stosowanych w pojazdach 
silnikowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

34.10.92 Usługi monta żu kompletnych zespołów 
konstrukcyjnych do pojazdów 
samochodowych  w ramach procesu 
produkcyjnego 

  

34.10.92-00.00 29.10.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli 

 

Usługi montażu kompletnych zespołów 
konstrukcyjnych do pojazdów 
samochodowych w ramach procesu 
produkcyjnego 29.32.91.0 Usługi związane  z montażem 

kompletnych podzespołów 
konstrukcyjnych stosowanych  
w pojazdach silnikowych w ramach 
procesu produkcyjnego 
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34.20 Nadwozia do pojazdów 
samochodowych; przyczepy i naczepy  

29.20.99.0* Usługi podwykonawców związane   
z produkcją nadwozi do pojazdów 
silnikowych, przyczep i naczep 

34.20.10 Nadwozia, wł ącznie z kabinami,  do 
pojazdów samochodowych 

  

34.20.10-30.00 Nadwozia, włącznie z kabinami do 
samochodów osobowych i pozostałych 
pojazdów samochodowych, zasadniczo 
przeznaczonych do przewozu osób,  
z wyłączeniem pojazdów z kategorii 
34.10.3 

29.20.10.0* Nadwozia do pojazdów silnikowych 

34.20.10-50.00 Nadwozia, włącznie z kabinami do 
samochodów ciężarowych i pozostałych 
pojazdów samochodowych specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.20.10.0*  

34.20.21 Kontenery specjalnie przystosowane 
do przewozu jednym lub wi ęcej 
środkami transportu, wł ączając do 
przewozu cieczy i gazu 

  

34.20.21-00.00 Kontenery specjalnie przystosowane do 
przewozu jednym lub więcej środkami 
transportu, włączając do przewozu cieczy 
i gazu 

29.20.21.0 Kontenery przystosowane do przewozu 
jednym lub kilkoma środkami transportu 

34.20.22 Przyczepy i naczepy przeznaczone do 
mieszkania lub do celów turystycznych 

  

34.20.22-30.00 Przyczepy kempingowe składane  29.20.22.0* Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub 
turystyczne (kempingowe) 

34.20.22-93.00 Przyczepy i naczepy turystyczne 
mieszkalne o masie <= 750 kg,   
z wyłączeniem składanych 

29.20.22.0*  

34.20.22-95.00 Przyczepy i naczepy turystyczne 
mieszkalne o masie › 750 kg ale  
<= 3500 kg, z wyłączeniem składanych 

29.20.22.0*  

34.20.22-97.00 Przyczepy turystyczne mieszkalne,   
o masie › 3500 kg 

29.20.22.0*  

34.20.23 Przyczepy i naczepy pozostałe   
34.20.23-00.10 Naczepy 29.20.23.0* Pozostałe przyczepy i naczepy 
34.20.23-00.20 Przyczepy jednoosiowe 29.20.23.0*  
34.20.23-00.90 Przyczepy i naczepy pozostałe 29.20.23.0*  
34.20.30 Części przyczep i naczep oraz 

pozostałych pojazdów bez nap ędu 
mechanicznego 

  

34.20.30-30.00 Podwozia do przyczep, naczep  
i pozostałych pojazdów bez napędu 
mechanicznego 

29.20.30.0* Części przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów bez napędu mechanicznego 

34.20.30-50.00 Nadwozia (karoserie) do przyczep, 
naczep i pozostałych pojazdów bez 
napędu mechanicznego 

29.20.30.0*  

34.20.30-70.00 Osie do przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów bez napędu mechanicznego 

29.20.30.0*  

34.20.30-90.00 Części przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów bez napędu mechanicznego, 
pozostałe 

29.20.30.0*  

34.20.70 Usługi zwi ązane z przebudow ą, 
monta żem, wyposa żeniem nadwozi do 
pojazdów samochodowych 

  

34.20.70-00.00 Usługi związane z przebudową, 
montażem, wyposażeniem nadwozi do 
pojazdów samochodowych 

29.20.40.0 Usługi związane z przebudową, 
montażem, wyposażaniem nadwozi do 
pojazdów silnikowych 

34.20.80 Usługi zwi ązane z wyposa żaniem 
przyczep turystycznych  
i mieszkalnych 
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34.20.80-00.00 Usługi związane z wyposażaniem 
przyczep turystycznych i mieszkalnych 

29.20.50.0 Usługi związane z wyposażaniem 
przyczep mieszkalnych i turystycznych 
(kempingowych) 

34.20.90 Usługi napraw i konserwacji 
kontenerów 

  

34.20.90-00.00 Usługi napraw i konserwacji kontenerów 33.11.12.0* Usługi naprawy i konserwacji 
zbiorników, cystern i pojemników 
metalowych 

34.30 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH  I ICH SILNIKÓW 

29.32.99.0* Usługi podwykonawców związane   
z produkcją pozostałych części  
i akcesoriów stosowanych w pojazdach 
silnikowych, z wyłączeniem motocykli 

  33.12.11.0* Usługi naprawy i konserwacji silników   
i turbin, z wyłączeniem silników 
lotniczych, samochodowych   
i motocyklowych 

  33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych 
maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

34.30.11 Części do silników spalinowych 
wewn ętrznego spalania, o zapłonie 
iskrowym, z wył ączeniem silników 
lotniczych 

  

34.30.11-00.00 Części do silników spalinowych tłokowych 
wewnętrznego spalania, o zapłonie 
iskrowym, z wyłączeniem silników 
lotniczych 

28.11.41.0 Części do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, o zapłonie 
iskrowym, z wyłączeniem części do 
silników lotniczych 

34.30.12 Części do pozostałych silników, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

34.30.12-00.00 Części do pozostałych silników, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.11.42.0 Części do pozostałych silników, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

34.30.20 Części i akcesoria do pojazdów 
samochodowych, pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

34.30.20-10.00 Zderzaki i ich części, włączając zderzaki  
z tworzyw sztucznych 

29.32.30.0* Części i akcesoria do pojazdów 
silnikowych (z wyłączeniem motocykli), 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

34.30.20-23.00 Okładziny hamulcowe zmontowane 29.32.30.0*  
34.30.20-25.00 Hamulce i ich części, włączając hamulce 

ze wspomaganiem 
29.32.30.0*  

34.30.20-33.00 Skrzynie biegów  29.32.30.0*  
34.30.20-35.00 Mosty napędowe z mechanizmem 

różnicowym 
29.32.30.0*  

34.30.20-37.00 Osie nośne i ich części 29.32.30.0*  
34.30.20-40.00 Koła jezdne oraz ich części i akcesoria 29.32.30.0*  
34.30.20-50.00 Amortyzatory układu zawieszenia 29.32.30.0*  
34.30.20-61.00 Chłodnice 29.32.30.0*  
34.30.20-63.00 Tłumiki i rury wydechowe 29.32.30.0*  
34.30.20-65.00 Sprzęgła i ich części 29.32.30.0*  
34.30.20-67.00 Koła, kolumny i przekładnie kierownicy 29.32.30.0*  
34.30.20-80.00 Poduszki powietrzne z systemem 

nadmuchiwania 
29.32.20.0* Pasy bezpieczeństwa, poduszki 

powietrzne oraz części i akcesoria 
nadwozi 

34.30.20-90.10 Zbiorniki paliwa 29.32.30.0*  
34.30.20-90.20 Zestawy do klimatyzacji 29.32.30.0*  
34.30.20-90.30 Wyposażenie układu zawieszenia,   

z wyłączeniem amortyzatorów 
29.32.30.0*  

34.30.20-90.40 Przenośniki napędu, z wyłączeniem 
skrzyni biegów i mostów napędowych 

29.32.30.0*  

34.30.20-90.90 29.32.20.0*  
 

Części i akcesoria do pojazdów  z pozycji 
34.10.21 do 34.10.54, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.32.30.0*  

34.30.30 Pasy bezpiecze ństwa oraz cz ęści  
i akcesoria nadwozi 
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34.30.30-30.00 Pasy bezpieczeństwa 29.32.20.0* Pasy bezpieczeństwa, poduszki 
powietrzne oraz części i akcesoria 
nadwozi 

34.30.30-90.00 Części i akcesoria nadwozi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.32.20.0*  

34.30.90 Usługi w zakresie monta żu części 
i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

34.30.90-00.00 Usługi w zakresie montażu części  
i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

29.32.92.0* Usługi związane z montażem części  
i akcesoriów stosowanych w pojazdach 
silnikowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

35.11 Statki i łodzie 30.11.99.0* Usługi podwykonawców związane   
z produkcją statków i konstrukcji 
pływających 

35.11.10 Okręty wojenne   
35.11.10-00.00 Okręty wojenne 30.11.10.0 Okręty wojenne 
35.11.21 Liniowce pasa żerskie, statki 

wycieczkowe i tym podobne, 
przeznaczone głównie do przewozu 
osób; promy wszelkiego typu  

  

35.11.21-33.00 Liniowce pasażerskie, statki, łodzie 
wycieczkowe i podobne jednostki 
pływające przeznaczone głównie do 
przewozu osób, pełnomorskie 

30.11.21.0* Liniowce pasażerskie, statki 
wycieczkowe itp. jednostki pływające do 
przewozu osób; promy wszelkiego typu  

35.11.21-35.00 Promy pełnomorskie 30.11.21.0*  
35.11.21-90.00 Promy, liniowce pasażerskie, statki, łodzie 

wycieczkowe, patrolowe, do żeglugi 
śródlądowej 

30.11.21.0*  

35.11.22 Tankowce   
35.11.22-33.00 Tankowce do przewozu ropy naftowej, 

pełnomorskie 
30.11.22.0* Tankowce do przewozu ropy naftowej, 

produktów przerobu ropy naftowej, 
chemikaliów, gazów skroplonych 

35.11.22-35.00 Transportowce do przewozu pozostałych 
wyrobów i chemikaliów, pełnomorskie 

30.11.22.0*  

35.11.22-90.00 Tankowce do żeglugi śródlądowej 30.11.22.0*  
35.11.23 Chłodniowce   
35.11.23-30.00 Chłodniowce pełnomorskie,  

z wyłączeniem tankowców 
30.11.23.0* Chłodniowce, z wyłączeniem 

tankowców 
35.11.23-90.00 Chłodniowce do żeglugi śródlądowej,  

z wyłączeniem tankowców 
30.11.23.0*  

35.11.24 Statki przeznaczone do przewozu 
towarów oraz statki przeznaczone do 
przewozu zarówno osób jak  i towarów 

  

35.11.24-10.00 Masowce pełnomorskie 30.11.24.0* Pozostałe statki do przewozu ładunków 
suchych (stałych) 

35.11.24-20.00 Transportowce uniwersalne pełnomorskie 30.11.24.0*  
35.11.24-30.00 Drobnicowce pełnomorskie,   

z wyłączeniem tankowców  
i chłodniowców 

30.11.24.0*  

35.11.24-40.00 Kontenerowce i ekspresowce 
pełnomorskie 

30.11.24.0*  

35.11.24-50.00 Pojazdowce (rorowce) pełnomorskie 30.11.24.0*  
35.11.24-60.00 Samochodowce pełnomorskie 30.11.24.0*  
35.11.24-73.00 Tankowce pełnomorskie do gazu 

płynnego 
30.11.24.0*  

35.11.24-75.00 Tankowce pełnomorskie do ciekłego gazu 
naturalnego 

30.11.24.0*  

35.11.24-80.00 Statki przeznaczone do przewozu 
towarów oraz statki przeznaczone do 
przewozu zarówno osób jak i towarów, 
bez napędu mechanicznego, śródlądowe 

30.11.24.0*  
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35.11.24-90.00 Statki przeznaczone do przewozu 
towarów oraz statki przeznaczone do 
przewozu zarówno osób jak i towarów, 
z napędem mechanicznym, pozostałe 

30.11.24.0* Pozostałe statki do przewozu ładunków 
suchych (stałych) 

35.11.31 Statki rybackie; statki-przetwórnie 
i pozostałe jednostki pływaj ące 
prowadz ące przetwórstwo lub 
konserwuj ące produkty rybołówstwa  

  

35.11.31-30.00 Statki rybackie, statki-przetwórnie oraz 
pozostałe jednostki pływające, do 
przetwarzania lub konserwowania 
produktów rybołówstwa, pełnomorskie 

30.11.31.0* Statki rybackie; statki przetwórnie oraz 
pozostałe jednostki pływające do 
przetwarzania lub konserwowania 
produktów rybołówstwa 

35.11.31-90.00 Statki rybackie, statki-przetwórnie oraz 
inne jednostki pływające do przetwarzania 
lub konserwowania produktów 
rybołówstwa, śródlądowe 

30.11.31.0*  

35.11.32 Holowniki i pchacze   
35.11.32-30.00 Holowniki 30.11.32.0* Holowniki i pchacze 
35.11.32-50.00 Pchacze pełnomorskie 30.11.32.0*  
35.11.32-90.00 Pchacze śródlądowe 30.11.32.0*  
35.11.33 Pogł ębiarki; latarniowce, statki 

pożarnicze, d źwigi pływaj ące; 
pozostałe jednostki pływaj ące  

  

35.11.33-30.00 Pogłębiarki pełnomorskie 30.11.33.0* Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi 
pływające i pozostałe jednostki 
pływające  

35.11.33-53.00 Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi 
pływające itp., gdzie indziej 
niesklasyfikowane, pełnomorskie 

30.11.33.0*  

35.11.33-55.00 Doki pływające pełnomorskie  30.11.33.0*  
35.11.33-70.00 Pogłębiarki, latarniowce, statki 

pożarnicze, dźwigi pływające itp., 
pozostałe 

30.11.33.0*  

35.11.33-93.00 Jednostki pływające pełnomorskie 
pozostałe, z wyłączeniem łodzi 
wiosłowych 

30.11.33.0*  

35.11.33-95.00 Jednostki pływające pozostałe, włączając 
łodzie ratunkowe inne niż łodzie wiosłowe 

30.11.33.0*  

35.11.40 Platformy wiertnicze lub platformy 
produkcyjne pływaj ące lub podwodne 

  

35.11.40-00.00 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, 
pływające lub podwodne  

30.11.40.0 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, 
pływające lub podwodne 

35.11.50 Konstrukcje pływaj ące, pozostałe   
35.11.50-00.00 Konstrukcje pływające, pozostałe 30.11.50.0* Pozostałe konstrukcje pływające, 

włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, 
przystanie, boje i znaki nawigacyjne 

35.11.60 Statki i pozostałe konstrukcje 
pływaj ące  

  

35.11.60-00.00 Statki i pozostałe konstrukcje pływające 
przeznaczone do złomowania 

38.11.41.0* Statki i pozostałe konstrukcje pływające 
przeznaczone do złomowania 

35.11.91 Usługi napraw i konserwacji statków 
oraz platform i konstrukcji pływaj ących 

  

35.11.91-00.00 Usługi napraw i konserwacji statków oraz 
platform i konstrukcji pływających 

33.15.10.0* Usługi naprawy i konserwacji statków,   
łodzi i pozostałych konstrukcji 
pływających 

35.11.92 Usługi przebudowy statków   
35.11.92-00.00 Usługi przebudowy statków, łodzi 

i pozostałych pływających urządzeń 
30.11.91.0 Usługi związane z przebudową   

i odbudową statków, platform   
i konstrukcji pływających 

35.11.93 Usługi zwi ązane z wyposa żaniem 
statków oraz pływaj ących platform  
i konstrukcji 
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35.11.93-50.00 Usługi związane z wyposażaniem statków 
oraz pływających platform  i konstrukcji 

30.11.92.0 Usługi związane z wyposażaniem 
statków, platform i konstrukcji 
pływających 

35.12 Łodzie wypoczynkowe i sportowe 30.12.99.0* Usługi podwykonawców związane   
z produkcją łodzi wycieczkowych   
i sportowych 

35.12.11 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub 
sportowe 

  

35.12.11-30.00 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub 
sportowe, pełnomorskie 

30.12.11.0* Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub 
sportowe, włączając z silnikiem 
pomocniczym 

35.12.11-51.00 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub 
sportowe, śródlądowe, o długości  
<= 7,5 m 

30.12.11.0*  

35.12.11-57.00 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub 
sportowe, śródlądowe, o długości  > 7,5 m 

30.12.11.0*  

35.12.12 Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe 
lub sportowe 

  

35.12.12-34.00 Łodzie nadmuchiwane, o masie   
<= 100 kg 

30.12.12.0* Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe 
lub sportowe 

35.12.12-37.00 Łodzie nadmuchiwane, o masie  > 100 kg 30.12.12.0*  
35.12.13 Jednostki pływaj ące wypoczynkowe 

lub sportowe pozostałe; łodzie 
wiosłowe i kajaki  

  

35.12.13-30.00 Motorówki wypoczynkowe lub sportowe, 
pełnomorskie, z wyłączeniem z motorem 
przyczepnym 

30.12.19.0* Pozostałe pływające jednostki 
wypoczynkowe lub sportowe; łodzie 
wiosłowe i kajaki  

35.12.13-55.00 Motorówki wypoczynkowe lub sportowe, 
śródlądowe, o długości  < = 7,5 m,  
z wyłączeniem z motorem przyczepnym 

30.12.19.0*  

35.12.13-57.00 Motorówki wypoczynkowe lub sportowe, 
śródlądowe, o długości  › 7,5 m, 
z wyłączeniem z motorem przyczepnym 

30.12.19.0*  

35.12.13-93.00 Łodzie sztywne, włączając z motorem 
przyczepnym, wiosłowe i kajaki, o masie 
<= 100 kg  

30.12.19.0*  

35.12.13-95.00 Łodzie sztywne, włączając z motorem 
przyczepnym, wiosłowe i kajaki, o masie 
> 100 kg i długości < = 7,5 m  

30.12.19.0*  

35.12.13-97.00 Łodzie sztywne, włączając z motorem 
przyczepnym, wiosłowe i kajaki, o masie  
> 100 kg i długości > 7,5 m  

30.12.19.0*  

35.12.90 Usługi napraw, konserwacji, 
przebudowy i wyposa żania łodzi 
wypoczynkowych i sportowych 

  

35.12.90-00.00 30.12* ŁODZIE WYCIECZKOWE  
I SPORTOWE 

 

Usługi napraw, konserwacji, przebudowy 
i wyposażania łodzi wypoczynkowych  
i sportowych 33.15.10.0* Usługi naprawy i konserwacji statków, 

łodzi i pozostałych konstrukcji 
pływających 

35.20 Lokomotywy kolejowe, tramwaje oraz 
tabor kolejowy i tramwajowy  

30.20.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją lokomotyw kolejowych oraz 
taboru szynowego 

35.20.11 Lokomotywy kolejowe zasilane energi ą 
elektryczn ą ze źródła zewn ętrznego  

  

35.20.11-00.00 Lokomotywy kolejowe zasilane energią 
elektryczną ze źródła zewnętrznego  

30.20.11.0 Lokomotywy kolejowe zasilane energią 
elektryczną ze źródła zewnętrznego 

35.20.12 Lokomotywy spalinowe o przekładni 
elektrycznej 

  

35.20.12-00.00 Lokomotywy spalinowe o przekładni 
elektrycznej 

30.20.12.0 Lokomotywy spalinowo-elektryczne 

35.20.13 Lokomotywy kolejowe pozostałe; 
tendry  
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35.20.13-30.00 Lokomotywy kolejowe zasilane 
z akumulatorów 

30.20.13.0* Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry  

35.20.13-90.10 Lokomotywy spalinowe o przekładni 
elektrycznej 

30.20.13.0*  

35.20.13-90.20 Lokomotywy spalinowe o przekładni 
mechanicznej 

30.20.13.0*  

35.20.13-90.30 Parowozy 30.20.13.0*  
35.20.13-90.90 Lokomotywy kolejowe pozostałe i tendry, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
30.20.13.0*  

35.20.20 Wagony pasa żerskie i towarowe, 
kolejowe lub tramwajowe, o własnym 
napędzie, z wył ączeniem pojazdów 
naprawczych lub serwisowych  

  

35.20.20-30.00 Wagony pasażerskie i towarowe, kolejowe 
lub tramwajowe, zasilane energią 
elektryczną ze źródła zewnętrznego,  
z wyłączeniem 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 

35.20.20-90.00 Wagony pasażerskie i towarowe, kolejowe 
lub tramwajowe, o napędzie własnym, 
pozostałe, z wyłączeniem pojazdów 
naprawczych lub serwisowych 

30.20.20.0*  

35.20.31 Pojazdy szynowe naprawcze lub 
serwisowe 

  

35.20.31-00.00 Pojazdy szynowe naprawcze lub 
serwisowe  

30.20.31.0 Pojazdy szynowe naprawcze lub 
serwisowe 

35.20.32 Wagony kolejowe lub tramwajowe 
pasażerskie, bez własnego nap ędu; 
wagony baga żowe, pocztowe 
i pozostałe wagony specjalnego 
przeznaczenia, bez własnego nap ędu  

  

35.20.32-00.00 Wagony kolejowe lub tramwajowe 
pasażerskie, bez własnego napędu; 
wagony bagażowe, pocztowe  i pozostałe 
wagony specjalnego przeznaczenia, bez 
własnego napędu  

30.20.32.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe, 
pasażerskie, bez własnego napędu; 
wagony bagażowe oraz pozostałe 
wagony specjalnego przeznaczenia 

35.20.33 Wagony kolejowe lub tramwajowe, 
towarowe, bez własnego nap ędu 

  

35.20.33-30.10 Cysterny i podobne 30.20.33.0* Wagony kolejowe lub tramwajowe, 
towarowe, bez własnego napędu 

35.20.33-30.20 Wagony izolowane termicznie oraz 
wagony chłodnie, z wyłączeniem cystern 
i podobnych  

30.20.33.0*  

35.20.33-30.90 Wagony kryte i z zamykanym dachem, 
bez napędu własnego, pozostałe 

30.20.33.0*  

35.20.33-50.10 Wagony towarowe lub kolejowe 
samowyładowcze, bez własnego napędu, 
inne niż w 35.20.33-30  

30.20.33.0*  

35.20.33-50.20 Wagony towarowe, kolejowe, odkryte  
z niezdejmowanymi bokami  o wysokości  
› 60 cm 

30.20.33.0*  

35.20.33-50.90 Wagony towarowe kolejowe 
i tramwajowe, bez własnego napędu, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

30.20.33.0*  

35.20.40 Części kolejowych lub tramwajowych 
pojazdów trakcyjnych i pozostałego 
taboru kolejowego; wyposa żenie oraz 
ich cz ęści, urz ądzenia sygnalizacyjne  

  

35.20.40-30.00 Części do lokomotyw lub pozostałego 
taboru szynowego 

30.20.40.0* Części lokomotyw kolejowych i taboru 
szynowego; wyposażenie i jego części; 
mechaniczne urządzenia 
sygnalizacyjne, bezpieczeństwa 
i sterowania ruchem  
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35.20.40-55.00 Wyposażenie dróg szynowych oraz 
urządzenia sygnalizacyjne, 
bezpieczeństwa i sterowania ruchem na 
drogach szynowym 

30.20.40.0* Części lokomotyw kolejowych i taboru 
szynowego; wyposażenie i jego części; 
mechaniczne urządzenia 
sygnalizacyjne, bezpieczeństwa  
i sterowania ruchem 

35.20.40-58.00 Części wyposażenia dróg szynowych oraz 
urządzeń sygnalizacyjnych, 
bezpieczeństwa i sterowania ruchem 

30.20.40.0*  

35.20.40-59.00 Urządzenia sygnalizacyjne, 
bezpieczeństwa i sterowania ruchem 
drogowym, na wodach śródlądowych, 
miejscach parkingowych, w portach lub na 
lotniskach 

30.20.40.0*  

35.20.91 Usługi napraw i konserwacji pojazdów 
szynowych 

  

35.20.91-00.00 Usługi napraw i konserwacji pojazdów 
szynowych; usługi napraw  i konserwacji 
urządzeń sygnalizacyjnych, 
bezpieczeństwa  i sterowania ruchem  

33.17.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
lokomotyw kolejowych oraz taboru 
szynowego 

35.20.92 Usługi remontów i wyposa żania 
pojazdów szynowych 

  

35.20.92-00.00 Usługi remontów i wyposażania pojazdów 
szynowych 

30.20.91.0 Usługi remontów i wyposażania 
pojazdów szynowych 

35.30.11 Silniki lotnicze spalinowe  z zapłonem 
iskrowym 

  

35.30.11-00.00 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania zapłonie iskrowym, lotnicze 

30.30.11.0 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem 
iskrowym 

35.30.12 Silniki turboodrzutowe  
i turbo śmigłowe 

  

35.30.12-10.00 Silniki turboodrzutowe lub turbinowe 
dwuprzepływowe o ciągu suchym   
< = 25 kN 

30.30.12.0* Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe 

35.30.12-30.00 Silniki turboodrzutowe lub turbinowe 
dwuprzepływowe o ciągu suchym  
 › 25 kN 

30.30.12.0*  

35.30.12-50.00 Silniki turbośmigłowe o mocy   
< = 1100 kW 

30.30.12.0*  

35.30.12-70.00 Silniki turbośmigłowe o mocy  
> 1100 kW 

30.30.12.0*  

35.30.13 Silniki odrzutowe, z wył ączeniem 
silników turboodrzutowych  

  

35.30.13-00.00 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników 
turboodrzutowych  

30.30.13.0 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem 
silników turboodrzutowych  
i turbośmigłowych 

35.30.14 Maszyny i urz ądzenia startowe dla 
statków powietrznych; urz ądzenia 
umo żliwiaj ące lądowanie lub podobne 
maszyny i urz ądzenia; naziemne 
szkoleniowe symulatory lotu i ich 
części  

  

35.30.14-30.00 Maszyny startowe dla statków 
powietrznych; urządzenia umożliwiające 
lądowanie lub podobne maszyny 
i urządzenia   

28.99.39.0* Maszyny i urządzenia startowe do 
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 

35.30.14-50.00 Naziemne symulatory lotu i ich części 30.30.14.0 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu  
i ich części 

35.30.15 Części do spalinowych silników 
lotniczych z zapłonem iskrowym 

  

35.30.15-00.00 Części do lotniczych silników spalinowych 
tłokowych lub obrotowych wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym 

30.30.15.0 Części do spalinowych silników 
lotniczych o zapłonie iskrowym 
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35.30.16 Części do silników turbo śmigłowych 
lub turboodrzutowych 

  

35.30.16-00.00 Części do silników turbośmigłowych lub 
turboodrzutowych  

30.30.16.0 Części do silników odrzutowych, 
turboodrzutowych lub turbośmigłowych 

35.30.21 Szybowce i lotnie   
35.30.21-00.00 Szybowce i lotnie 30.30.20.0* Balony i sterowce; szybowce, lotnie 

oraz pozostałe statki powietrzne, bez 
napędu  

35.30.22 Balony i sterowce oraz pozostałe statki 
powietrzne bez nap ędu 

  

35.30.22-00.00 Balony i sterowce oraz pozostałe statki 
powietrzne, bez napędu 

30.30.20.0*  

35.30.31 Śmigłowce   
35.30.31-30.00 Śmigłowce o masie własnej < = 2000 kg 30.30.31.0* Śmigłowce 
35.30.31-50.00 Śmigłowce o masie własnej > 2000 kg 30.30.31.0*  
35.30.32 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 

o masie własnej  < = 2000 kg, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

35.30.32-00.00 Samoloty i inne statki powietrzne o masie 
własnej  <= 2000 kg, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

30.30.32.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
o masie własnej <= 2 000 kg 

35.30.33 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
o masie własnej > 2000 kg ale 
< = 15000 kg, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

35.30.33-00.00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne  
o masie własnej > 2000 kg ale   
< = 15000 kg, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

30.30.33.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne,  
o masie własnej > 2 000 kg,   
ale <= 15 000 kg 

35.30.34 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
o masie własnej  > 15000 kg, gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

  

35.30.34-00.00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne,  
o masie własnej > 15 000 kg, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

30.30.34.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne,  
o masie własnej > 15 000 kg 

35.30.40 Statki kosmiczne, wł ącznie ze 
sztucznymi satelitami oraz pojazdy 
nośne statków kosmicznych  

  

35.30.40-00.00 Statki kosmiczne, włącznie ze sztucznymi 
satelitami oraz kosmiczne rakiety nośne 

30.30.40.0 Statki kosmiczne (włącznie ze 
sztucznymi satelitami) oraz pojazdy 
nośne statków kosmicznych 

35.30.50 Części statków powietrznych  i statków 
kosmicznych, pozostałe 

  

35.30.50-30.00 Śmigła i wirniki oraz ich części do 
sterowców, szybowców, śmigłowców, 
samolotów i pozostałych statków 
powietrznych bez napędu  

30.30.50.0* Pozostałe części do statków 
powietrznych i statków kosmicznych 

35.30.50-50.00 Podwozia i ich części do sterowców, 
szybowców, śmigłowców, samolotów, 
statków kosmicznych i pojazdów nośnych 
statków kosmicznych oraz pozostałych 
statków powietrznych bez napędu  

30.30.50.0*  

35.30.50-90.00 Części do wszystkich typów statków 
powietrznych, z wyłączeniem śmigieł, 
wirników i podwozi 

30.30.50.0*  

35.30.91 Usługi konserwacji i napraw statków 
powietrznych i silników lotniczych 
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35.30.91-00.00 Usługi napraw i konserwacji statków 
powietrznych i silników statków 
powietrznych 

33.12.11.0* Usługi naprawy i konserwacji silników  
i turbin, z wyłączeniem silników 
lotniczych, samochodowych   
i motocyklowych 

  33.12.29.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych maszyn specjalnego 
przeznaczenia 

  33.16.10.0* Usługi naprawy i konserwacji statków 
powietrznych i statków kosmicznych 

35.30.92 Usługi remontowe statków 
powietrznych 

  

35.30.92-30.00 Usługi remontowe silników lotniczych 30.30.60.0* Usługi związane z remontami  
i przebudową statków powietrznych 
oraz silników lotniczych 

35.30.92-50.00 Usługi remontowe śmigłowców 30.30.60.0*  
35.30.92-70.00 Usługi remontowe samolotów  

i pozostałych statków powietrznych,  
z wyłączeniem śmigłowców i silników 
lotniczych 

30.30.60.0*  

35.30.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą statków 
powietrznych i kosmicznych 

  

35.30.99-00.00 Usługi związane z produkcją statków 
powietrznych i kosmicznych 

30.30.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją statków powietrznych, 
statków kosmicznych i podobnych 
maszyn 

35.41.11 Motocykle i rowery wyposa żone   
w pomocniczy silnik tłokowy, 
wewn ętrznego spalania,  o pojemno ści 
skokowej cylindra  <= 50 cm 3 

  

35.41.11-00.00 Motocykle i rowery wyposażone w silnik 
tłokowy o pojemności skokowej <= 50 cm3 

30.91.11.0 Motocykle i rowery wyposażone  
w pomocniczy silnik tłokowy 
wewnętrznego spalania, o pojemności 
skokowej <= 50 cm3 

35.41.12 Motocykle z silnikiem tłokowym, 
wewn ętrznego spalania,  o pojemno ści 
skokowej cylindra  > 50 cm 3 

  

35.41.12-13.00 Skutery z silnikiem tłokowym   
o pojemności skokowej > 50 cm3  ale  
<= 250 cm3 

30.91.12.0* Motocykle z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania, o pojemności 
skokowej > 50 cm3 

35.41.12-15.00 Motocykle z silnikiem tłokowym   
o pojemności skokowej > 50 cm3 ale  
<= 250 cm3, z wyłączeniem skuterów 

30.91.12.0*  

35.41.12-30.00 Motocykle z silnikiem tłokowym   
o pojemności skokowej > 250 cm3 ale  
<= 500 cm3 

30.91.12.0*  

35.41.12-50.00 Motocykle z silnikiem tłokowym   
o pojemności skokowej > 500 cm3 ale  
<= 800 cm3 

30.91.12.0*  

35.41.12-70.00 Motocykle z silnikiem tłokowym   
o pojemności skokowej  > 800 cm3 

30.91.12.0*  

35.41.13 Motocykle, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; przyczepy 
motocyklowe boczne  

  

35.41.13-00.00 Motocykle, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; przyczepy 
motocyklowe boczne  

30.91.13.0 Motocykle gdzie indziej 
niesklasyfikowane; przyczepy 
motocyklowe boczne  

35.41.20 Części i akcesoria do motocykli  
i przyczep motocyklowych bocznych 

  

35.41.20-30.00 Siodełka do motocykli, motorowerów 
i skuterów 

30.91.20.0* Części i akcesoria do motocykli  
i przyczep motocyklowych bocznych 

35.41.20-90.00 Części i akcesoria do motocykli, 
motorowerów i skuterów, z wyłączeniem 
siodełek 

30.91.20.0*  

35.41.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą motocykli   
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35.41.99-00.00 Usługi związane z produkcją motocykli 30.91.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją motocykli 

35.42.10 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery, 
bezsilnikowe 

  

35.42.10-30.00 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery, 
bez silnika i bez łożysk kulkowych, 
włączając trzykołowe wózki – rowery 
dostawcze 

30.92.10.0* Rowery dwukołowe i pozostałe rowery 
bezsilnikowe, z wyłączeniem części 
i akcesoriów 

35.42.10-50.10 Rowery terenowe i BMX-y 30.92.10.0*  
35.42.10-50.20 Rowery górskie 30.92.10.0*  
35.42.10-50.30 Rowery składane 30.92.10.0*  
35.42.10-50.40 Rowery turystyczne 30.92.10.0*  
35.42.10-50.50 Rowery sportowe 30.92.10.0*  
35.42.10-50.60 Rowery wyścigowe 30.92.10.0*  
35.42.10-50.90 Rowery pozostałe 30.92.10.0*  
35.42.20 Części i akcesoria do rowerów 

dwukołowych i pozostałych rowerów 
bezsilnikowych 

  

35.42.20-13.00 Ramy do rowerów dwukołowych  
i pozostałych rowerów bez silnika  
i przyczep motocyklowych bocznych,   
z wyłączeniem części ram  

30.92.30.0* Części i akcesoria do rowerów 
dwukołowych i pozostałych rowerów 
bezsilnikowych oraz do wózków 
inwalidzkich 

35.42.20-15.00 Widelce do rowerów dwukołowych 
i pozostałych rowerów bez silnika  
i przyczep motocyklowych bocznych,  
z wyłączeniem części widelców 

30.92.30.0*  

35.42.20-19.00 Części do ram, widelców, hamulców, piast 
wolnobieżnych z hamulcem, hamulców 
piast, przekładni korbowych pedałów, 
wolnobieżnych zębatek do rowerów 
dwukołowych oraz pozostałych rowerów 
bez silnika  i przyczep motocyklowych 
bocznych 

30.92.30.0*  

35.42.20-23.00 Obręcze kół rowerów dwukołowych  
i pozostałych rowerów bez silnika  
i przyczep motocyklowych bocznych 

30.92.30.0*  

35.42.20-25.00 Szprychy do rowerów dwukołowych  
i pozostałych rowerów bez silnika 
i przyczep motocyklowych bocznych 

30.92.30.0*  

35.42.20-27.00 Piasty, bez mechanizmu wolnego koła lub 
mechanizmu hamującego, do rowerów 
dwukołowych i pozostałych rowerów bez 
silnika i przyczep motocyklowych 
bocznych 

30.92.30.0*  

35.42.20-33.00 Piasty, hamujące wolnobieżne  
z hamulcem i hamulce piast, do rowerów 
dwukołowych i pozostałych rowerów bez 
silnika 

30.92.30.0*  

35.42.20-39.00 Hamulce do rowerów dwukołowych   
i pozostałych rowerów bez silnika,   
z wyłączeniem piast wolnobieżnych   
z hamulcem i hamulców piast  

30.92.30.0*  

35.42.20-40.00 Siodełka do rowerów dwukołowych  
i pozostałych rowerów, bez silnika 

30.92.30.0*  

35.42.20-53.00 Pedały do rowerów dwukołowych   
i pozostałych rowerów, bez silnika 

30.92.30.0*  

35.42.20-55.00 Przekładnie do rowerów dwukołowych 
i pozostałych rowerów, bez silnika 

30.92.30.0*  

35.42.20-63.00 Kierownice do rowerów dwukołowych  
i pozostałych rowerów, bez silnika 

30.92.30.0*  

35.42.20-65.00 Bagażniki do rowerów dwukołowych   
i pozostałych rowerów, bez silnika 

30.92.30.0*  

35.42.20-67.00 Przerzutki do rowerów dwukołowych  
i pozostałych rowerów, bez silnika 

30.92.30.0*  
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35.42.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą rowerów   
35.42.99-00.00 Usługi związane z produkcją rowerów 30.92.99.0* Usługi podwykonawców związane  

z produkcją rowerów i wózków 
inwalidzkich 

35.43.11 Wózki inwalidzkie, z wył ączeniem ich 
części i akcesoriów 

  

35.43.11-30.00 Wózki inwalidzkie bez napędu 
mechanicznego 

30.92.20.0* Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem 
części i akcesoriów 

35.43.11-90.00 Wózki inwalidzkie z napędem silnikowym 
lub mechanicznym  

30.92.20.0*  

35.43.12 Części i akcesoria do wózków 
inwalidzkich 

  

35.43.12-00.00 Części i akcesoria do wózków 
inwalidzkich 

30.92.30.0* Części i akcesoria do rowerów 
dwukołowych i pozostałych rowerów 
bezsilnikowych oraz do wózków 
inwalidzkich 

35.43.90 Usługi konserwacji i napraw wózków 
inwalidzkich 

  

35.43.90-00.00 Usługi konserwacji i napraw wózków 
inwalidzkich 

33.17.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowanego 

35.43.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą wózków 
inwalidzkich 

  

35.43.99-00.00 Usługi związane z produkcją wózków 
inwalidzkich 

30.92.99.0* Usługi podwykonawców związane   
z produkcją rowerów i wózków 
inwalidzkich 

35.50.10 Sprzęt transportowy pozostały, gdzie 
indziej niesklasyfikowany 

  

35.50.10-00.00 Sprzęt transportowy pozostały, bez 
napędu mechanicznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.22.18.0* Pozostałe urządzenia do podnoszenia, 
przenoszenia, załadowywania lub 
rozładowywania 

  30.99.10.0 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie 
indziej niesklasyfikowany 

35.50.90 Usługi konserwacji i napraw 
pozostałego sprz ętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

35.50.90-00.00 Usługi konserwacji i napraw pozostałego 
sprzętu transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

33.12.15.0* Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
dźwigowych i chwytaków 

  33.17.19.0*  
35.50.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 

pozostałego sprz ętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

35.50.99-00.00 Usługi związane z produkcją pozostałego 
sprzętu transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

30.99.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałego sprzętu 
transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowanego 

36.11.11 Meble do siedzenia o konstrukcji 
głównie metalowej 

  

36.11.11-10.00 Fotele, w rodzaju stosowanych   
w statkach powietrznych  

30.30.50.0* Pozostałe części do statków 
powietrznych i statków kosmicznych 

36.11.11-30.00 Fotele, w rodzaju stosowanych  
w pojazdach mechanicznych 

29.32.10.0 Fotele w rodzaju stosowanych   
w pojazdach silnikowych 

36.11.11-55.00 Meble do siedzenia obrotowe,   
z regulowaną wysokością, tapicerowane, 
z oparciem, na rolkach lub płozach,  
z wyłączeniem mebli objętych 
podkategorią 33.10.20 

31.00.11.0* Meble do siedzenia, o konstrukcji 
głównie metalowej 

36.11.11-59.00 Meble do siedzenia obrotowe, 
z regulowaną wysokością, bez 
tapicerowanych, z wyłączeniem mebli 
objętych podkategorią 33.10.20  

31.00.11.0*  

36.11.11-70.10 Meble do siedzenia, tapicerowane, 
mieszkaniowe  

31.00.11.0*  
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36.11.11-70.20 Meble do siedzenia, tapicerowane,   
do użytku biurowego 

31.00.11.0* Meble do siedzenia, o konstrukcji 
głównie metalowej 

36.11.11-70.90 31.00.11.0*  
 

Meble do siedzenia, tapicerowane,   
o konstrukcji metalowej, pozostałe,   
z wyłączeniem mebli objętych 
podkategorią 33.10.20  

30.11.50.0* Pozostałe konstrukcje pływające, 
włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, 
przystanie, boje i znaki nawigacyjne 

  30.20.40.0* Części lokomotyw kolejowych i taboru 
szynowego; wyposażenie i jego części; 
mechaniczne urządzenia 
sygnalizacyjne, bezpieczeństwa  
i sterowania ruchem  

36.11.11-90.10 Meble ogrodowe, parkowe i dla innych 
terenów otwartych 

31.00.11.0*  

36.11.11-90.90 31.00.11.0*  
 30.11.50.0*  
 

Meble do siedzenia o konstrukcji 
metalowej, pozostałe, z wyłączeniem 
mebli tapicerowanych i objętych 
podkategorią 33.10.20  

30.20.40.0*  

36.11.12 Meble do siedzenia o konstrukcji 
głównie drewnianej 

  

36.11.12-10.00 Meble do siedzenia przekształcalne   
w miejsca do spania, z wyłączeniem 
ogrodowych lub kempingowych 

31.00.12.0* Meble do siedzenia, o konstrukcji 
głównie drewnianej 

36.11.12-30.00 Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, 
bambusowe lub  z podobnych materiałów 

31.00.12.0*  

36.11.12-50.10 Meble do siedzenia, tapicerowane, 
mieszkaniowe  

31.00.12.0*  

36.11.12-50.20 Meble do siedzenia, tapicerowane, do 
użytku biurowego 

31.00.12.0*  

36.11.12-50.90 Meble do siedzenia, tapicerowane,  
o konstrukcji drewnianej, pozostałe 

31.00.12.0*  

36.11.12-90.00 Meble do siedzenia, o konstrukcji 
drewnianej, z wyłączeniem 
tapicerowanych 

31.00.12.0*  

36.11.13 Meble do siedzenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

36.11.13-00.00 Meble do siedzenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

31.00.13.0 Pozostałe meble do siedzenia 

36.11.14 Części mebli do siedzenia   
36.11.14-10.00 Części do mebli do siedzenia, z drewna 31.00.14.0* Części mebli do siedzenia 
36.11.14-30.10 Części do mebli do siedzenia, w rodzaju 

stosowanych w statkach powietrznych 
30.30.50.0* Pozostałe części do statków 

powietrznych i statków kosmicznych 
36.11.14-30.90 Części do mebli do siedzenia, pozostałe 31.00.14.0*  
36.11.20 Usługi zwi ązane z tapicerowaniem 

mebli do siedzenia 
  

36.11.20-00.00 Usługi związane z tapicerowaniem mebli 
do siedzenia 

31.00.91.0 Usługi związane z tapicerowaniem 
krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia 

36.11.90 Usługi naprawy i konserwacji mebli do 
siedzenia 

  

36.11.90-00.00 Usługi naprawy i konserwacji mebli do 
siedzenia 

33.16.10.0* Usługi naprawy i konserwacji statków 
powietrznych i statków kosmicznych 

  33.17.11.0* Usługi naprawy i konserwacji 
lokomotyw kolejowych oraz taboru 
szynowego 

  95.24.10.0* Usługi naprawy i konserwacji mebli  
i wyposażenia domowego 

36.11.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą mebli do 
siedzenia 

  

36.11.99-00.00 Usługi związane z produkcją mebli do 
siedzenia 

31.00.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją mebli do siedzenia i ich 
części oraz części pozostałych mebli 
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36.12 MEBLE BIUROWE I SKLEPOWE 
POZOSTAŁE 

33.12.16.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn  
i sprzętu biurowego, z wyłączeniem 
komputerów i urządzeń peryferyjnych 

  33.20.29.0* Usługi instalowania pozostałych 
maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  95.24.10.0* Usługi naprawy i konserwacji mebli 
i wyposażenia domowego 

36.12.11 Meble metalowe, w rodzaju 
stosowanych w biurze 

  

36.12.11-10.00 Stoły kreślarskie biurowe (nieobjęte 
pozycją 33.20.32) 

31.01.11.0* Meble metalowe w rodzaju używanych 
w biurze 

36.12.11-30.00 Biurka, o wysokości < = 80 cm 31.01.11.0*  
36.12.11-50.00 Meble biurowe, o wysokości < = 80 cm, 

pozostałe 
31.01.11.0*  

36.12.11-73.00 Szafy z drzwiczkami, klapami lub 
żaluzjami, o wysokości > 80 cm 

31.01.11.0*  

36.12.11-75.00 Szafki kartotekowe i inne szafki   
z szufladami biurowe o wysokości   
> 80 cm 

31.01.11.0*  

36.12.11-90.00 Meble biurowe, o wysokości > 80 cm, 
pozostałe 

31.01.11.0*  

36.12.12 Meble drewniane, w rodzaju 
stosowanych w biurze 

  

36.12.12-30.00 Biurka, o wysokości <= 80 cm 31.01.12.0* Meble drewniane w rodzaju używanych 
w biurze 

36.12.12-50.00 Meble biurowe, o wysokości < = 80 cm, 
pozostałe 

31.01.12.0*  

36.12.12-70.00 Szafy z drzwiczkami, szafki  z szufladami 
o wysokości > 80 cm 

31.01.12.0*  

36.12.12-90.00 Meble biurowe, o wysokości > 80 cm, 
pozostałe 

31.01.12.0*  

36.12.13 Meble drewniane, w rodzaju 
stosowanych w sklepie 

  

36.12.13-00.00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w sklepie 

31.01.13.0 Meble drewniane w rodzaju używanych 
w sklepie 

36.12.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą mebli,  
w rodzaju stosowanych w biurze  
i sklepie, pozostałe 

  

36.12.99-00.00 Usługi związane z produkcją mebli,   
w rodzaju stosowanych w biurze  i sklepie, 
pozostałe 

31.01.99.0 Usługi podwykonawców związane   
z produkcją mebli biurowych  
i sklepowych 

36.13.10 Meble kuchenne   
36.13.10-50.00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 

w kuchni, do wbudowania 
31.02.10.0* Meble kuchenne 

36.13.10-90.00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w kuchni, pozostałe 

31.02.10.0*  

36.13.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
drewnianych mebli kuchennych 

  

36.13.99-00.00 Usługi związane z produkcją drewnianych 
mebli kuchennych 

31.02.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją mebli kuchennych 

36.14.11 Meble metalowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

31.09.99.0* Usługi podwykonawców związane 
z produkcją pozostałych mebli 

36.14.11-00.10 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych 
w cywilnych statkach powietrznych 

31.09.11.0* Meble metalowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.14.11-00.20 Łóżka metalowe 31.09.11.0*  
36.14.11-00.30 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych 

w placówkach handlowo-usługowych 
31.09.11.0*  

36.14.11-00.40 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych 
w placówkach szkolnych i naukowo-
badawczych 

31.09.11.0*  

36.14.11-00.50 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych 
w środkach transportu (bez okrętowych) 

31.09.11.0*  

36.14.11-00.60 Meble metalowe turystyczne 31.09.11.0*  
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36.14.11-00.90 Meble metalowe pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

31.09.11.0* Meble metalowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.14.12 Meble drewniane do sypialni, jadalni 
oraz drewniane meble salonowe 

31.09.99.0* Usługi podwykonawców związane 
z produkcją pozostałych mebli 

36.14.12-30.00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w sypialni 

31.09.12.0* Meble drewniane, w rodzaju używanych 
w sypialniach, pokojach stołowych 
i salonach 

36.14.12-50.00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w pokojach stołowych i salonach 

31.09.12.0*  

36.14.13 Meble drewniane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

31.09.99.0*  

36.14.13-00.10 Meble drewniane do łazienki 31.09.13.0* Meble drewniane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.14.13-00.20 Meble drewniane ogrodowe 31.09.13.0*  
36.14.13-00.30 Meble drewniane do przedpokoju 31.09.13.0*  
36.14.13-00.90 Meble drewniane pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
31.09.13.0*  

36.14.14 Meble z tworzyw sztucznych oraz 
meble wykonane z pozostałych 
materiałów, wł ącznie z meblami 
trzcinowymi, wiklinowymi, 
bambusowymi lub wykonanymi  
z podobnych materiałów 

31.09.99.0*  

36.14.14-30.00 Meble z tworzyw sztucznych,  
z wyłączeniem mebli do siedzenia 

31.09.14.0* Meble z tworzyw sztucznych oraz 
meble wykonane z pozostałych 
materiałów  (np. z trzciny, wikliny, 
bambusa) 

36.14.14-50.00 Meble z pozostałych materiałów,  
z wyłączeniem mebli do siedzenia 

31.09.14.0*  

36.14.15 Części do mebli pozostałych,  
z wył ączeniem mebli do siedzenia,  
w rodzaju stosowanych w biurze, 
sklepie czy mieszkaniu  

  

36.14.15-30.00 Części do mebli z metalu 31.00.20.0* Części mebli, z wyłączeniem części 
mebli do siedzenia 

36.14.15-50.00 Części do mebli z drewna 31.00.20.0*  
36.14.15-90.00 Części do mebli z pozostałych materiałów 31.00.20.0*  
36.14.20 Usługi w zakresie wyko ńczania nowych 

mebli, z wył ączeniem tapicerowania 
mebli do siedzenia 

  

36.14.20-00.00 Usługi w zakresie wykańczania nowych 
mebli, z wyłączeniem tapicerowania mebli 
do siedzenia 

31.09.91.0 Usługi w zakresie wykończania nowych 
mebli, z wyłączeniem tapicerowania 
krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia 

36.14.90 Usługi naprawy, konserwacji  
i restauracji mebli 

  

36.14.90-00.00 Usługi naprawy, konserwacji  i restauracji 
mebli 

95.24.10.0* Usługi naprawy i konserwacji mebli 
i wyposażenia domowego 

36.15.11 Stelaże pod materace   
36.15.11-00.00 Stelaże pod materace 31.03.11.0 Stelaże pod materace 
36.15.12 Materace   
36.15.12-30.00 Materace z gumy komórkowej 31.03.12.0* Materace 
36.15.12-50.00 Materace z tworzywa sztucznego 

komórkowego 
31.03.12.0*  

36.15.12-70.00 Materace ze sprężynami wewnątrz 31.03.12.0*  
36.15.12-90.00 Materace z pozostałych materiałów 31.03.12.0*  
36.15.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą materacy   
36.15.99-00.00 Usługi związane z produkcją materacy 31.03.99.0 Usługi podwykonawców związane  

z produkcją materacy 
36.21.10 Monety    
36.21.10-00.00 Monety 32.11.10.0 Monety 
36.21.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą monet   
36.21.99-00.00 Usługi związane z produkcją monet 32.11.99.0 Usługi podwykonawców związane 

z produkcją monet 
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36.22 Wyroby jubilerskie i podobne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

32.12.99.0* Usługi podwykonawców związane 
z produkcją wyrobów jubilerskich  
i podobnych wyrobów 

36.22.11 Perły hodowlane, kamienie szlachetne 
i półszlachetne, wł ączając syntetyczne 
lub odtworzone, obrobione, ale 
nieobsadzone 

  

36.22.11-10.00 Perły hodowlane obrobione,  
z wyłączeniem nawleczonych, 
oprawionych lub obsadzonych 

32.12.11.0* Perły hodowlane, kamienie szlachetne 
i półszlachetne, włączając syntetyczne 
lub odtworzone, obrobione, ale 
nieobsadzone 

36.22.11-30.00 Diamenty nieprzemysłowe obrobione, 
z wyłączeniem oprawionych lub 
obsadzonych 

32.12.11.0*  

36.22.11-50.00 Kamienie szlachetne, z wyłączeniem 
diamentów, obrobione inaczej niż 
przepiłowane lub zgrubnie kształtowane 

32.12.11.0*  

36.22.11-70.00 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, 
szlachetne lub półszlachetne, obrobione 
lub sortowane 

32.12.11.0*  

36.22.12 Diamenty przemysłowe obrobione; pył 
i proszek z kamieni naturalnych lub 
syntetycznych, szlachetnych lub 
półszlachetnych  

  

36.22.12-30.00 Diamenty przemysłowe obrobione,   
z wyłączeniem oprawionych lub 
obsadzonych 

32.12.12.0* Diamenty przemysłowe obrobione;  pył  
i proszek z kamieni naturalnych lub 
syntetycznych, szlachetnych lub 
półszlachetnych  

36.22.12-50.00 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub 
syntetycznych, szlachetnych lub 
półszlachetnych 

32.12.12.0*  

36.22.13 Wyroby jubilerskie oraz ich cz ęści; 
wyroby jubilerskie ze złota lub srebra 
oraz ich cz ęści  

  

36.22.13-30.00 Biżuteria i jej części z metalu 
szlachetnego, nawet pokrywane lub 
platerowane metalem szlachetnym 

32.12.13.0* Biżuteria i jej części oraz pozostałe 
wyroby jubilerskie i ich części, ze złota 
i srebra lub platerowane metalem 
szlachetnym 

36.22.13-51.00 Wyroby jubilerskie ze srebra, nawet 
pokrywane lub platerowane innym 
metalem szlachetnym 

32.12.13.0*  

36.22.13-53.00 Wyroby jubilerskie z pozostałych metali 
szlachetnych, nawet pokrywane lub 
platerowane metalem szlachetnym 

32.12.13.0*  

36.22.13-55.00 Wyroby jubilerskie z metali 
nieszlachetnych, platerowanych metalami 
szlachetnymi 

32.12.13.0*  

36.22.14 Wyroby wykonane z metali 
szlachetnych pozostałe; wyroby 
z pereł naturalnych lub hodowlanych, 
kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych  

  

36.22.14-30.00 Wyroby z metali szlachetnych lub metali 
platerowanych metalami szlachetnymi 

32.12.14.0* Pozostałe wyroby wykonane z metali 
szlachetnych; wyroby z pereł 
naturalnych lub hodowlanych, kamieni 
szlachetnych lub półszlachetnych  

36.22.14-50.00 Wyroby z pereł naturalnych lub 
hodowlanych, kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych (naturalnych, 
syntetycznych lub odtworzanych) 

32.12.14.0*  

36.22.14-70.00 Katalizatory, w postaci drucianej tkaniny 
lub siatki, z platyny 

24.41.30.0* Platyna nieobrobiona plastycznie lub   
w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku 

36.22.20 Usługi zwi ązane z przeróbk ą kamieni 
szlachetnych i wyrobów jubilerskich 
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36.22.20-00.00 Usługi związane z przeróbką kamieni 
szlachetnych i wyrobów jubilerskich 

32.12.13.0* Biżuteria i jej części oraz pozostałe 
wyroby jubilerskie i ich części, ze złota  
i srebra lub platerowane metalem 
szlachetnym 

36.30.11 Fortepiany i pozostałe klawiszowe 
instrumenty strunowe 

  

36.30.11-10.00 Pianina 32.20.11.0* Fortepiany i pozostałe klawiszowe 
instrumenty strunowe 

36.30.11-30.00 Fortepiany  32.20.11.0*  
36.30.11-50.00 Klawesyny i pozostałe klawiszowe 

instrumenty strunowe 
32.20.11.0*  

36.30.12 Instrumenty muzyczne strunowe, 
pozostałe 

  

36.30.12-35.00 Skrzypce 32.20.12.0* Pozostałe strunowe instrumenty 
muzyczne 

36.30.12-39.00 Instrumenty muzyczne strunowe, 
smyczkowe, pozostałe 

32.20.12.0*  

36.30.12-50.00 Gitary nieelektryczne 32.20.12.0*  
36.30.12-90.00 Instrumenty muzyczne strunowe, 

pozostałe  
32.20.12.0*  

36.30.13 Organy piszczałkowe klawiszowe, 
fisharmonie i podobne instrumenty 
klawiszowe; akordeony i podobne 
instrumenty; harmonijki ustne  

  

36.30.13-10.00 Organy piszczałkowe klawiszowe; 
fisharmonie i podobne instrumenty 
klawiszowe z wolnym metalowym 
stroikiem  

32.20.13.0* Organy piszczałkowe klawiszowe, 
fisharmonie i podobne instrumenty 
klawiszowe; akordeony i podobne 
instrumenty; harmonijki ustne; 
instrumenty muzyczne dęte  

36.30.13-30.00 Akordeony i podobne instrumenty 32.20.13.0*  
36.30.13-50.00 Harmonijki ustne 32.20.13.0*  
36.30.14 Instrumenty muzyczne d ęte   
36.30.14-10.00 Instrumenty muzyczne dęte, blaszane 32.20.13.0*  
36.30.14-40.00 Instrumenty muzyczne dęte, pozostałe 32.20.13.0*  
36.30.15 Instrumenty muzyczne, wł ączając 

klawiszowe, których d źwięk jest 
wytwarzany lub musi by ć wzmacniany 
elektrycznie,  z wył ączeniem 
instrumentów perkusyjnych 

  

36.30.15-10.00 Organy  32.20.14.0* Instrumenty muzyczne (włączając 
klawiszowe), których dźwięk jest 
wytwarzany lub musi być wzmacniany 
elektrycznie 

36.30.15-33.00 Pianina cyfrowe 32.20.14.0*  
36.30.15-37.00 Syntezatory  32.20.14.0*  
36.30.15-40.00 Instrumenty muzyczne klawiszowe, 

elektroniczne, pozostałe 
32.20.14.0*  

36.30.15-50.00 Gitary elektryczne 32.20.14.0*  
36.30.15-90.00 Instrumenty muzyczne elektryczne, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
32.20.14.0*  

36.30.16 Instrumenty muzyczne pozostałe   
36.30.16-30.00 Instrumenty muzyczne perkusyjne  

(np. bębny, ksylofony, cymbały, 
kastaniety, marakasy) 

32.20.15.0* Pozostałe instrumenty muzyczne 

36.30.16-50.00 Pozytywki, szafy grające, katarynki, 
mechaniczne ptaki śpiewające, piły 
grające i pozostałe instrumenty 
muzyczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; wabiki dowolnego 
rodzaju, gwizdki, rogi oraz inne dęte 
instrumenty sygnalizacyjne  

32.20.15.0*  
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36.30.17 Metronomy, widełki stroikowe  
i kamertony d ęte; mechanizmy 
pozytywek; struny do instrumentów 
muzycznych  

  

36.30.17-30.00 Metronomy, widełki stroikowe oraz 
kamertony dęte; mechanizmy pozytywek  

32.20.16.0* Metronomy, widełki stroikowe oraz 
kamertony dęte; mechanizmy 
pozytywek; struny do instrumentów 
muzycznych  

36.30.17-50.00 Struny do instrumentów muzycznych 32.20.16.0*  
36.30.18 Części i akcesoria do instrumentów 

muzycznych 
  

36.30.18-13.00 Części i akcesoria do pianin i fortepianów, 
stałe 

32.20.20.0* Części i akcesoria do instrumentów 
muzycznych 

36.30.18-15.00 Części i akcesoria do instrumentów 
muzycznych objętych pozycją 36.30.13-10 

32.20.20.0*  

36.30.18-17.00 Części i akcesoria do instrumentów 
muzycznych objętych pozycją 36.30.15 

32.20.20.0*  

36.30.18-30.00 Części i akcesoria do instrumentów 
muzycznych objętych pozycją 36.30.12 

32.20.20.0*  

36.30.18-95.00 Części i akcesoria do instrumentów 
muzycznych objętych pozycją 36.30.14 

32.20.20.0*  

36.30.18-97.00 Części i akcesoria do instrumentów 
muzycznych, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.20.20.0*  

36.30.91 Usługi instalacji instrumentów 
muzycznych 

  

36.30.91-00.00 Usługi instalacji instrumentów 
muzycznych 

33.20.70.0* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

36.30.92 Usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów muzycznych 

  

36.30.92-00.00 Usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów muzycznych 

33.19.10.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu i wyposażenia 

  95.29.13.0 Usługi naprawy i konserwacji 
instrumentów muzycznych 

36.30.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą 
instrumentów muzycznych 

  

36.30.99-00.00 Usługi związane z produkcją 
instrumentów muzycznych 

32.20.99.0 Usługi podwykonawców związane 
z produkcją instrumentów muzycznych 

36.40.11 Narty do jazdy po śniegu i pozostały 
sprz ęt narciarski; ły żwy  i wrotki; 
części do nich  

  

36.40.11-33.00 Narty biegowe 32.30.11.0* Narty śniegowe i pozostały sprzęt 
narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem 
obuwia; łyżwy i wrotki, włączając buty 
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami 
lub wrotkami; części  

36.40.11-35.00 Narty pozostałe, włączając zjazdowe 32.30.11.0*  
36.40.11-37.00 Wiązania do nart i pozostałe wyposażenie 

narciarskie 
32.30.11.0*  

36.40.11-53.00 Łyżwy, włączając buty łyżwiarskie  
z przymocowanymi łyżwami 

32.30.11.0*  

36.40.11-55.10 Wrotki, włączając buty łyżwiarskie  
z przymocowanymi wrotkami 

32.30.11.0*  

36.40.11-55.20 Łyżworolki 32.30.11.0*  
36.40.11-57.00 Części i akcesoria do łyżew, wrotek  

i łyżworolek 
32.30.11.0*  

36.40.12 Narty wodne, deski surfingowe i deski 
windsurfingowe oraz pozostały sprz ęt 
do sportów wodnych 

  

36.40.12-00.10 Deski windsurfingowe 32.30.13.0* Narty wodne, deski surfingowe, deski 
windsurfingowe oraz pozostały sprzęt 
do sportów wodnych 
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36.40.12-00.90 Sprzęt do sportów wodnych, pozostały 32.30.13.0* Narty wodne, deski surfingowe, deski 
windsurfingowe oraz pozostały sprzęt 
do sportów wodnych 

  32.99.11.0* Nakrycia głowy ochronne i pozostałe 
wyroby ochronne 

36.40.13 Sprzęt gimnastyczny lub 
lekkoatletyczny 

  

36.40.13-00.00 Sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, 
gimnastycznych lub lekkoatletycznych 

32.30.14.0 Sprzęt gimnastyczny lub 
lekkoatletyczny 

36.40.14 Sprzęt do uprawiania sportów lub do 
gier na wolnym powietrzu pozostały; 
baseny k ąpielowe  i baseny wio ślarskie  

  

36.40.14-10.00 Rękawice, mitenki i rękawice z jednym 
palcem ze skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej, zaprojektowane specjalnie do 
stosowania w sporcie 

32.30.15.0* Pozostały sprzęt do uprawiania sportów 
lub do gier na wolnym powietrzu; 
baseny i brodziki  

36.40.14-30.10 Kije golfowe kompletne 32.30.15.0*  
36.40.14-30.20 Piłeczki do golfa 32.30.15.0*  
36.40.14-30.91 Części kijów golfowych 32.30.15.0*   
36.40.14-30.99 Sprzęt golfowy, pozostały 32.30.15.0*  
36.40.14-50.10 Rakietki, piłeczki i siatki  32.30.15.0*  
36.40.14-50.90 Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego, 

pozostały 
32.30.15.0*  

36.40.14-63.00 Rakiety do tenisa ziemnego 32.30.15.0*  
36.40.14-65.00 Rakiety do badmintona, squasha oraz 

podobne 
32.30.15.0*  

36.40.14-80.10 Piłki do tenisa ziemnego 32.30.15.0*  
36.40.14-80.20 Piłki nadmuchiwane 32.30.15.0*  
36.40.14-80.30 Piłki do krykieta i polo 32.30.15.0*  
36.40.14-80.90 Piłki pozostałe 32.30.15.0*  
36.40.14-90.00 32.30.15.0*  
 

Artykuły i sprzęt sportowy, także do gier 
na świeżym powietrzu, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

32.99.59.0* Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.40.15 Wędki, haczyki na ryby i pozostały 
sprz ęt wędkarski, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

  

36.40.15-30.00 Wędki, haczyki i kołowrotki wędkarskie 32.30.16.0* Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; 
przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

36.40.15-50.00 Sprzęt wędkarski, podbieraki, podrywki, 
siatki na motyle i inne tego typu sieci, oraz 
podobne przybory łowieckie 

32.30.16.0*  

36.40.90 Usługi instalacji, naprawy  
i konserwacji sprz ętu sportowego 

  

36.40.90-00.00 Usługi instalacji, naprawy i konserwacji 
sprzętu sportowego 

33.20.70.0* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  95.29.14.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu 
sportowego 

36.40.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą sprz ętu 
sportowego 

  

36.40.99-00.00 Usługi związane z produkcją sprzętu 
sportowego 

32.30.99.0 Usługi podwykonawców związane 
z produkcją sprzętu sportowego 

36.50.11 Lalki przedstawiaj ące wył ącznie 
ludzkie postacie, wł ączając  
w ubrankach 

  

36.50.11-00.10 Lalki z tworzyw sztucznych 32.40.11.0* Lalki przedstawiające wyłącznie 
postacie ludzkie  

36.50.11-00.90 Lalki z pozostałych materiałów 32.40.11.0*  
36.50.12 Zabawki przedstawiaj ące zwierz ęta lub 

postacie inne ni ż ludzkie 
  

36.50.12-30.00 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie, wypchane 

32.40.12.0* Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie 
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36.50.12-53.00 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie, z drewna 

32.40.12.0* Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie 

36.50.12-55.00 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie,  z tworzyw 
sztucznych 

32.40.12.0*  

36.50.12-59.00 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie, z pozostałych 
materiałów 

32.40.12.0*  

36.50.13 Części i akcesoria lalek 
przedstawiaj ących ludzkie postacie 

  

36.50.13-30.00 Ubranka i akcesoria, obuwie i nakrycia 
głowy dla lalek 

32.40.13.0* Części i akcesoria lalek 
przedstawiających postacie ludzkie  

36.50.13-50.00 Części i akcesoria dla lalek 
przedstawiających wyłącznie ludzkie 
postacie, pozostałe 

32.40.13.0*  

36.50.20 Kolejki elektryczne oraz ich 
wyposa żenie dodatkowe; pozostałe 
modele w zmniejszonej skali lub 
zestawy i zabawki konstrukcyjne  

  

36.50.20-30.10 Modele redukcyjne (zmniejszone  w skali) 32.40.20.0* Kolejki elektryczne oraz ich 
wyposażenie dodatkowe; pozostałe 
modele  w zmniejszonej skali lub 
zestawy  i zabawki konstrukcyjne  

36.50.20-30.90 Kolejki elektryczne (włącznie z torami, 
urządzeniami sygnalizacyjnymi  i innymi 
akcesoriami), pozostałe 

32.40.20.0*  

36.50.20-55.00 Zestawy do składania modeli 
redukcyjnych, zmniejszonych w skali,  
z tworzyw sztucznych, wyłączając pociągi 
z napędem elektrycznym 

32.40.20.0*  

36.50.20-59.00 Zestawy do składania modeli 
redukcyjnych, zmniejszonych w skali,  
z innych materiałów, wyłączając pociągi  
z napędem elektrycznym  

32.40.20.0*  

36.50.20-93.00 Zestawy i zabawki konstrukcyjne, 
pozostałe, z drewna  

32.40.20.0*  

36.50.20-95.00 Zestawy i zabawki konstrukcyjne, 
pozostałe, z tworzyw sztucznych 

32.40.20.0*  

36.50.20-99.00 Zestawy i zabawki konstrukcyjne inne, 
pozostałe, z innych materiałów 

32.40.20.0*  

36.50.31 Zabawki na kółkach, przeznaczone do 
jazdy dla dzieci; wózki dla lalek  

  

36.50.31-30.00 Wózki dla lalek  32.40.31.0* Zabawki na kółkach przeznaczone do 
jazdy dla dzieci; wózki dla lalek  

36.50.31-50.00 Zabawki na kółkach przeznaczone do 
jazdy dla dzieci,  z wyłączeniem rowerów 

32.40.31.0*  

36.50.32 Łamigłówki (puzzle)   
36.50.32-50.00 Łamigłówki z drewna 32.40.32.0* Układanki 
36.50.32-90.00 Łamigłówki z pozostałych materiałów 32.40.32.0*  
36.50.33 Zabawki pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
  

36.50.33-10.00 Instrumenty muzyczne i sprzęt muzyczny 
– zabawki 

32.40.39.0* Gry i zabawki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.50.33-30.00 Zabawki w kompletach lub zestawach, 
gdzie indziej niesklasyfikowane  

32.40.39.0*  

36.50.33-43.00 Zabawki i modele, wyposażone w silnik,  
z tworzyw sztucznych 

32.40.39.0*  

36.50.33-49.00 Zabawki i modele, wyposażone w silnik, 
inne niż z tworzyw sztucznych 

32.40.39.0*  

36.50.33-50.00 Zabawki imitujące broń  32.40.39.0*  
36.50.33-63.10 Zabawki z tworzyw sztucznych 

nieporuszane mechanicznie 
32.40.39.0*  

36.50.33-63.90 Zabawki z tworzyw sztucznych, pozostałe 32.40.39.0*  
36.50.33-65.00 Zabawki z gumy, pozostałe 32.40.39.0*  
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36.50.33-67.00 Zabawki z materiałów włókienniczych, 
pozostałe 

32.40.39.0* Gry i zabawki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.50.33-73.00 Modele miniaturowe (odlewy) z metalu 
- zabawki 

32.40.39.0*  

36.50.33-75.00 Zabawki z metalu, pozostałe 32.40.39.0*  
36.50.33-79.00 Zabawki z pozostałych materiałów, 

pozostałe 
32.40.39.0*  

36.50.41 Karty do gry   
36.50.41-00.00 Karty do gry 32.40.41.0 Karty do gry 
36.50.42 Gry wideo na konsole (u żywane  

z odbiornikiem telewizyjnym lub 
samodzielnym ekranem) i pozostałe 
gry zr ęczno ściowe lub hazardowe 
z elektronicznym wy świetlaczem 

  

36.50.42-00.00 Gry wideo w rodzaju używanych 
z odbiornikiem telewizyjnym 

26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju 
stosowanych z odbiornikiem 
telewizyjnym lub samodzielnym 
ekranem) i pozostałe urządzenia do gier 
zręcznościowych lub hazardowych  
z elektronicznym wyświetlaczem 

36.50.43 Artykuły przeznaczone do gry  w bilard, 
do gier towarzyskich, stołowych lub 
salonowych; pozostałe gry 
uruchamiane przez wrzucenie monety 
lub żetonu  

  

36.50.43-10.10 Stoły bilardowe 32.40.42.0* Artykuły przeznaczone do gry w bilard, 
do gier towarzyskich, stołowych lub 
salonowych; pozostałe gry uruchamiane 
przez wrzucenie monety lub żetonu  

36.50.43-10.20 Wyposażenie do gry w bilard 32.40.42.0*  
36.50.43-30.00 Gry uruchamiane monetą, banknotem, 

żetonem lub innym podobnym artykułem, 
z wyłączeniem wyposażenia kręgielni 

32.40.42.0*  

36.50.43-55.00 Zestawy samochodów wyścigowych 
elektrycznych o charakterze gier ze 
współzawodnictwem 

32.40.42.0*  

36.50.43-59.00 Gry towarzyskie, pozostałe 28.99.39.0* Maszyny i urządzenia startowe do 
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 

36.50.90 Usługi zwi ązane z instalacj ą, napraw ą  
i konserwacj ą wyposa żenia 
automatycznych kr ęgielni 
i pozostałych artykułów 
przeznaczonych do gier towarzyskich, 
stołowych lub salonowych 

  

36.50.90-00.00 33.13.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego profesjonalnego sprzętu 
elektronicznego 

 33.20.39.0* Usługi instalowania pozostałych 
maszyn specjalnego przeznaczenia 

 

Usługi związane z instalacją, naprawą  
i konserwacją wyposażenia 
automatycznych kręgielni i pozostałych 
artykułów przeznaczonych do gier 
towarzyskich, stołowych lub salonowych 

33.20.70.0* Usługi instalowania pozostałych 
wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

36.50.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą gier 
i zabawek 

  

36.50.99-00.00 Usługi związane z produkcją gier 
i zabawek 

32.40.99.0 Usługi podwykonawców związane 
z produkcją gier i zabawek 

36.61.10 Biżuteria sztuczna   
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36.61.10-30.00 Spinki do mankietów i pozostałe spinki 
z metalu nieszlachetnego, włączając 
platerowane metalem szlachetnym 

32.13.10.0* Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 

36.61.10-50.10 Biżuteria sztuczna z metalu 
nieszlachetnego, z włączeniem 
platerowanej metalem szlachetnym, 
z częściami ze szkła 

32.13.10.0*  

36.61.10-50.21 Biżuteria sztuczna z metalu 
nieszlachetnego, z włączeniem 
platerowanej metalem szlachetnym, 
pozłacana, posrebrzana lub platynowana 

32.13.10.0*  

36.61.10-50.29 Biżuteria sztuczna z metalu 
nieszlachetnego, z włączeniem 
platerowanej metalem szlachetnym, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

32.13.10.0*  

36.61.10-90.10 Biżuteria sztuczna szklana 32.13.10.0*  
36.61.10-90.20 Biżuteria sztuczna ceramiczna  32.13.10.0*  
36.61.10-90.90 Biżuteria sztuczna, pozostała  32.13.10.0*  
36.61.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą biżuterii 

sztucznej 
  

36.61.99-00.00 Usługi związane z produkcją biżuterii 
sztucznej 

32.13.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją biżuterii sztucznej  
i podobnych wyrobów 

36.62.11 Miotły, szczotki i p ędzle do stosowania 
w gospodarstwie domowym 

  

36.62.11-10.00 Miotły i szczotki, ze związanych razem 
gałęzi lub innych materiałów roślinnych 

32.91.11.0* Miotły, szczotki i pędzle do stosowania  
w gospodarstwie domowym 

36.62.11-30.00 Mechaniczne szczotki ręczne do 
zamiatania podłóg, bezsilnikowe 

32.91.11.0*  

36.62.11-50.00 Szczotki do zamiatania dróg, miotły 
i szczotki używane w gospodarstwie 
domowym, pozostałe; szczotki do 
pielęgnacji zwierząt  

32.91.11.0*  

36.62.11-90.00 Szczotki i pędzle, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.91.11.0*  

36.62.12 Pędzle toaletowe do u żytku 
osobistego; p ędzle artystyczne, p ędzle 
do pisania oraz p ędzelki kosmetyczne; 
szczoteczki do z ębów  

  

36.62.12-10.00 Szczoteczki do zębów 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  

36.62.12-35.00 Szczotki do włosów 32.91.12.0*  
36.62.12-37.00 Pędzle do golenia, szczotki do pielęgnacji 

ciała, inne niż szczoteczki do zębów 
i szczotki do włosów 

32.91.12.0*  

36.62.12-50.00 Pędzle artystyczne i pędzle do pisania 32.91.12.0*  
36.62.12-70.00 Pędzle do nakładania kosmetyków 32.91.12.0*  
36.62.13 Pędzle i szczotki pozostałe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
  

36.62.13-30.00 Pędzle do farb olejnych, klejowych, 
lakierów itp. 

32.91.19.0* Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

36.62.13-50.00 Poduszki i wałki do farb 32.91.19.0*  
36.62.13-70.00 Szczotki stanowiące część maszyn, 

urządzeń lub pojazdów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

32.91.19.0*  

36.62.99 Usługi zwi ązane z produkcj ą mioteł, 
szczotek i p ędzli 

  

36.62.99-00.00 Usługi związane z produkcją mioteł, 
szczotek i pędzli 

32.91.99.0 Usługi podwykonawców związane  
z produkcją mioteł, szczotek i pędzli 
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36.63.10 Karuzele, hu śtawki, strzelnice 
jarmarczne i pozostałe urz ądzenia do 
rozrywki na wolnym powietrzu 

  

36.63.10-00.00 28.99.32.0 Karuzele, huśtawki, strzelnice 
i pozostałe urządzenia do rozrywki na 
wolnym powietrzu 

 32.99.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 33.12.29.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych maszyn specjalnego 
przeznaczenia 

 

Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe 
urządzenia do rozrywki na świeżym 
powietrzu 

33.20.39.0* Usługi instalowania pozostałych 
maszyn specjalnego przeznaczenia 

36.63.21 32.99.99.0*  
 

Długopisy; pióra kulkowe; pióra  
i pisaki z ko ńcówkami z filcu oraz 
innego rodzaju porowatymi 
końcówkami; ołówki automatyczne  

33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 

36.63.21-13.00 Pióra kulkowe z ciekłym atramentem 32.99.12.0* Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra  
z końcówkami filcowymi lub innego 
rodzaju porowatymi końcówkami; ołówki 
automatyczne  

36.63.21-15.00 Długopisy z korpusem lub skuwką  
z metalu szlachetnego lub platerowanego 
metalem szlachetnym 

32.99.12.0*  

36.63.21-17.00 Długopisy z wymiennym wkładem 32.99.12.0*  
36.63.21-19.00 Długopisy pozostałe 32.99.12.0*  
36.63.21-30.00 Pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub 

porowatymi 
32.99.12.0*  

36.63.21-50.00 Ołówki automatyczne  32.99.12.0*  
36.63.22 32.99.99.0*  
 

Pióra do kre ślenia tuszem; pióra 
wieczne, rapidografy i pozostałe pióra  33.11.19.0*  

36.63.22-30.00 Pióra do kreślenia tuszem 32.99.13.0* Pióra do kreślenia tuszem; pióra 
wieczne, rapidografy i pozostałe pióra  

36.63.22-55.00 Pióra wieczne, rapidografy i inne pióra  
z wyłączeniem piór do kreślenia tuszem,  
z korpusem lub skuwką z metalu 
szlachetnego lub platerowanego metalem 
szlachetnym 

32.99.13.0*  

36.63.22-59.00 Pióra pozostałe 32.99.13.0*  
36.63.23 Przybory do pisania w kompletach, 

obsadki do piór i długopisów, obsadki 
do ołówków i podobne obsadki; cz ęści 
do nich  

  

36.63.23-10.00 Komplety składające się z dwóch lub 
więcej wyrobów objętych pozycją 36.63.2 

32.99.14.0* Przybory do pisania w kompletach, 
obsadki do piór i długopisów, obsadki 
do ołówków i podobne; części do nich  

36.63.23-35.00 Wkłady do piór kulkowych złożone   
z końcówki i zasobnika z ciekłym 
atramentem (z obracającą się kulką) 

32.99.14.0*  

36.63.23-39.00 Wkłady do długopisów złożone  
z końcówki i zasobnika z tuszem, 
pozostałe 

32.99.14.0*  

36.63.23-53.00 Stalówki i ich ostrza 32.99.14.0*  
36.63.23-55.00 Części wyrobów z pozycji 36.63.2 32.99.14.0*  
36.63.24 Ołówki, kredki, grafity, pastele, w ęgle 

rysunkowe, kredy do pisania lub 
rysowania, kredy krawieckie 

  

36.63.24-10.10 Ołówki z grafitowym pręcikiem 32.99.15.0* Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, 
pastele, węgle rysunkowe, kredy do 
pisania lub rysowania, kredy krawieckie 

36.63.24-10.90 Ołówki, kredki, z pręcikami wewnątrz 
twardej osłony, pozostałe 

32.99.15.0*  

36.63.24-30.00 Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne 32.99.15.0*  
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36.63.24-50.00 Pastele i węgiel rysunkowy, kredki do 
pisania lub rysowania, kredy krawieckie  

32.99.15.0* Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, 
pastele, węgle rysunkowe, kredy do 
pisania lub rysowania, kredy krawieckie 

36.63.25 32.99.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 

Tabliczki i tablice; datowniki, piecz ęcie, 
numeratory itp.; ta śmy do maszyn do 
pisania i inne podobne; poduszki do 
tuszu  33.11.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 

pozostałych metalowych wyrobów 
gotowych 

36.63.25-10.00 Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub 
rysowania, nawet oprawione 

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  

36.63.25-30.00 Datowniki, pieczęcie, numeratory, 
wierszowniki do obsługi ręcznej 

32.99.16.0*  

36.63.25-50.00 Poduszki do tuszu, nawet nasączone 
tuszem oraz w pudełkach 

32.99.16.0*  

36.63.25-70.00 Taśmy do maszyn do pisania i inne 
podobne, pokryte tuszem lub 
przygotowane w inny sposób celem 
pozostawienia odbić, nawet na szpulkach 
lub w kasetach  

32.99.16.0*  

36.63.31 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, 
laski, stołki my śliwskie, szpicruty, 
bicze i tym podobne 

32.99.99.0*  

  33.11.19.0*  
36.63.31-30.00 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, 

parasole ogrodowe, parasole-laski 
i podobne 

32.99.21.0* Parasole, parasole przeciwsłoneczne; 
laski, stołki myśliwskie, szpicruty, bicze 
itp. 

36.63.31-50.00 Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty 
i tym podobne 

32.99.21.0*  

  15.12.11.0* Wyroby rymarskie z dowolnego 
materiału przeznaczone dla zwierząt 

36.63.32 Części, szkielety i akcesoria do 
parasoli, lasek, stołków my śliwskich, 
szpicrut, biczy i tym podobnych 

32.99.99.0*  

  33.11.19.0*  
36.63.32-00.00 Części, ozdoby i dodatki do wyrobów 

ujętych w pozycji 36.63.31 
16.29.14.0* Ramy do obrazów, fotografii, luster lub 

podobnych przedmiotów oraz pozostałe 
wyroby, z drewna 

  22.29.29.0* Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych 
  25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 

nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  32.99.22.0 Części, szkielety i akcesoria do 
parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, 
lasek, stołków myśliwskich, szpicrut, 
biczów itp. 

36.63.33 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich 
części; guziki; zamki błyskawiczne  

32.99.99.0*  

  33.11.19.0*  
36.63.33-33.00 Zatrzaski i zatrzaski guzikowe i ich części 32.99.23.0* Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich 

części; guziki; zamki błyskawiczne  
36.63.33-35.00 Guziki z tworzyw sztucznych, niepokryte 

materiałem włókienniczym 
32.99.23.0*  

36.63.33-37.00 Guziki z metali nieszlachetnych, 
niepokryte materiałem włókienniczym 

32.99.23.0*  

36.63.33-39.00 Guziki pozostałe 32.99.23.0*  
36.63.33-50.00 Zamki błyskawiczne 32.99.23.0*  
36.63.34 Formy do guzików i pozostałe ich 

części; półprodukty guzików; cz ęści 
zamków błyskawicznych  
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36.63.34-30.00 Formy do guzików i inne części guzików; 
guziki w postaci półproduktu  

32.99.24.0* Formy do guzików i pozostałe ich 
części; półprodukty guzików; części 
zamków błyskawicznych  

36.63.34-50.00 Części zamków błyskawicznych 32.99.24.0*  
36.63.40 Linoleum oraz pokrycia podłogowe 

składaj ące si ę z powłoki lub pokrycia 
nało żonego na podkładzie 
włókienniczym 

  

36.63.40-00.00 Linoleum oraz pokrycia podłogowe 
składające się z powłoki lub pokrycia 
nałożonego na podkładzie włókienniczym 

22.23.15.0 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia 
podłogowe składające się z powłoki lub 
pokrycia nałożonego na podkład 
włókienniczy 

36.63.50 Włosy ludzkie i sier ść zwierzęca; 
podobne wyroby z materiałów 
włókienniczych  

32.99.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

36.63.50-30.00 Włosy ludzkie, czesane lub poddane innej 
obróbce; sierść zwierzęca  
i syntetyczne materiały włókiennicze 
przygotowane do wyrobu peruk   
i podobnych artykułów lub włosów dla 
lalek  

32.99.30.0* Wyroby z włosów ludzkich lub sierści 
zwierzęcej; podobne wyroby  
z materiałów włókienniczych  

36.63.50-50.00 Peruki, sztuczne brody, brwi, rzęsy, 
warkocze itp. z włosów ludzkich, sierści 
zwierzęcej, syntetycznych materiałów 
włókienniczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.99.30.0*  

36.63.61 Zapalniczki do papierosów  i pozostałe 
zapalniczki; fajki do tytoniu, cygara 
i cygarniczki oraz cz ęści tych 
wyrobów; klocki do wyrobu fajek  

32.99.99.0*  

36.63.61-10.10 Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, 
jednorazowe 

32.99.41.0* Zapalniczki do papierosów i pozostałe 
zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając 
cybuchy), cygarniczki oraz części tych 
wyrobów 

36.63.61-10.20 Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do 
wielokrotnego napełniania 

32.99.41.0*  

36.63.61-10.90 Zapalniczki pozostałe 32.99.41.0*  
36.63.61-30.00 Fajki i cybuchy 32.99.41.0*  
36.63.61-50.00 32.99.41.0*  
 

Cygarniczki do papierosów i cygar oraz 
ich części; części fajek  22.29.29.0* Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych 

36.63.61-70.00 Wstępnie ukształtowane klocki z drewna 
lub korzenia, do wyrobu fajek 

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 

36.63.62 Części zapalniczek; stopy 
samozapalne; wyroby z substancji 
palnych   

  

36.63.62-10.00 Stopy żelazowo-cerowe i inne stopy 
piroforyczne, wyroby z materiałów 
łatwopalnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.99.42.0* Części zapalniczek; stopy 
samozapalne; wyroby z substancji 
palnych  

36.63.62-30.00 Części zapalniczek, z wyłączeniem 
kamieni do zapalniczek i knotów 

32.99.42.0*  

36.63.63 Zapałki   
36.63.63-00.00 Zapałki, z wyłączeniem ogni sztucznych 

i pozostałych artykułów pirotechnicznych 
20.51.20.0 Zapałki 

36.63.64 Paliwa do zapalniczek o pojemno ści 
<= 300 cm 3, ciekłe lub w postaci 
skroplonego gazu 

  

36.63.64-00.00 Paliwa płynne lub upłynnione   
w pojemnikach do zapalniczek   
o pojemności < = 300 cm3 

32.99.43.0 Paliwa do zapalniczek w pojemnikach  
o pojemności <= 300 cm3 
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36.63.71 Wyroby festiwalowe, karnawałowe lub 
pozostałe, słu żące rozrywce, wł ączając 
przedmioty do sztuk magicznych  
i żartów 

32.99.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

36.63.71-30.10 Artykuły bożonarodzeniowe ze szkła 32.99.51.0* Wyroby świąteczne, festiwalowe, 
karnawałowe lub inne służące 
rozrywce, włączając akcesoria do sztuk 
magicznych i żartów 

36.63.71-30.90 32.99.51.0*  
 

Artykuły bożonarodzeniowe   
z pozostałych materiałów 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  

  22.29.29.0* Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych 
36.63.71-50.00 32.99.51.0*  
 17.29.19.0*  
 

Artykuły rozrywkowe, karnawałowe, 
balowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

22.29.29.0*  
36.63.72 Wózki dzieci ęce i ich cz ęści 32.99.99.0* Usługi podwykonawców związane  

z produkcją pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

  33.17.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałego sprzętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowanego 

36.63.72-30.00 Wózki dziecięce 30.92.40.0* Wózki dziecięce i ich części 
36.63.72-50.00 Części wózków dziecięcych 30.92.40.0*  
36.63.73 Grzebienie, zapinki do włosów i tym 

podobne, wsuwki do włosów, szpilki 
do lokówek; rozpylacze do perfum oraz 
ich głowice i oprawy; puszki do pudru, 
tampony do nakładania makija żu  

32.99.99.0*  

36.63.73-15.00 22.29.29.0*  
 

Grzebienie do czesania, grzebyki, klamry 
do włosów i tym podobne artykuły  
z ebonitu lub z tworzywa sztucznego 

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  

36.63.73-19.00 Grzebienie do czesania, grzebyki, klamry 
do włosów i tym podobne artykuły  
z innych materiałów 

32.99.52.0* Grzebienie, wsuwki do włosów itp.; 
szpilki do włosów; lokówki; szpilki do 
lokówek, rozpylacze do perfum oraz ich 
oprawy i głowice 

  25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 
nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.63.73-30.00 32.99.52.0*  
 

Spinki, szpilki do włosów, lokówki, zapinki 
itp. i ich części 25.99.29.0*  

  22.19.73.0*  
36.63.73-50.00 Rozpylacze do perfum i preparatów 

toaletowych, ich oprawy i głowice 
32.99.52.0*  

36.63.73-70.00 Puszki do pudru i tamponiki do nakładania 
kosmetyków 

13.99.19.0 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

36.63.74 Przyrz ądy, aparaty i modele 
przeznaczone wył ącznie do celów 
pokazowych (wystawienniczych, 
edukacyjnych itp.) 

  

36.63.74-00.00 32.99.53.0 Przyrządy, aparaty i modele 
przeznaczone wyłącznie do celów 
pokazowych 

 

Przyrządy, aparaty i modele 
przeznaczone wyłącznie do celów 
pokazowych (wystawienniczych, 
edukacyjnych, itp.) i nieprzydatne do 
innych zastosowań 

32.99.99.0*  

36.63.75 Świece, stoczki i tym podobne   
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36.63.75-00.00 Świece, stoczki itp. (także lampki nocne 
wyposażone w pływak) z wyłączeniem 
świec przeciwastmatycznych, zapałek 
woskowych, taśm, knotów i świec 
impregnowanych siarką) 

32.99.54.0 Świece i podobne wyroby 

36.63.76 Sztuczne kwiaty, li ście i owoce oraz ich 
części 

32.99.99.0* Usługi podwykonawców związane  
z produkcją pozostałych wyrobów, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

36.63.76-50.00 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich 
części; wyroby ze sztucznych kwiatów, 
liści i owoców z tworzyw sztucznych,  
z wyłączeniem wyrobów wyraźnie 
rozpoznawalnych jako zabawki lub wyroby 
karnawałowe  

32.99.55.0* Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich 
części 

36.63.76-90.00 Sztuczne kwiaty, liście i owoce i wyroby  
z nich, z innych materiałów 

32.99.55.0*  

36.63.77 Wyroby ró żne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

32.99.99.0*  

36.63.77-10.10 Katgut 32.99.59.0* Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.63.77-10.90 Wyroby z jelit, błon, pęcherzy lub ścięgien 
(z wyłączeniem wyrobów z wnętrzności 
jedwabników), pozostałe 

32.99.59.0*  

36.63.77-20.00 Skóry ptasie i pozostałe części ptaków 
wraz z piórami lub puchem, części piór, 
puchu i wyroby z puchu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

10.12.50.0* Pióra, puch, pierze i skóry ptaków 

36.63.77-30.00 Materiały rzeźbiarskie pochodzenia 
zwierzęcego takie jak kość słoniowa, 
kość, skorupa żółwia, rogi, koral, macica 
perłowa i inne oraz wyroby  z tych 
materiałów 

32.99.59.0*  

36.63.77-40.00 Materiały rzeźbiarskie obrobione, roślinne 
lub mineralne oraz wyroby  z nich; 
formowane lub rzeźbione wyroby z wosku, 
stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas 
modelarskich  i innych materiałów, gdzie 
indziej niesklasyfikowane; nieutwardzona, 
obrobiona żelatyna i artykuły z niej  

32.99.59.0*  

36.63.77-50.00 Sita i przesiewacze, ręczne 32.99.59.0*  
36.63.77-70.00 32.99.59.0*  
 

Termosy i inne pojemniki próżniowe 
kompletne, z obudowami; ich części  25.99.29.0* Pozostałe wyroby z metali 

nieszlachetnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

36.63.77-90.00 32.99.59.0*  
 

Manekiny i inne figury; modele i inne 
ruchome urządzenia używane do 
wyposażenia wystaw sklepowych  

25.99.29.0*  

36.63.90 Usługi zwi ązane z preparowaniem  
i wypychaniem zwierz ąt 

  

36.63.90-00.00 Usługi związane z preparowaniem  
i wypychaniem zwierząt 

32.99.60.0 Usługi związane z preparowaniem 
i wypychaniem zwierząt 

37.10.10 Surowce wtórne metalowe 
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37.10.10-00.00 38.31.12.0* Usługi w zakresie demontażu zużytych 
urządzeń innych niż statki  
i konstrukcje pływające 

 38.32.11.0 Usługi w zakresie odzysku surowców 
metalowych z materiałów 
segregowanych 

 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 
 

Usługi przetwarzania metalowych 
odpadów, włączając złom,  z wyłączeniem 
likwidacji i złomowania statków  
 

38.32.25.0 Surowce wtórne z aluminium i stopów 
aluminium 

  38.32.29.0* Surowce wtórne z pozostałych metali 
37.10.20 Usługi likwidacji i złomowania statków   
37.10.20-00.00 Usługi likwidacji i złomowania statków 38.31.11.0 Usługi demontażu statków i konstrukcji 

pływających 
37.20.10 Surowce wtórne niemetalowe   
37.20.10-00.00 Usługi przetwarzania niemetalowych 

odpadów, włączając złom 
38.31.12.0* Usługi w zakresie demontażu zużytych 

urządzeń innych niż statki  
i konstrukcje pływające 

  38.32.12.0 Usługi w zakresie odzysku surowców 
niemetalowych z materiałów 
segregowanych 

  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 
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SEKCJA E 
 

 SEKCJE: D,  E*  

40.11.10 Energia elektryczna   
40.11.10-20.00 Energia elektryczna wytwarzana  

w elektrociepłowniach wykorzystujących 
paliwa kopalne, biomasę lub odpady 

35.11.10.0* Energia elektryczna 

40.11.10-30.00 Energia elektryczna wytwarzana  
w elektrowniach wykorzystujących paliwa 
kopalne, biomasę lub odpady 

35.11.10.0*  

40.11.10-50.00 Energia elektryczna wytwarzana  
w elektrowniach nuklearnych 

35.11.10.0*  

40.11.10-72.00 Energia elektryczna wytwarzana 
w elektrowniach wodnych 

35.11.10.0*  

40.11.10-73.00 Energia elektryczna wytwarzana  
w elektrowniach wiatrowych 

35.11.10.0*  

40.11.10-75.00 Energia elektryczna wytwarzana  
w ogniwach, wykorzystujących energię 
promieniowania słonecznego, 
podłączonych do krajowego systemu 
elektroenergetycznego 

35.11.10.0*  

40.11.10-77.00 Energia elektryczna wytwarzana  
w źródłach wykorzystujących energię 
geotermalną, podłączonych do krajowego 
systemu elektroenergetycznego 

35.11.10.0*  

40.11.10-79.00 Energia elektryczna wytwarzana  
w pozostałych źródłach energii, 
podłączonych do krajowego systemu 
elektroenergetycznego 

35.11.10.0*  

40.11.20 Elementy paliwowe do reaktorów 
jądrowych zu żyte (napromieniowane) 

  

40.11.20-00.00 Elementy paliwowe do reaktorów 
jądrowych zużyte (napromieniowane) 

38.12.21.0 Zużyte (napromieniowane) elementy 
paliwowe (wsady) do reaktorów 
jądrowych 

40.12.10 Usługi w zakresie przesyłania energii 
elektrycznej 

  

40.12.10-00.00 Usługi w zakresie przesyłania energii 
elektrycznej 

35.12.10.0 Usługi w zakresie przesyłania energii 
elektrycznej 

40.13.11 Usługi zwi ązane z dystrybucj ą energii 
elektrycznej 

  

40.13.11-00.00 Usługi związane z dystrybucją energii 
elektrycznej 

35.13.10.0 Usługi związane z dystrybucją energii 
elektrycznej 

40.13.12 Usługi zwi ązane z handlem energi ą 
elektryczn ą 

  

40.13.12-00.00 Usługi związane z handlem energią 
elektryczną 

35.14.10.0 Usługi związane z handlem energią 
elektryczną 

40.21.10 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz 
generatorowy i podobne gazy, inne ni ż 
gazy z ropy naftowej 

  

40.21.10-03.00 Gaz koksowniczy odzyskiwany jako 
produkt uboczny w piecu koksowniczym 

35.21.10.0* Gaz węglowy, gaz wodny, gaz 
generatorowy i podobne gazy, inne niż 
gazy z ropy naftowej 

40.21.10-05.00 Gaz wielkopiecowy odzyskiwany jako 
produkt uboczny w wielkim piecu 

35.21.10.0*  

40.21.10-07.00 Gaz miejski otrzymywany w procesie 
karbonizacji, krakingu, reformingu, 
gazyfikacji lub mieszania gazu  
i/lub powietrza w gazowniach  

35.21.10.0*  

40.21.10-08.00 Gaz z pieca tlenowego odzyskiwany jako 
produkt uboczny podczas produkcji stali  
w piecu tlenowym 

35.21.10.0*  

40.22.11 Usługi zwi ązane z dystrybucj ą paliw 
gazowych w systemie sieciowym 
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40.22.11-00.00 Usługi związane z dystrybucją paliw 

gazowych w systemie sieciowym 
35.22.10.0 Usługi w zakresie dystrybucji paliw 

gazowych w systemie sieciowym 
40.22.12 Usługi zwi ązane z handlem paliwami 

gazowymi w systemie sieciowym 
  

40.22.12-00.00 Usługi związane z handlem paliwami 
gazowymi w systemie sieciowym 

35.23.10.0 Usługi związane ze sprzedażą 
detaliczną i sprzedażą hurtową paliw 
gazowych w systemie sieciowym 

40.30.10 Usługi dostarczania pary wodnej 
i gor ącej wody; ciepło   

  

40.30.10-03.00 35.30.11.0* Para wodna i gorąca woda 
 35.30.12.0* Usługi dostarczania pary wodnej 

i gorącej wody w systemie sieciowym 
 35.30.21.0* Lód, włączając lód do celów 

chłodniczych innych niż żywnościowe 
 

Ciepło z elektrowni produkowane przez 
ciepłownie wykorzystujące paliwo 
kopalne, biomasę lub odpady 

35.30.22.0* Usługi dostarczania chłodnego 
powietrza i schłodzonej wody 

40.30.10-05.00 Ciepło geotermiczne 35.30.11.0*  
  35.30.12.0*  
  35.30.21.0*  
  35.30.22.0*  
40.30.10-07.00 Ciepło z elektrociepłowni 35.30.11.0*  
  35.30.12.0*  
  35.30.21.0*  
  35.30.22.0*  
40.30.10-09.00 35.30.11.0*  
 35.30.12.0*  
 

Ciepło pozostałe, odzyskiwane przy 
spalaniu odpadów, powstałe podczas 
procesów chemicznych itp.  35.30.21.0*  

  35.30.22.0*  
41.00.11 Woda do picia   
41.00.11-00.10 Woda do picia powierzchniowa 36.00.11.0* Woda w postaci naturalnej zdatna do 

picia 
41.00.11-00.20 Woda do picia podziemna 36.00.11.0*  
41.00.12 Woda niezdatna do picia   
41.00.12-00.10 Woda przemysłowa 36.00.12.0* Woda w postaci naturalnej niezdatna do 

picia 
41.00.12-00.20 Woda dla rolnictwa 36.00.12.0*  
41.00.12-00.90 Woda niezdatna do picia, pozostała 36.00.12.0*  
41.00.20 Usługi rozprowadzania wody   
41.00.20-00.00 Usługi rozprowadzania wody 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem  

i dostarczaniem wody za 
pośrednictwem sieci wodociągowych 

  36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą 
dostarczaną za pośrednictwem sieci 
wodociągowych 
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SEKCJA F 
 

 SEKCJE: F*, N* 

45.11.11 Roboty zwi ązane z rozbiórk ą  
i burzeniem 

  

45.11.11-00.10 Roboty związane z rozbiórką  i burzeniem 
budynków i budowli 

43.11.10.0* Roboty związane z rozbiórką  
i burzeniem obiektów budowlanych 

45.11.11-00.20 Usługi związane ze sprzedażą materiałów 
budowlanych pochodzących z rozbiórki 
i burzenia budynków i budowli 

46.77.10.0* Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

45.11.12 Roboty zwi ązane  z przystosowaniem 
terenu do prac budowlanych 

  

45.11.12-00.00 Roboty związane z przystosowaniem 
terenu do prac budowlanych 

43.12.11.0* Roboty związane z przygotowaniem 
terenu pod budowę, z wyłączeniem 
robót ziemnych 

45.11.21 Roboty zwi ązane z kopaniem rowów   
45.11.21-00.10 Roboty związane z kopaniem rowów 

i wykopów dla różnych konstrukcji 
43.12.12.0* Roboty ziemne: roboty związane   

z kopaniem rowów i wykopów oraz 
przemieszczaniem ziemi 

45.11.21-00.20 Roboty drenażowe 43.12.12.0*  
45.11.22 Roboty zwi ązane z usuwaniem 

zanieczyszczonych górnych warstw 
gleby 

  

45.11.22-00.00 Roboty związane z usuwaniem 
zanieczyszczonych górnych warstw gleby 

43.12.12.0*  

45.11.23 Roboty niwelacyjne   
45.11.23-00.00 Roboty niwelacyjne 43.12.12.0*  
45.11.24 Roboty ziemne pozostałe    
45.11.24-00.00 Roboty ziemne pozostałe  43.12.12.0*  
45.11.30 Roboty zwi ązane z przygotowaniem 

terenu do eksploatacji górniczej 
  

45.11.30-00.00 Roboty związane z przygotowaniem 
terenu do eksploatacji górniczej 

43.12.11.0*  

45.12.10 Roboty zwi ązane z wykopami  
i wierceniami próbnymi 

  

45.12.10-00.00 Roboty związane z wykopami  
i wierceniami próbnymi  

43.13.10.0* Roboty związane z wykonywaniem 
wykopów i wierceń  
geologiczno-inżynierskich 

45.21.11 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane ze 
wznoszeniem budynków 
mieszkaniowych jedno-  
lub dwurodzinnych 

  

45.21.11-00.00 41.00.10.0* Budynki mieszkalne 
 

Roboty ogólnobudowlane związane ze 
wznoszeniem budynków mieszkaniowych 
jedno- lub dwurodzinnych  

41.00.30.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków mieszkalnych 
(prace związane z budową nowych 
budynków, przebudową lub remontem 
istniejących budynków) 

45.21.12 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane ze 
wznoszeniem budynków 
mieszkaniowych wielorodzinnych 

  

45.21.12-00.00 41.00.10.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane ze 
wznoszeniem budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych 

41.00.30.0*  

45.21.13 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane ze 
wznoszeniem budynków 
magazynowych i przemysłowych 

  

    
    
    
    
    
    



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 365

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
45.21.13-00.00 41.00.20.0* Budynki niemieszkalne 
 

Roboty ogólnobudowlane związane ze 
wznoszeniem budynków magazynowych  
i przemysłowych 

41.00.40.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych (prace związane  
z budową nowych budynków, 
przebudową lub remontem istniejących 
budynków) 

45.21.14 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane ze 
wznoszeniem budynków usługowych 

  

45.21.14-00.00 41.00.20.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane ze 
wznoszeniem budynków usługowych 41.00.40.0*  

45.21.15 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane ze 
wznoszeniem pozostałych budynków 

  

45.21.15-00.00 41.00.20.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane ze 
wznoszeniem pozostałych budynków 41.00.40.0*  

45.21.21 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą obiektów mostowych 

  

45.21.21-00.00 42.13.10.0* Mosty i tunele 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową mostów, wiaduktów i autostrad 
nadziemnych 

42.13.20.0* Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową mostów i tuneli 

45.21.22 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą tuneli i przej ść podziemnych 

  

45.21.22-00.00 42.12.10.0* Drogi szynowe i kolej podziemna 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową tuneli i przejść podziemnych 42.12.20.0* Roboty ogólnobudowlane związane 

z budową dróg szynowych i kolei 
podziemnej 

  42.13.10.0*  
  42.13.20.0*  
45.21.31 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  

z budow ą ruroci ągów przesyłowych do 
transportu gazu i ropy naftowej 

  

45.21.31-00.00 42.21.11.0* Rurociągi przesyłowe 
 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową rurociągów przesyłowych do 
transportu gazu i ropy naftowej 

42.21.21.0* Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową rurociągów przesyłowych 

45.21.32 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą pozostałych rodzajów 
ruroci ągów przesyłowych, wł ącznie 
z ruroci ągami wodnymi 

  

45.21.32-00.00 42.21.11.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane   
z budową pozostałych rodzajów 
rurociągów przesyłowych, włącznie  
z rurociągami wodnymi 

42.21.21.0*  

45.21.33 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą kolejowych linii 
elektroenergetycznych 

  

45.21.33-00.00 42.22.11.0* Linie telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne przesyłowe 

 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową kolejowych linii 
elektroenergetycznych 42.22.21.0* Roboty ogólnobudowlane związane 

z budową przesyłowych linii 
telekomunikacyjnych  
i elektroenergetycznych 

45.21.34 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą pozostałych linii 
elektroenergetycznych napowietrznych 

  

45.21.34-00.00 42.22.11.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane   
z budową pozostałych linii 
elektroenergetycznych napowietrznych 

42.22.21.0*  

45.21.35 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą pozostałych linii 
elektroenergetycznych kablowych 
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45.21.35-00.00 42.22.11.0* Linie telekomunikacyjne 

i elektroenergetyczne przesyłowe 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową pozostałych linii 
elektroenergetycznych kablowych 42.22.21.0* Roboty ogólnobudowlane związane  

z budową przesyłowych linii 
telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych 

45.21.36 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą linii telekomunikacyjnych 
napowietrznych 

  

45.21.36-00.00 42.22.11.0**  
 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową linii telekomunikacyjnych 
napowietrznych 

42.22.12.0* Linie telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne rozdzielcze 

  42.22.21.0*  
45.21.37 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 

z budow ą linii telekomunikacyjnych 
kablowych 

  

45.21.37-00.00 42.22.11.0*  
 42.22.12.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową linii telekomunikacyjnych 
kablowych 42.22.21.0*  

45.21.41 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą rozdzielczych ruroci ągów 
wodnych i kanalizacyjnych, wł ączając 
prace pomocnicze 

  

45.21.41-00.00 42.21.12.0* Sieci rozdzielcze 
 42.21.22.0* Roboty ogólnobudowlane związane  

z budową sieci rozdzielczych, włączając 
prace pomocnicze 

 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową rozdzielczych rurociągów 
wodnych i kanalizacyjnych, włączając 
prace pomocnicze 

42.21.24.0* Roboty związane z wierceniem studni 
i ujęć wodnych oraz instalowaniem 
zbiorników septycznych 

45.21.42 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą pozostałych ruroci ągów 
rozdzielczych, wł ączając prace 
pomocnicze 

  

45.21.42-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową pozostałych rurociągów 
rozdzielczych, włączając prace 
pomocnicze 

42.21.22.0*  

45.21.43 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą rozdzielczych 
napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, wł ączając 
prace pomocnicze 

  

45.21.43-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową rozdzielczych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, włączając 
prace pomocnicze 

42.22.22.0* Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową rozdzielczych linii 
telekomunikacyjnych  
i elektroenergetycznych 

45.21.44 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą rozdzielczych kablowych linii 
elektroenergetycznych, wł ączając 
prace pomocnicze 

  

45.21.44-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową rozdzielczych podziemnych linii 
elektroenergetycznych, włączając prace 
pomocnicze 

42.22.22.0*  

45.21.45 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą rozdzielczych 
napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych, wł ączając prace 
pomocnicze 

  

45.21.45-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową rozdzielczych napowietrznych 
linii telefonicznych i pozostałych linii 
telekomunikacyjnych, włączając prace 
pomocnicze 

42.22.22.0*  
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45.21.46 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  

z budow ą rozdzielczych kablowych linii 
telekomunikacyjnych, wł ączając prace 
pomocnicze 

  

45.21.46-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową rozdzielczych podziemnych linii 
telefonicznych i pozostałych linii 
telekomunikacyjnych, włączając prace 
pomocnicze 

42.22.22.0* Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową rozdzielczych linii 
telekomunikacyjnych  
i elektroenergetycznych 

45.21.51 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą elektrowni 

  

45.21.51-00.00 42.22.13.0* Elektrownie 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową elektrowni 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane  

z budową elektrowni 
45.21.52 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 

z budow ą obiektów górniczych 
i produkcyjnych 

  

45.21.52-00.10 42.99.11.0* Obiekty produkcyjne i górnicze 
 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową obiektów górniczych  42.99.21.0* Roboty ogólnobudowlane związane   

z budową obiektów produkcyjnych  
i górniczych 

45.21.52-00.20 Roboty ogólnobudowlane związane   
z budową obiektów produkcyjnych 

42.99.11.0*  

  42.99.21.0*  
45.21.61 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  

z budow ą stadionów i boisk 
sportowych 

  

45.21.61-00.00 42.99.12.0* Obiekty sportowe i rekreacyjne 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową stadionów i boisk sportowych 42.99.22.0* Roboty ogólnobudowlane związane 

z budową stadionów i boisk sportowych 
45.21.62 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 

z budow ą basenów k ąpielowych 
  

45.21.62-00.00 41.00.20.0* Budynki niemieszkalne 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową basenów kąpielowych 41.00.40.0* Roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych (prace związane  
z budową nowych budynków, 
przebudową lub remontem istniejących 
budynków) 

  43.99.90.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych specjalistycznych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

45.21.63 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą pozostałych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych 

  

45.21.63-00.00 41.00.20.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową pozostałych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych 

41.00.40.0*  

45.21.64 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą obiektów in żynierskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 
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45.21.64-00.10 Roboty ogólnobudowlane związane  

z budową obiektów do uzdatniania wody  
i oczyszczania ścieków 

42.21.13.0* Systemy irygacyjne (kanały); magistrale 
i linie wodociągowe, obiekty do 
uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, stacje pomp  

  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 

45.21.64-00.90 42.99.19.0* Pozostałe obiekty inżynierii lądowej   
i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

 

Roboty ogólnobudowlane związane   
z budową pozostałych obiektów 
inżynierskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane  

z budową pozostałych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

45.21.71 Roboty zwi ązane z monta żem  
i wznoszeniem budynków 
mieszkalnych z elementów 
prefabrykowanych 

  

45.21.71-00.00 Roboty związane z montażem  
i wznoszeniem budynków mieszkalnych 
z elementów prefabrykowanych 

41.00.30.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków mieszkalnych 
(prace związane z budową nowych 
budynków, przebudową lub remontem 
istniejących budynków) 

45.21.72 Roboty zwi ązane z monta żem 
i wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych z elementów 
prefabrykowanych 

  

45.21.72-00.00 Roboty związane z montażem  
i wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych z elementów 
prefabrykowanych 

41.00.40.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych (prace związane   
z budową nowych budynków, 
przebudową lub remontem istniejących 
budynków) 

45.21.73 Roboty zwi ązane z monta żem 
i wznoszeniem pozostałych budowli 
z elementów prefabrykowanych 

  

45.21.73-00.00 41.00.40.0*  
 

Roboty związane z montażem   
i wznoszeniem pozostałych budowli  
z elementów prefabrykowanych 

43.99.70.0* Roboty związane z montażem 
i wznoszeniem konstrukcji z elementów 
prefabrykowanych 

45.22.11 Roboty zwi ązane z instalowaniem 
konstrukcji dachowych 

  

45.22.11-00.00 Roboty związane z instalowaniem 
konstrukcji dachowych 

43.91.11.0* Roboty związane z wykonywaniem 
konstrukcji dachowych 

45.22.12 Roboty zwi ązane z pokrywaniem 
dachów 

  

45.22.12-00.00 Roboty związane z pokrywaniem dachów 43.91.19.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych prac dekarskich 

45.22.13 Roboty blacharskie zwi ązane 
z instalowaniem rynien  

  

45.22.13-00.00 Roboty blacharskie związane  
z instalowaniem rynien  

43.91.19.0*  

45.22.20 Roboty zwi ązane  
z przeciwwilgociowym 
zabezpieczaniem obiektów przed 
wpływami atmosferycznymi 

  

45.22.20-00.00 Roboty związane z przeciwwilgociowym 
zabezpieczaniem obiektów przed 
wpływami atmosferycznymi 

43.99.10.0* Roboty związane z zakładaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych 
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45.23.11 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  

z fundamentowaniem przy budowie 
autostrad, dróg, ulic i pozostałych tras 
dla pieszych i zmotoryzowanych 

  

45.23.11-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane  
z fundamentowaniem przy budowie 
autostrad, dróg, ulic i pozostałych tras dla 
pieszych i zmotoryzowanych,  
z wyłączeniem autostrad nadziemnych 

42.11.20.0* Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową autostrad, dróg, ulic i innych 
dróg dla pojazdów i pieszych oraz 
budową pasów startowych 

45.23.12 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z nawierzchni ą przy budowie 
autostrad, dróg, ulic i pozostałych tras 
dla pieszych i zmotoryzowanych 

  

45.23.12-00.00 42.11.10.0* Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla 
pojazdów lub pieszych oraz pasy 
startowe 

 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z nawierzchnią przy budowie autostrad, 
dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych 
i zmotoryzowanych,  z wyłączeniem 
autostrad nadziemnych 

42.11.20.0*  

45.23.13 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą dróg szynowych 

  

45.23.13-00.00 42.12.10.0* Drogi szynowe i kolej podziemna 
 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową dróg szynowych 42.12.20.0* Roboty ogólnobudowlane związane  

z budową dróg szynowych i kolei 
podziemnej 

45.23.14 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą pasów startowych 

  

45.23.14-00.00 42.11.10.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową pasów startowych 42.11.20.0*  

45.23.15 Roboty zwi ązane z oznakowaniem 
poziomym dróg, parkingów  
i podobnych miejsc 

  

45.23.15-00.00 Roboty związane z oznakowaniem 
poziomym dróg, parkingów i podobnych 
miejsc 

42.11.20.0*  

45.23.21 Roboty specjalistyczne zwi ązane  
z nawierzchni ą stadionów i boisk 
sportowych 

  

45.23.21-00.00 Roboty specjalistyczne związane  
z nawierzchnią stadionów i boisk 
sportowych 

42.99.22.0* Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową stadionów i boisk sportowych 

45.23.22 Roboty zwi ązane z nawierzchni ą 
pozostałych obiektów sportowych   
i rekreacyjnych 

  

45.23.22-00.00 Roboty związane z nawierzchnią 
pozostałych obiektów sportowych 
i rekreacyjnych 

41.00.40.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych (prace związane   
z budową nowych budynków, 
przebudową lub remontem istniejących 
budynków) 

45.24.11 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą portów i nabrze ży 

  

45.24.11-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową portów i nabrzeży 

42.91.10.0* Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane 
z nimi budowle hydrotechniczne 

  42.91.20.0* Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową nabrzeży, portów, tam, śluz  
i związanych z nimi obiektów 
hydrotechnicznych 

45.24.12 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane  
z budow ą zapór, kanałów, kanałów 
irygacyjnych i akweduktów 
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45.24.12-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane 

z budową zapór, kanałów, kanałów 
irygacyjnych i akweduktów 

42.21.13.0* Systemy irygacyjne (kanały); magistrale 
i linie wodociągowe, obiekty do 
uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, stacje pomp  

  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 

  42.91.10.0* Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane 
z nimi budowle hydrotechniczne 

  42.91.20.0* 
 

Roboty ogólnobudowlane związane  
z budową nabrzeży, portów, tam, śluz  
i związanych z nimi obiektów 
hydrotechnicznych 

45.24.13 Roboty ogólnobudowlane zwi ązane 
z budow ą śluz i pozostałych budowli 
hydrotechnicznych 

  

45.24.13-00.00 42.91.10.0*  
 

Roboty ogólnobudowlane związane 
z budową śluz i pozostałych budowli 
hydrotechnicznych 

42.91.20.0*  

45.24.14 Roboty zwi ązane z czyszczeniem 
i pogł ębianiem dna; roboty zwi ązane  
z budow ą obiektów wodnych, 
pozostałe  

  

45.24.14-00.00 42.91.20.0*  
 

Roboty związane z czyszczeniem 
i pogłębianiem dna; roboty związane  
z budową obiektów wodnych, pozostałe  

43.99.90.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych specjalistycznych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

45.25.10 Roboty zwi ązane ze stawianiem 
rusztowa ń 

  

45.25.10-00.00 Roboty związane ze stawianiem 
rusztowań 

43.99.20.0* Roboty związane z montowaniem  
i demontowaniem rusztowań 

45.25.21 Roboty zwi ązane   
z fundamentowaniem, wł ączając 
wbijanie pali 

  

45.25.21-00.00 Roboty związane  z fundamentowaniem, 
włączając  wbijanie pali 

43.99.30.0* Roboty związane   
z fundamentowaniem, włączając 
wbijanie pali 

45.25.22 Roboty zwi ązane z wierceniem studni   
45.25.22-00.00 Roboty związane z wierceniem studni 42.21.24.0* Roboty związane z wierceniem studni  

i ujęć wodnych oraz instalowaniem 
zbiorników septycznych 

45.25.31 Roboty betoniarskie zwi ązane   
z betonem zbrojonym 

  

45.25.31-00.00 Roboty betoniarskie związane  z betonem 
zbrojonym 

43.99.40.0* Roboty betoniarskie 

45.25.32 Roboty betoniarskie pozostałe   
45.25.32-00.00 Roboty betoniarskie pozostałe 43.99.40.0*  
45.25.41 Roboty zwi ązane ze wznoszeniem 

budynków z konstrukcji stalowych 
  

45.25.41-00.00 Roboty związane ze wznoszeniem 
budynków z konstrukcji stalowych 

43.99.50.0* Roboty związane ze wznoszeniem 
konstrukcji stalowych 

45.25.42 Roboty zwi ązane ze wznoszeniem 
pozostałych obiektów z konstrukcji 
stalowych 

  

45.25.42-00.00 Roboty związane ze wznoszeniem 
pozostałych obiektów z konstrukcji 
stalowych 

43.99.50.0*  

45.25.50 Roboty murarskie   
45.25.50-00.00 Roboty murarskie 43.99.60.0* Roboty związane ze wznoszeniem 

konstrukcji z cegieł i kamienia 
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45.25.61 Roboty zwi ązane ze wznoszeniem 

kominów przemysłowych 
  

45.25.61-00.00 Roboty związane ze wznoszeniem 
kominów przemysłowych 

43.99.90.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych specjalistycznych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

45.25.62 Roboty budowlane specjalistyczne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

45.25.62-00.10 Roboty związane z montażem szkieletów 
konstrukcyjnych budynków 

43.99.90.0*  

45.25.62-00.90 Roboty budowlane specjalistyczne 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

43.99.90.0*  

45.31.11 Roboty instalacyjne elektryczne   
w budynkach mieszkalnych 

  

45.31.11-00.00 Roboty instalacyjne elektryczne   
w budynkach mieszkalnych 

43.21.10.2* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych instalacji elektrycznych 

45.31.12 Roboty instalacyjne elektryczne  
w budynkach niemieszkalnych 

  

45.31.12-00.00 Roboty instalacyjne elektryczne   
w budynkach niemieszkalnych 

43.21.10.2*  

45.31.13 Roboty instalacyjne elektryczne   
w pozostałych obiektach budowlanych  

  

45.31.13-00.00 Roboty instalacyjne elektryczne   
w pozostałych obiektach budowlanych  

43.21.10.2*  

45.31.21 Roboty zwi ązane z instalowaniem 
systemów przeciwpo żarowych  

  

45.31.21-00.00 Roboty związane z instalowaniem 
systemów przeciwpożarowych  

43.21.10.1* Roboty związane z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych służących 
bezpieczeństwu 

  80.20.10.0* Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi 
systemów bezpieczeństwa 

45.31.22 Roboty zwi ązane z instalowaniem 
systemów przeciwwłamaniowych  

  

45.31.22-00.00 Roboty związane z instalowaniem 
systemów przeciwwłamaniowych  

43.21.10.1*  

  80.20.10.0*  
45.31.23 Roboty zwi ązane z instalowaniem 

anten mieszkaniowych 
  

45.31.23-00.00 Roboty związane z instalowaniem anten 
mieszkaniowych 

43.21.10.2*  

45.31.30 Roboty zwi ązane z instalowaniem 
dźwigów i ruchomych schodów 

  

45.31.30-00.10 Roboty związane z instalowaniem 
dźwigów 

43.29.19.0* Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

45.31.30-00.20 Roboty związane z instalowaniem 
ruchomych schodów i chodników 

43.29.19.0*  

45.31.41 Roboty budowlane instalacyjne 
elektryczne dla sprz ętu 
telekomunikacyjnego  

  

45.31.41-00.00 Roboty budowlane instalacyjne 
elektryczne dla sprzętu 
telekomunikacyjnego 

43.21.10.2*  

45.31.42 Roboty budowlane instalacyjne 
elektryczne dla sprz ętu grzewczego  
i pozostałego sprz ętu elektrycznego, 
włączając elektryczne kolektory 
słoneczne w budynkach 

  

45.31.42-00.00 43.21.10.2*  
 

Roboty instalacyjne elektryczne dla 
sprzętu grzewczego i pozostałego 
budowlanego sprzętu elektrycznego, 
włączając elektryczne kolektory słoneczne 
w budynkach  

43.22.12.0* Roboty związane z wykonywaniem 
instalacji cieplnych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych 

45.32.11 Roboty zwi ązane z zakładaniem izolacji 
termicznej 
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45.32.11-00.00 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

termicznej 
43.29.11.0* Roboty związane z zakładaniem izolacji 

45.32.12 Roboty izolacyjne, pozostałe   
45.32.12-00.00 Roboty izolacyjne, pozostałe 43.29.11.0*  
45.33.11 Roboty zwi ązane z instalacj ą 

centralnego ogrzewania 
  

45.33.11-00.00 Roboty związane z instalacją centralnego 
ogrzewania 

43.22.12.0* Roboty związane z wykonywaniem 
instalacji cieplnych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych 

45.33.12 Roboty zwi ązane z instalacj ą 
wentylacyjn ą i klimatyzacyjn ą 

  

45.33.12-00.00 Roboty związane z instalacją 
wentylacyjną i klimatyzacyjną 

43.22.12.0*  

45.33.20 Roboty zwi ązane z instalacj ą wodno-
kanalizacyjn ą 

  

45.33.20-00.00 Roboty związane z instalacją wodno-
kanalizacyjną 

43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem 
instalacji wodno-kanalizacyjnych 
i odwadniających 

45.33.30 Roboty zwi ązane z instalacj ą gazow ą   
45.33.30-00.00 Roboty związane z instalacją gazową 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem 

instalacji gazowych 
45.34.10 Roboty zwi ązane z zakładaniem 

ogrodze ń, balustrad i por ęczy 
  

45.34.10-00.00 Roboty związane z zakładaniem 
ogrodzeń, balustrad i poręczy 

43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem 
ogrodzeń 

45.34.21 Roboty instalacyjne systemów 
oświetleniowych i sygnalizacyjnych na 
drogach, lotniskach i w portach 

  

45.34.21-00.00 Roboty instalacyjne systemów 
oświetleniowych i sygnalizacyjnych na 
drogach, lotniskach i w portach 

43.21.10.2* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych instalacji elektrycznych 

45.34.22 Roboty instalacyjne elektryczne 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

45.34.22-00.00 Roboty instalacyjne elektryczne 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

43.21.10.2*  

45.34.31 Roboty zwi ązane z instalowaniem 
zasłon i markiz 

  

45.34.31-00.00 Roboty związane z instalowaniem zasłon 
i markiz 

43.29.19.0* Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

45.34.32 Roboty instalacyjne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

45.34.32-00.00 Roboty instalacyjne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

43.29.19.0*  

45.41.10 Roboty tynkarskie   
45.41.10-00.00 Roboty tynkarskie 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 
45.42.11 Roboty instalacyjne futryn drzwiowych 

i ram okiennych 
  

45.42.11-00.00 Roboty instalacyjne futryn drzwiowych 
i ram okiennych 

43.32.10.0* Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

45.42.12 Roboty instalacyjne pozostałych 
metalowych elementów stolarki 
budowlanej 

  

45.42.12-00.00 Roboty instalacyjne pozostałych 
metalowych elementów stolarki 
budowlanej 

43.32.10.0*  

45.42.13 Roboty instalacyjne pozostałych 
niemetalowych elementów stolarki 
budowlanej 

  

45.42.13-00.00 Roboty instalacyjne pozostałych 
niemetalowych elementów stolarki 
budowlanej 

43.32.10.0*  
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45.43.11 Roboty zwi ązane z wykładaniem 

posadzek i ścian płytkami, na zewn ątrz 
budynku 

  

45.43.11-00.00 Roboty związane z wykładaniem 
posadzek i ścian płytkami, na zewnątrz 
budynku 

43.33.10.0* Roboty związane z wykładaniem 
posadzek i oblicowywaniem ścian 

45.43.12 Roboty zwi ązane z wykładaniem 
podłóg i ścian płytkami, wewn ątrz 
budynku  

  

45.43.12-00.00 Roboty związane z wykładaniem podłóg 
i ścian płytkami, wewnątrz budynku 

43.33.10.0*  

45.43.21 Roboty zwi ązane z wykładaniem 
podłóg elastycznymi pokryciami 

  

45.43.21-00.00 Roboty związane z wykładaniem podłóg 
elastycznymi pokryciami 

43.33.29.0* Pozostałe roboty związane   
z wykładaniem podłóg i ścian 
(włączając tapetowanie), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

45.43.22 Roboty zwi ązane z układaniem 
i wykładaniem podłóg, pozostałe 

  

45.43.22-00.00 Roboty związane z układaniem  
i wykładaniem podłóg, pozostałe 

43.33.29.0*  

45.43.23 Roboty zwi ązane z pokrywaniem 
i tapetowaniem ścian 

  

45.43.23-00.00 Roboty związane z pokrywaniem 
i tapetowaniem ścian 

43.33.29.0*  

45.43.30 Roboty zwi ązane z układaniem 
dekoracji wewn ętrznych  

  

45.43.30-00.00 Roboty związane z układaniem dekoracji 
wewnętrznych  

43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg 
i ścian lastryko, marmurem, granitem 
lub łupkiem 

45.44.10 Roboty szklarskie   
45.44.10-00.00 Roboty szklarskie 43.34.20.0 Roboty szklarskie 
45.44.21 Roboty zwi ązane z malowaniem 

budynków wewn ątrz 
  

45.44.21-00.00 Roboty związane z malowaniem 
budynków wewnątrz 

43.34.10.0* Roboty malarskie 

45.44.22 Roboty zwi ązane z malowaniem 
budynków na zewn ątrz 

  

45.44.22-00.00 Roboty związane z malowaniem 
budynków na zewnątrz 

43.34.10.0*  

45.44.23 Roboty zwi ązane z malowaniem 
pozostałych konstrukcji in żynierskich 

  

45.44.23-00.00 Roboty związane z malowaniem 
pozostałych konstrukcji inżynierskich 

43.34.10.0*  

45.45.11 Roboty zwi ązane z wykonywaniem 
dekoracyjnych elementów metalowych 

  

45.45.11-00.00 Roboty związane z wykonywaniem 
dekoracyjnych elementów metalowych 

43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem 
elementów dekoracyjnych 

45.45.12 Roboty zwi ązane z czyszczeniem 
budynków na zewn ątrz 

  

45.45.12-00.00 Roboty związane z czyszczeniem 
budynków na zewnątrz 

43.39.19.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych wykończeniowych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

45.45.13 Roboty wyko ńczeniowe budowlane 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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45.45.13-00.00 Roboty wykończeniowe budowlane 

pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
43.39.19.0* Roboty związane z wykonywaniem 

pozostałych wykończeniowych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  43.99.90.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych specjalistycznych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

45.50.10 Usługi wynajmu sprz ętu budowlanego 
i do wyburze ń wraz  z obsług ą 
operatorsk ą 

  

45.50.10-00.00 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego  
i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską 

41.00.30.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków mieszkalnych 
(prace związane z budową nowych 
budynków, przebudową lub remontem 
istniejących budynków) 

  41.00.40.0* Roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków 
niemieszkalnych (prace związane  
z budową nowych budynków, 
przebudową lub remontem istniejących 
budynków) 

  43.11.10.0* Roboty związane z rozbiórką 
i burzeniem obiektów budowlanych 

  43.12.11.0* Roboty związane z przygotowaniem 
terenu pod budowę, z wyłączeniem 
robót ziemnych 

  43.12.12.0* Roboty ziemne: roboty związane  
z kopaniem rowów i wykopów oraz 
przemieszczaniem ziemi 

  43.13.10.0* Roboty związane z wykonywaniem 
wykopów i wierceń  
geologiczno-inżynierskich 

  43.29.19.0* Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  43.91.11.0* Roboty związane z wykonywaniem 
konstrukcji dachowych 

  43.91.19.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych prac dekarskich 

  43.99.10.0* Roboty związane z zakładaniem izolacji 
przeciwwilgociowych 
i wodochronnych 

  43.99.20.0* Roboty związane z montowaniem  
i demontowaniem rusztowań 

  43.99.30.0* Roboty związane z fundamentowaniem, 
włączając wbijanie pali 

  43.99.40.0* Roboty betoniarskie 
  43.99.50.0* Roboty związane ze wznoszeniem 

konstrukcji stalowych 
  43.99.60.0* Roboty związane ze wznoszeniem 

konstrukcji z cegieł i kamienia 
  43.99.70.0* Roboty związane z montażem  

i wznoszeniem konstrukcji z elementów 
prefabrykowanych 

  43.99.90.0* Roboty związane z wykonywaniem 
pozostałych specjalistycznych robót 
budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA G   SEKCJE:  C*, G, H*, S*  
50.10.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

samochodami ci ężarowymi, 
przyczepami, naczepami i autobusami 

  

50.10.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
samochodami ciężarowymi, przyczepami, 
naczepami i autobusami 

45.19.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów 
ciężarowych, przyczep, naczep 
i autobusów 

50.10.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
samochodami osobowymi  

  

50.10.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
samochodami osobowymi  

45.11.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów 
osobowych, z wyłączeniem specjalnych 

50.10.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
mieszkalnymi przyczepami 
turystycznymi i pozostałymi pojazdami 
kempingowymi 

  

50.10.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
mieszkalnymi przyczepami turystycznymi 
i pozostałymi pojazdami kempingowymi 

45.19.12.0 Sprzedaż hurtowa pojazdów 
turystycznych, takich jak: samochody 
kempingowe, przyczepy turystyczne 

50.10.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi pojazdami 
samochodowymi wł ącznie z pojazdami 
specjalistycznymi 

  

50.10.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi pojazdami samochodowymi 
włącznie z pojazdami specjalistycznymi 

45.11.12.0 Sprzedaż hurtowa specjalnych 
samochodów osobowych typu 
ambulanse, minibusy itp. oraz 
furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) 

50.10.21 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
nowymi samochodami osobowymi  

  

50.10.21-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
nowymi samochodami osobowymi  

45.11.21.0 Sprzedaż detaliczna nowych 
samochodów osobowych  
(z wyłączeniem specjalnych) 
prowadzona przez wyspecjalizowane 
salony 

  45.11.31.0* Sprzedaż detaliczna samochodów 
osobowych i furgonetek prowadzona 
przez Internet 

  45.11.39.0* Pozostała sprzedaż detaliczna 
samochodów osobowych i furgonetek, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

  45.19.31.0* Sprzedaż detaliczna pozostałych 
pojazdów samochodowych 
(z wyłączeniem motocykli) prowadzona 
przez Internet 

  45.19.39.0* Pozostała sprzedaż detaliczna 
pojazdów samochodowych  
(z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

50.10.22 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
używanymi samochodami osobowymi 
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50.10.22-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

używanymi samochodami osobowymi  
45.11.22.0 Sprzedaż detaliczna używanych 

samochodów osobowych  
(z wyłączeniem specjalnych) 
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 

  45.11.31.0* Sprzedaż detaliczna samochodów 
osobowych i furgonetek prowadzona 
przez Internet 

  45.11.39.0* Pozostała sprzedaż detaliczna 
samochodów osobowych i furgonetek, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

  45.19.21.0 Sprzedaż detaliczna samochodów 
ciężarowych, przyczep, naczep   
i autobusów prowadzona przez 
wyspecjalizowane salony 

  45.19.31.0* Sprzedaż detaliczna pozostałych 
pojazdów samochodowych   
(z wyłączeniem motocykli) prowadzona 
przez Internet 

  45.19.39.0* Pozostała sprzedaż detaliczna 
pojazdów samochodowych  
(z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

50.10.23 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
mieszkalnymi przyczepami 
turystycznymi  i pozostałymi pojazdami 
kempingowymi 

  

50.10.23-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
mieszkalnymi przyczepami turystycznymi  
i pozostałymi pojazdami kempingowymi 

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 

  45.19.22.0 Sprzedaż detaliczna pojazdów 
turystycznych, takich jak: samochody 
kempingowe, przyczepy turystyczne 
prowadzona przez wyspecjalizowane 
salony 

  45.19.31.0*  
  45.19.39.0*  
50.10.30 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 

pojazdów samochodowych 
  

50.10.30-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
pojazdów samochodowych 

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 

  45.19.41.0 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 

50.20.11 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
samochodów osobowych,  
z wył ączeniem usług w zakresie 
układów elektrycznych, opon i nadwozi 
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50.20.11-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw 

samochodów osobowych, z wyłączeniem 
usług w zakresie układów elektrycznych, 
opon i nadwozi 

45.20.11.0 Usługi standardowej konserwacji 
i naprawy samochodów osobowych 
i furgonetek, z wyłączeniem układów 
elektrycznych, opon i nadwozi 

50.20.12 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
układów elektrycznych samochodów 
osobowych 

  

50.20.12-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
układów elektrycznych samochodów 
osobowych 

45.20.12.0 Usługi naprawy układów elektrycznych 
samochodów osobowych i furgonetek 

50.20.13 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
opon samochodów osobowych, 
włącznie z regulacj ą i wywa żaniem kół 

  

50.20.13-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw opon 
samochodów osobowych, włącznie  
z regulacją i wyważaniem kół  

45.20.13.0 Usługi naprawy opon samochodów 
osobowych i furgonetek, włączając 
regulację i wyważanie kół 

50.20.14 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
nadwozi samochodów osobowych 
(drzwi, zamków, okien, lakierowanie, 
naprawy powypadkowe)  

  

50.20.14-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
nadwozi samochodów osobowych (drzwi, 
zamków, okien, lakierowanie, naprawy 
powypadkowe)  

45.20.14.0 Usługi naprawy nadwozi samochodów 
osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, 
okna, lakierowanie, naprawy 
powypadkowe) 

50.20.21 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
pozostałych pojazdów 
samochodowych, z wył ączeniem usług 
w zakresie układów elektrycznych  
i nadwozi 

  

50.20.21-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
pozostałych pojazdów samochodowych,  
z wyłączeniem usług w zakresie układów 
elektrycznych i nadwozi 

45.20.21.0 Usługi standardowej konserwacji  
i naprawy pozostałych pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem 
układów elektrycznych, opon i nadwozi 
oraz motocykli 

50.20.22 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
układów elektrycznych pozostałych 
pojazdów samochodowych 

  

50.20.22-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
układów elektrycznych pozostałych 
pojazdów samochodowych 

45.20.22.0 Usługi naprawy układów elektrycznych 
pozostałych pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli 

50.20.23 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
nadwozi pozostałych pojazdów 
samochodowych (drzwi, zamków, 
okien, lakierowanie, naprawy 
powypadkowe)  

  

50.20.23-00.00 Usługi w zakresie obsługi i napraw 
nadwozi pozostałych pojazdów 
samochodowych (drzwi, zamków, okien, 
lakierowanie, naprawy powypadkowe)  

45.20.23.0 Usługi naprawy nadwozi pozostałych 
pojazdów samochodowych (drzwi, 
zamków, okien, lakierowanie, naprawy 
powypadkowe), z wyłączeniem 
motocykli 

50.20.31 Usługi mycia, czyszczenia 
samochodów i podobne 

  

50.20.31-00.00 Usługi mycia, czyszczenia samochodów  
i podobne  

45.20.30.0 Usługi mycia, czyszczenia samochodów 
i podobne 

50.20.32 Usługi samochodowej pomocy 
drogowej 

  

50.20.32-00.00 Usługi samochodowej pomocy drogowej 52.21.25.0 Usługi holowania w transporcie 
drogowym 

50.30.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
oponami 

  

50.30.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
oponami 

45.31.11.0 Sprzedaż hurtowa opon gumowych  
i dętek do opon 

50.30.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi cz ęściami i akcesoriami 
do pojazdów samochodowych 
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50.30.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

pozostałymi częściami i akcesoriami do 
pojazdów samochodowych 

45.31.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych części  
i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 

50.30.2 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
częściami  i akcesoriami do pojazdów 
samochodowych 

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 

50.30.21 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
oponami 

  

50.30.21-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
oponami 

45.32.11.0 Sprzedaż detaliczna opon prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach 

50.30.22 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pozostałymi cz ęściami i akcesoriami 
do pojazdów samochodowych 

  

50.30.22-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pozostałymi częściami i akcesoriami do 
pojazdów samochodowych 

45.32.12.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych części 
i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli) prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

50.30.30 Usługi po średnictwa w zakresie 
sprzeda ży części i akcesoriów do 
pojazdów samochodowych 

  

50.30.30-00.00 Usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży 
części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych 

45.31.20.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej części i akcesoriów do 
pojazdów samochodowych,   
z wyłączeniem motocykli 

50.40.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
motocyklami oraz cz ęściami  
i akcesoriami do nich 

  

50.40.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
motocyklami oraz częściami  
i akcesoriami do nich 

45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części 
i akcesoriów do nich 

50.40.20 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
motocyklami oraz ich cz ęściami  
i akcesoriami  

  

50.40.20-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
motocyklami oraz ich częściami   
i akcesoriami  

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 

50.40.30 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
motocykli oraz ich cz ęści i akcesoriów  

  

50.40.30-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
motocykli oraz ich części i akcesoriów  

45.40.40.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
motocykli oraz części i akcesoriów do 
nich 

50.40.40 Usługi w zakresie konserwacji i napraw 
motocykli 

  

50.40.40-00.00 Usługi w zakresie konserwacji i napraw 
motocykli 

45.40.50.0 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, 
włączając motorowery 

50.50.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
paliwami do pojazdów 
samochodowych 
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50.50.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

paliwami do pojazdów samochodowych 
47.00.81.0 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 

samochodowych 
51.11.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 

żywych zwierz ąt 
  

51.11.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży żywych 
zwierząt 

46.11.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej żywych zwierząt 

51.11.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
płodów rolnych, surowców  
i półproduktów włókienniczych 

  

51.11.12-00.00  46.11.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej kwiatów i roślin 

 

Usługi pośrednictwa w sprzedaży płodów 
rolnych, surowców i półproduktów 
włókienniczych 46.11.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 

hurtowej pozostałych płodów rolnych, 
surowców dla przemysłu tekstylnego 
i półproduktów 

51.12.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży paliw   
51.12.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw 46.12.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 

hurtowej paliw stałych, ciekłych, 
gazowych i produktów pochodnych 

51.12.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży rud 
i metali 

  

51.12.12-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży rud 
i metali 

46.12.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej metali i rud metali w formach 
podstawowych 

51.12.13 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
chemikaliów przemysłowych 
i technicznych 

  

51.12.13-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
chemikaliów przemysłowych  
i technicznych 

46.12.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej chemikaliów przemysłowych, 
nawozów i środków agrochemicznych 

51.13.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
drewna oraz wyrobów z tego drewna 

  

51.13.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży drewna 
oraz wyrobów z tego drewna 

46.13.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej drewna nieobrobionego  
i drewna wstępnie obrobionego oraz 
półproduktów z drewna 

51.13.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
pozostałych materiałów budowlanych 

  

51.13.12-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
pozostałych materiałów budowlanych 

46.13.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej materiałów budowlanych 

51.14.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
maszyn biurowych i sprz ętu 
komputerowego 

  

51.14.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn 
biurowych i sprzętu komputerowego 

46.14.11.0* Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej komputerów, oprogramowania, 
sprzętu elektronicznego  
i telekomunikacyjnego oraz pozostałych 
urządzeń biurowych 

51.14.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
pozostałych rodzajów maszyn 
i urz ądzeń przemysłowych 

  

51.14.12-00.10 Usługi pośrednictwa w sprzedaży broni, 
sprzętu bojowego i amunicji 

46.14.19.0* Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej pozostałych maszyn  
i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

51.14.12-00.90 46.14.11.0*  
 

Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
pozostałych rodzajów maszyn i urządzeń 
przemysłowych 

46.14.19.0*  

51.14.13 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
statków, samolotów i pozostałych 
pojazdów lataj ących 
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51.14.13-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży statków, 

samolotów i pozostałych pojazdów 
latających 

46.14.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej statków, samolotów   
i pozostałych środków transportu, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

51.15.10 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
mebli, artykułów gospodarstwa 
domowego i drobnych wyrobów 
metalowych 

  

51.15.10-00.00 46.15.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej mebli 

 

Usługi pośrednictwa w sprzedaży mebli, 
artykułów gospodarstwa domowego 
i drobnych wyrobów metalowych 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 

  46.15.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej sztućców i artykułów 
gospodarstwa domowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

51.16.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
wyrobów włókienniczych 

  

51.16.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
wyrobów włókienniczych 

46.16.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej wyrobów tekstylnych 

51.16.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
odzie ży i obuwia 

  

51.16.12-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży odzieży 
i obuwia 

46.16.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, 
obuwia 

51.16.13 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
wyrobów skórzanych 

  

51.16.13-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
wyrobów skórzanych 

46.16.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej wyrobów skórzanych  
i akcesoriów podróżnych 

51.17.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
żywno ści i napojów 

  

51.17.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
żywności i napojów 

46.17.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej żywności 

  46.17.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej napojów 

51.17.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
wyrobów tytoniowych 

  

51.17.12-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
wyrobów tytoniowych 

46.17.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej wyrobów tytoniowych 

51.18.11 Usługi po średnictwa prowadzone przez 
agentów specjalizuj ących si ę  
w sprzeda ży wyrobów 
farmaceutycznych i medycznych oraz 
kosmetyków 

  

51.18.11-00.10 Usługi pośrednictwa prowadzone przez 
agentów specjalizujących się w sprzedaży 
wyrobów farmaceutycznych 

46.18.11.0* Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej wyrobów farmaceutycznych  
i medycznych, perfumeryjnych, 
kosmetycznych i toaletowych oraz 
środków czyszczących 

51.18.11-00.20 Usługi pośrednictwa prowadzone przez 
agentów specjalizujących się w sprzedaży 
wyrobów medycznych 

46.18.11.0*  

51.18.11-00.30 Usługi pośrednictwa prowadzone przez 
agentów specjalizujących się w sprzedaży 
kosmetyków 

46.18.11.0*  

51.18.12 Usługi po średnictwa prowadzone przez 
agentów specjalizuj ących si ę  
w sprzeda ży wyrobów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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51.18.12-00.00 Usługi pośrednictwa prowadzone przez 

agentów specjalizujących się w sprzedaży 
wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowane 

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 

51.19.10 Usługi po średnictwa prowadzone przez 
agentów zajmuj ących si ę sprzeda żą 
wyrobów ró żnego rodzaju 

  

51.19.10-00.00 Usługi pośrednictwa prowadzone przez 
agentów zajmujących się sprzedażą 
wyrobów różnego rodzaju 

46.19.10.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
hurtowej towarów różnego rodzaju 

51.21.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
zbożem 

  

51.21.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
zbożem 

46.21.11.0 Sprzedaż hurtowa zboża 

51.21.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nasionami, z wył ączeniem nasion 
oleistych 

  

51.21.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nasionami, z wyłączeniem nasion 
oleistych 

46.21.12.0 Sprzedaż hurtowa nasion,   
z wyłączeniem nasion oleistych 

51.21.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nasionami oleistymi oraz owocami 
oleistymi 

  

51.21.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nasionami oleistymi oraz owocami 
oleistymi 

46.21.13.0 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych  
i owoców oleistych 

51.21.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
paszami dla zwierz ąt 

  

51.21.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
paszami dla zwierząt 

46.21.14.0* Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt 

51.21.15 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
płodami rolnymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

51.21.15-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
płodami rolnymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

46.21.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów 
rolnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

51.22.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
kwiatami i ro ślinami 

  

51.22.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
kwiatami i roślinami 

46.22.10.0 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 

51.23.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywymi zwierz ętami 

  

51.23.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywymi zwierzętami 

46.23.10.0 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 

51.24.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
skórami 

  

51.24.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
skórami 

46.24.10.0 Sprzedaż hurtowa skór 

51.25.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nieprzetworzonym tytoniem 

  

51.25.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nieprzetworzonym tytoniem 

46.21.20.0 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego 
tytoniu 

51.31.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
ziemniakami  

  

51.31.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
ziemniakami  

46.31.11.0* Sprzedaż hurtowa świeżych owoców  
i warzyw 
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51.31.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

pozostałymi nieprzetworzonymi 
warzywami, owocami i orzechami 

  

51.31.12-00.00 10.39.14.0* Warzywa i owoce, krojone   
i zapakowane 

 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi nieprzetworzonymi 
warzywami, owocami i orzechami 46.31.11.0* Sprzedaż hurtowa świeżych owoców  

i warzyw 
51.32.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

mięsem, mi ęsem z drobiu i dziczyzn ą 
  

51.32.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
mięsem, mięsem z drobiu i dziczyzną 

46.32.11.0 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając 
mięso drobiowe 

51.32.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami mi ęsnymi 

  

51.32.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami mięsnymi 

46.32.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, 
włączając wyroby z mięsa drobiowego 

51.33.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
mlekiem, wyrobami mleczarskimi 

  

51.33.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
mlekiem, wyrobami mleczarskimi 

46.33.11.0 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów 
mleczarskich 

51.33.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
jajami i wyrobami jajczarskimi 

  

51.33.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
jajami i wyrobami jajczarskimi 

46.33.12.0 Sprzedaż hurtowa jaj 

51.33.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
jadalnymi olejami i tłuszczami 

  

51.33.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
jadalnymi olejami i tłuszczami 

46.33.13.0 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów 
jadalnych 

51.34.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sokami owocowymi i warzywnymi, 
wodami mineralnymi  
i bezalkoholowymi napojami 
chłodz ącymi 

  

51.34.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sokami owocowymi i warzywnymi, 
wodami mineralnymi i bezalkoholowymi 
napojami chłodzącymi 

46.34.11.0 Sprzedaż hurtowa soków, wód 
mineralnych i pozostałych napojów 
bezalkoholowych 

51.34.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
piwem, winami, likierami oraz 
pozostałymi napojami alkoholowymi 

  

51.34.12-00.00 11.01.10.0* Napoje spirytusowe 
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
piwem, winami, likierami oraz pozostałymi 
napojami alkoholowymi 

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

  46.34.12.0 Sprzedaż hurtowa napojów 
alkoholowych 

51.35.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami tytoniowymi 

  

51.35.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami tytoniowymi 

46.35.10.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 

51.36.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
cukrem 

  

51.36.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
cukrem 

46.36.11.0 Sprzedaż hurtowa cukru 

51.36.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
czekolad ą i wyrobami cukierniczymi  

  

51.36.12-00.00 46.36.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich 
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
czekoladą i wyrobami cukierniczymi  46.36.13.0 Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów 

cukierniczych 
51.37.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

herbat ą, kawą, kakao i przyprawami 
  

51.37.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
herbatą, kawą, kakao i przyprawami 

46.37.10.0 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao 
i przypraw 

51.38.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
rybami, skorupiakami i mi ęczakami 
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51.38.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

rybami, skorupiakami i mięczakami 
46.38.10.0 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków   

i mięczaków 
51.38.21 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

przetworzonymi warzywami, owocami 
i orzechami 

  

51.38.21-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przetworzonymi warzywami, owocami  
i orzechami 

46.31.12.0 Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych 
owoców i warzyw 

51.38.22 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przetworami spo żywczymi, wł ącznie  
z żywno ścią dla dzieci i żywno ścią 
dietetyczn ą oraz pozostałymi 
homogenizowanymi przetworami 
spo żywczymi 

  

51.38.22-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przetworami spożywczymi, włącznie   
z żywnością dla dzieci, żywnością 
dietetyczną oraz pozostałymi 
homogenizowanymi przetworami 
spożywczymi 

46.38.21.0 Sprzedaż hurtowa artykułów 
spożywczych homogenizowanych  
i żywności dietetycznej 

51.38.23 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywno ścią dla zwierz ąt domowych 
(psów, kotów, kanarków itp.) 

  

51.38.23-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywnością dla zwierząt domowych  
(psów, kotów, kanarków itp.) 

46.21.14.0* Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt 

51.38.24 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi produktami spo żywczymi 

  

51.38.24-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi produktami spożywczymi 

46.38.29.0 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, 
gdzie indziej niesklasyfikowanej 

51.39.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywno ścią zamro żoną, bez 
specjalizacji 

  

51.39.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywnością zamrożoną, bez specjalizacji 

46.39.11.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 
żywności zamrożonej 

51.39.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywno ścią niezamro żoną, napojami 
i wyrobami tytoniowymi, bez 
specjalizacji 

  

51.39.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywnością niezamrożoną, napojami  
i wyrobami tytoniowymi, bez specjalizacji 

46.39.12.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 
pozostałej żywności oraz napojów  
i wyrobów tytoniowych 

51.41.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
materiałami włókienniczymi 
przeznaczonymi na ubrania 

  

51.41.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
materiałami włókienniczymi 
przeznaczonymi na ubrania 

46.41.12.0* Sprzedaż hurtowa tkanin 

51.41.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi materiałami 
włókienniczymi 

  

51.41.12-00.00 46.41.12.0*  
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi materiałami włókienniczymi 46.41.13.0* Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, 

firanek oraz różnorodnych artykułów 
użytku domowego z materiałów 
tekstylnych 

51.41.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pasmanteri ą 

  

51.41.13-00.00 46.41.11.0 Sprzedaż hurtowa przędzy 
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pasmanterią 46.41.14.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów 

pasmanteryjnych 
51.41.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

wyrobami włókienniczymi dla 
gospodarstw domowych 
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51.41.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

wyrobami włókienniczymi dla gospodarstw 
domowych 

46.41.13.0* Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, 
firanek oraz różnorodnych artykułów 
użytku domowego z materiałów 
tekstylnych 

51.42.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
odzie żą wierzchni ą 

  

51.42.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
odzieżą wierzchnią 

46.42.11.0* Sprzedaż hurtowa odzieży 

51.42.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
bielizn ą osobist ą 

  

51.42.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
bielizną osobistą 

46.42.11.0*  

51.42.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami futrzarskimi 

  

51.42.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami futrzarskimi 

46.42.11.0*  

51.42.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obuwiem 

  

51.42.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obuwiem 

46.42.12.0 Sprzedaż hurtowa obuwia 

51.42.15 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
dodatkami konfekcyjnymi 

  

51.42.15-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
dodatkami konfekcyjnymi 

46.42.11.0*  

51.43.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
elektrycznym sprz ętem gospodarstwa 
domowego 

  

51.43.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
elektrycznym sprzętem gospodarstwa 
domowego 

46.43.11.0* Sprzedaż hurtowa elektrycznych 
artykułów użytku domowego,   
z wyłączeniem sprzętu  
radiowo-telewizyjnego i artykułów 
fotograficznych 

51.43.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sprz ętem o świetleniowym 

  

51.43.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sprzętem oświetleniowym 

46.47.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu 
oświetleniowego 

51.43.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przewodami, przeł ącznikami   
i pozostałym wyposa żeniem 
przeznaczonym do domowych 
instalacji elektrycznych 

  

51.43.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przewodami, przełącznikami i pozostałym 
wyposażeniem przeznaczonym do 
domowych instalacji elektrycznych 

46.43.11.0*  

51.43.21 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sprz ętem radiowo-telewizyjnym  
i sprz ętem wideo 

  

51.43.21-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sprzętem radiowo-telewizyjnym  
i sprzętem wideo 

46.43.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-
telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD 

51.43.22 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
płytami gramofonowymi, CD, DVD oraz 
taśmami audio i wideo 

  

51.43.22-00.00 46.43.13.0 Sprzedaż hurtowa nagranych taśm 
audio i wideo, płyt CD i DVD 

 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
płytami gramofonowymi, CD, DVD oraz 
taśmami audio i wideo 46.52.13.0 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio 

i wideo, dyskietek, dysków 
magnetycznych i optycznych  (CD 
i DVD) 

51.44.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sztu ćcami oraz metalowymi wyrobami 
domowego u żytku 
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51.44.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

sztućcami oraz metalowymi wyrobami 
domowego użytku 

46.49.11.0 Sprzedaż hurtowa sztućców  
i metalowych wyrobów użytku 
domowego 

51.44.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami szklanymi, porcelan ą  
i wyrobami garncarskimi 

  

51.44.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami szklanymi, porcelaną  
i wyrobami garncarskimi 

46.44.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów 
porcelanowych, ceramicznych  
i szklanych 

51.44.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
tapetami 

  

51.44.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
tapetami 

46.73.17.0 Sprzedaż hurtowa tapet 

51.44.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
preparatami do czyszczenia 

  

51.44.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
preparatami do czyszczenia 

46.44.12.0 Sprzedaż hurtowa środków 
czyszczących 

51.45.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
perfumami i kosmetykami 

  

51.45.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
perfumami i kosmetykami 

46.45.10.0 Sprzedaż hurtowa preparatów 
perfumeryjnych i kosmetycznych 

51.46.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami farmaceutycznymi  
i medycznymi 

  

51.46.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami farmaceutycznymi 
i medycznymi 

46.46.11.0 Sprzedaż hurtowa podstawowych 
substancji farmaceutycznych, leków  
i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

51.46.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przyrz ądami i urz ądzeniami 
chirurgicznymi i ortopedycznymi, jak 
równie ż dla potrzeb dentystycznych 
i laboratoryjnych 

  

51.46.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
przyrządami i urządzeniami 
chirurgicznymi i ortopedycznymi, jak 
również dla potrzeb dentystycznych 
i laboratoryjnych 

46.46.12.0 Sprzedaż hurtowa przyrządów 
i urządzeń medycznych, włączając 
chirurgiczne i ortopedyczne 

51.47.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
meblami do mieszka ń 

  

51.47.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
meblami do mieszkań 

46.47.11.0 Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań 

51.47.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nieelektrycznymi urz ądzeniami u żytku 
domowego 

  

51.47.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nieelektrycznymi urządzeniami użytku 
domowego 

46.49.19.0* Sprzedaż hurtowa pozostałych 
artykułów użytku domowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

51.47.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami z wikliny, korka, wyrobami 
bednarskimi i pozostałymi wyrobami  
z drewna 

  

51.47.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami z wikliny, korka, wyrobami 
bednarskimi i pozostałymi wyrobami   
z drewna 

46.49.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, 
korka, wyrobów bednarskich 
i pozostałych wyrobów z drewna 

51.47.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pokryciami podłogowymi 

  

51.47.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pokryciami podłogowymi 

46.47.13.0 Sprzedaż hurtowa dywanów  
i chodników 

  46.73.18.0 Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, 
z wyłączeniem dywanów 
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51.47.15 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

artykułami i sprz ętem u żytku 
domowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

51.47.15-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami i sprzętem użytku domowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

46.49.19.0* Sprzedaż hurtowa pozostałych 
artykułów użytku domowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

51.47.21 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
papierem, tektur ą, ksi ążkami, gazetami 
i czasopismami 

  

51.47.21-00.00 46.49.21.0 Sprzedaż hurtowa książek 
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
papierem, tekturą, książkami, gazetami 
i czasopismami 

46.49.22.0 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet 

51.47.22 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami pi śmiennymi 

  

51.47.22-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami piśmiennymi 

46.49.23.0 Sprzedaż hurtowa artykułów 
piśmiennych 

51.47.31 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
instrumentami muzycznymi  i zapisami 
nutowymi 

  

51.47.31-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
instrumentami muzycznymi i zapisami 
nutowymi 

46.49.31.0 Sprzedaż hurtowa instrumentów 
muzycznych 

51.47.32 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami fotograficznymi  
i optycznymi 

  

51.47.32-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami fotograficznymi i optycznymi 

46.43.14.0 Sprzedaż hurtowa artykułów 
fotograficznych i optycznych 

51.47.33 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
grami i zabawkami 

  

51.47.33-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego grami 
i zabawkami 

46.49.32.0 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek 

51.47.34 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
zegarkami, zegarami oraz bi żuteri ą 

  

51.47.34-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
zegarkami, zegarami oraz biżuterią 

46.48.10.0 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów 
i biżuterii 

51.47.35 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami sportowymi, wł ączając 
rowery 

  

51.47.35-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
artykułami sportowymi, włączając rowery 

46.49.33.0 Sprzedaż hurtowa artykułów 
sportowych, włączając rowery 

51.47.36 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami ze skóry i artykułami 
podró żnymi 

  

51.47.36-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyrobami ze skóry i artykułami 
podróżnymi 

46.49.34.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych 
i akcesoriów podróżnych 

51.47.37 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
różnymi towarami konsumpcyjnymi, 
gdzie indziej niesklasyfikowane      

  

51.47.37-00.00 46.49.35.0 Sprzedaż hurtowa znaczków i monet 
 46.49.36.0 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów 

artystycznych 
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
różnymi towarami konsumpcyjnymi, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

46.49.39.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów 
konsumpcyjnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

51.51.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
paliwami stałymi 

  

51.51.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
paliwami stałymi 

46.71.11.0 Sprzedaż hurtowa paliw stałych 

51.51.12  Usługi w zakresie handlu hurtowego 
benzyn ą silnikow ą, włączając lotnicz ą 

  

51.51.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
benzyną silnikową, włączając lotniczą 

46.71.12.0 Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, 
włączając lotniczą 
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51.51.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

pozostałymi paliwami ciekłymi  
i gazowymi oraz wyrobami pokrewnymi 

  

51.51.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi paliwami ciekłymi, gazowymi 
oraz wyrobami pokrewnymi 

46.71.13.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw 
i produktów pochodnych 

51.52.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
rudami żelaza 

  

51.52.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
rudami żelaza 

46.72.11.0 Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych 

51.52.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
rudami metali nie żelaznych 

  

51.52.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
rudami metali nieżelaznych 

46.72.12.0 Sprzedaż hurtowa rud metali 
nieżelaznych 

51.52.21 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żeliwem i stal ą w formie podstawowej 
(nieuformowanymi) 

  

51.52.21-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żeliwem i stalą w formie podstawowej 
(nieuformowanymi) 

46.72.13.0 Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formie 
podstawowej 

51.52.22 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
metalami nie żelaznymi w formie 
podstawowej (nieuformowanymi) 

  

51.52.22-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
metalami nieżelaznymi w formie 
podstawowej (nieuformowanymi) 

46.72.14.0 Sprzedaż hurtowa metali nieżelaznych 
w formie podstawowej 

51.53.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
drewnem nieobrobionym 

  

51.53.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
drewnem nieobrobionym 

46.73.11.0 Sprzedaż hurtowa drewna 
nieobrobionego 

51.53.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
produktami wst ępnej obróbki drewna 

  

51.53.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
produktami wstępnej obróbki drewna 

46.73.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna 
wstępnie obrobionego 

51.53.21 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyposa żeniem sanitarnym 

  

51.53.21-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyposażeniem sanitarnym 

46.73.13.0 Sprzedaż hurtowa wyposażenia 
sanitarnego 

51.53.22 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
farbami, werniksami i lakierami 

  

51.53.22-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
farbami, werniksami i lakierami 

46.73.14.0 Sprzedaż hurtowa farb, werniksów 
i lakierów 

51.53.23 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
szkłem budowlanym 

  

51.53.23-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
szkłem budowlanym 

46.73.15.0 Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego 

51.53.24 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi materiałami budowlanymi 

  

51.53.24-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi materiałami budowlanymi 

46.73.16.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych 
materiałów budowlanych 

51.54.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
drobnymi wyrobami metalowymi 

  

51.54.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
drobnymi wyrobami metalowymi 

46.74.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów 
metalowych 

51.54.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyposa żeniem hydraulicznym 
i grzejnym 

  

51.54.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
wyposażeniem hydraulicznym i grzejnym 

46.74.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu  
i dodatkowego wyposażenia 
hydraulicznego i grzejnego 

51.54.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
narzędziami r ęcznymi 

  

51.54.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
narzędziami ręcznymi 

46.74.13.0 Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych 
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51.55.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

nawozami sztucznymi oraz wyrobami 
agrochemicznymi 

  

51.55.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
nawozami sztucznymi oraz wyrobami 
agrochemicznymi 

46.75.11.0 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych 
i wyrobów agrochemicznych 

51.55.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywicami syntetycznymi i tworzywami 
sztucznymi w formie podstawowej 
(nieuformowanymi) 

  

51.55.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
żywicami syntetycznymi i tworzywami 
sztucznymi w formie podstawowej 
(nieuformowanymi) 

46.76.13.0 Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych  
i gumy w formach podstawowych 

51.55.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi chemikaliami 
przemysłowymi 

  

51.55.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi chemikaliami przemysłowymi 

46.75.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych 
chemikaliów przemysłowych 

51.56.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
papierem i tektur ą 

  

51.56.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
papierem i tekturą 

46.76.11.0 Sprzedaż hurtowa papieru i tektury 

51.56.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
włóknami tekstylnymi 

  

51.56.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
włóknami tekstylnymi 

46.76.12.0 Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych 

51.56.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
półwyrobami, z wył ączeniem 
rolniczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

51.56.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
półwyrobami, z wyłączeniem rolniczych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

46.76.19.0 Sprzedaż hurtowa półproduktów  
(z wyłączeniem rolniczych), gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

51.57.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
odpadami i złomem 

  

51.57.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
odpadami i złomem 

46.77.10.0* Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

51.81.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obrabiarkami do drewna 

  

51.81.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obrabiarkami do drewna 

46.62.11.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do 
drewna 

51.81.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obrabiarkami do metalu 

  

51.81.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obrabiarkami do metalu 

46.62.12.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu 

51.81.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obrabiarkami do pozostałych 
materiałów 

  

51.81.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
obrabiarkami do pozostałych materiałów 

46.62.19.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do 
pozostałych materiałów 

51.82.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urz ądzeniami 
stosowanymi w górnictwie, 
budownictwie oraz in żynierii l ądowej 
i wodnej 

  

51.82.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urządzeniami stosowanymi 
w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 
lądowej i wodnej 

46.63.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn 
wykorzystywanych w górnictwie, 
budownictwie oraz inżynierii lądowej   
i wodnej 

51.83.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urz ądzeniami dla 
przemysłu włókienniczego oraz 
maszynami do szycia i maszynami 
dziewiarskimi 
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51.83.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

maszynami i urządzeniami dla przemysłu 
włókienniczego oraz maszynami do szycia 
i maszynami dziewiarskimi 

46.64.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn dla 
przemysłu tekstylnego oraz maszyn do 
szycia i maszyn dziewiarskich 

51.84.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
komputerami, urz ądzeniami 
peryferyjnymi i oprogramowaniem 

  

51.84.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
komputerami, urządzeniami peryferyjnymi 
i oprogramowaniem 

46.51.10.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, 
urządzeń peryferyjnych   
i oprogramowania 

51.85.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urz ądzeniami biurowymi, 
takimi jak maszyny do pisania, 
kopiarki, kalkulatory 

  

51.85.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urządzeniami biurowymi, 
takimi jak maszyny do pisania, kopiarki, 
kalkulatory  

46.66.10.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn 
i urządzeń biurowych 

51.85.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
meblami biurowymi 

  

51.85.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
meblami biurowymi 

46.65.10.0 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 

51.86.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
częściami elektronicznymi  

  

51.86.10-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
częściami elektronicznymi 

46.52.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu 
telekomunikacyjnego oraz części do 
niego 

  46.52.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu 
elektronicznego oraz części do niego 

51.87.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sprz ętem transportowym,   
z wył ączeniem pojazdów 
samochodowych (osobowych 
i ci ężarowych), motocykli i rowerów 

  

51.87.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
sprzętem transportowym,  z wyłączeniem 
pojazdów samochodowych (osobowych   
i ciężarowych), motocykli i rowerów 

46.69.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu 
transportowego, z wyłączeniem 
pojazdów samochodowych i rowerów 

51.87.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
akcesoriami przeznaczonymi do 
maszyn i urz ądzeń 

  

51.87.12-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
akcesoriami przeznaczonymi do maszyn 
i urządzeń 

46.69.12.0 Sprzedaż hurtowa akcesoriów 
przeznaczonych do maszyn i urządzeń 

51.87.13 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
urządzeniami podnosz ącymi  
i urz ądzeniami transportu bliskiego 

  

51.87.13-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
urządzeniami podnoszącymi  
i urządzeniami transportu bliskiego 

46.69.13.0 Sprzedaż hurtowa urządzeń 
podnoszących i urządzeń transportu 
bliskiego 

51.87.14 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami przeznaczonymi do 
produkcji żywno ści, napojów  
i wyrobów tytoniowych 

  

51.87.14-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami przeznaczonymi do produkcji 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

46.69.14.0 Sprzedaż hurtowa maszyn 
przeznaczonych do produkcji żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych 

51.87.15 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
elektrycznymi profesjonalnymi 
maszynami, urz ądzeniami, aparatur ą, 
włącznie ze sprz ętem 
telekomunikacyjnym 
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51.87.15-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 

elektrycznymi profesjonalnymi 
maszynami, urządzeniami, aparaturą, 
włącznie ze sprzętem 
telekomunikacyjnym 

46.69.15.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych 
profesjonalnych maszyn, urządzeń  
i aparatury 

51.87.16 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi rodzajami maszyn, 
aparatury i sprz ętu o przeznaczeniu 
ogólnym i specjalistycznym 

  

51.87.16-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałymi rodzajami maszyn, aparatury 
i sprzętu o przeznaczeniu ogólnym 
i specjalistycznym 

46.69.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, 
urządzeń i aparatury  o przeznaczeniu 
ogólnym  i specjalistycznym 

51.88.11 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
ciągnikami rolniczymi 

  

51.88.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
ciągnikami rolniczymi 

46.61.11.0* Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń 
dla rolnictwa i leśnictwa oraz 
dodatkowego wyposażenia, włączając 
ciągniki 

51.88.12 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urz ądzeniami oraz 
akcesoriami i narz ędziami 
przeznaczonymi dla rolnictwa 
i leśnictwa, z wył ączeniem ci ągników  

  

51.88.12-00.00 46.61.11.0*  
 

Usługi w zakresie handlu hurtowego 
maszynami i urządzeniami oraz 
akcesoriami i narzędziami 
przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa, 
z wyłączeniem ciągników 

46.61.12.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń 
ogrodniczych oraz dodatkowego 
wyposażenia 

51.90.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałe 

  

51.90.10-00.10 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
bronią, sprzętem bojowym i amunicją 

46.69.16.0 Sprzedaż hurtowa broni i amunicji 

51.90.10-00.90 Usługi w zakresie handlu hurtowego 
pozostałe 

46.90.10.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

52.11.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego  
w niewyspecjalizowanych sklepach  
z przewag ą żywno ści zamro żonej 
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52.11.11-00.00 47.00.11.0* Sprzedaż detaliczna świeżych owoców  

i warzyw 
 47.00.12.0* Sprzedaż detaliczna 

zakonserwowanych owoców i warzyw 
 47.00.13.0* Sprzedaż detaliczna mięsa 
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego w niewyspecjalizowanych 
sklepach  z przewagą żywności 
zamrożonej 

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 

piekarskich 
  47.00.17.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 

cukierniczych 
  47.00.18.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 

mleczarskich 
  47.00.19.0* Sprzedaż detaliczna jaj 
  47.00.21.0* 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 

52.11.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego  
w niewyspecjalizowanych sklepach  
z przewag ą żywno ści niezamro żonej, 
napojów i wyrobów tytoniowych 

  

52.11.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego w niewyspecjalizowanych 
sklepach z przewagą żywności 
niezamrożonej, napojów i wyrobów 
tytoniowych 

47.00* SPRZEDAŻ DETALICZNA,  
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU 
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 

52.12.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego  
w niewyspecjalizowanych sklepach, 
pozostałe 

  

52.12.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego w niewyspecjalizowanych 
sklepach, pozostałe 

47.00*  

52.21.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
owocami i warzywami  

  

52.21.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
owocami i warzywami  

47.00.11.0* Sprzedaż detaliczna świeżych owoców  
i warzyw 

52.22.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
mięsem i wyrobami  z mi ęsa 

  

52.22.10-00.00 47.00.13.0* Sprzedaż detaliczna mięsa 
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
mięsem i wyrobami z mięsa 47.00.14.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa 

52.23.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
rybami, skorupiakami  i mi ęczakami 

  

52.23.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
rybami, skorupiakami i mięczakami 

47.00.15.0* Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków  
i mięczaków 

52.24.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
chlebem, ciastami  i wyrobami 
piekarskimi 

  

52.24.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
chlebem, ciastami i wyrobami piekarskimi 

47.00.16.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
piekarskich 
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52.24.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

wyrobami cukierniczymi 
  

52.24.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami cukierniczymi 

47.00.17.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
cukierniczych 

52.25.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
napojami alkoholowymi 
i bezalkoholowymi 

  

52.25.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi 

47.00.25.0* Sprzedaż detaliczna napojów 
alkoholowych 

  47.00.26.0* Sprzedaż detaliczna pozostałych 
napojów 

52.26.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami tytoniowymi 

  

52.26.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami tytoniowymi 

47.00.27.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
tytoniowych 

52.27.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
mlekiem, wyrobami mleczarskimi 
i jajami 

  

52.27.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
mlekiem, wyrobami mleczarskimi i jajami 

47.00.18.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
mleczarskich 

  47.00.19.0* Sprzedaż detaliczna jaj 
52.27.12 Usługi w zakresie wyspecjalizowanego 

handlu detalicznego artykułami 
żywno ściowymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

52.27.12-00.00 47.00.12.0* Sprzedaż detaliczna 
zakonserwowanych owoców i warzyw 

 47.00.21.0* Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, 
kakao i przypraw 

 47.00.22.0* Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów 
jadalnych 

 

Usługi w zakresie wyspecjalizowanego 
handlu detalicznego artykułami 
żywnościowymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

47.00.23.0* Sprzedaż detaliczna 
homogenizowanych wyrobów 
spożywczych i żywności dietetycznej 

  47.00.24.0* Sprzedaż detaliczna pozostałej 
żywności, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej 

52.31.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami farmaceutycznymi 

  

52.31.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami farmaceutycznymi 

47.00.74.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
farmaceutycznych 

52.32.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami medycznymi 
i ortopedycznymi 

  

52.32.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami medycznymi  i ortopedycznymi 

47.00.75.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
medycznych, włączając ortopedyczne 

52.33.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
kosmetykami  i artykułami toaletowymi 

  

52.33.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
kosmetykami i artykułami toaletowymi 

47.00.76.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
kosmetycznych i toaletowych 

52.41.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami włókienniczymi,  
z wył ączeniem pasmanteryjnych 

  

52.41.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami włókienniczymi, z wyłączeniem 
pasmanteryjnych 

47.00.51.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
tekstylnych 

52.41.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami pasmanteryjnymi 

  

52.41.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami pasmanteryjnymi 

47.00.51.0*  

52.42.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
odzie żą 

  

52.42.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
odzieżą 

47.00.71.0* Sprzedaż detaliczna odzieży 
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52.43.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

obuwiem 
  

52.43.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
obuwiem 

47.00.72.0* Sprzedaż detaliczna obuwia 

52.43.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami skórzanymi 

  

52.43.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami skórzanymi 

47.00.73.0* Sprzedaż detaliczna artykułów 
skórzanych i akcesoriów podróżnych 

52.44.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
meblami domowymi 

  

52.44.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
meblami domowymi 

47.00.55.0* Sprzedaż detaliczna mebli 

52.44.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
różnymi artykułami gospodarstwa 
domowego, sztu ćcami, naczyniami 
kuchennymi, wyrobami ze szkła, 
porcelany, fajansu 

  

52.44.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
różnymi artykułami gospodarstwa 
domowego, sztućcami, naczyniami 
kuchennymi, wyrobami ze szkła, 
porcelany, fajansu 

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 

52.44.13 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami o świetleniowymi 

  

52.44.13-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami oświetleniowymi 

47.00.56.0* Sprzedaż detaliczna sprzętu 
oświetleniowego 

52.44.14 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
zasłonami, firankami oraz ró żnymi 
artykułami gospodarstwa domowego 
wykonanymi z tkanin 

  

52.44.14-00.00 47.00.51.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
tekstylnych 

 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
zasłonami, firankami oraz różnymi 
artykułami gospodarstwa domowego 
wykonanymi z tkanin 

47.00.52.0* Sprzedaż detaliczna zasłon i firan 

52.44.15 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami z drewna, korka i wikliny 

  

52.44.15-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami z drewna, korka i wikliny 

47.00.57.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów   
z drewna, korka i wikliny 

52.44.16 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
nieelektrycznym sprz ętem, artykułami 
i wyposa żeniem u żytku domowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

52.44.16-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
nieelektrycznym sprzętem, artykułami 
i wyposażeniem użytku domowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

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 

52.45.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
elektrycznym sprz ętem gospodarstwa 
domowego 

  

52.45.10-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
elektrycznym sprzętem gospodarstwa 
domowego 

47.00.54.0* Sprzedaż detaliczna elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego 

52.45.21 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sprz ętem radiowo-telewizyjnym  

  

52.45.21-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sprzętem radiowo-telewizyjnym  

47.00.33.0* Sprzedaż detaliczna sprzętu 
audiowizualnego 

52.45.22 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
taśmami audio i wideo (nagranymi  
i czystymi), płytami DVD, CD 
i gramofonowymi  
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52.45.22-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

taśmami audio i wideo (nagranymi  
i czystymi), płytami DVD, CD  
i gramofonowymi  

47.00.64.0* Sprzedaż detaliczna nagrań 
dźwiękowych i audiowizualnych 

52.45.23 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
instrumentami muzycznymi oraz 
zapisami nutowymi 

  

52.45.23-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
instrumentami muzycznymi oraz zapisami 
nutowymi 

47.00.58.0* Sprzedaż detaliczna instrumentów 
muzycznych i nut 

52.46.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
drobnymi wyrobami metalowymi 

  

52.46.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
drobnymi wyrobami metalowymi 

47.00.41.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 
metalowych 

  47.00.47.0* Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych 
52.46.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

farbami, lakierami  i werniksami 
  

52.46.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
farbami, lakierami i werniksami 

47.00.42.0* Sprzedaż detaliczna farb, werniksów  
i lakierów 

52.46.13 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
szkłem 

  

52.46.13-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
szkłem 

47.00.43.0* Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego 

52.46.14 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
materiałami i sprz ętem przeznaczonym 
dla majsterkowiczów 

  

52.46.14-00.00 47.00.41.0*  
 47.00.42.0*  
 47.00.43.0*  
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
materiałami i sprzętem przeznaczonym 
dla majsterkowiczów 

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*  
  47.00.49.0* Sprzedaż detaliczna materiałów 

budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

52.46.15 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyposa żeniem sanitarnym 

  

52.46.15-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
wyposażeniem sanitarnym 

47.00.46.0*  

52.46.16 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
materiałami budowlanymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

52.46.16-00.00 47.00.45.0*  
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
materiałami budowlanymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

47.00.49.0*  

52.47.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
ksi ążkami 

  

52.47.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
książkami 

47.00.61.0* Sprzedaż detaliczna książek 

52.47.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
gazetami i czasopismami 

  

52.47.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
gazetami i czasopismami 

47.00.62.0* Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet 

52.47.13 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami pi śmiennymi 

  

52.47.13-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami piśmiennymi 

47.00.63.0* Sprzedaż detaliczna materiałów 
piśmiennych 
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52.48.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

meblami biurowymi 
  

52.48.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
meblami biurowymi 

47.00.55.0* Sprzedaż detaliczna mebli 

52.48.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami zaopatrzeniowymi dla biur, 
zmechanizowanym sprz ętem biurowym 
i wyposa żeniem dla biur 

  

52.48.12-00.00 47.00.63.0*  
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami zaopatrzeniowymi dla biur, 
zmechanizowanym sprzętem biurowym 
i wyposażeniem dla biur 

47.00.88.0* Sprzedaż detaliczna maszyn 
i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

52.48.13 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
komputerami oraz oprogramowaniem 
standardowym 

  

52.48.13-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
komputerami oraz oprogramowaniem 
standardowym 

47.00.31.0* Sprzedaż detaliczna komputerów, 
urządzeń peryferyjnych 
i oprogramowania 

52.48.14 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sprz ętem optycznym, fotograficznym 
oraz precyzyjnym 

  

52.48.14-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sprzętem optycznym, fotograficznym oraz 
precyzyjnym 

47.00.83.0* Sprzedaż detaliczna sprzętu 
fotograficznego, optycznego 
i precyzyjnego oraz usługi świadczone 
przez optyków 

52.48.15 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sprz ętem telekomunikacyjnym 

  

52.48.15-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sprzętem telekomunikacyjnym 

47.00.32.0* Sprzedaż detaliczna sprzętu 
telekomunikacyjnego 

52.48.21 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
zegarkami, zegarami oraz bi żuteri ą 

  

52.48.21-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
zegarkami, zegarami oraz biżuterią 

47.00.82.0* Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii 

52.48.22 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami sportowymi, wł ączając 
rowery 

  

52.48.22-00.10 47.00.65.0* Sprzedaż detaliczna sprzętu 
sportowego 

 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
rewolwerami, pistoletami, bronią sportową 
i myśliwską 47.00.66.0* Sprzedaż detaliczna sprzętu 

turystycznego 
52.48.22-00.90 

 
47.00.65.0*  

 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
artykułami i sprzętem sportowym, 
włączając rowery 

47.00.66.0*  
52.48.23 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

grami i zabawkami 
  

52.48.23-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
grami i zabawkami 

47.00.67.0* Sprzedaż detaliczna gier i zabawek 

52.48.31 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
środkami czyszcz ącymi, tapetami oraz 
pokryciami podłogowymi 

  

52.48.31-00.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
środkami czyszczącymi i polerującymi 

47.00.84.0* Sprzedaż detaliczna środków czystości 

52.48.31-00.20 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
tapetami i pokryciami podłogowymi 

47.00.53.0* Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, 
chodników i innych pokryć podłogowych 

52.48.32 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
kwiatami, ro ślinami, nasionami oraz 
nawozami 

  

52.48.32-00.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
kwiatami, roślinami, nasionami 

47.00.77.0* Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin  
i nasion 

52.48.32-00.20 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
sadzonkami drzew i krzewów 

47.00.77.0*  

52.48.32-00.30 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
nawozami oraz środkami ochrony roślin 

47.00.78.0* Sprzedaż detaliczna nawozów 
i środków agrochemicznych 
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52.48.33 Usługi w zakresie handlu detalicznego 

zwierz ętami domowymi 
  

52.48.33-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
zwierzętami domowymi 

47.00.79.0* Sprzedaż detaliczna zwierząt 
domowych i karmy dla zwierząt 
domowych 

52.48.34 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pami ątkami 

  

52.48.34-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pamiątkami 

47.00.69.0* Sprzedaż detaliczna pamiątek 
i wyrobów artystycznych 

52.48.35 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
paliwami olejowymi, gazem w butlach, 
węglem i drewnem dla potrzeb 
gospodarstwa domowego 

  

52.48.35-00.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
olejem opałowym i gazem w butlach dla 
potrzeb gospodarstwa domowego 

47.00.85.0* Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, 
gazu w butlach, węgla i drewna na 
potrzeby gospodarstwa domowego 

52.48.35-00.20 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
węglem i drewnem opałowym dla potrzeb 
gospodarstwa domowego 

47.00.85.0*  

52.48.36 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
znaczkami i monetami 

  

52.48.36-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
znaczkami i monetami 

47.00.68.0* Sprzedaż detaliczna znaczków i monet 

52.48.37 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez handlowe galerie 
sztuki 

  

52.48.37-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez handlowe galerie 
sztuki 

47.00.69.0* Sprzedaż detaliczna pamiątek 
i wyrobów artystycznych 

52.48.38 Usługi w zakresie wyspecjalizowanego 
handlu detalicznego produktami 
nieżywno ściowymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

52.48.38-00.00 Usługi w zakresie wyspecjalizowanego 
handlu detalicznego produktami 
nieżywnościowymi pozostałymi, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

47.00.86.0* Sprzedaż detaliczna pozostałych 
towarów konsumpcyjnych, 
nieżywnościowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  47.00.87.0* Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

  47.00.88.0* Sprzedaż detaliczna maszyn  
i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

  47.00.89.0* Sprzedaż detaliczna towarów 
niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

52.50.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
antykami 

  

52.50.11-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
antykami 

47.00.91.0* Sprzedaż detaliczna antyków 

52.50.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
ksi ążkami u żywanymi, prowadzonego 
przez sklepy 

  

52.50.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
książkami używanymi, prowadzonego 
przez sklepy 

47.00.92.0* Sprzedaż detaliczna książek 
używanych  

52.50.13 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pozostałymi artykułami u żywanymi, 
prowadzonego przez sklepy 

  

52.50.13-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pozostałymi artykułami używanymi, 
prowadzonego przez sklepy 

47.00.99.0* Sprzedaż detaliczna pozostałych 
wyrobów używanych 

52.61.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez domy sprzeda ży 
wysyłkowej  o specjalizacji 
włókienniczej  i odzie żowej 

  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 397

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
52.61.11-00.00 47.00.51.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 

tekstylnych 
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez domy sprzedaży 
wysyłkowej o specjalizacji włókienniczej 
i odzieżowej 

47.00.71.0* Sprzedaż detaliczna odzieży 

52.61.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez domy sprzeda ży 
wysyłkowej o pozostałych rodzajach 
specjalizacji 

  

52.61.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez domy sprzedaży 
wysyłkowej o pozostałych rodzajach 
specjalizacji 

47.00* SPRZEDAŻ DETALICZNA,  
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU 
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 

52.61.13 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez 
niewyspecjalizowane domy wysyłkowe 

  

52.61.13-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez 
niewyspecjalizowane domy wysyłkowe 

47.00*  

52.61.20 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez Internet 

  

52.61.20-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego przez Internet 

47.00*  

52.62.11 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
żywno ścią i produktami spo żywczymi, 
prowadzonego na straganach 
i targowiskach 

  

52.62.11-00.00 47.00.11.0* Sprzedaż detaliczna świeżych owoców  
i warzyw 

 47.00.12.0* Sprzedaż detaliczna 
zakonserwowanych owoców i warzyw 

 47.00.13.0* Sprzedaż detaliczna mięsa 
 

Usługi w zakresie handlu detalicznego 
żywnością i produktami spożywczymi, 
prowadzonego na straganach 
i targowiskach 

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 

piekarskich 
  47.00.17.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 

cukierniczych 
  47.00.18.0* Sprzedaż detaliczna wyrobów 

mleczarskich 
  47.00.19.0* Sprzedaż detaliczna jaj 
  47.00.21.0* 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 

52.62.12 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pozostałymi towarami, prowadzonego 
na straganach  i targowiskach 

  

52.62.12-00.00 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
pozostałymi towarami, prowadzonego na 
straganach i targowiskach 

47.00*  

52.63.10 Usługi w zakresie handlu detalicznego 
prowadzonego poza sieci ą sklepow ą, 
pozostałe 
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52.63.10-00.10 Usługi w zakresie pozostałego handlu 

detalicznego prowadzonego poza siecią 
sklepową, świadczone bezpośrednio 
konsumentowi przez osobę prezentującą 
wyroby 

47.00* SPRZEDAŻ DETALICZNA,  
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU 
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 

52.63.10-00.90 Usługi w zakresie pozostałego handlu 
detalicznego prowadzonego poza siecią 
sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowane 

47.00*  

52.71.10 Usługi w zakresie napraw obuwia  
i pozostałych wyrobów skórzanych 

  

52.71.10-00.00 Usługi w zakresie napraw obuwia 
i pozostałych wyrobów skórzanych 

95.23.10.0* Usługi naprawy obuwia i wyrobów 
skórzanych 

52.72.11 Usługi w zakresie napraw sprz ętu 
radiowo-telewizyjnego i pozostałego 
sprz ętu audio i wideo  

  

52.72.11-00.00 Usługi w zakresie napraw sprzętu 
radiowo-telewizyjnego i pozostałego 
sprzętu audio i wideo  

95.21.10.0 Usługi naprawy i konserwacji 
elektronicznego sprzętu powszechnego 
użytku 

52.72.12 Usługi w zakresie napraw pozostałego 
elektrycznego sprz ętu gospodarstwa 
domowego 

  

52.72.12-00.00 Usługi w zakresie napraw pozostałego 
elektrycznego sprzętu gospodarstwa 
domowego 

95.22.10.0* Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
gospodarstwa domowego oraz sprzętu 
użytku domowego i ogrodniczego 

52.73.10 Usługi w zakresie napraw zegarków, 
zegarów i bi żuterii 

  

52.73.10-00.00 95.25.11.0 Usługi naprawy zegarów i zegarków 
 

Usługi w zakresie napraw zegarków, 
zegarów i biżuterii 95.25.12.0 Usługi naprawy biżuterii 

52.74.11 Usługi w zakresie napraw odzie ży 
i wyrobów włókienniczych u żytku 
domowego 

  

52.74.11-00.00 Usługi w zakresie napraw odzieży 
i wyrobów włókienniczych użytku 
domowego 

95.29.11.0 Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz 
artykułów tekstylnych użytku domowego 

52.74.12 Usługi w zakresie napraw rowerów   
52.74.12-00.00 Usługi w zakresie napraw rowerów 95.29.12.0 Usługi naprawy rowerów 
52.74.13 Usługi w zakresie napraw artykułów 

użytku osobistego i domowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

13.30.14.0* Usługi w zakresie drukowania tkanin, 
wyrobów tekstylnych i odzieży 

52.74.13-00.10 Usługi w zakresie napraw mebli 
domowych 

95.29.19.0* Usługi naprawy i konserwacji 
pozostałych artykułów użytku 
osobistego i domowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

52.74.13-00.20 Usługi w zakresie napraw artykułów 
oświetleniowych użytku domowego 

95.29.19.0*  

52.74.13-00.30 Usługi w zakresie napraw sprzętu 
fotograficznego i kamer użytku domowego 

95.12.10.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu 
telekomunikacyjnego 

52.74.13-00.40 Usługi ekspresowe (dorabianie kluczy, 
foliowanie dokumentów itp.) 

95.29.19.0*  

52.74.13-00.90 95.23.10.0* Usługi naprawy obuwia i wyrobów 
skórzanych 

 

Usługi w zakresie napraw artykułów 
użytku domowego i osobistego, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 95.29.14.0* Usługi naprawy i konserwacji sprzętu 

sportowego 
  95.29.19.0*  
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA H   SEKCJA I  

55.10.10 Usługi hotelarskie   
55.10.10-00.00 Usługi w zakresie noclegów i usług 

towarzyszących świadczone przez hotele, 
motele i zajazdy 

55.10.10.0* Usługi w zakresie noclegów i usługi 
towarzyszące świadczone przez hotele, 
motele, pensjonaty i inne obiekty 
hotelowe 

55.21.10 Usługi świadczone przez schroniska 
turystyczne 

  

55.21.10-00.00 55.20.11.0* Usługi świadczone przez schroniska 
młodzieżowe oraz chaty lub domki 

 

Usługi świadczone przez schroniska, 
schroniska młodzieżowe oraz domy 
wycieczkowe  55.30.11.0* Usługi związane z zapewnieniem miejsc 

na polach kempingowych i polach 
namiotowych 

55.22.10 Usługi świadczone przez kempingi  
i pola przeznaczone dla 
samochodowych przyczep 
kempingowych 

  

55.22.10-00.00 55.30.11.0*  
 

Usługi świadczone przez kempingi  i pola 
przeznaczone dla samochodowych 
przyczep kempingowych, pola biwakowe 

55.30.12.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi 
towarzyszące świadczone przez pola 
kempingowe 

55.23.11 Usługi świadczone przez obozowiska 
dla dzieci 

  

55.23.11-00.00 55.10.10.0*  
 

Usługi świadczone przez obozowiska dla 
dzieci 55.20.19.0* Pozostałe usługi obiektów noclegowych 

turystycznych i miejsc krótkotrwałego 
zakwaterowania bez obsługi 

55.23.12 Usługi świadczone przez o środki 
wczasowe oraz domy wypoczynkowe 

  

55.23.12-00.00 55.10.10.0*  
 

Usługi świadczone przez ośrodki 
wczasowe oraz domy wypoczynkowe 55.20.19.0*  

55.23.13 Usługi wynajmu pozostałych 
umeblowanych lokali krótkotrwałego 
zakwaterowania 

  

55.23.13-00.00 55.20.11.0*  
 

Usługi wynajmu pozostałych 
umeblowanych lokali krótkotrwałego 
zakwaterowania 

55.20.12.0 Usługi świadczone przez domy 
letniskowe, do których goście posiadają 
prawo wspólnego użytkowania przez 
określony okres każdego roku 

55.23.14 Usługi oferowania miejsc sypialnych 
w wagonach sypialnych 
i w pozostałych środkach transportu 

  

55.23.14-00.00 Usługi oferowania miejsc sypialnych 
w wagonach sypialnych i w pozostałych 
środkach transportu 

55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych   
w wagonach kolejowych  
i w pozostałych środkach transportu 

55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

55.23.15-00.00 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy 
studenckie oraz internaty i bursy 
szkolne 

  55.90.12.0 Usługi świadczone przez hotele 
pracownicze 

  55.90.19.0 Pozostałe usługi związane   
z zakwaterowaniem, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

55.30.11 Usługi gastronomiczne  
w restauracjach 

  

55.30.11-00.00 Usługi gastronomiczne w restauracjach 56.10.11.0 Usługi przygotowywania i podawania 
posiłków w restauracjach 

55.30.12 Usługi gastronomiczne w wagonach 
restauracyjnych i na statkach 
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55.30.12-00.00 Usługi gastronomiczne w wagonach 

restauracyjnych i na statkach 
56.10.12.0 Usługi przygotowywania i podawania 

posiłków w wagonach restauracyjnych   
i na statkach 

55.30.13 Usługi gastronomiczne w lokalach 
samoobsługowych 

  

55.30.13-00.00 Usługi gastronomiczne w lokalach 
samoobsługowych 

56.10.13.0 Usługi przygotowywania i podawania 
posiłków w lokalach samoobsługowych 

55.30.14 Usługi gastronomiczne pozostałe   
55.30.14-00.00 Usługi gastronomiczne pozostałe 56.10.19.0 Pozostałe usługi podawania posiłków 
55.40.10 Usługi zwi ązane z podawaniem 

napojów 
  

55.40.10-00.00 Usługi związane z podawaniem napojów  56.30.10.0 Usługi przygotowywania i podawania 
napojów 

55.51.10 Usługi stołówkowe   
55.51.10-00.00 Usługi stołówkowe 56.29.20.0 Usługi stołówkowe 
55.52.11 Usługi cateringowe dla prywatnych 

gospodarstw domowych 
  

55.52.11-00.00 Usługi cateringowe dla prywatnych 
gospodarstw domowych 

56.21.11.0 Usługi przygotowywania i dostarczania 
żywności dla gospodarstw domowych 

55.52.12 Usługi cateringowe dla przedsi ębiorstw 
transportowych 

  

55.52.12-00.00 Usługi cateringowe dla przedsiębiorstw 
transportowych 

56.29.11.0 Usługi gastronomiczne świadczone dla 
przedsiębiorstw transportowych 

55.52.13 Usługi cateringowe dla pozostałych 
przedsi ębiorstw i instytucji 

  

55.52.13-00.00 Usługi cateringowe dla pozostałych 
przedsiębiorstw i instytucji 

56.21.19.0 Usługi przygotowywania i dostarczania 
żywności dla pozostałych odbiorców 
zewnętrznych (katering) 

  56.29.19.0 Pozostałe usługi gastronomiczne 
świadczone w oparciu o zawartą  
z klientem umowę 
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA I  SEKCJE: H*  J*  M*  N*  P  
60.10.11 Przewozy kolejowe mi ędzymiastowe 

pasażerskie  
  

60.10.11-00.00 Przewozy kolejowe międzymiastowe 
pasażerskie 

49.10.11.0 Transport kolejowy pasażerski 
wycieczkowy  i turystyczny 

  49.10.19.0* Pozostały transport kolejowy pasażerski 
międzymiastowy 

60.10.12 Przewozy kolejowe mi ędzymiastowe 
pasażerskie poł ączone z przewozem 
pojazdów nale żących do pasa żerów 

  

60.10.12-00.00 Przewozy kolejowe międzymiastowe 
pasażerskie połączone z przewozem 
pojazdów należących do pasażerów 

49.10.19.0*  

60.10.21 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich  
i miejskich, towarów zamro żonych lub 
schłodzonych 

  

60.10.21-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich  
i miejskich, towarów zamrożonych lub 
schłodzonych 

49.20.11.0 Transport kolejowy towarów 
w wagonach chłodniach 

60.10.22 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, produktów naftowych 

  

60.10.22-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, produktów naftowych 

49.20.12.0 Transport kolejowy produktów 
naftowych  w wagonach cysternach 

60.10.23 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, pozostałych cieczy  
i gazów  

  

60.10.23-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, pozostałych cieczy i gazów  

49.20.13.0 Transport kolejowy pozostałych cieczy  
i gazów w wagonach cysternach 

60.10.24 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, towarów w kontenerach 

  

60.10.24-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich  
i miejskich, towarów w kontenerach 

49.20.14.0 Transport kolejowy towarów  
w kontenerach 

60.10.25 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, przesyłek pocztowych 

  

60.10.25-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich  
i miejskich, przesyłek pocztowych 

49.20.15.0 Transport kolejowy przesyłek 
pocztowych 

60.10.26 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, sypkich towarów 
masowych 

  

60.10.26-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, sypkich towarów masowych 

49.20.16.0 Transport kolejowy towarów masowych 
suchych 

60.10.27 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, towarów pozostałych 

  

60.10.27-00.00 Przewozy kolejowe na liniach 
międzymiastowych, podmiejskich 
i miejskich, towarów pozostałych 

49.20.19.0 Transport kolejowy pozostałych 
towarów 

60.10.30 Usługi kolejowe w zakresie holowania 
i pchania 
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60.10.30-00.00 Usługi kolejowe w zakresie manewrów 

i rozrządu taboru oraz obsługi bocznic 
kolejowych 

52.21.11.0 Usługi holowania i pchania  
w transporcie kolejowym 

60.21.10 Przewozy kolejowe miejskie 
i podmiejskie rozkładowe pasa żerskie  

  

60.21.10-00.00 Przewozy kolejowe miejskie i podmiejskie 
rozkładowe pasażerskie  

49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski  
i podmiejski 

60.21.20 Przewozy ró żnymi środkami transportu 
lądowego inne ni ż kolejowe 

  

60.21.20-00.00 Przewozy różnymi środkami transportu 
lądowego inne niż kolejowe 

49.31.22.0 Transport pasażerski różnymi środkami 
transportu, rozkładowy, miejski  
i podmiejski 

60.21.31 Przewozy miejskie i podmiejskie 
rozkładowe pasa żerskie inne ni ż 
kolejowe 

  

60.21.31-00.00 Przewozy miejskie i podmiejskie 
rozkładowe pasażerskie inne niż kolejowe 

49.31.21.0* Transport drogowy pasażerski, 
rozkładowy, miejski i podmiejski 

60.21.32 Przewozy miejskie i podmiejskie 
specjalizowane pasa żerskie inne ni ż 
kolejowe 

  

60.21.32-00.00 Przewozy miejskie i podmiejskie 
specjalizowane pasażerskie inne niż 
kolejowe 

49.39.13.0 Transport drogowy pasażerski, 
rozkładowy specjalizowany 

60.21.41 Przewozy mi ędzymiastowe rozkładowe 
pasażerskie inne ni ż kolejowe 

  

60.21.41-00.00 Przewozy międzymiastowe rozkładowe 
pasażerskie inne niż kolejowe 

49.39.11.0* Transport drogowy pasażerski, 
rozkładowy, międzymiastowy 
ogólnodostępny 

60.21.42 Przewozy mi ędzymiastowe 
specjalizowane pasa żerskie inne ni ż 
kolejowe 

  

60.21.42-00.00 Przewozy międzymiastowe 
specjalizowane pasażerskie inne niż 
kolejowe 

49.39.12.0 Transport drogowy pasażerski, 
rozkładowy, międzymiastowy dla 
określonych grup użytkowników 

60.21.51 Przewozy pasa żerskie kolejkami 
linowymi naziemnymi i nadziemnymi 
oraz wyci ągami narciarskimi 

  

60.21.51-00.00 49.31.21.0*  
 

Przewozy pasażerskie kolejkami linowymi 
naziemnymi i nadziemnymi oraz 
wyciągami narciarskimi 

49.39.20.0 Transport pasażerski kolejkami 
linowymi naziemnymi, kolejkami 
linowymi i wyciągami narciarskimi 

60.21.52 Przewozy pasa żerskie rozkładowe 
lądowe pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

60.21.52-00.00 Przewozy pasażerskie rozkładowe lądowe 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

49.39.11.0*  

60.22.11 Przewozy taksówkowe osób   
60.22.11-00.00 Przewozy taksówkowe osób 49.32.11.0 Usługi taksówek osobowych,  

z wyłączeniem wynajmu samochodów 
osobowych z kierowcą 

60.22.12 Usługi wynajmowania samochodów 
osobowych z kierowc ą 

  

60.22.12-00.00 Usługi wynajmowania samochodów 
osobowych z kierowcą 

49.32.12.0 Wynajem samochodów osobowych  
z kierowcą 

60.23.11 Usługi wynajmowania autobusów 
i autokarów z kierowc ą 

  

60.23.11-00.00 Usługi wynajmowania autobusów 
i autokarów z kierowcą 

49.39.31.0 Wynajem autobusów i autokarów  
z kierowcą 

60.23.12 Usługi świadczone przez autokary 
turystyczne 

  

60.23.12-00.00 Usługi świadczone przez autokary 
turystyczne 

49.39.32.0 Transport drogowy pasażerski, 
wycieczkowy  i turystyczny 
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60.23.13 Przewozy pasa żerskie  

z wykorzystaniem ludzkiej lub 
zwierz ęcej siły poci ągowej 

  

60.23.13-00.00 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem 
ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej 

49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski 
pojazdami napędzanymi siłą mięśni 
ludzkich lub ciągnionymi przez 
zwierzęta 

60.23.14 Przewozy pasa żerskie pozarozkładowe 
lądowe, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

60.23.14-00.00 Przewozy pasażerskie pozarozkładowe 
lądowe, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

49.39.33.0 Transport drogowy autobusami, 
pozarozkładowy, lokalny, włączając 
wynajem tego typu autobusów 

  49.39.34.0 Transport drogowy autobusami, 
pozarozkładowy, dalekobieżny, 
włączając wynajem tego typu 
autobusów 

  49.39.39.0 Pozostały transport lądowy pasażerski, 
gdzie indziej niesklasyfikowany 

60.24.11 Transport pojazdami przeznaczonymi 
do przewozu towarów zamro żonych 
lub schłodzonych 

  

60.24.11-00.00 Transport pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu towarów zamrożonych lub 
schłodzonych 

49.41.11.0 Transport drogowy towarów 
samochodami chłodniami 

60.24.12 Transport pojazdami przeznaczonymi 
do przewozu produktów naftowych 

  

60.24.12-00.00 Transport pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu produktów naftowych 

49.41.12.0 Transport drogowy produktów 
naftowych cysternami 

60.24.13 Transport pojazdami przeznaczonymi 
do przewozu pozostałych cieczy  
i gazów 

  

60.24.13-00.00 Transport pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu pozostałych cieczy  i gazów 

49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy  
i gazów cysternami 

60.24.14 Transport pojazdami przeznaczonymi 
do przewozu towarów w kontenerach 

  

60.24.14-00.00 Transport pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu towarów w kontenerach 

49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami 
przeznaczonymi do przewozu towarów  
w kontenerach 

60.24.15 Transport pojazdami przeznaczonymi 
do przewozu mebli 

  

60.24.15-00.00 Transport pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu mebli 

49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, 
świadczone na rzecz gospodarstw 
domowych 

  49.42.19.0 Pozostałe usługi związane 
z przeprowadzkami 

60.24.16 Transport pojazdami przeznaczonymi 
do przewozu sypkich towarów 
masowych 

  

60.24.16-00.00 Transport pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu sypkich towarów masowych 

49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami 
przeznaczonymi do przewozu towarów 
masowych suchych 

60.24.17 Transport towarów pojazdami 
wyspecjalizowanymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

  

60.24.17-00.00 Transport towarów pojazdami 
wyspecjalizowanymi, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

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 

60.24.21 Transport drogowy przesyłek 
pocztowych 

  

60.24.21-00.00 Transport drogowy przesyłek pocztowych 49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek 
pocztowych 
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60.24.22 Transport drogowy pozostałych 

towarów  
  

60.24.22-00.10 Transport taksówkami bagażowymi 49.41.19.0* Pozostały transport drogowy towarów 
60.24.22-00.90 Transport drogowy pozostałych towarów, 

gdzie indziej niesklasyfikowany 
49.41.19.0*  

60.24.30 Usługi wynajmowania komercyjnych 
pojazdów transportu towarów  
z kierowc ą 

  

60.24.30-00.00 Usługi wynajmowania komercyjnych 
pojazdów transportu towarów  z kierowcą 

49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych  
z kierowcą 

60.30.11 Transport ropy naftowej oraz 
produktów naftowych ruroci ągami 

  

60.30.11-00.00 Transport ropy naftowej oraz produktów 
naftowych rurociągami  

49.50.11.0 Transport rurociągowy surowej lub 
rafinowanej ropy naftowej i produktów 
naftowych 

60.30.12 Transport gazu ziemnego ruroci ągami   
60.30.12-00.00 Transport gazu ziemnego rurociągami 49.50.12.0 Transport rurociągowy gazu ziemnego 
60.30.13 Transport pozostałych towarów 

ruroci ągami 
  

60.30.13-00.00 Transport pozostałych towarów 
rurociągami 

49.50.19.0 Transport rurociągowy pozostałych 
towarów 

61.10.11 Przewozy morskie i przybrze żne 
pasażerskie promowe 

  

61.10.11-00.00 Przewozy morskie i przybrzeżne 
pasażerskie promowe  

50.10.11.0 Transport morski i przybrzeżny 
pasażerski, promowy 

61.10.12 Przewozy morskie i przybrze żne 
pasażerskie pozostałe 

  

61.10.12-00.00 Przewozy morskie i przybrzeżne 
pasażerskie pozostałe 

50.10.12.0 Transport morski i przybrzeżny 
pasażerski wycieczkowcami obejmujący 
transport, zakwaterowanie, wyżywienie  
i inne usługi 

  50.10.19.0 Pozostały pasażerski transport morski  
i przybrzeżny 

61.10.21 Transport morski i przybrze żny 
towarów zamro żonych lub 
schłodzonych 

  

61.10.21-00.00 Transport morski i przybrzeżny towarów 
zamrożonych lub schłodzonych 

50.20.11.0 Transport morski i przybrzeżny towarów 
zamrożonych lub schłodzonych 
statkami chłodniowcami 

61.10.22 Transport morski i przybrze żny ropy 
naftowej 

  

61.10.22-00.00 Transport morski i przybrzeżny ropy 
naftowej 

50.20.12.0 Transport morski i przybrzeżny ropy 
naftowej tankowcami 

61.10.23 Transport morski i przybrze żny 
pozostałych cieczy i gazów 

  

61.10.23-00.00 Transport morski i przybrzeżny 
pozostałych cieczy i gazów 

50.20.13.0 Transport morski i przybrzeżny 
pozostałych cieczy i gazów tankowcami 

61.10.24 Transport morski i przybrze żny 
towarów w kontenerach 

  

61.10.24-00.00 Transport morski i przybrzeżny towarów  
w kontenerach 

50.20.14.0 Transport morski i przybrzeżny towarów  
w kontenerach 

61.10.25 Transport morski i przybrze żny 
przesyłek pocztowych 

  

61.10.25-00.00 Transport morski i przybrzeżny przesyłek 
pocztowych 

50.20.19.1 Transport morski i przybrzeżny 
przesyłek pocztowych 

61.10.26 Transport morski i przybrze żny 
sypkich towarów masowych 

  

61.10.26-00.00 Transport morski i przybrzeżny sypkich 
towarów masowych 

50.20.15.0 Transport morski i przybrzeżny towarów 
masowych suchych 

61.10.27 Transport morski i przybrze żny 
pozostałych towarów 

  

61.10.27-00.00 Transport morski i przybrzeżny 
pozostałych towarów 

50.20.19.9 Transport morski i przybrzeżny 
pozostałych towarów, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 
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61.10.31 Usługi wynajmowania statków 

pełnomorskich z załog ą 
  

61.10.31-00.00 Usługi wynajmowania statków 
pełnomorskich z załogą 

50.10.20.0 Wynajem pasażerskich statków 
morskich  i przybrzeżnych z załogą 

  50.20.21.0 Wynajem statków morskich  
i przybrzeżnych do przewozu towarów, 
z załogą  

61.10.32 Usługi holowania i pchania  
w transporcie morskim i przybrze żnym 

  

61.10.32-00.00 Usługi holowania i pchania w transporcie 
morskim i przybrzeżnym 

50.20.22.0 Usługi holowania i pchania  
w transporcie morskim i przybrzeżnym 

61.20.11 Przewozy śródl ądowe pasa żerskie 
promowe 

  

61.20.11-00.00 Przewozy śródlądowe pasażerskie 
promowe 

50.30.11.0 Transport wodny śródlądowy 
pasażerski, promowy 

61.20.12 Przewozy śródl ądowe pasa żerskie 
pozostałe 

  

61.20.12-00.00 Przewozy śródlądowe pasażerskie 
pozostałe 

50.30.12.0 Transport wodny śródlądowy 
pasażerski wycieczkowcami obejmujący 
transport, zakwaterowanie, wyżywienie  
i inne usługi 

  50.30.13.0 Transport wodny śródlądowy 
pasażerski łodziami wycieczkowymi 

  50.30.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy 
pasażerski 

61.20.21 Transport śródl ądowy towarów 
zamro żonych lub schłodzonych 

  

61.20.21-00.00 Transport śródlądowy towarów 
zamrożonych lub schłodzonych 

50.40.11.0 Transport wodny śródlądowy towarów 
zamrożonych lub schłodzonych 
statkami chłodniowcami 

61.20.22 Transport śródl ądowy ropy naftowej   
61.20.22-00.00 Przewozy śródlądowe ropy naftowej 50.40.12.0 Transport wodny śródlądowy ropy 

naftowej tankowcami 
61.20.23 Transport śródl ądowy pozostałych 

cieczy i gazów 
  

61.20.23-00.00 Transport śródlądowy pozostałych cieczy 
i gazów 

50.40.13.0 Transport wodny śródlądowy 
pozostałych cieczy i gazów tankowcami 

61.20.24 Transport śródl ądowy towarów  
w kontenerach 

  

61.20.24-00.00 Transport śródlądowy towarów 
w kontenerach 

50.40.14.0 Transport wodny śródlądowy towarów  
w kontenerach 

61.20.25 Transport śródl ądowy towarów 
pozostałych 

  

61.20.25-00.00 Transport śródlądowy towarów 
pozostałych 

50.40.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy 
towarów 

61.20.31 Usługi wynajmowania statków żeglugi 
śródl ądowej z załog ą 

  

61.20.31-00.00 Usługi wynajmowania statków żeglugi 
śródlądowej z załogą 

50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi 
śródlądowej z załogą 

  50.40.21.0 Wynajem statków żeglugi śródlądowej 
do przewozu towarów, z załogą  

61.20.32 Usługi holowania i pchania  
w transporcie śródl ądowym 

  

61.20.32-00.00 Usługi holowania i pchania w transporcie 
śródlądowym 

50.40.22.0 Usługi holowania i pchania  
w transporcie wodnym śródlądowym 

62.10.10 Przewozy lotnicze regularne 
pasażerskie 

  

62.10.10-00.00 Przewozy lotnicze regularne pasażerskie 51.10.11.0 Transport lotniczy regularny krajowy 
pasażerski 

  51.10.13.0 Transport lotniczy regularny 
międzynarodowy pasażerski 

62.10.21 Transport lotniczy regularny przesyłek 
pocztowych 
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62.10.21-00.00 Transport lotniczy regularny przesyłek 

pocztowych 
51.21.12.0 Transport lotniczy przesyłek 

pocztowych 
62.10.22 Transport lotniczy regularny towarów 

w kontenerach 
  

62.10.22-00.00 Transport lotniczy regularny towarów 
w kontenerach 

51.21.11.0 Transport lotniczy regularny towarów   
w kontenerach 

62.10.23 Transport lotniczy regularny 
pozostałych towarów  

  

62.10.23-00.00 Transport lotniczy regularny pozostałych 
towarów  

51.21.13.0 Transport lotniczy regularny 
pozostałych towarów 

62.20.10 Przewozy lotnicze nieregularne 
pasażerskie 

  

62.20.10-00.00 Przewozy lotnicze nieregularne 
pasażerskie 

51.10.12.0 Transport lotniczy nieregularny krajowy 
pasażerski, z wyłączeniem w celach 
widokowych 

  51.10.14.0 Transport lotniczy nieregularny 
międzynarodowy pasażerski 

  51.10.15.0 Transport lotniczy nieregularny 
pasażerski  w celach widokowych 

62.20.20 Transport lotniczy nieregularny 
towarów 

  

62.20.20-00.00 Transport lotniczy nieregularny towarów 51.21.14.0 Transport lotniczy nieregularny 
pozostałych towarów 

62.20.30 Usługi wynajmowania środków 
transportu lotniczego z załog ą 

  

62.20.30-00.00 Usługi wynajmowania środków transportu 
lotniczego z załogą 

51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego 
pasażerskiego, z załogą 

  51.21.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego 
towarów, z załogą 

62.30.10 Transport kosmiczny   
62.30.10-00.00 Transport kosmiczny 51.22.11.0 Transport kosmiczny pasażerski 
  51.22.12.0 Transport kosmiczny towarów 
  52.23.20.0 Usługi wspomagające transport 

kosmiczny 
63.11.11 Usługi przeładunku towarów   

w kontenerach 
  

63.11.11-00.00 Usługi przeładunku towarów  
w kontenerach 

52.24.11.0 Usługi przeładunku towarów  
w kontenerach  w portach 

  52.24.12.0 Usługi przeładunku towarów  
w kontenerach, z wyłączeniem 
świadczonych w portach 

63.11.12 Usługi przeładunku towarów pozostałe   
63.11.12-00.00 Usługi przeładunku towarów pozostałe 52.24.13.0 Usługi przeładunku towarów w portach, 

z wyłączeniem towarów w kontenerach 
  52.24.19.0 Pozostałe usługi przeładunku towarów 
63.12.11 Usługi magazynowania  

i przechowywania towarów 
zamro żonych lub schłodzonych 

  

63.12.11-00.00 Usługi magazynowania  i przechowywania 
towarów zamrożonych lub schłodzonych 

52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie 
towarów zamrożonych lub 
schłodzonych 

63.12.12 Usługi magazynowania 
i przechowywania cieczy i gazów 

  

63.12.12-00.00 Usługi magazynowania i przechowywania 
cieczy i gazów 

52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie 
cieczy i gazów 

63.12.13 Usługi magazynowania  
i przechowywania ziarna zbó ż 

  

63.12.13-00.00 Usługi magazynowania i przechowywania 
ziarna zbóż 

52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie 
ziaren zbóż 

63.12.14 Usługi magazynowania   
i przechowywania towarów 
pozostałych 

  

63.12.14-00.00 Usługi magazynowania i przechowywania 
towarów pozostałych 

52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie 
pozostałych towarów 



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 407

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
63.21.10 Usługi wspomagaj ące transport 

kolejowy 
  

63.21.10-00.00 Usługi wspomagające transport kolejowy 52.21.19.0 Pozostałe usługi wspomagające 
transport kolejowy 

63.21.21 Usługi dworców autobusowych   
63.21.21-00.00 Usługi dworców autobusowych 52.21.21.0 Usługi dworców autobusowych 
63.21.22 Usługi u żytkowania autostrad   
63.21.22-00.10 Usługi pobierania opłat za przejazd 

autostradą 
52.21.22.0* Usługi użytkowania dróg publicznych 

63.21.22-00.90 Usługi użytkowania autostrad pozostałe 52.21.22.0*  
63.21.23 Usługi u żytkowania mostów i tuneli   
63.21.23-00.00 Usługi użytkowania mostów i tuneli 52.21.23.0 Usługi użytkowania mostów i tuneli 
63.21.24 Usługi parkingowe   
63.21.24-00.00 Usługi parkingowe 52.21.24.0 Usługi parkingowe 
63.21.25 Usługi wspomagaj ące transport 

drogowy pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

63.21.25-00.10 Obsługa centrali wzywania radio-taxi 52.21.29.0* Pozostałe usługi wspomagające 
transport drogowy 

63.21.25-00.90 52.21.29.0*  
 

Usługi wspomagające transport drogowy, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 52.21.30.0 Usługi wspomagające transport 

rurociągowy 
63.22.11 Usługi portów i dróg wodnych, 

 z wył ączeniem przeładunku 
  

63.22.11-00.00 Usługi portów i dróg wodnych,   
z wyłączeniem przeładunku 

52.22.11.0* Usługi w zakresie eksploatacji portów 
i dróg morskich i przybrzeżnych,   
z wyłączeniem przeładunku towarów 

  52.22.12.0* Usługi w zakresie eksploatacji portów 
i dróg wodnych śródlądowych,   
z wyłączeniem przeładunku towarów  

63.22.12 Usługi pilotowania   
63.22.12-00.00 Usługi pilotowania 52.22.13.0* Usługi pilotowania i usługi cumownicze 

na wodach morskich i przybrzeżnych 
  52.22.14.0* Usługi pilotowania i usługi cumownicze 

na wodach śródlądowych 
63.22.13 Usługi wyznaczania miejsc cumowania   
63.22.13-00.00 Usługi wyznaczania miejsc cumowania 52.22.13.0*  
  52.22.14.0*  
63.22.14 Usługi pomocy nawigacyjnej   
63.22.14-00.00 Usługi pomocy nawigacyjnej 52.22.11.0*  
  52.22.12.0*  
63.22.15 Usługi ratownictwa wodnego 

i ściągania z mielizn 
  

63.22.15-00.00 Usługi ratownictwa wodnego  i ściągania  
z mielizn 

52.22.15.0 Usługi ratownictwa morskiego 
i ściągania z mielizn na wodach 
morskich  i przybrzeżnych 

  52.22.16.0 Usługi ratownictwa morskiego 
i ściągania z mielizn na wodach 
śródlądowych 

63.22.16 Usługi wspomagaj ące transport wodny 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

63.22.16-00.00 Usługi wspomagające transport wodny 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

52.22.19.0* Pozostałe usługi wspomagające 
transport wodny 

  85.32.13.0* Usługi techników on-line 
  85.32.14.0* Usługi techników, z wyłączeniem usług 

techników on-line 
63.23.11 Usługi u żytkowania lotnisk, 

z wył ączeniem prac przeładunkowych 
  

63.23.11-00.00 Usługi użytkowania lotnisk,  
z wyłączeniem prac przeładunkowych  

52.23.11.0 Usługi użytkowania lotnisk,  
z wyłączeniem przeładunku towarów 

63.23.12 Usługi kontroli ruchu lotniczego   
63.23.12-00.00 Usługi kontroli ruchu lotniczego 52.23.12.0 Usługi kontroli ruchu lotniczego 
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63.23.13 Usługi wspomagaj ące transport 

lotniczy pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

63.23.13-00.00 Usługi wspomagające transport lotniczy 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

52.23.19.0 Pozostałe usługi wspomagające 
transport lotniczy 

  85.32.13.0* Usługi techników on-line 
  85.32.14.0* Usługi techników, z wyłączeniem usług 

techników on-line 
63.30.11 Usługi organizowania imprez 

turystycznych z kompleksowym 
programem  

  

63.30.11-00.00 Usługi organizowania imprez 
turystycznych z kompleksowym 
programem  

79.12.11.0 Usługi organizowania imprez 
turystycznych 

  79.12.12.0 Pozostałe usługi świadczone przez 
organizatorów turystyki 

63.30.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
biletów, miejsc zakwaterowania 
i imprez z kompleksowym programem  

  

63.30.12-00.00 79.11.11.0 Usługi rezerwacji biletów lotniczych 
 79.11.12.0 Usługi rezerwacji biletów kolejowych 
 79.11.13.0 Usługi rezerwacji biletów autobusowych 
 

Usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, 
miejsc zakwaterowania  i imprez  
z kompleksowym programem  

79.11.14.0 Usługi rezerwacji związane 
z wynajmem samochodów 

  79.11.19.0 Pozostałe usługi agentów i pośredników 
turystycznych w zakresie rezerwacji 
biletów 

  79.11.21.0 Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania 

  79.11.22.0 Usługi w zakresie rezerwacji rejsów 
wycieczkowych 

  79.11.23.0 Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek 
zorganizowanych 

  79.90.31.0 Usługi w zakresie rezerwacji 
nieruchomości będących we 
współwłasności 

63.30.13 Usługi informacji turystycznej   
63.30.13-00.00 Usługi informacji turystycznej 79.90.11.0 Usługi związane z promowaniem 

turystyki 
  79.90.12.0 Usługi w zakresie informacji 

turystycznej 
63.30.14 Usługi świadczone przez pilotów 

wycieczek i przewodników 
turystycznych 

  

63.30.14-00.00 Usługi świadczone przez pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.20.0 Usługi pilotów wycieczek  
i przewodników turystycznych 

63.40.11 Usługi maklerów okr ętowych   
63.40.11-00.00 Usługi maklerów okrętowych 52.29.11.0 Usługi maklerów okrętowych 
63.40.12 Usługi spedycji   
63.40.12-00.00 Usługi spedycji 52.29.12.0 Pozostałe usługi spedycji towarów 
  52.29.19.0 Pozostałe usługi towarowych agencji 

transportowych 
63.40.20 Usługi wspomagaj ące i pomocnicze na 

rzecz transportu, pozostałe 
  

63.40.20-00.00 Usługi wspomagające i pomocnicze na 
rzecz transportu, pozostałe 

52.29.20.0 Pozostałe usługi wspomagające 
transport, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  74.90.11.0 Usługi związane z kontrolą dokumentów 
przewozowych i informacją dotyczącą 
stawek za fracht 

64.11.11 Usługi operatora publicznego zwi ązane 
z gazetami i czasopismami 

  

64.11.11-00.00 Usługi operatora publicznego związane  
z gazetami i czasopismami 

53.10.11.0 Usługi operatora publicznego związane  
z gazetami i czasopismami 
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64.11.12 Usługi operatora publicznego, 

związane z przesyłkami listowymi 
  

64.11.12-00.00 Usługi operatora publicznego związane  
z przesyłkami listowymi 

53.10.12.0 Usługi operatora publicznego związane  
z przesyłkami listowymi 

64.11.13 Usługi operatora publicznego, 
związane z paczkami pocztowymi 

  

64.11.13-00.00 Usługi operatora publicznego związane  
z paczkami pocztowymi 

53.10.13.0 Usługi operatora publicznego związane  
z paczkami pocztowymi 

64.11.14 Usługi świadczone w okienkach 
pocztowych 

  

64.11.14-00.00 Usługi świadczone w okienkach 
pocztowych 

53.10.14.0 Usługi świadczone w okienkach 
pocztowych 

64.11.15 Usługi świadczone przez operatora 
publicznego, pozostałe 

  

64.11.15-00.00 53.10.19.0 Pozostałe usługi operatora publicznego 
 

Usługi świadczone przez operatora 
publicznego, pozostałe 82.19.13.0* Usługi przygotowywania dokumentów  

i pozostałe specjalistyczne usługi 
wspomagające prowadzenie biura 

64.12.11 Usługi pocztowe wykonywane ró żnymi 
środkami transportu 

  

64.12.11-00.00 Usługi pocztowe, pocztowe w zakresie 
przesyłek z korespondencją lub przesyłek 
dla ociemniałych 

53.20.11.0 Usługi kurierskie wykonywane różnymi 
środkami transportu 

64.12.12 Usługi pocztowe pozostałe   
64.12.12-00.00 Usługi pocztowe pozostałe 53.20.12.0 Usługi dostarczania zakupów 

żywnościowych do domu 
  53.20.19.0 Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie 

w zakresie dostarczania przesyłek, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

64.20.11 Usługi publicznej telefonii stacjonarnej 
strefowej 

  

64.20.11-00.00 61.10.11.0* Usługi telefonii stacjonarnej 
 61.10.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii stacjonarnej 
 

Usługi publicznej telefonii stacjonarnej 
strefowej 

61.10.13.0* Usługi w zakresie prywatnej 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 
telekomunikacji stacjonarnej z innymi 
sieciami 

  61.10.41.0* Usługi udostępniania Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacyjnej 
szkieletowej (backbone) 

  61.10.42.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.43.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.90.10.0* Pozostałe usługi telekomunikacyjne 
64.20.12 Usługi publicznej telefonii stacjonarnej 

dalekiego zasi ęgu 
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64.20.12-00.00 61.10.11.0* Usługi telefonii stacjonarnej 
 61.10.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii stacjonarnej 
 

Usługi publicznej telefonii stacjonarnej 
dalekiego zasięgu (międzystrefowej  
i międzymiastowej) 

61.10.13.0* Usługi w zakresie prywatnej 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 
telekomunikacji stacjonarnej z innymi 
sieciami 

  61.10.41.0* Usługi udostępniania Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacyjnej 
szkieletowej (backbone) 

  61.10.42.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.43.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.90.10.0* Pozostałe usługi telekomunikacyjne 
64.20.13 Usługi telefonii ruchomej   
64.20.13-00.00 Usługi telefonii ruchomej 61.10.41.0*  
  61.10.42.0*  
  61.10.43.0*  
  61.10.49.0*  
  61.20.11.0* Usługi telefonii komórkowej 
  61.20.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii komórkowej 
  61.20.13.0* Usługi prywatnej sieci dla systemów 

telekomunikacji ruchomej 
  61.20.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji ruchomej z innymi 
sieciami 

  61.20.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.41.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.20.42.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu przez 
sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.90.10.0*  
64.20.14 Usługi sieci abonenckiej 

wyspecjalizowanej 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 411

PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
64.20.14-00.00 61.10.11.0* Usługi telefonii stacjonarnej 
 61.10.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii stacjonarnej 
 

Usługi sieci abonenckiej 
wyspecjalizowanej 

61.10.13.0* Usługi w zakresie prywatnej 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 
telekomunikacji stacjonarnej z innymi 
sieciami 

  61.10.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.41.0* Usługi udostępniania Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacyjnej 
szkieletowej (backbone) 

  61.10.42.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.43.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.20.11.0* Usługi telefonii komórkowej 
  61.20.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii komórkowej 
  61.20.13.0* Usługi prywatnej sieci dla systemów 

telekomunikacji ruchomej 
  61.20.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji ruchomej z innymi 
sieciami 

  61.20.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.41.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.20.42.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu przez 
sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.90.10.0* Pozostałe usługi telekomunikacyjne 
64.20.15 Usługi sieci wydzielonej (dedykowanej)   
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64.20.15-00.00 Usługi sieci wydzielonej (dedykowanej) 61.10.11.0* Usługi telefonii stacjonarnej 
  61.10.12.0* Usługi dodatkowe związane 

z połączeniami  w telefonii stacjonarnej 
  61.10.13.0* Usługi w zakresie prywatnej 

telekomunikacji stacjonarnej 
  61.10.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji stacjonarnej z innymi 
sieciami 

  61.10.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.41.0* Usługi udostępniania Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacyjnej 
szkieletowej (backbone) 

  61.10.42.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.43.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.20.11.0* Usługi telefonii komórkowej 
  61.20.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii komórkowej 
  61.20.13.0* Usługi prywatnej sieci dla systemów 

telekomunikacji ruchomej 
  61.20.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji ruchomej z innymi 
sieciami 

  61.20.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.41.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.20.42.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu przez 
sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.90.10.0* Pozostałe usługi telekomunikacyjne 
64.20.16 Usługi transmisji danych   
64.20.16-00.00 Usługi transmisji danych 61.10.30.0*  
  61.20.30.0*  
  61.30.10.0* Usługi telekomunikacji satelitarnej,   

z wyłączeniem udostępniania 
programów radiowych i telewizyjnych za 
pośrednictwem satelity 

64.20.18 Usługi zapewniania dost ępu do 
Internetu 

  

64.20.18-00.00 Usługi zapewniania dostępu do Internetu 61.10.41.0*  
  61.10.42.0*  
  61.10.43.0*  
  61.10.49.0*  
  61.20.41.0*  
  61.20.42.0*  
  61.20.49.0*  
  61.30.10.0*  
64.20.21 Usługi transmisji telewizyjnej   
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
64.20.21-00.00 Usługi transmisji telewizyjnej 61.10.13.0* Usługi w zakresie prywatnej 

telekomunikacji stacjonarnej 
  61.10.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji stacjonarnej z innymi 
sieciami 

  61.10.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.41.0* Usługi udostępniania Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacyjnej 
szkieletowej (backbone) 

  61.10.42.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.43.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.51.0* Usługi radia i telewizji kablowej  
w zakresie podstawowych pakietów 
programowych 

  61.10.52.0* Usługi radia i telewizji kablowej  
w zakresie dodatkowych pakietów 
programowych 

  61.10.53.0* Usługi udostępniania programów 
płatnych za oglądanie (pay-per-view) za 
pomocą infrastruktury przewodowej 

  61.20.11.0* Usługi telefonii komórkowej 
  61.20.12.0* Usługi dodatkowe związane  

z połączeniami  w telefonii komórkowej 
  61.20.13.0* Usługi prywatnej sieci dla systemów 

telekomunikacji ruchomej 
  61.20.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji ruchomej z innymi 
sieciami 

  61.20.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.41.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.20.42.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu przez 
sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.20.50.0* Usługi udostępniania programów 
radiowych i telewizyjnych realizowane 
za pomocą sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.30.10.0* Usługi telekomunikacji satelitarnej,   
z wyłączeniem udostępniania 
programów radiowych i telewizyjnych za 
pośrednictwem satelity 

  61.30.20.0* Usługi udostępniania programów 
radiowych  i telewizyjnych za pomocą 
satelity 

  61.90.10.0* Pozostałe usługi telekomunikacyjne 
64.20.22 Usługi transmisji radiowej   
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
64.20.22-00.00 Usługi transmisji radiowej 61.10.13.0* Usługi w zakresie prywatnej 

telekomunikacji stacjonarnej 
  61.10.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji stacjonarnej z innymi 
sieciami 

  61.10.30.0* Usługi transmisji danych realizowane za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.41.0* Usługi udostępniania Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacyjnej 
szkieletowej (backbone) 

  61.10.42.0* Usługi udostępniania wąskopasmowego 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.10.43.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu za 
pomocą sieci telekomunikacji 
stacjonarnej 

  61.10.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu za pomocą sieci 
telekomunikacji stacjonarnej 

  61.20.11.0* Usługi telefonii komórkowej 
  61.20.13.0* Usługi prywatnej sieci dla systemów 

telekomunikacji ruchomej 
  61.20.20.0* Usługi połączeń poprzez sieć 

telekomunikacji ruchomej z innymi 
sieciami 

  61.20.42.0* Usługi udostępniania 
szerokopasmowego Internetu przez 
sieci telekomunikacji ruchomej 

  61.20.49.0* Pozostałe usługi udostępniania 
Internetu przez sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.30.10.0* Usługi telekomunikacji satelitarnej,   
z wyłączeniem udostępniania 
programów radiowych i telewizyjnych za 
pośrednictwem satelity 

64.20.23 Usługi poł ączeń wzajemnych   
64.20.23-00.00 Usługi połączeń wzajemnych 61.10.20.0*  
  61.20.20.0*  
64.20.28 Usługi telekomunikacyjne pozostałe   
64.20.28-00.00 Usługi telekomunikacyjne pozostałe 61.90.10.0* Pozostałe usługi telekomunikacyjne 
64.20.30 Usługi radia i telewizji kablowej   
64.20.30-00.00 Usługi radia i telewizji kablowej 61.10.51.0* Usługi radia i telewizji kablowej  

w zakresie podstawowych pakietów 
programowych 

  61.10.52.0* Usługi radia i telewizji kablowej  
w zakresie dodatkowych pakietów 
programowych 

  61.10.53.0* Usługi udostępniania programów 
płatnych za oglądanie (pay-per-view) za 
pomocą infrastruktury przewodowej 

  61.20.50.0* Usługi udostępniania programów 
radiowych i telewizyjnych realizowane 
za pomocą sieci telekomunikacji 
ruchomej 

  61.30.10.0*  
  61.30.20.0* Usługi udostępniania programów 

radiowych  i telewizyjnych za pomocą 
satelity 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  

Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA J  SEKCJA K  
65.11.10 Usługi banku centralnego   
65.11.10-00.00 Usługi banku centralnego 64.11.10.0 Usługi banku centralnego 
65.12 Usługi po średnictwa pieni ężnego, 

pozostałe 
64.19.26.0* Usługi udzielania kredytów przez 

instytucje finansowe poprzez 
wydawanie kart kredytowych 

65.12.10 Usługi po średnictwa pieni ężnego, 
pozostałe 

  

65.12.10-00.10 Usługi pośrednictwa pieniężnego, 
wykonywane przez operatora publicznego 

64.19.11.0* Usługi związane z depozytami 
składanymi przez przedsiębiorstwa  
i deponentów instytucjonalnych 

  64.19.12.0* Usługi związane z depozytami 
składanymi przez pozostałych 
deponentów 

  64.19.21.0* Usługi udzielania pożyczek i kredytów 
przemysłowych przez instytucje 
finansowe 

  64.19.22.0* Usługi udzielania pożyczek i kredytów 
konsumpcyjnych przez instytucje 
finansowe 

  64.19.23.0* Usługi udzielania mieszkaniowych 
kredytów hipotecznych przez instytucje 
finansowe 

  64.19.24.0* Usługi udzielania kredytów 
hipotecznych innych niż mieszkaniowe 
przez instytucje finansowe 

  64.19.25.0* Usługi udzielania pożyczek i kredytów 
handlowych innych niż hipoteczne 
przez instytucje finansowe 

  64.19.29.0 Pozostałe usługi udzielania pożyczek  
i kredytów przez instytucje finansowe 

65.12.10-00.90 Usługi pośrednictwa pieniężnego, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

64.19.11.0*  

  64.19.12.0*  
  64.19.21.0*  
  64.19.22.0*  
  64.19.23.0*  
  64.19.24.0*  
  64.19.25.0*  
  64.19.30.0 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
65.21.10 Usługi leasingu finansowego   
65.21.10-00.00 Usługi leasingu finansowego 64.91.10.0 Usługi leasingu finansowego 
65.22.10 Usługi udzielania po życzek świadczone 

poza systemem bankowym 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
65.22.10-00.10 Usługi faktoringu 64.92.11.0* Usługi udzielania kredytów 

przemysłowych,  z wyłączeniem 
udzielanych przez instytucje finansowe 

  64.92.12.0* Usługi udzielania kredytów 
konsumpcyjnych, z wyłączeniem 
udzielanych przez instytucje finansowe 

  64.92.13.0* Usługi udzielania mieszkaniowych 
kredytów hipotecznych, z wyłączeniem 
udzielanych przez instytucje finansowe 

  64.92.14.0* Usługi udzielania kredytów 
hipotecznych innych niż mieszkaniowe, 
z wyłączeniem udzielanych przez 
instytucje finansowe 

  64.92.15.0* Usługi udzielania kredytów handlowych 
innych niż hipoteczne, z wyłączeniem 
udzielanych przez instytucje finansowe 

  64.92.16.0* Usługi udzielania kredytów poprzez 
wydawanie kart kredytowych,  
z wyłączeniem udzielanych przez 
instytucje finansowe 

  64.92.19.0* Pozostałe usługi udzielania kredytów  
(z wyłączeniem udzielanych przez 
instytucje finansowe), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  64.99.19.0* Usługi finansowe (z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

65.22.10-00.90 Usługi udzielania pożyczek, świadczone 
poza systemem bankowym, pozostałe 

64.92.11.0*  

  64.92.12.0*  
  64.92.13.0*  
  64.92.14.0*  
  64.92.15.0*  
  64.92.16.0*  
  64.92.19.0*  
  64.99.19.0*  
65.23.10 Usługi po średnictwa finansowego 

pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wył ączeniem 
ubezpiecze ń i funduszów emerytalno-
rentowych 

  

65.23.10-00.00 64.20.10.0* Usługi związane z działalnością 
holdingów finansowych 

 

Usługi pośrednictwa finansowego, 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalno-
rentowych 

64.30.10.0 Usługi związane z działalnością trustów, 
funduszów i podobnych instytucji 
finansowych 

  64.99.11.0 Usługi bankowości inwestycyjnej 
  64.99.19.0*  
66.01.11 Usługi ubezpieczeniowe na życie   
66.01.11-00.00 Usługi ubezpieczeniowe na życie  65.11.10.0 Usługi ubezpieczeniowe na życie 
66.01.12 Usługi reasekuracyjne zwi ązane   

z ubezpieczeniami na życie 
  

66.01.12-00.00 Usługi reasekuracyjne związane   
z ubezpieczeniami na życie 

65.20.11.0 Usługi reasekuracyjne związane   
z ubezpieczeniami na życie 

66.02.11 Usługi funduszów emerytalno-
rentowych 

  

66.02.11-00.00 Usługi funduszów emerytalno-rentowych  65.30.11.0 Usługi związane z indywidualnymi 
funduszami emerytalnymi 

  65.30.12.0 Usługi związane z grupowymi 
funduszami emerytalnymi 

66.02.12 Usługi reasekuracyjne zwi ązane  
z funduszami emerytalno-rentowymi 
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
66.02.12-00.00 Usługi reasekuracyjne związane 

z funduszami emerytalno-rentowymi 
65.20.50.0 Usługi reasekuracyjne związane 

z funduszami emerytalnymi 
66.03.11 Usługi ubezpieczeniowe od nast ępstw 

nieszcz ęśliwych wypadków  
  

66.03.11-00.00 Usługi ubezpieczeniowe od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

65.12.11.0 Usługi ubezpieczeniowe od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

66.03.12 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne   
66.03.12-00.00 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne 65.12.12.0* Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne 
66.03.13 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne 

związane z długotrwał ą niezdolno ścią 
do pracy 

  

66.03.13-00.00 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne 
związane z długotrwałą niezdolnością do 
pracy 

65.12.12.0*  

66.03.21 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 
samochodowych, ubezpieczenia od 
odpowiedzialno ści cywilnej  

  

66.03.21-00.00 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 
samochodowych, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej 

65.12.21.0 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 
samochodowych od odpowiedzialności 
cywilnej 

  65.20.21.0 Usługi reasekuracyjne związane  
z ubezpieczeniami pojazdów 
samochodowych od odpowiedzialności 
cywilnej 

66.03.22 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 
samochodowych, pozostałe 

  

66.03.22-00.00 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 
samochodowych, pozostałe 

65.12.29.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe 
pojazdów samochodowych 

  65.20.22.0 Pozostałe usługi reasekuracyjne 
związane z ubezpieczeniami pojazdów 
samochodowych 

66.03.31 Usługi ubezpieczeniowe transportu 
morskiego, lotniczego i transportu 
pozostałego 

  

66.03.31-00.00 65.12.31.0 Usługi ubezpieczeniowe transportu 
kolejowego 

 

Usługi ubezpieczeniowe transportu 
morskiego, lotniczego i transportu 
pozostałego 65.12.32.0 Usługi ubezpieczeniowe od 

odpowiedzialności cywilnej  
w transporcie lotniczym 

  65.12.33.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe 
transportu lotniczego 

  65.12.34.0 Usługi ubezpieczeniowe od 
odpowiedzialności cywilnej  
w transporcie wodnym 

  65.12.35.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe   
w transporcie wodnym 

  65.20.23.0 Usługi reasekuracyjne związane  
z ubezpieczeniami transportu wodnego, 
lotniczego i transportu pozostałego 

66.03.32 Usługi ubezpieczeniowe towarów   
66.03.32-00.00 Usługi ubezpieczeniowe towarów 65.12.36.0 Usługi ubezpieczeniowe ładunków 
  65.20.24.0 Usługi reasekuracyjne związane  

z ubezpieczeniami ładunków 
66.03.40 Usługi ubezpieczeniowe od nast ępstw 

pożarów i pozostałych szkód 
majątkowych 

  

66.03.40-00.00 Usługi ubezpieczeniowe od następstw 
pożarów i pozostałych szkód majątkowych 

65.12.41.0 Usługi ubezpieczeniowe od następstw 
pożarów 

  65.12.49.0 Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych 
szkód majątkowych 

  65.20.25.0 Usługi reasekuracyjne związane 
z ubezpieczeniami od następstw 
pożarów  i pozostałych szkód 
majątkowych 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
66.03.50 Usługi ubezpieczeniowe od 

odpowiedzialno ści cywilnej 
  

66.03.50-00.00 Usługi ubezpieczeniowe od 
odpowiedzialności cywilnej 

65.12.50.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od 
odpowiedzialności cywilnej 

  65.20.31.0 Usługi reasekuracyjne związane  
z ubezpieczeniami od 
odpowiedzialności cywilnej 

66.03.60 Usługi ubezpieczeniowe kredytów  
i gwarancji 

  

66.03.60-00.00 65.12.61.0 Usługi ubezpieczeniowe kredytów 
 65.12.62.0 Usługi ubezpieczeniowe gwarancji 
 

Usługi ubezpieczeniowe kredytów 
i gwarancji 

65.20.32.0 Usługi reasekuracyjne związane  
z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji 

66.03.71 Usługi ubezpieczeniowe zwi ązane  
z udzielaniem pomocy 

  

66.03.71-00.00 Usługi ubezpieczeniowe związane 
z udzielaniem pomocy 

65.12.71.0 Usługi ubezpieczeniowe związane   
z udzielaniem pomocy i podróżowaniem 

  65.20.60.0* Pozostałe usługi reasekuracyjne 
związane  z ubezpieczeniami innymi niż 
na życie 

66.03.72 Usługi ubezpieczeniowe od kosztów 
sądowych 

  

66.03.72-00.00 Usługi ubezpieczeniowe od kosztów 
sądowych 

65.12.72.0 Usługi ubezpieczeniowe od kosztów 
sądowych 

  65.20.41.0 Usługi reasekuracyjne związane   
z ubezpieczeniami od kosztów 
sądowych 

66.03.73 Usługi ubezpieczeniowe od strat 
finansowych 

  

66.03.73-00.00 Usługi ubezpieczeniowe od strat 
finansowych 

65.12.73.0 Usługi ubezpieczeniowe od różnych 
strat finansowych 

  65.20.42.0 Usługi reasekuracyjne związane   
z ubezpieczeniami od różnych strat 
finansowych 

66.03.80 Usługi ubezpieczeniowe pozostałe,  
z wył ączeniem obowi ązkowych 
ubezpiecze ń społecznych 

  

66.03.80-00.00 65.12.90.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne 
niż na życie 

 

Usługi ubezpieczeń pozostałych,   
z wyłączeniem obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych 65.20.60.0*  

66.03.90 Usługi reasekuracyjne zwi ązane  
z ubezpieczeniami innymi ni ż na życie 

  

66.03.90-00.00 Usługi reasekuracyjne związane   
z ubezpieczeniami innymi niż na życie 

65.20.12.0 Usługi reasekuracyjne związane  
z ubezpieczeniami od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

  65.20.13.0 Usługi reasekuracyjne związane   
z ubezpieczeniami zdrowotnymi 

67.11.10 Usługi zwi ązane z zarządzaniem 
rynkiem finansowym 

  

67.11.10-00.00 Usługi związane z zarządzaniem rynkiem 
finansowym 

66.11.11.0 Usługi związane z obsługą operacyjną 
rynku finansowego 

  66.11.12.0 Usługi związane z nadzorem rynku 
finansowego 

  66.11.19.0 Pozostałe usługi związane  
z zarządzaniem rynkami finansowymi 

67.12.10 Usługi maklerskie na rynkach papierów 
warto ściowych oraz zarz ądzania 
funduszami 

  

67.12.10-00.10 Usługi maklerskie na rynkach papierów 
wartościowych 

66.12.11.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem 
papierów wartościowych 

  66.12.12.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem 
towarów giełdowych 
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67.12.10-00.20 Usługi zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem 
papierów wartościowych 

66.30.11.0 Usługi związane z zarządzaniem 
portfelem papierów wartościowych,  
z wyłączeniem funduszów emerytalnych 

  66.30.12.0 Usługi związane z zarządzeniem 
funduszami emerytalnymi 

67.13.10 Usługi pomocnicze zwi ązane   
z pośrednictwem finansowym 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

67.13.10-00.00 66.12.13.0 Usługi w zakresie wymiany walut 
 66.19.10.0 Usługi związane z przetwarzaniem  

i rozliczaniem transakcji finansowych 
dotyczących papierów wartościowych 

 

Usługi pomocnicze związane   
z pośrednictwem finansowym, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

66.19.21.0 Usługi związane z fuzjami  
i nabywaniem przedsiębiorstw 

  66.19.22.0 Usługi związane z finansami 
przedsiębiorstw i kapitałem 
zainwestowanym 

  66.19.29.0 Pozostałe usługi wspomagające 
bankowość inwestycyjną 

  66.19.31.0 Usługi powiernicze 
  66.19.32.0 Usługi nadzoru 
  66.19.91.0 Usługi związane z doradztwem 

finansowym 
  66.19.92.0 Usługi związane z przetwarzaniem 

pozostałych transakcji finansowych  
i usługi izb rozrachunkowych 

  66.19.99.0 Pozostałe usługi wspomagające usługi 
finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  
i funduszów emerytalnych 

67.20.10 Usługi zwi ązane z ubezpieczeniami  
i funduszami emerytalno-rentowymi 

  

67.20.10-00.00 Usługi związane z ubezpieczeniami   
i funduszami emerytalno-rentowymi 

66.21.10.0 Usługi związane z oceną ryzyka  
i szacowaniem poniesionych strat 

  66.29.11.0 Usługi aktuariuszy 
67.20.20 Usługi maklerów i agencji 

ubezpieczeniowych 
  

67.20.20-00.00 Usługi maklerów i agencji 
ubezpieczeniowych 

66.22.10.0 Usługi agentów i brokerów 
ubezpieczeniowych 

  66.29.19.0 Pozostałe usługi wspomagające 
ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 420
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SEKCJA K  SEKCJE: A*, C*, F*, J*, K*, L, M*, N*, P*, S*  
70.11.11 Usługi zwi ązane  

z zagospodarowaniem i sprzeda żą 
nieruchomo ści mieszkalnych 

  

70.11.11-00.00 Usługi związane  z zagospodarowaniem  
i sprzedażą nieruchomości mieszkalnych 

41.00.10.0* Budynki mieszkalne 

70.11.12 Usługi zwi ązane  
z zagospodarowaniem i sprzeda żą 
nieruchomo ści niemieszkalnych 

  

70.11.12-00.00 41.00.20.0* Budynki niemieszkalne 
 42.11.10.0* Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla 

pojazdów lub pieszych oraz pasy 
startowe 

 

Usługi związane z zagospodarowaniem  
i sprzedażą nieruchomości 
niemieszkalnych 

42.12.10.0* Drogi szynowe i kolej podziemna 
  42.13.10.0* Mosty i tunele 
  42.21.11.0*  Rurociągi przesyłowe 
  42.21.12.0* Sieci rozdzielcze 
  42.21.13.0* Systemy irygacyjne (kanały); magistrale 

i linie wodociągowe, obiekty do 
uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, stacje pomp 

  42.22.11.0*  Linie telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne przesyłowe 

  42.22.12.0* Linie telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne rozdzielcze 

  42.22.13.0* Elektrownie 
  42.91.10.0* Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane 

z nimi budowle hydrotechniczne 
  42.99.11.0* Obiekty produkcyjne i górnicze 
  42.99.12.0* Obiekty sportowe i rekreacyjne 
  42.99.19.0* Pozostałe obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

70.12.11 Kupno i sprzeda ż budynków 
mieszkalnych i terenów 

  

70.12.11-00.00 Kupno i sprzedaż budynków mieszkalnych 
i terenów 

68.10.11.0 Kupno i sprzedaż nieruchomości 
mieszkalnych i gruntów przyległych 

  68.10.12.0 Kupno lub sprzedaż nieruchomości 
będących we współwłasności 

70.12.12 Kupno i sprzeda ż wolnych terenów pod 
zabudow ę mieszkaln ą 

  

70.12.12-00.00 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod 
zabudowę mieszkalną 

68.10.13.0 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod 
zabudowę mieszkalną 

70.12.13 Kupno i sprzeda ż niemieszkalnych 
budynków i terenów 

  

70.12.13-00.00 Kupno i sprzedaż niemieszkalnych 
budynków i terenów 

68.10.14.0 Kupno i sprzedaż nieruchomości 
niemieszkalnych i gruntów przyległych 

70.12.14 Kupno i sprzeda ż wolnych terenów pod 
zabudow ę niemieszkaln ą 

  

70.12.14-00.00 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod 
zabudowę niemieszkalną 

68.10.15.0 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod 
zabudowę niemieszkalną 

70.20.11 Usługi wynajmowania lub dzier żawy 
nieruchomo ści o charakterze 
mieszkalnym stanowi ących maj ątek 
własny 

  

70.20.11-00.00 Usługi wynajmowania lub dzierżawy 
nieruchomości o charakterze 
mieszkalnym stanowiących majątek 
własny 

68.20.11.0 Wynajem i usługi zarządzania 
nieruchomościami mieszkalnymi 
własnymi lub dzierżawionymi 
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70.20.12 Usługi wynajmowania lub dzier żawy 

nieruchomo ści o charakterze 
niemieszkalnym, stanowi ących maj ątek 
własny 

  

70.20.12-00.00 Usługi wynajmowania lub dzierżawy 
nieruchomości o charakterze 
niemieszkalnym, stanowiących  majątek 
własny 

68.20.12.0 Wynajem i usługi zarządzania 
nieruchomościami niemieszkalnymi 
własnymi lub dzierżawionymi 

70.31.11 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
budynków mieszkalnych i gruntów 
przyległych 

  

70.31.11-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
budynków mieszkalnych i gruntów 
przyległych 

68.31.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
budynków mieszkalnych i gruntów 
przyległych,  z wyłączeniem 
nieruchomości będących we 
współwłasności 

  68.31.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
nieruchomości będących we 
współwłasności 

70.31.12 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
wolnych terenów pod zabudow ę 
mieszkaln ą 

  

70.31.12-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży wolnych 
terenów pod zabudowę mieszkalną 

68.31.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
wolnych terenów pod zabudowę 
mieszkalną 

70.31.13 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
budynków niemieszkalnych  i gruntów 
przyległych 

  

70.31.13-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży 
budynków niemieszkalnych i gruntów 
przyległych 

68.31.14.0 Usługi pośrednictwa sprzedaży 
budynków niemieszkalnych i gruntów 
przyległych 

70.31.14 Usługi po średnictwa w sprzeda ży 
wolnych terenów pod zabudow ę 
niemieszkaln ą  

  

70.31.14-00.00 Usługi pośrednictwa w sprzedaży wolnych 
terenów pod zabudowę niemieszkalną  

68.31.15.0 Usługi pośrednictwa sprzedaży wolnych 
terenów pod zabudowę niemieszkalną 

70.31.15 Usługi wyceny budynków i terenów 
przyległych 

  

70.31.15-00.00 Usługi wyceny budynków i terenów 
przyległych 

68.31.16.0 Usługi pośrednictwa związane  
z wyceną nieruchomości 

70.32.11 Usługi zarz ądzania nieruchomo ściami 
mieszkalnymi świadczone na zlecenie 

  

70.32.11-00.00 Usługi zarządzania nieruchomościami 
mieszkalnymi świadczone na zlecenie 

68.32.11.0 Usługi zarządzania nieruchomościami 
mieszkalnymi świadczone na zlecenie,  
z wyłączeniem nieruchomości będących 
we współwłasności 

  68.32.12.0 Usługi zarządzania nieruchomościami 
będącymi we współwłasności 
świadczone na zlecenie 

70.32.12 Usługi zarz ądzania nieruchomo ściami 
niemieszkalnymi świadczone na 
zlecenie 

  

70.32.12-00.00 Usługi zarządzania nieruchomościami 
niemieszkalnymi świadczone na zlecenie 

68.32.13.0* Usługi zarządzania nieruchomościami 
niemieszkalnymi świadczone na 
zlecenie 

70.32.13 Usługi zarz ądzania urz ądzeniami  
i usługi gospodarzy domów 

  

70.32.13-00.00 Usługi zarządzania urządzeniami  i usługi 
gospodarzy domów 

81.10.10.0* Usługi pomocnicze związane  
z utrzymaniem porządku 

71.10.10 Usługi dzier żawy lub wynajmu 
samochodów osobowych oraz 
furgonetek (do 3,5 t), bez kierowcy 

  

71.10.10-00.00 Usługi wynajmu lub dzierżawy 
samochodów osobowych oraz furgonetek 
(do 3,5t), bez kierowcy 

77.11.10.0 Wynajem i dzierżawa samochodów 
osobowych i furgonetek, bez kierowcy 
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71.21.11 Usługi dzier żawy lub wynajmu 

pojazdów samochodowych 
przeznaczonych do przewozu towarów, 
bez kierowcy 

  

71.21.11-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu pojazdów 
samochodowych przeznaczonych do 
przewozu towarów, bez kierowcy 

77.12.11.0 Wynajem i dzierżawa samochodów 
ciężarowych bez kierowcy 

71.21.12 Usługi dzier żawy lub wynajmu 
pojazdów kolejowych 

  

71.21.12-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu pojazdów 
kolejowych 

77.39.11.0 Wynajem i dzierżawa pojazdów 
szynowych, bez obsługi 

71.21.13 Usługi dzier żawy lub wynajmu 
kontenerów 

  

71.21.13-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu kontenerów 77.39.12.0 Wynajem i dzierżawa kontenerów 
71.21.14 Usługi dzier żawy lub wynajmu 

motocykli, mieszkalnych przyczep 
turystycznych i samochodów 
kempingowych 

  

71.21.14-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu motocykli, 
mieszkalnych przyczep turystycznych  
i samochodów kempingowych 

77.39.13.0 Wynajem i dzierżawa motocykli, 
przyczep kempingowych i samochodów 
z częścią mieszkalną, bez kierowcy 

71.21.15 Usługi dzier żawy lub wynajmu 
pozostałych środków transportu 
lądowego, bez kierowcy 

  

71.21.15-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu 
pozostałych środków transportu 
lądowego, bez kierowcy 

77.12.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałych 
pojazdów samochodowych  
(z wyłączeniem motocykli), bez 
kierowcy 

71.22.10 Usługi dzier żawy lub wynajmu statków, 
bez załogi 

  

71.22.10-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu statków, 
bez załogi 

77.34.10.0 Wynajem i dzierżawa środków 
transportu wodnego, bez załogi 

71.23.10 Usługi dzier żawy lub wynajmu 
samolotów i innych pojazdów 
lataj ących, bez załogi 

  

71.23.10-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu samolotów 
i innych pojazdów latających, bez załogi 

77.35.10.0 Wynajem i dzierżawa środków 
transportu lotniczego, bez załogi 

71.31.10 Usługi dzier żawy lub wynajmu maszyn 
i urz ądzeń rolniczych bez obsługi 

  

71.31.10-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu maszyn 
i urządzeń rolniczych bez obsługi 

77.31.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń rolniczych, bez obsługi 

71.32.10 Usługi dzier żawy lub wynajmu maszyn 
i urz ądzeń budowlanych bez obsługi 

  

71.32.10-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu maszyn 
i urządzeń dla budownictwa lądowego 
i wodnego bez obsługi 

77.32.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz inżynierii 
lądowej i wodnej, bez obsługi 

71.33.11 Usługi dzier żawy lub wynajmu maszyn 
i urz ądzeń biurowych,  z wył ączeniem 
sprz ętu komputerowego, bez obsługi 

  

71.33.11-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu maszyn 
i urządzeń biurowych, z wyłączeniem 
sprzętu komputerowego, bez obsługi 

77.33.11.0 Wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń biurowych (z wyłączeniem 
komputerów), bez obsługi 

71.33.12 Usługi dzier żawy lub wynajmu sprz ętu 
komputerowego, bez obsługi 

  

71.33.12-00.00 Usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu 
komputerowego, bez obsługi 

77.33.12.0 Wynajem i dzierżawa komputerów 

71.34.10 Usługi dzier żawy lub wynajmu 
pozostałych maszyn i urz ądzeń, bez 
obsługi 

  

71.34.10-00.00 77.39.14.0 Wynajem i dzierżawa sprzętu 
telekomunikacyjnego bez operatora 

 

Usługi dzierżawy lub wynajmu 
pozostałych maszyn i urządzeń, bez 
obsługi 77.39.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałych 

maszyn  i urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych, bez obsługi 
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71.40.11 Usługi dzier żawy lub wypo życzania 

telewizorów, odbiorników radiowych, 
odtwarzaczy wideo itp. oraz 
związanego z nimi wyposa żenia 
i akcesoriów 

  

71.40.11-00.00 Usługi dzierżawy lub wypożyczania 
telewizorów, odbiorników radiowych, 
odtwarzaczy wideo itp. oraz związanego 
z nimi wyposażenia  i akcesoriów 

77.29.11.0 Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, 
odbiorników radiowych, odtwarzaczy 
wideo oraz związanego z nimi 
wyposażenia  i akcesoriów 

71.40.12 Usługi dzier żawy lub wypo życzania 
wideokaset oraz płyt DVD 

  

71.40.12-00.00 Usługi dzierżawy lub wypożyczania 
wideokaset oraz płyt DVD 

77.22.10.0 Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, 
DVD itp. 

71.40.13 Usługi dzier żawy lub wypo życzania 
mebli oraz pozostałego sprz ętu 
domowego 

  

71.40.13-00.00 Usługi dzierżawy lub wypożyczania mebli 
oraz pozostałego sprzętu domowego  

77.29.12.0 Wypożyczanie i dzierżawa mebli  
i pozostałych artykułów gospodarstwa 
domowego 

71.40.14 Usługi dzier żawy lub wypo życzania 
sprz ętu rekreacyjnego, rozrywkowego 
i sportowego 

  

71.40.14-00.00 Usługi dzierżawy lub wypożyczania 
sprzętu rekreacyjnego, rozrywkowego 
i sportowego 

77.21.10.0 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu 
rekreacyjnego i sportowego 

71.40.15 Usługi dzier żawy lub wypo życzania 
instrumentów muzycznych 

  

71.40.15-00.00 Usługi dzierżawy lub wypożyczania 
instrumentów muzycznych 

77.29.13.0 Wypożyczanie i dzierżawa 
instrumentów muzycznych 

71.40.16 Usługi dzier żawy lub wypo życzania 
artykułów u żytku osobistego lub 
domowego pozostałych 

  

71.40.16-00.00 77.29.14.0 Wypożyczanie pościeli, obrusów, 
serwet 

 77.29.15.0 Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów 
tekstylnych, odzieży i obuwia 

 

Usługi dzierżawy lub wypożyczania 
artykułów użytku osobistego lub 
domowego pozostałych 

77.29.16.0 Wypożyczanie i dzierżawa maszyn 
i sprzętu do majsterkowania 

  77.29.19.0 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych 
artykułów użytku osobistego  
i domowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

72.10.10 Usługi doradztwa w zakresie sprz ętu 
komputerowego 

  

72.10.10-00.00 Usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego 

62.02.10.0* Usługi związane z doradztwem  
w zakresie sprzętu komputerowego 

72.21.11 Usługi w zakresie oprogramowania 
systemowego i narz ędziowego 

  

72.21.11-00.00 Usługi w zakresie oprogramowania 
systemowego i narzędziowego 

58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów 
operacyjnych 

  58.29.12.0* Pakiety oprogramowania sieciowego 
  58.29.13.0* Pakiety oprogramowania do 

zarządzania bazami danych (DBMS) 
  58.29.14.0* Pakiety oprogramowania do tworzenia  

i rozwoju oprogramowania 
  58.29.31.0* Oprogramowanie systemowe pobierane  

z Internetu 
72.21.12 Usługi edycyjne w zakresie 

oprogramowania u żytkowego 
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72.21.12-00.00 58.21.10.0* Pakiety gier komputerowych 
 

Usługi edycyjne w zakresie 
oprogramowania użytkowego 58.29.21.0* Pakiety oprogramowania użytkowego 

niespecjalizowanego 
  58.29.29.0* Pakiety pozostałego oprogramowania 

użytkowego 
  58.29.32.0* Oprogramowanie użytkowe pobierane  

z Internetu 
72.21.20 Nośniki magnetyczne z zapisanymi 

danymi w rodzaju stosowanych  
w maszynach do automatycznego 
przetwarzania danych 

  

72.21.20-00.00 58.21.10.0*   
 58.29.12.0* Pakiety oprogramowania sieciowego 
 58.29.13.0* Pakiety oprogramowania do 

zarządzania bazami danych (DBMS) 
 

Nośniki magnetyczne z zapisanymi 
danymi w rodzaju stosowanych  
w maszynach do automatycznego 
przetwarzania danych 

58.29.14.0* Pakiety oprogramowania do tworzenia  
i rozwoju oprogramowania 

  58.29.21.0* Pakiety oprogramowania użytkowego 
niespecjalizowanego 

  58.29.29.0*  
72.22.11 Usługi doradztwa w zakresie systemów 

i problemów technicznych 
  

72.22.11-00.00 Usługi doradztwa w zakresie systemów 
i problemów technicznych 

62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem  
w zakresie oprogramowania 
komputerowego 

72.22.12 Usługi opracowywania 
oprogramowania na zamówienie 
klienta 

  

72.22.12-00.00 Usługi opracowywania oprogramowania 
na zamówienie klienta 

62.01.11.0* Usługi związane z projektowaniem, 
programowaniem i rozwojem 
oprogramowania 

  62.01.21.0 Oryginały gier komputerowych 
  62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania 

komputerowego 
72.22.13 Usługi analizy systemowej  

i oprogramowania systemów 
  

72.22.13-00.00 Usługi analizy systemowej  
i oprogramowania systemów 

62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem   
i rozwojem technologii informatycznych 
dla sieci i systemów komputerowych 

72.22.14 Usługi konserwacji systemów   
72.22.14-00.00 Usługi konserwacji systemów 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie 

technologii informatycznych i sprzętu 
komputerowego 

72.22.15 Usługi specjalistyczne w zakresie 
oprogramowania pozostałe 

  

72.22.15-00.00 Usługi specjalistyczne w zakresie 
oprogramowania pozostałe 

62.02.10.0* Usługi związane z doradztwem w 
zakresie sprzętu komputerowego 

  62.09.20.0* Pozostałe usługi w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

72.30.10 Usługi zarz ądzania sprz ętem 
komputerowym 

  

72.30.10-00.00 Usługi zarządzania sprzętem 
komputerowym 

62.03.11.0 Usługi związane z zarządzaniem siecią 

  62.03.12.0 Usługi związane z zarządzaniem 
systemami informatycznymi 

72.30.21 Usługi przetwarzania danych oraz 
drukowania tabulogramów 

  

72.30.21-00.00 Usługi przetwarzania danych oraz 
drukowania tabulogramów 

63.11.11.0* Usługi przetwarzania danych 

72.30.22 Usługi wprowadzania danych   
72.30.22-00.00 Usługi wprowadzania danych 63.11.11.0*  
72.30.23 Usługi zarz ądzania stronami 

internetowymi (web hosting) 
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72.30.23-00.00 Usługi zarządzania stronami 

internetowymi (web hosting) 
63.11.12.0* Usługi zarządzania stronami 

internetowymi (hosting) 
72.30.24 Usługi w zakresie przetwarzania 

komputerowego pozostałe 
  

72.30.24-00.00 Usługi w zakresie przetwarzania 
komputerowego pozostałe 

63.11.13.0 Usługi w zakresie udostępniania 
oprogramowania użytkowego 

  63.11.19.0 Pozostałe usługi związane  
z zapewnieniem infrastruktury dla 
technologii informatycznych  
i komputerowych 

  63.11.21.0 Usługi przesyłania strumieni wideo 
przez Internet 

  63.11.22.0 Usługi przesyłania strumieni audio 
przez Internet 

72.30.30 Sprzeda ż miejsca na reklam ę 
w Internecie przez wła ścicieli witryn 
internetowych 

  

72.30.30-00.00 Sprzedaż miejsca na reklamę w Internecie 
przez właścicieli witryn internetowych 

63.11.12.0* Usługi zarządzania stronami 
internetowymi (hosting) 

72.40.11 Usługi publikowania w trybie on-line   
72.40.11-00.00 Usługi publikowania w trybie on-line 58.11.30.0 Książki on-line 
  58.12.20.0 Wykazy i listy (np. adresowe, 

telefoniczne) on-line 
  58.13.20.0* Gazety on-line 
  58.14.20.0* Czasopisma i pozostałe periodyki  

on-line 
  58.19.29.0* Pozostałe publikacje on-line, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
  58.21.10.0* Pakiety gier komputerowych 
  58.21.20.0 Gry komputerowe pobierane z Internetu 
  58.21.30.0 Gry on-line 
  58.29.31.0* Oprogramowanie systemowe pobierane 

z Internetu 
  58.29.32.0* Oprogramowanie użytkowe pobierane  

z Internetu 
  58.29.40.0 Oprogramowanie komputerowe on-line 
  59.20.35.0 Nagrania dźwiękowe i muzyczne 

pobierane z Internetu 
  60.10.11.0* Usługi nadawania programów 

radiofonicznych 
  60.20.11.0* Usługi związane z nadawaniem 

programów telewizyjnych w trybie  
on-line, z wyłączeniem programów 
abonamentowych 

  60.20.13.0* Usługi związane z nadawaniem 
abonamentowych programów 
telewizyjnych w trybie on-line 

72.40.12 Usługi portali do wyszukiwania stron 
internetowych 

  

72.40.12-00.00 Usługi portali do wyszukiwania stron 
internetowych 

63.12.10.0 Usługi portali internetowych 

72.40.13 Usługi baz danych pozostałe   
72.40.13-00.00 Usługi baz danych pozostałe 62.01.11.0* Usługi związane z projektowaniem, 

programowaniem i rozwojem 
oprogramowania 

  63.11.11.0* Usługi przetwarzania danych 
72.40.20 Sprzeda ż miejsca na reklam ę  

w Internecie gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

  

72.40.20-00.00 Sprzedaż miejsca na reklamę w Internecie 
gdzie indziej niesklasyfikowana 

63.11.30.0 Sprzedaż czasu lub miejsca na cele 
reklamowe w Internecie 

72.50.11 Usługi konserwacji i naprawy maszyn 
biurowych i ksi ęguj ących 
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72.50.11-00.00 Usługi konserwacji i naprawy maszyn 

biurowych i księgujących 
33.12.16.0* Usługi naprawy i konserwacji maszyn  

i sprzętu biurowego, z wyłączeniem 
komputerów i urządzeń peryferyjnych 

  95.11.10.0* Usługi naprawy i konserwacji 
komputerów  i urządzeń peryferyjnych 

72.50.12 Usługi konserwacji i naprawy sprz ętu 
komputerowego 

  

72.50.12-00.00 Usługi konserwacji i naprawy sprzętu 
komputerowego 

95.11.10.0*  

72.60.10 Usługi zwi ązane z informatyk ą, 
pozostałe 

  

72.60.10-00.00 62.09.10.0* Usługi instalowania komputerów 
i urządzeń peryferyjnych 

 

Usługi związane z informatyką, pozostałe 

62.09.20.0* Pozostałe usługi w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

73.10.11 Usługi badawczo-rozwojowe   
w dziedzinie nauk fizycznych 

  

73.10.11-00.00 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
nauk fizycznych, matematycznych 
i astronomii 

72.19.13.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
fizycznych 

  72.19.50.0* Oryginały prac w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych  
w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych, z wyłączeniem 
biotechnologii 

73.10.12 Usługi badawczo-rozwojowe  
w dziedzinie chemii i biologii 

  

73.10.12-00.10 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
chemii i biologii 

72.11.11.0* Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
biotechnologii wykorzystywanej  
w ochronie zdrowia 

  72.11.12.0* Usługi w zakresie badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie 
biotechnologii przemysłowej i związanej 
z ochroną środowiska 

  72.11.13.0* Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
biotechnologii związanej z rolnictwem 

  72.11.20.0* Oryginały prac w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych  
w dziedzinie biotechnologii 

  72.19.14.0* Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie chemii 

  72.19.16.0* Usługi w zakresie badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie biologii 

  72.19.50.0*  
73.10.12-00.20 72.11.11.0*  
 72.11.12.0*  
 72.11.13.0*  
 72.11.20.0*  
 72.19.14.0*  
 72.19.16.0*  
 

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
nauk o Ziemi 

72.19.50.0*  
73.10.13 Usługi badawczo-rozwojowe  

w dziedzinie techniki i technologii 
  

73.10.13-00.00 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
techniki i technologii 

72.19.21.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
nanotechnologii 

  72.19.29.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
techniki i technologii, z wyłączeniem 
biotechnologii 

  72.19.50.0*  
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73.10.14 Usługi badawczo-rozwojowe   

w dziedzinie nauk rolniczych 
  

73.10.14-00.00 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk rolniczych, leśnych  
i weterynaryjnych 

72.11.20.0* Oryginały prac w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych  
w dziedzinie biotechnologii 

  72.19.40.0 Usługi w zakresie badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
rolniczych 

  72.19.50.0* Oryginały prac w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych  
w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych, z wyłączeniem 
biotechnologii 

73.10.15 Usługi badawczo-rozwojowe   
w dziedzinie nauk medycznych  
i farmacji 

  

73.10.15-00.00 72.11.20.0*  
 72.19.30.0 Usługi w zakresie badań naukowych 

i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
medycznych 

 

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk medycznych i farmacji 

72.19.50.0*  
73.10.16 Usługi badawczo-rozwojowe 

w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych  

  

73.10.16-00.00 72.11.20.0*  
 72.19.11.0 Usługi w zakresie badań naukowych 

i prac rozwojowych w dziedzinie 
matematyki 

 72.19.12.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
technologii komputerowych i informatyki 

 

Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych 

72.19.15.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
o Ziemi i pokrewnych nauk  
przyrodniczych 

  72.19.16.0* Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie biologii 

  72.19.19.0 Usługi w zakresie badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  72.19.50.0*  
73.20.11 Usługi badawczo-rozwojowe  

w dziedzinie kulturoznawstwa, 
socjologii i psychologii 

72.20.30.0 Oryginały prac w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych 
w dziedzinie nauk społecznych  
i humanistycznych 

73.20.11-00.10 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
kulturoznawstwa, socjologii, psychologii  
i pedagogiki 

72.20.12.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
psychologii 

  72.20.29.0* Usługi w zakresie badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie 
pozostałych nauk humanistycznych 

73.20.11-00.20 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
filozofii, historii i nauk politycznych 

72.20.29.0*  

73.20.12 Usługi badawczo-rozwojowe   
w dziedzinie nauk ekonomicznych 

  

73.20.12-00.00 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
nauk ekonomicznych 

72.20.11.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
ekonomicznych 

73.20.13 Usługi badawczo-rozwojowe  
w dziedzinie prawa 

  

73.20.13-00.00 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
prawa 

72.20.13.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie prawa 

73.20.14 Usługi badawczo-rozwojowe   
w dziedzinie lingwistyki 
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73.20.14-00.10 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 

lingwistyki 
72.20.21.0* Usługi w zakresie badań naukowych  

i prac rozwojowych w dziedzinie 
językoznawstwa  i literaturoznawstwa 

73.20.14-00.20 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
językoznawstwa  i literaturoznawstwa 

72.20.21.0*  

73.20.15 Usługi badawczo-rozwojowe   
w dziedzinie pozostałych nauk 
społecznych i humanistycznych 

  

73.20.15-00.00 Usługi badawczo-rozwojowe  w dziedzinie 
pozostałych nauk społecznych 
i humanistycznych 

72.20.19.0 Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
pozostałych nauk społecznych 

  72.20.29.0* Usługi w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie 
pozostałych nauk humanistycznych 

74.11.11 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 
i reprezentacji w dziedzinie prawa 
karnego 

  

74.11.11-00.00 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 
i reprezentacji w dziedzinie prawa 
karnego 

69.10.11.0 Usługi doradztwa prawnego 
i reprezentacji  w dziedzinie prawa 
karnego 

  69.10.17.0* Usługi arbitrażowe i pojednawcze 
74.11.12 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

i reprezentacji w post ępowaniu 
sądowym w pozostałych dziedzinach 
prawa 

  

74.11.12-00.00 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 
i reprezentacji w postępowaniu sądowym 
w pozostałych dziedzinach prawa 

69.10.12.0 Usługi doradztwa prawnego 
i reprezentacji  w dziedzinie prawa 
handlowego 

  69.10.13.0 Usługi doradztwa prawnego 
i reprezentacji  w dziedzinie prawa 
pracy 

  69.10.14.0 Usługi doradztwa prawnego 
i reprezentacji  w dziedzinie prawa 
cywilnego 

  69.10.17.0*  
74.11.13 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

i reprezentacji  w post ępowaniu 
ustawowym  w kolegiach, komisjach 
arbitra żowych itp. 

  

74.11.13-00.00 69.10.17.0*  
 

Usługi w zakresie doradztwa prawnego 
i reprezentacji w postępowaniu 
ustawowym w kolegiach, komisjach 
arbitrażowych itp. 

69.10.19.0* Pozostałe usługi prawne 

74.11.14 Usługi doradztwa w zakresie patentów 
i praw autorskich 

  

74.11.14-00.00 69.10.17.0*  
 

Usługi doradztwa w zakresie patentów  
i praw autorskich 69.10.15.0 Usługi prawne dotyczące patentów, 

praw autorskich i pozostałych praw 
własności intelektualnej 

74.11.15 Usługi notarialne   
74.11.15-00.00 Usługi notarialne 69.10.16.0 Usługi notarialne 
74.11.16 Usługi zwi ązane z przetargami 

i aukcjami 
  

74.11.16-00.00 Usługi związane z przetargami  i aukcjami 69.10.18.0 Usługi prawne związane z aukcjami 
74.11.17 Usługi doradztwa prawnego 

i informacji prawnej pozostałe 
  

74.11.17-00.00 69.10.17.0*  
 

Usługi doradztwa prawnego  i informacji 
prawnej pozostałe 69.10.19.0*  

74.12.11 Usługi kontroli i weryfikacji ksi ąg    
74.12.11-00.00 Usługi kontroli i weryfikacji ksiąg 69.20.10.0 Usługi w zakresie audytu finansowego 
74.12.12 Usługi sprawdzania rachunków   
74.12.12-00.00 Usługi sprawdzania rachunków 69.20.21.0 Usługi sprawdzania rachunków 
74.12.13 Usługi zestawiania sprawozda ń 

finansowych 
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74.12.13-00.00 Usługi zestawiania sprawozdań 

finansowych 
69.20.22.0 Usługi zestawiania sprawozdań 

i bilansów finansowych 
74.12.14 Usługi w zakresie rachunkowo ści 

pozostałe 
  

74.12.14-00.00 69.20.24.0 Usługi sporządzania listy płac 
 

Usługi w zakresie rachunkowości 
pozostałe 69.20.29.0 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe 

74.12.20 Usługi w zakresie ksi ęgowo ści,   
z wył ączeniem deklaracji podatkowych 

  

74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości,   
z wyłączeniem deklaracji podatkowych 

69.20.23.0 Usługi w zakresie księgowości 

74.12.30 Usługi doradztwa podatkowego   
74.12.30-00.00 Usługi doradztwa podatkowego 69.20.31.0 Usługi doradztwa podatkowego  

i przygotowywania deklaracji 
podatkowych, dla przedsiębiorstw 

  69.20.32.0 Usługi doradztwa podatkowego 
i przygotowywania deklaracji 
podatkowych, dla osób indywidualnych 

74.13.11 Usługi badania rynku   
74.13.11-00.00 Usługi badania rynku 73.20.11.0 Usługi badania rynku: badania / 

sondaże jakościowe 
  73.20.12.0 Usługi badania rynku: badania / 

sondaże ilościowe ad hoc 
  73.20.13.0 Usługi badania rynku: badania ilościowe 

ciągłe i regularne sondaże 
  73.20.14.0 Usługi badania rynku (inne niż sondaże) 

wykorzystujące już istniejące informacje 
pochodzące z różnych źródeł 

  73.20.19.0 Pozostałe usługi badania rynku 
74.13.12 Usługi badania opinii publicznej   
74.13.12-00.00 Usługi badania opinii publicznej 73.20.20.0 Usługi badania opinii publicznej 
74.14 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE 

PROWADZENIA DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 

70.22.40.0* Znaki towarowe i franczyza 

74.14.11 Usługi doradztwa w zakresie ogólnych 
zagadnie ń zarządzania 

  

74.14.11-00.00 Usługi doradztwa w zakresie ogólnych 
zagadnień zarządzania 

70.22.11.0 Usługi doradztwa związane  
z zarządzaniem strategicznym 

74.14.12 Usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania finansami,  z wył ączeniem 
podatków 

  

74.14.12-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
finansami, z wyłączeniem podatków 

70.22.12.0 Usługi doradztwa związane  
z zarządzaniem finansami,  
z wyłączeniem podatków 

74.14.13 Usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania rynkiem 

  

74.14.13-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
rynkiem 

70.22.13.0 Usługi doradztwa związane  
z zarządzaniem rynkiem 

74.14.14 Usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi 

  

74.14.14-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi 

70.22.14.0 Usługi doradztwa związane  
z zarządzaniem zasobami ludzkimi 

  85.60.10.0* Usługi wspomagające edukację 
74.14.15 Usługi doradztwa w zakresie 

zarządzania produkcj ą 
  

74.14.15-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
produkcją 

70.22.15.0 Usługi doradztwa związane 
z zarządzaniem produkcją 

74.14.16 Usługi doradztwa w zakresie 
stosunków mi ędzyludzkich  
(public relations) 

  

74.14.16-00.00 Usługi doradztwa w zakresie stosunków 
międzyludzkich (public relations)  

70.21.10.0 Usługi w zakresie stosunków 
międzyludzkich (public relations)  
i komunikacji 

74.14.17 Usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania, pozostałe 
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74.14.17-00.00 02.40.10* Usługi związane z leśnictwem 
 70.22.16.0* Usługi doradztwa związane  

z zarządzaniem łańcuchem dostaw  
i pozostałe usługi doradztwa związane 
z zarządzaniem 

 70.22.17.0 Usługi zarządzania procesami 
gospodarczymi 

 

Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
pozostałe 

70.22.30.0 Pozostałe usługi doradztwa związane  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

74.14.21 Usługi zarz ądzania projektami,  
z wył ączeniem projektów budowlanych 

  

74.14.21-00.00 Usługi zarządzania projektami,  
z wyłączeniem projektów budowlanych 

70.22.20.0 Pozostałe usługi zarządzania 
projektami,  z wyłączeniem projektów 
budowlanych 

74.14.22 Usługi zarz ądzania pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane  

  

74.14.22-00.00 Usługi zarządzania pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

74.90.20.0* Pozostałe usługi profesjonalne, 
techniczne  i handlowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  69.20.40.0 Usługi zarządzania masą upadłościową 
74.15.10 Usługi zwi ązane z działalno ścią 

holdingów 
  

74.15.10-00.00 Usługi w zakresie zarządzania holdingami 64.20.10.0* Usługi związane z działalnością 
holdingów finansowych 

  70.10.10.0 Usługi firm centralnych (head offices)  
i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych 

74.20.10 Projekty i rysunki wykonywane dla 
celów architektonicznych, 
inżynierskich itp. 

  

74.20.10-00.00 Projekty i rysunki wykonywane dla celów 
architektonicznych, inżynierskich itp. 

71.11.10.0 Projekty i rysunki wykonywane dla 
celów architektonicznych 

74.20.21 Usługi architektoniczne doradcze 
poprzedzaj ące sporz ądzenie projektu  

  

74.20.21-00.00 Usługi architektoniczne doradcze 
poprzedzające sporządzenie projektu  

71.11.24.0* Usługi doradcze w zakresie architektury 

74.20.22 Usługi projektowania 
architektonicznego 

  

74.20.22-00.00 Usługi projektowania architektonicznego 71.11.21.0* Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków mieszkalnych 

  71.11.22.0* Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków 
niemieszkalnych 

  71.11.23.0* Usługi architektoniczne związane  
z przywróceniem budynkom charakteru 
historycznego 

  71.11.24.0* Usługi doradcze w zakresie architektury 
74.20.23 Usługi architektoniczne, pozostałe   
74.20.23-00.00 Usługi architektoniczne, pozostałe 71.11.21.0*  
  71.11.22.0*  
  71.11.23.0*  
  71.11.24.0*  
74.20.31 Usługi doradztwa i konsultacji 

inżynierskich 
  

74.20.31-00.00 Usługi doradztwa i konsultacji 
inżynierskich 

71.12.11.0* Usługi doradztwa technicznego 

74.20.32 Usługi projektowania technicznego 
fundamentów i konstrukcji  
w budynkach 

  

74.20.32-00.00 Usługi projektowania technicznego 
fundamentów i konstrukcji  w budynkach 

71.12.12.0* Usługi projektowania technicznego 
budynków 
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74.20.33 Usługi projektowania technicznego 

instalacji mechanicznych  
i elektrycznych w budynkach 

  

74.20.33-00.00 71.12.13.0* Usługi projektowania technicznego 
obiektów energetycznych 

 

Usługi projektowania technicznego 
instalacji mechanicznych  i elektrycznych 
w budynkach 71.12.18.0* Usługi projektowania technicznego 

systemów telekomunikacyjnych 
i nadawczych 

74.20.34 Usługi projektowania technicznego 
obiektów in żynierii l ądowej i wodnej   

  

74.20.34-00.00 Usługi projektowania technicznego 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

71.12.14.0* Usługi projektowania technicznego 
obiektów związanych z transportem 

  71.12.15.0* Usługi projektowania technicznego 
obiektów związanych  
z gospodarowaniem odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne 

  71.12.16.0* Usługi projektowania technicznego 
instalacji wodno-kanalizacyjnych  
i systemów odwadniających 

  71.12.19.0* Usługi projektowania technicznego 
pozostałych przedsięwzięć 

74.20.35 Usługi projektowania technicznego dla 
procesów przemysłowych 
i produkcyjnych 

  

74.20.35-00.00 Usługi projektowania technicznego dla 
procesów przemysłowych  
i produkcyjnych 

71.12.17.0* Usługi projektowania technicznego 
procesów przemysłowych 
i produkcyjnych 

74.20.36 Usługi projektowania technicznego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  

74.20.36-00.00 Usługi projektowania technicznego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

71.12.18.0*  

74.20.37 Usługi in żynierskie pozostałe   
74.20.37-00.00 Usługi inżynierskie pozostałe 71.12.19.0*  
74.20.40 Usługi in żynierskie kompleksowe   

w ramach projektów „pod klucz”   
  

74.20.40-00.00 71.12.11.0* Usługi doradztwa technicznego 
 71.12.12.0* Usługi projektowania technicznego 

budynków 
 71.12.13.0*  
 71.12.14.0*  
 71.12.15.0*  
 71.12.16.0*  
 71.12.17.0*  
 71.12.18.0*  
 71.12.19.0*  
 

Usługi inżynierskie kompleksowe 
w ramach projektów „pod klucz”    

71.12.20.0* Usługi kierowania przedsięwzięciami 
związanymi z obiektami budowlanymi  
i inżynierii lądowej i wodnej 

74.20.51 Usługi planowania urbanistycznego   
74.20.51-00.00 Usługi planowania urbanistycznego 71.11.31.0 Usługi planowania przestrzennego 

terenów miejskich 
  71.11.32.0 Usługi planowania przestrzennego 

terenów wiejskich 
  71.11.33.0 Usługi planowania przestrzennego 

związane z lokalizacją obiektów 
budowlanych 

74.20.52 Usługi architektonicznego 
kształtowania krajobrazu 

  

74.20.52-00.00 Usługi architektonicznego kształtowania 
krajobrazu 

71.11.41.0 Usługi architektonicznego kształtowania 
krajobrazu 

  71.11.42.0 Usługi doradztwa w zakresie 
architektonicznego kształtowania 
krajobrazu 
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74.20.60 Usługi kierowania przedsi ęwzięciami 

związanymi  z obiektami budowlanymi  
i in żynierii l ądowej i wodnej 

  

74.20.60-00.00 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 

  74.90.19.0* Pozostałe usługi doradztwa naukowego  
i technicznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

74.20.71 Usługi geologiczne w zakresie 
naukowych poszukiwa ń złóż 

  

74.20.71-00.00 Usługi geologiczne w zakresie naukowych 
poszukiwań złóż 

71.12.31.0 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii  
i geofizyki 

  71.12.32.0 Usługi w dziedzinie geofizyki 
74.20.72 Usługi wykonywania pomiarów pod 

powierzchni ą ziemi 
  

74.20.72-00.00 Usługi wykonywania pomiarów pod 
powierzchnią ziemi 

71.12.33.0 Usługi w zakresie badania i oceny 
minerałów 

74.20.73 Usługi wykonywania pomiarów 
powierzchni ziemi 

  

74.20.73-00.00 Usługi wykonywania pomiarów 
powierzchni ziemi 

71.12.34.0 Usługi wykonywania pomiarów 
geodezyjnych 

74.20.74 Usługi sporz ądzania map   
74.20.74-00.10 Usługi w zakresie sporządzania map 71.12.35.0 Usługi sporządzania map 
74.20.74-00.20 Usługi w zakresie prognozowania pogody 

i usługi meteorologiczne 
74.90.14.0 Usługi w zakresie prognozowania 

pogody  i usługi meteorologiczne 
74.20.75 Usługi doradztwa technicznego inne 

niż inżynierskie 
  

74.20.75-00.00 Usługi doradztwa technicznego inne niż 
inżynierskie 

74.90.19.0*  

74.30.11 Usługi w zakresie bada ń i analiz składu 
oraz czysto ści substancji 

  

74.30.11-00.00 Usługi w zakresie badań i analiz składu 
oraz czystości substancji 

71.20.11.0 Usługi w zakresie badań i analiz składu 
i czystości substancji 

74.30.12 Usługi w zakresie bada ń i analiz 
właściwo ści fizycznych 

  

74.30.12-00.00 Usługi w zakresie badań i analiz 
właściwości fizycznych 

71.20.12.0 Usługi w zakresie badań i analiz 
właściwości fizycznych 

74.30.13 Usługi w zakresie bada ń i analiz 
zintegrowanych systemów 
mechanicznych i elektrycznych 

  

74.30.13-00.00 Usługi w zakresie badań i analiz 
właściwości zintegrowanych systemów 
mechanicznych i elektrycznych 

71.20.13.0 Usługi w zakresie badań i analiz 
zintegrowanych systemów 
mechanicznych  i elektrycznych 

74.30.14 Usługi przegl ądów technicznych 
pojazdów samochodowych 

  

74.30.14-00.00 Usługi przeglądów technicznych pojazdów 
samochodowych 

71.20.14.0 Usługi w zakresie przeglądów 
technicznych pojazdów 

74.30.15 Usługi przegl ądów technicznych 
pozostałe 

  

74.30.15-00.00 Usługi przeglądów technicznych pozostałe 71.20.19.0* Pozostałe usługi w zakresie badań 
i analiz technicznych 

74.30.16 Usługi w zakresie pozostałych bada ń 
i analiz technicznych  

  

74.30.16-00.00 Usługi w zakresie pozostałych badań 
i analiz technicznych  

71.20.19.0*  

74.40.11 Sprzeda ż miejsca lub czasu na reklam ę 
na zlecenie 
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74.40.11-00.00 Sprzedaż miejsca lub czasu na reklamę 

na zlecenie 
73.12.11.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na 

cele reklamowe w mediach 
drukowanych 

  73.12.12.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub 
czasu na cele reklamowe w radio  
i telewizji 

  73.12.13.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub 
czasu na cele reklamowe w Internecie 

  73.12.14.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na 
cele reklamowe powiązane  
z wydarzeniami 

  73.12.19.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub 
czasu na cele reklamowe w pozostałych 
mediach 

  73.12.20.0 Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca 
lub czasu na cele reklamowe 

74.40.12 Usługi planowania, opracowywania 
i zamieszczania reklam 

  

74.40.12-00.00 73.11.11.0 Kompleksowe usługi reklamowe 
 

Usługi planowania, opracowywania 
i zamieszczania reklam 73.11.12.0 Marketing bezpośredni i reklama 

bezpośrednia 
  73.11.13.0 Projektowanie reklam i rozwijanie idei 

reklamowych 
74.40.13 Usługi reklamowe pozostałe   
74.40.13-00.00 Usługi reklamowe pozostałe 73.11.19.0* Pozostałe usługi reklamowe 
74.40.20 Sprzeda ż miejsca lub czasu na reklam ę 

na zlecenie, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

  

74.40.20-00.00 Sprzedaż miejsca lub czasu na reklamę 
na zlecenie, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

59.11.30.0 Sprzedaż miejsca lub czasu na cele 
reklamowe w filmach, nagraniach wideo  
i programach telewizyjnych 

  73.11.19.0*  
74.50.11 Usługi wyszukiwania osób na 

stanowiska kierownicze 
  

74.50.11-00.00 Usługi wyszukiwania osób na stanowiska 
kierownicze 

78.10.11.0 Usługi wyszukiwania osób na 
stanowiska kierownicze 

74.50.12 Usługi wyszukiwania osób na 
stanowiska biurowego personelu 
pomocniczego i pozostałego personelu 

  

74.50.12-00.00 Usługi wyszukiwania osób na stanowiska 
biurowego personelu pomocniczego  
i pozostałego personelu 

78.10.12.0* Usługi wyszukiwania osób do pracy 
stałej,  z wyłączeniem wyszukiwania 
osób na stanowiska kierownicze 

74.50.21 Usługi udost ępniania pracowników 
biurowych  

  

74.50.21-00.00 Usługi udostępniania pracowników 
biurowych  

78.20.11.0 Usługi świadczone przez agencje pracy 
tymczasowej w zakresie dostarczania 
operatorów komputerowych  
i pracowników telekomunikacyjnych 

  78.20.12.0 Usługi świadczone przez agencje pracy 
tymczasowej w zakresie dostarczania 
pozostałego biurowego personelu 
pomocniczego 

  78.30.11.0 Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem operatorów 
komputerowych i pracowników 
telekomunikacyjnych 

  78.30.12.0 Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem pozostałego 
biurowego personelu pomocniczego 

74.50.22 Usługi udost ępniania pracowników dla 
gospodarstw domowych 
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74.50.22-00.00 Usługi udostępniania pracowników dla 

gospodarstw domowych 
78.20.19.0* Usługi świadczone przez agencje pracy 

tymczasowej w zakresie dostarczania 
pozostałego personelu 

  78.30.19.0* Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem pozostałego 
personelu, gdzie indziej 
niesklasyfikowanego 

74.50.23 Usługi udost ępniania pracowników 
handlowych lub przemysłowych 

  

74.50.23-00.00 Usługi udostępniania pracowników 
handlowych lub przemysłowych 

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 

  78.30.13.0 Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem pracowników 
handlowych 

  78.30.14.0 Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem pracowników 
przemysłowych do prac związanych  
z transportem, magazynowaniem lub 
logistyką 

74.50.24 Usługi udost ępniania personelu 
piel ęgniarskiego 

  

74.50.24-00.00 Usługi udostępniania personelu 
pielęgniarskiego 

78.20.16.0* Usługi świadczone przez agencje pracy 
tymczasowej w zakresie dostarczania 
personelu medycznego 

  78.30.16.0* Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem personelu 
medycznego 

74.50.25 Usługi udost ępniania pracowników 
pozostałych 

  

74.50.25-00.00 Usługi udostępniania pracowników 
pozostałych 

78.20.15.0 Usługi świadczone przez agencje pracy 
tymczasowej w zakresie dostarczania 
pracowników do pracy w hotelarstwie   
i gastronomii 

  78.20.16.0*  
  78.20.19.0* Usługi świadczone przez agencje pracy 

tymczasowej w zakresie dostarczania 
pozostałego personelu 

  78.30.15.0 Pozostałe usługi związane  
z udostępnianiem pracowników do 
pracy w hotelarstwie  i gastronomii 

  78.30.16.0*  
  78.30.19.0*  
74.60.11 Usługi detektywistyczne   
74.60.11-00.00 Usługi detektywistyczne 80.30.10.0 Usługi detektywistyczne 
74.60.12 Usługi doradztwa w zakresie 

bezpiecze ństwa 
  

74.60.12-00.00 Usługi doradcze w zakresie 
bezpieczeństwa 

74.90.15.0 Usługi doradztwa w zakresie 
bezpieczeństwa 

74.60.13 Usługi monitoringu  z wykorzystaniem 
systemów alarmowych 

  

74.60.13-00.00 Usługi monitoringu z wykorzystaniem 
systemów alarmowych 

80.20.10.0* Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi 
systemów bezpieczeństwa 

74.60.14 Usługi zwi ązane z konwojowaniem 
pieni ędzy i kosztowno ści 

  

74.60.14-00.00 Usługi związane z konwojowaniem 
pieniędzy i kosztowności 

80.10.11.0 Usługi ochroniarskie związane  
z transportem pojazdami 
opancerzonymi 

74.60.15 Usługi wartowników i konwojentów   
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74.60.15-00.00 Usługi wartowników i konwojentów 80.10.12.0 Usługi strażników 
74.60.16 Usługi ochroniarskie pozostałe   
74.60.16-00.00 Usługi ochroniarskie pozostałe 80.10.19.0 Pozostałe usługi ochroniarskie 
74.70.11 Usługi dezynfekcji i t ępienia 

szkodników 
  

74.70.11-00.00 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników 81.29.11.0 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników 
74.70.12 Usługi mycia okien   
74.70.12-00.00 Usługi mycia okien 81.22.11.0 Usługi mycia okien 
74.70.13 Usługi sprz ątania tradycyjnego   
74.70.13-00.00 Usługi sprzątania tradycyjnego 81.21.10.0 Usługi niespecjalistycznego sprzątania 

budynków i obiektów przemysłowych 
74.70.14 Usługi sprz ątania specjalistycznego   
74.70.14-00.00 Usługi sprzątania specjalistycznego 81.22.12.0 Usługi sprzątania specjalistycznego 
74.70.15 Usługi czyszczenia pieców  i kominów   
74.70.15-00.00 Usługi czyszczenia pieców i kominów 81.22.13.0 Usługi czyszczenia pieców i kominów 
74.70.16 Usługi sprz ątania i czyszczenia 

obiektów, pozostałe 
  

74.70.16-00.00 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, 
pozostałe 

81.29.19.0 Pozostałe usługi sprzątania 
i czyszczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

74.81.11 Płyty i filmy fotograficzne na świetlone, 
ale niewywołane 

  

74.81.11-00.00 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone, ale 
niewywołane 

74.20.11.0 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone, 
ale niewywołane 

74.81.12 Płyty i filmy fotograficzne na świetlone  
i wywołane  do reprodukcji offsetowej 

  

74.81.12-00.00 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone  
i wywołane do reprodukcji offsetowej 

74.20.12.0 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone 
i wywołane do reprodukcji offsetowej 

74.81.13 Mikrofilmy na świetlone i wywołane   
74.81.13-00.00 Mikrofilmy naświetlone i wywołane 74.20.19.0* Pozostałe płyty i filmy fotograficzne 

naświetlone i wywołane 
74.81.14 Płyty i filmy fotograficzne na świetlone 

i wywołane, pozostałe 
  

74.81.14-00.00 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone 
i wywołane, pozostałe 

74.20.19.0*  

74.81.22 Usługi wykonywania fotografii 
portretowej  

  

74.81.22-00.00 Usługi wykonywania fotografii portretowej 74.20.21.0 Usługi wykonywania fotografii 
portretowej 

74.81.23 Usługi wykonywania fotografii 
reklamowych i podobnych 

  

74.81.23-00.00 Usługi wykonywania fotografii 
reklamowych i podobnych 

74.20.22.0 Usługi wykonywania fotografii 
reklamowych  i podobnych 

74.81.24 Usługi wykonywania fotografii 
obiektów w ruchu 

  

74.81.24-00.00 Usługi wykonywania fotografii obiektów  
w ruchu 

74.20.23.0* Usługi wykonywania fotografii lub 
zapisów wideo takich wydarzeń, jak: 
śluby, wesela, pokazy mody, zawody 
itp. 

74.81.25 Usługi wykonywania fotografii  
z powietrza 

  

74.81.25-00.00 Usługi wykonywania fotografii  z powietrza 74.20.24.0 Usługi wykonywania zdjęć lotniczych 
74.81.26 Usługi wykonywania fotografii 

specjalistycznej pozostałe 
  

74.81.26-00.00 Usługi wykonywania fotografii 
specjalistycznej pozostałe 

74.20.29.0 Pozostałe specjalistyczne usługi 
fotograficzne 

74.81.31 Usługi obróbki fotograficznej   
74.81.31-00.00 Usługi obróbki fotograficznej 74.20.31.0* Usługi obróbki zdjęć 
74.81.32 Usługi obróbki filmów niezwi ązane  

z przemysłem filmowym  i telewizyjnym 
  

74.81.32-00.00 Usługi obróbki filmów niezwiązane   
z przemysłem filmowym i telewizyjnym 

74.20.31.0*  
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74.81.33 Usługi odnawiania, kopiowania 

i retuszowania starych fotografii 
  

74.81.33-00.00 Usługi odnawiania, kopiowania 
i retuszowania starych fotografii 

74.20.32.0 Usługi odnawiania i retuszowania 
fotografii 

74.81.34 Usługi fotograficzne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

74.81.34-00.00 Usługi fotograficzne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

74.20.39.0 Pozostałe usługi fotograficzne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

74.82.10 Usługi zwi ązane z pakowaniem   
74.82.10-00.00 Usługi związane z pakowaniem 82.92.10.0 Usługi związane z pakowaniem 
74.85.11 Usługi przyjmowania telefonów   
74.85.11-00.00 Usługi przyjmowania telefonów 82.99.12.0 Usługi przyjmowania telefonów 
74.85.12 Usługi powielania   
74.85.12-00.00 Usługi powielania 82.19.11.0 Usługi powielania 
74.85.13 Usługi tłumacze ń pisemnych   
74.85.13-00.00 Usługi tłumaczeń pisemnych 74.30.11.0 Usługi tłumaczeń pisemnych 
74.85.14 Usługi tłumacze ń ustnych   
74.85.14-00.00 Usługi tłumaczeń ustnych 74.30.12.0 Usługi tłumaczeń ustnych 
74.85.15 Usługi zwi ązane z pracami 

sekretarskimi pozostałe 
  

74.85.15-00.00 Usługi związane z pracami sekretarskimi 
pozostałe 

82.11.10.0 Usługi związane z administracyjną 
obsługą biura 

  82.19.13.0* Usługi przygotowywania dokumentów 
i pozostałe specjalistyczne usługi 
wspomagające prowadzenie biura 

74.85.20 Usługi zwi ązane z wysyłaniem   
i odbieraniem poczty 

  

74.85.20-00.00 Usługi związane z wysyłaniem  
i odbieraniem poczty 

82.19.12.0 Usługi sporządzania list adresowych 
i obsługa poczty, włączając pocztę 
elektroniczną 

74.86.10 Usługi centrów telefonicznych  
(call center) 

  

74.86.10-00.00 Usługi centrów telefonicznych (call center) 82.20.10.0 Usługi centrów telefonicznych (call 
center) 

74.87.11 Usługi w zakresie oceny zdolno ści 
kredytowej 

  

74.87.11-00.00 Usługi w zakresie oceny zdolności 
kredytowej 

82.91.11.0 Usługi świadczone przez biura 
kredytowe 

74.87.12 Usługi świadczone przez agencje 
inkasa 

  

74.87.12-00.00 Usługi świadczone przez agencje inkasa 82.91.12.0 Usługi świadczone przez agencje 
inkasa 

74.87.13 Usługi opracowywania projektów 
wystroju wn ętrz i dekoracji 

  

74.87.13-00.00 Usługi opracowywania projektów wystroju 
wnętrz i dekoracji 

74.10.11.0 Usługi opracowywania projektów 
wystroju wnętrz i dekoracji 

  74.10.12.0 Usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego 

  74.10.19.0 Usługi w zakresie pozostałego 
specjalistycznego projektowania 

  74.10.20.0 Oryginały projektów 
74.87.14 Usługi po średnictwa komercyjnego  

i wyceny, z wył ączeniem wyceny 
nieruchomo ści  

  

74.87.14-00.00 Usługi pośrednictwa komercyjnego  
i wyceny, z wyłączeniem wyceny 
nieruchomości  

74.90.12.0 Usługi pośrednictwa komercyjnego 
i wyceny, z wyłączeniem wyceny 
nieruchomości  i ubezpieczeń 

74.87.15 Usługi organizowania wystaw, targów 
i kongresów 

  

74.87.15-00.00 Usługi organizowania wystaw, targów 
i kongresów 

82.30.11.0 Usługi związane z organizacją 
kongresów 

  82.30.12.0 Usługi związane z organizacją targów 
i wystaw 
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74.87.16 Usługi doradztwa innego ni ż 

techniczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

74.87.16-00.00 Usługi doradztwa innego niż techniczne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

74.90.13.0 Usługi doradztwa w sprawach 
środowiska naturalnego 

  74.90.19.0* Pozostałe usługi doradztwa naukowego  
i technicznego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

74.87.17 Usługi komercyjne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

74.87.17-00.00 Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

58.11.60.0 Usługi licencyjne związane  
z nabywaniem praw do książek, 
broszur, ulotek, map itp. 

  58.12.30.0 Usługi licencyjne związane  
z nabywaniem praw do korzystania  
z wykazów i list (np. adresowych, 
telefonicznych) 

  58.14.40.0 Usługi licencyjne związane  
z nabywaniem praw do czasopism 
i pozostałych periodyków 

  58.19.30.0 Usługi licencyjne związane  
z nabywaniem praw do pozostałych 
wyrobów drukowanych 

  58.21.40.0 Usługi licencyjne związane  
z nabywaniem praw do korzystanie 
z gier komputerowych 

  58.29.50.0 Usługi licencyjne związane  
z nabywaniem praw do korzystania 
z programów komputerowych 

  59.20.40.0 Udzielanie licencji na korzystanie 
z praw do oryginałów nagrań 
dźwiękowych  i muzycznych 

  63.99.10.0 Usługi w zakresie informacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  63.99.20.0 Oryginały opracowanych relacji lub 
informacji 

  74.90.20.0* Pozostałe usługi profesjonalne, 
techniczne  i handlowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  77.40.11.0 Dzierżawa praw do korzystania 
z efektów prac badawczo-rozwojowych 

  77.40.12.0 Dzierżawa praw do korzystania ze 
znaków towarowych i franczyzy 

  77.40.13.0 Dzierżawa praw do badania i oceny 
minerałów 

  77.40.19.0 Dzierżawa praw do korzystania 
z pozostałej własności intelektualnej 
i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim 

  82.99.11.0 Usługi sporządzania stenotypii 
i protokołów 

  82.99.19.0* Pozostałe różne usługi wspomagające 
działalność komercyjną, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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SEKCJA L  SEKCJE: L, O, Q*, R, N* 
75.11.11 Usługi ustawodawcze  i wykonawcze 

administracji publicznej 
  

75.11.11-00.10 Usługi ustawodawcze i wykonawcze 
naczelnych i centralnych organów 
administracji publicznej 

84.11.11.0* Usługi ustawodawcze i wykonawcze 

75.11.11-00.20 Usługi ustawodawcze i wykonawcze 
terenowych organów administracji 
publicznej 

84.11.11.0*  

75.11.12 Usługi finansowe i podatkowe 
administracji publicznej 

  

75.11.12-00.10 Usługi ściągania podatków przez urzędy 
publiczne 

84.11.12.0* Usługi finansowe i podatkowe 

75.11.12-00.20 Usługi w zakresie publicznej kontroli 
ściągania podatków 

84.11.12.0*  

75.11.12-00.30 Usługi pobierania ceł przez urzędy 
publiczne 

84.11.12.0*  

75.11.12-00.40 Usługi publicznej kontroli pobierania ceł 84.11.12.0*  
75.11.12-00.50 Usługi zarządzania skarbem państwa 84.11.12.0*  
75.11.12-00.60 Usługi kontroli zarządzania skarbem 

państwa 
84.11.12.0*  

75.11.12-00.90 Usługi finansowe i podatkowe 
administracji publicznej, pozostałe 

84.11.12.0*  

75.11.13 Usługi w zakresie planowania 
społeczno-gospodarczego oraz usługi 
statystyczne administracji publicznej 

  

75.11.13-00.00 Usługi w zakresie planowania społeczno-
gospodarczego oraz usługi statystyczne 
administracji publicznej 

84.11.13.0 Usługi planowania  
społeczno-gospodarczego oraz usługi 
statystyczne 

75.11.14 Usługi rz ądu na rzecz bada ń 
podstawowych  

  

75.11.14-00.00 Usługi rządu na rzecz badań 
podstawowych  

84.11.14.0 Usługi rządu na rzecz badań 
podstawowych 

75.11.15 Usługi administracyjne rz ądu, 
pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

75.11.15-00.00 Usługi administracyjne rządu, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

84.11.19.0 Pozostałe usługi kierowania 
podstawowymi rodzajami działalności 
publicznej 

75.12.11 Usługi administracji publicznej 
w zakresie edukacji 

  

75.12.11-00.00 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
edukacji 

84.12.11.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie edukacji 

75.12.12 Usługi administracji publicznej 
w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

  

75.12.12-00.00 Usługi administracji publicznej w zakresie 
ochrony zdrowia ludzkiego 

84.12.12.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie ochrony zdrowia 

75.12.13 Usługi administracji publicznej  
w zakresie mieszkalnictwa oraz 
działalno ści komunalnej 

  

75.12.13-00.10 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
mieszkalnictwa 

84.12.13.0* Usługi administracji publicznej  
w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

75.12.13-00.20 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
działalności komunalnej  

84.12.13.0*  

75.12.14 Usługi administracji publicznej   
w zakresie rekreacji i wypoczynku, 
kultury i religii 

  

75.12.14-00.10 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
rekreacji i wypoczynku 

84.12.14.0* Usługi administracji publicznej  
w zakresie rekreacji, kultury i religii 

75.12.14-00.20 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
kultury 

84.12.14.0*  



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 439

PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
75.12.14-00.30 Usługi administracji publicznej  w zakresie 

religii 
84.12.14.0* Usługi administracji publicznej  

w zakresie rekreacji, kultury i religii 
75.13.11 Usługi administracji publicznej   

w zakresie rolnictwa, le śnictwa, 
rybołówstwa i my ślistwa 

  

75.13.11-00.00 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa  
i myślistwa 

84.13.11.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie rolnictwa, leśnictwa, 
rybołówstwa i myślistwa 

75.13.12 Usługi administracji publicznej,   
w zakresie gospodarki paliwowej  
i energetycznej 

  

75.13.12-00.00 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
gospodarki paliwowej  i energetycznej 

84.13.12.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie gospodarki paliwowej 
i energetycznej 

75.13.13 Usługi administracji publicznej  
w zakresie zasobów mineralnych 
i górnictwa, produkcji i budownictwa 

  

75.13.13-00.10 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
zasobów mineralnych  i górnictwa 

84.13.13.0* Usługi administracji publicznej  
w zakresie zasobów mineralnych  
i górnictwa, produkcji i budownictwa 

75.13.13-00.20 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
produkcji 

84.13.13.0*  

75.13.13-00.30 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
budownictwa 

84.13.13.0*  

75.13.14 Usługi administracji publicznej  
w zakresie transportu i ł ączno ści 

  

75.13.14-00.10 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
łączności 

82.99.19.0* Pozostałe różne usługi wspomagające 
działalność komercyjną, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  84.13.14.0* Usługi administracji publicznej  
w zakresie transportu i łączności 

75.13.14-00.20 82.99.19.0*  
 

Usługi administracji publicznej  w zakresie 
transportu 84.13.14.0*  

75.13.15 Usługi administracji publicznej  
w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, 
hotelarstwa i gastronomii 

  

75.13.15-00.00 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa  
i gastronomii 

84.13.15.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, 
hotelarstwa i gastronomii 

75.13.16 Usługi administracji publicznej  
w zakresie turystyki 

  

75.13.16-00.00 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
turystyki 

84.13.16.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie turystyki 

75.13.17 Usługi administracji publicznej   
w zakresie wielokierunkowych 
programów rozwoju 

  

75.13.17-00.00 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
wielokierunkowych programów rozwoju 

84.13.17.0 Usługi administracji publicznej  
w zakresie wielokierunkowych 
programów rozwoju 

75.13.18 Usługi administracji publicznej   
o charakterze ogólnym w zakresie 
gospodarki, handlu i polityki 
zatrudnienia 

84.13.18.1* Usługi administracji publicznej  
w zakresie prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego 

75.13.18-00.10 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
polityki zatrudnienia 

84.13.18.9* Pozostałe usługi administracji 
publicznej o charakterze ogólnym 
w zakresie gospodarki, handlu i polityki 
zatrudnienia 

75.13.18-00.20 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
zapobiegania praktykom 
monopolistycznym 

84.13.18.9*  

75.13.18-00.30 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
patentów i znaków handlowych 

84.13.18.9*  

75.13.18-00.40 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
handlu zagranicznego  i rynku 
towarowego 

84.13.18.9*  
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75.13.18-00.50 Usługi administracji publicznej  w zakresie 

rynku papierów wartościowych 
84.13.18.9* Pozostałe usługi administracji 

publicznej o charakterze ogólnym  
w zakresie gospodarki, handlu i polityki 
zatrudnienia 

75.13.18-00.60 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
kierowania wzrostem gospodarczym  
i promocją 

84.13.18.9*  

75.13.18-00.70 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
kontroli działalności gospodarczej, na 
której wykonywanie wydawane są licencje 

84.13.18.9*  

75.13.18-00.80 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
miar, probiernictwa oraz normalizacji 

84.13.18.9*  

75.13.18-00.90 Usługi administracji publicznej  w zakresie 
gospodarki jako całości  i opłacalności 
gospodarowania, pozostałe 

84.13.18.9*  

75.14.11 Usługi w zakresie polityki personalnej 
o charakterze ogólnym świadczone na 
rzecz administracji publicznej 

  

75.14.11-00.00 Usługi w zakresie polityki personalnej  
o charakterze ogólnym świadczone na 
rzecz administracji publicznej 

84.11.21.0 Usługi pomocnicze w zakresie polityki 
personalnej świadczone na rzecz rządu 

75.14.12 Usługi o charakterze ogólnym 
świadczone na rzecz administracji 
publicznej, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

75.14.12-00.00 Usługi o charakterze ogólnym świadczone 
na rzecz administracji publicznej, 
pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

68.32.13.0* Usługi zarządzania nieruchomościami 
niemieszkalnymi świadczone na 
zlecenie 

  81.10.10.0* Usługi pomocnicze związane  
z utrzymaniem porządku 

  84.11.29.0 Pozostałe usługi pomocnicze 
świadczone na rzecz rządu 

  91.01.12.0* Usługi archiwów 
75.21.11 Usługi misji dyplomatycznych 

i konsularnych znajduj ących si ę za 
granic ą lub przy siedzibach organizacji 
międzynarodowych oraz usługi 
informacyjne i kulturalne świadczone 
za granic ą 

  

75.21.11-00.00 Usługi misji dyplomatycznych  
i konsularnych znajdujących się za 
granicą lub przy siedzibach organizacji 
międzynarodowych oraz usługi 
informacyjne i kulturalne świadczone za 
granicą 

84.21.11.0 Usługi związane ze sprawami 
zagranicznymi oraz usługi misji 
dyplomatycznych i konsularnych 
znajdujących się za granicą 

75.21.12 Usługi zwi ązane z zagraniczn ą pomoc ą 
gospodarcz ą 

  

75.21.12-00.00 Usługi administracji publicznej w zakresie 
zagranicznej pomocy gospodarczej 

84.21.12.0 Usługi związane z zagraniczną pomocą 
gospodarczą 

  88.99.19.0* Pozostałe usługi pomocy społecznej 
bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

75.21.13 Usługi zwi ązane z zagraniczn ą pomoc ą 
wojskow ą 

  

75.21.13-00.00 Usługi administracji publicznej w zakresie 
zagranicznej pomocy wojskowej 

84.21.13.0 Usługi związane z zagraniczną pomocą 
wojskową 

75.22.11 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej   
75.22.11-00.00 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej 84.22.11.0 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej 
75.22.12 Usługi w dziedzinie obrony cywilnej   
75.22.12-00.00 Usługi w dziedzinie obrony cywilnej 84.22.12.0 Usługi w dziedzinie obrony cywilnej 
75.23.11 Usługi s ądów i prokuratury   
75.23.11-00.00 Usługi sądów i prokuratury 84.23.11.0 Usługi sądów i prokuratury 
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PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
75.23.12 Usługi zwi ązane z ograniczaniem 

wolno ści lub resocjalizacj ą 
przest ępców 

  

75.23.12-00.10 Usługi ośrodków resocjalizacyjnych,  
w tym również dla nieletnich 

84.23.12.0* Usługi związane z ograniczaniem 
wolności lub resocjalizacją przestępców 

75.23.12-00.20 Usługi zakładów karnych 84.23.12.0*  
75.24.11 Usługi policyjne   
75.24.11-00.00 Usługi policyjne 84.24.11.0 Usługi policyjne 
75.24.12 Usługi zwi ązane ze sprawami porz ądku 

i bezpiecze ństwa publicznego, 
pozostałe 

  

75.24.12-00.00 Usługi administracji publicznej w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, pozostałe 

84.24.19.0 Pozostałe usługi związane ze sprawami 
porządku i bezpieczeństwa publicznego 

75.25.11 Usługi zwi ązane ze zwalczaniem 
pożarów i zapobieganiem po żarom 

  

75.25.11-00.00 Usługi związane ze zwalczaniem pożarów 
i zapobieganiem pożarom 

84.25.11.0 Usługi związane ze zwalczaniem 
pożarów i zapobieganiem pożarom 

75.25.12 Usługi ochrony cywilnej, pozostałe   
75.25.12-00.00 Usługi w zakresie innych akcji 

ratunkowych finansowanych przez 
państwo 

84.25.19.0 Pozostałe usługi ochrony 
przeciwpożarowej 

75.30.11 Usługi w zakresie zasiłków 
chorobowych, macierzy ńskich lub za 
czasow ą niezdolno ść do pracy 

  

75.30.11-00.00 Usługi w zakresie zasiłków chorobowych, 
macierzyńskich lub za czasową 
niezdolność do pracy 

84.30.11.0 Usługi w zakresie obowiązkowych 
zabezpieczeń społecznych dotyczących 
zasiłków chorobowych, macierzyńskich 
lub za czasową niezdolność do pracy 

75.30.12 Usługi zabezpieczenia emerytalnego  
i rentowego dla pracowników i dla 
pozapracowniczych grup ludno ści; 
zasiłki piel ęgnacyjne dla emerytów  
i rencistów  

  

75.30.12-00.00 Usługi zabezpieczenia emerytalnego  
i rentowego dla pracowników 
i pozapracowniczych grup ludności; zasiłki 
pielęgnacyjne dla emerytów  i rencistów  

84.30.12.0 Usługi zabezpieczenia emerytalnego 
i rentowego dla pracowników 
i pozapracowniczych grup ludności; 
zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów 
i rencistów  

75.30.13 Świadczenia dla bezrobotnych   
75.30.13-00.00 Świadczenia dla bezrobotnych 84.30.13.0 Usługi w zakresie obowiązkowych 

zabezpieczeń społecznych dotyczących 
świadczeń dla bezrobotnych 

75.30.14 Zasiłki rodzinne i zasiłki dla dzieci   
75.30.14-00.00 Zasiłki rodzinne i zasiłki dla dzieci 84.30.14.0 Usługi w zakresie obowiązkowych 

zabezpieczeń społecznych dotyczących 
zasiłków rodzinnych i zasiłków dla 
dzieci 
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 PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA M  SEKCJA P* 
80.10.11 Usługi przedszkoli    
80.10.11-00.00 85.10.10.0 Wychowanie przedszkolne 
 

Usługi przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, włączając szkolnictwo 
specjalne 

85.60.10.0* Usługi wspomagające edukację 

80.10.12 Usługi szkolnictwa podstawowego    
80.10.12-00.00 85.20.11.0* Usługi szkół podstawowych on-line 
 

Usługi szkolnictwa podstawowego, 
włączając szkolnictwo specjalne 85.20.12.0* Usługi szkół podstawowych,  

z wyłączeniem usług szkół 
podstawowych on-line 

  85.60.10.0*  
80.21.11 Usługi w zakresie pierwszego poziomu 

szkolnictwa ogólnokształc ącego 
średniego 

85.60.10.0*  

80.21.11-00.10 85.31.11.0 Usługi gimnazjów on-line 
 

Usługi szkolnictwa gimnazjalnego, 
włączając szkolnictwo specjalne 85.31.12.0 Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług 

gimnazjów on-line 
80.21.11-00.20 85.20.11.0*  
 

Usługi szkolnictwa artystycznego 
niedające uprawnień zawodowych 85.20.12.0*  

80.21.12 Usługi w zakresie drugiego poziomu 
szkolnictwa ogólnokształc ącego 
średniego 

85.60.10.0*  

80.21.12-00.00 85.31.13.1 Usługi liceów ogólnokształcących  
on-line 

 

Usługi licealnego szkolnictwa 
ogólnokształcącego, włączając 
szkolnictwo specjalne 85.31.14.1 Usługi liceów ogólnokształcących,  

z wyłączeniem usług liceów 
ogólnokształcących on-line 

80.22.10 Usługi w zakresie szkolnictwa 
zawodowego i technicznego 

85.60.10.0*  

80.22.10-00.10 Usługi zasadniczego szkolnictwa 
zawodowego 

85.32.11.0* Usługi zasadniczych szkół zawodowych  
on-line 

  85.32.12.2* Usługi szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy 

80.22.10-00.20 Usługi szkół artystycznych 85.32.13.0* Usługi techników on-line 
  85.32.14.0* Usługi techników, z wyłączeniem usług 

techników on-line 
80.22.10-00.30 Usługi szkolnictwa ogólnozawodowego 85.31.13.2 Usługi liceów profilowanych on-line 
  85.31.14.2 Usługi liceów profilowanych,  

z wyłączeniem usług liceów 
profilowanych on-line 

80.22.10-00.40 Usługi szkolnictwa zawodowego  85.32.13.0*  
  85.32.14.0*  
80.22.10-00.50 85.32.11.0*  
 

Usługi placówek kształcenia praktycznego 
dla młodzieży 85.32.12.2*  

80.22.10-00.90 85.32.11.0*  
 85.32.12.1* Usługi zasadniczych szkół 

zawodowych, z wyłączeniem usług 
zasadniczych szkół zawodowych  
on-line 

 

Usługi pozostałego szkolnictwa 
zawodowego i technicznego 

85.32.12.2*  
80.30.11 Usługi zawodowego szkolnictwa 

pomaturalnego i policealnego  
85.60.10.0*  
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 PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
80.30.11-00.10 Usługi zawodowego szkolnictwa 

pomaturalnego i policealnego 
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 

80.30.11-00.20 Usługi kolegiów nauczycielskich  
i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych 

85.42.11.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli  
i kolegiów pracowników służb 
społecznych on-line 

  85.42.12.1 Usługi zakładów kształcenia 
nauczycieli, z wyłączeniem usług 
zakładów kształcenia nauczycieli  
on-line 

  85.42.12.2 Usługi kolegiów pracowników służb 
społecznych, z wyłączeniem usług 
kolegiów pracowników służb 
społecznych on-line 

80.30.12 Usługi szkolnictwa wy ższego    
80.30.12-00.00 Usługi szkolnictwa wyższego 85.42.11.2 Usługi szkół wyższych w zakresie 

studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich on-line 

  85.42.12.3 Usługi szkół wyższych w zakresie 
studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich, z wyłączeniem 
usług szkół wyższych on-line 

  85.42.13.0 Usługi szkół wyższych w zakresie 
studiów drugiego stopnia on-line 

  85.42.14.0 Usługi szkół wyższych w zakresie 
studiów drugiego stopnia,  
z wyłączeniem usług szkół wyższych 
on-line 

  85.42.15.0 Usługi szkół wyższych w zakresie 
studiów trzeciego stopnia on-line  
(studia doktoranckie) 

  85.42.16.0 Usługi szkół wyższych w zakresie 
studiów trzeciego stopnia (studia 
doktoranckie), z wyłączeniem usług 
szkół wyższych on-line 

80.41.11 Usługi świadczone przez szkoły nauki 
jazdy samochodowej 

  

80.41.11-00.00 Usługi świadczone przez szkoły nauki 
jazdy samochodowej 

85.53.11.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki 
jazdy 

80.41.12 Usługi świadczone przez szkoleniowe 
ośrodki nauki pilota żu lub żeglarstwa 

  

80.41.12-00.00 Usługi świadczone przez szkoleniowe 
ośrodki nauki pilotażu lub żeglarstwa 

85.53.12.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki 
pilotażu lub żeglarstwa 

80.42.10 Usługi kształcenia dorosłych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

80.42.10-00.10 Usługi nauczania języków obcych 
 

85.59.11.0* Usługi nauczania języków obcych 
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 PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
80.42.10-00.20 Usługi kształcenia ustawicznego 

dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
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 

  85.32.13.0* Usługi techników on-line 
  85.32.14.0* Usługi techników, z wyłączeniem usług 

techników on-line 
  85.59.12.0 Kursy komputerowe 
  85.59.13.1 Usługi w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 
  85.59.13.2 Pozostałe usługi w zakresie 

doskonalenia zawodowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  85.51.10.0* Usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych  i rekreacyjnych 

80.42.20 Usługi w zakresie pozostałych form 
kształcenia 

  

80.42.20-00.00 Usługi w zakresie pozostałych form 
kształcenia 

85.52.12.0 Usługi świadczone przez szkoły 
muzyczne  i nauczycieli muzyki 

  85.52.13.0 Usługi świadczone przez szkoły sztuk 
pięknych 

  85.59.11.0* Usługi nauczania języków obcych 
  85.52.19.0 Usługi w zakresie pozostałych 

pozaszkolnych form edukacji 
artystycznej 

  85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 



Klucz powi ązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 

 445

 
PKWiU 2004  PKWiU 2008  

Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA N    SEKCJE:  M*, P*,  Q*  
85.11.11 Usługi szpitalne chirurgiczne   
85.11.11-00.00 Usługi szpitalne chirurgiczne 86.10.11.0 Usługi szpitalne chirurgiczne 
85.11.12 Usługi szpitalne ogólnomedyczne   
85.11.12-00.00 Usługi szpitalne ogólnomedyczne 86.10.15.0 Pozostałe usługi szpitalne świadczone 

przez lekarzy medycyny 
85.11.13 Usługi szpitalne ginekologiczne 

i poło żnicze 
  

85.11.13-00.00 Usługi szpitalne ginekologiczne 
i położnicze 

86.10.12.0 Usługi szpitalne ginekologiczne  
i położnicze 

85.11.14 Usługi szpitalne rehabilitacyjne   
85.11.14-00.00 Usługi szpitalne rehabilitacyjne 86.10.13.0 Usługi szpitalne rehabilitacyjne 
85.11.15 Usługi szpitalne psychiatryczne   
85.11.15-00.00 Usługi szpitalne psychiatryczne 86.10.14.0 Usługi szpitalne psychiatryczne 
85.11.16 Usługi szpitalne pozostałe   
85.11.16-00.00 Usługi szpitalne pozostałe 86.10.19.0 Pozostałe usługi świadczone przez 

szpitale 
  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 

85.12.11 Konsultacje i leczenie prowadzone 
przez lekarzy ogólnych i rodzinnych  

  

85.12.11-00.00 Konsultacje i leczenie prowadzone przez 
lekarzy ogólnych i rodzinnych  

86.21.10.0 Usługi w zakresie ogólnej praktyki 
lekarskiej 

85.12.12 Konsultacje i leczenie prowadzone 
przez lekarzy specjalistów i chirurgów 

  

85.12.12-00.00 Konsultacje i leczenie prowadzone przez 
lekarzy specjalistów i chirurgów 

86.22.11.0 Usługi w zakresie analizy i opisywania 
obrazów medycznych 

  86.22.19.0 Pozostałe usługi w zakresie 
specjalistycznej praktyki lekarskiej 

85.13.11 Usługi w zakresie ortodoncji   
85.13.11-00.00 Usługi w zakresie ortodoncji 86.23.11.0 Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej 
85.13.12 Usługi stomatologiczne pozostałe   
85.13.12-00.00 Usługi stomatologiczne pozostałe 86.23.19.0 Pozostałe usługi w zakresie praktyki 

dentystycznej 
85.14.11 Usługi poło żnych   
85.14.11-00.00 Usługi położnych 86.90.11.0 Usługi świadczone przez położne 
85.14.12 Usługi piel ęgniarek   
85.14.12-00.00 Usługi pielęgniarek 86.90.12.0 Usługi świadczone przez pielęgniarki 
85.14.13 Usługi świadczone przez 

fizjoterapeutów i personel 
paramedyczny, wł ączając usługi 
homeopatyczne i podobne,   
z wył ączeniem usług świadczonych 
przez lekarzy medycyny 

  

85.14.13-00.10 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów  86.90.13.0 Usługi świadczone przez 
fizjoterapeutów 

85.14.13-00.20 85.60.10.0* Usługi wspomagające edukację 
 

Usługi świadczone przez 
psychoterapeutów i psychologów  86.90.18.0 Usługi w zakresie zdrowia 

psychicznego świadczone przez 
psychologów  i psychoterapeutów 

  87.20.11.0*  
  87.20.12.0*  
  88.99.1* Pozostałe usługi pomocy społecznej 

bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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PKWiU 2004  PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
85.14.13-00.30 Usługi świadczone przez personel 

paramedyczny, włączając usługi 
homeopatyczne i podobne, z wyłączeniem 
usług świadczonych przez lekarzy 
medycyny 

86.90.19.0* Pozostałe usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

 85.14.14 Usługi ambulansów wypadkowych   
85.14.14-00.00 Usługi ambulansów wypadkowych 86.90.14.0 Usługi pogotowia ratunkowego, 

włączając usługi zespołów ratownictwa 
medycznego 

85.14.15 Usługi w zakresie ochrony zdrowia 
świadczone w obiektach 
zapewniaj ących pacjentom 
zakwaterowanie innych ni ż szpitale 

  

85.14.15-00.00 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej   
z zakwaterowaniem zapewniającej 
opiekę pielęgniarską 

 

Usługi w zakresie ochrony zdrowia 
świadczone w obiektach zapewniających 
pacjentom zakwaterowanie innych niż 
szpitale 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 

  87.30.11.0* Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone przez 
domy opieki osobom w podeszłym 
wieku 

  87.30.12.0* Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone przez 
domy opieki dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej 

  87.30.13.0* Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone przez 
domy opieki osobom dorosłym 
niepełnosprawnym 

85.14.16 Usługi świadczone przez laboratoria 
medyczne 

  

85.14.16-00.00 Usługi świadczone przez laboratoria 
medyczne 

86.90.15.0 Usługi świadczone przez medyczne 
laboratoria diagnostyczne 

85.14.17 Usługi świadczone przez banki krwi, 
spermy i organów przeznaczonych do 
transplantacji 

  

85.14.17-00.00 Usługi świadczone przez banki krwi, 
spermy i organów przeznaczonych do 
transplantacji oraz usługi zbioru moczu 
kobiecego do produkcji leków 
hormonalnych 

86.90.16.0 Usługi świadczone przez banki krwi, 
spermy i organów przeznaczonych do 
transplantacji 

85.14.18 Usługi w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

85.14.18-00.00 Usługi w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

86.90.17.0 Usługi diagnozowania za pomocą 
obrazu (np. rentgenowskiego), bez 
interpretacji 

  86.90.19.0* Pozostałe usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

85.20.11 Usługi weterynaryjne dla zwierz ąt 
domowych 

  

85.20.11-00.00 Usługi weterynaryjne dla zwierząt 
domowych 

75.00.11.0 Usługi weterynaryjne dla zwierząt 
domowych 

85.20.12 Usługi weterynaryjne pozostałe   
85.20.12-00.10 Usługi weterynaryjne dla zwierząt 

gospodarskich 
75.00.12.0 Usługi weterynaryjne dla zwierząt 

gospodarskich 
85.20.12-00.90 Usługi weterynaryjne pozostałe 75.00.19.0 Pozostałe usługi weterynaryjne 
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
85.31.11 Usługi pomocy społecznej  

z zakwaterowaniem świadczone 
osobom starym  

  

85.31.11-00.00 Usługi opieki społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone osobom 
starym 

87.30.11.0* Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone przez 
domy opieki osobom w podeszłym 
wieku 

85.31.12 Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone 
osobom niepełnosprawnym fizycznie 
lub upo śledzonym umysłowo 

  

85.31.12-00.10 Usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem świadczone osobom 
niepełnosprawnym fizycznie  

87.30.12.0* Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone przez 
domy opieki dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej 

  87.30.13.0* Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone przez 
domy opieki osobom dorosłym 
niepełnosprawnym 

85.31.12-00.20 Usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem świadczone osobom 
upośledzonym umysłowo 

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 

85.31.13 Usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem świadczone 
dzieciom i młodym osobom  

  

85.31.13-00.00 Usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem świadczone dzieciom 
i młodym osobom  

87.90.11.0* Pozostałe usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem świadczone 
dzieciom i młodzieży 

85.31.14 Usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem świadczone 
pozostałym osobom  

  

85.31.14-00.00 Usługi pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem świadczone 
pozostałym osobom  

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 

85.31.15 Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem pozostałe 

  

85.31.15-00.00 87.20.11.0*  
 87.20.12.0*  
 

Usługi pomocy społecznej  
z zakwaterowaniem pozostałe 

87.90.11.0*  
  87.90.12.0*  
85.32.11 Usługi dziennej pomocy społecznej dla 

dzieci, z wył ączeniem pomocy dziennej 
dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie 
lub upo śledzonych umysłowo  

  

85.32.11-00.00 88.91.11.0 Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania w zakresie opieki 
dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem 
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

 

Usługi dziennej pomocy wychowawczej 
i społecznej dla dzieci, z wyłączeniem 
pomocy dziennej dla dzieci 
niepełnosprawnych fizycznie lub 
upośledzonych umysłowo  88.91.13.0 Usługi pomocy społecznej bez 

zakwaterowania świadczone przez 
opiekunki do dzieci 

85.32.12 Usługi dziennej pomocy społecznej dla 
dzieci i młodzie ży niepełnosprawnej 
fizycznie lub upo śledzonej umysłowo  
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
85.32.12-00.00 Usługi dziennej pomocy wychowawczej 

i społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej fizycznie lub 
upośledzonej umysłowo  

88.91.12.0 Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania w zakresie opieki 
dziennej nad dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną 

85.32.13 Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

85.32.13-00.00 85.60.10.0* Usługi wspomagające edukację 
 

Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 88.99.11.0 Usługi pomocy społecznej bez 

zakwaterowania w zakresie 
poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

85.32.14 Usługi pomocy społecznej dora źne   
85.32.14-00.00 Usługi pomocy społecznej doraźne 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 

  88.99.12.0 Usługi pomocy społecznej doraźnej bez 
zakwaterowania 

85.32.15 Usługi pomocy społecznej zwi ązane 
z przystosowaniem zawodowym 

  

85.32.15-00.00 Usługi pomocy społecznej związane 
z przystosowaniem zawodowym 

88.10.13.0 Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania związane  
z przystosowaniem zawodowym dla 
osób niepełnosprawnych 

  88.99.13.0 Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania związane  
z przystosowaniem zawodowym dla 
osób bezrobotnych 

85.32.16 Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

85.32.16-00.00 Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

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 

  88.99.19.0* Pozostałe usługi pomocy społecznej 
bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  

Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA O   SEKCJE: E*  J*  M*  N*  P*  R*  S*  
90.01.11 Usługi w zakresie odprowadzania 

i oczyszczania ścieków 
  

90.01.11-00.00 Usługi w zakresie gromadzenia, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków  

37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem  
i oczyszczaniem ścieków 

90.01.12 Usługi w zakresie opró żniania 
i czyszczenia szamb i dołów gnilnych 

  

90.01.12-00.00 Usługi w zakresie opróżniania 
i czyszczenia szamb i dołów gnilnych 

37.00.12.0 Usługi związane z opróżnianiem szamb  
i dołów gnilnych 

90.01.20 Osady ze ścieków kanalizacyjnych    
90.01.20-00.00 Osady ze ścieków kanalizacyjnych 37.00.20.0 Osady ze ścieków kanalizacyjnych 
90.02.11 Usługi w zakresie gromadzenia 

i wywozu odpadów 
  

90.02.11-00.00 Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu 
odpadów 

38.11.11.0 Usługi związane ze zbieraniem 
odpadów komunalnych innych niż 
niebezpieczne nadających się do 
recyklingu 

  38.11.19.0 Usługi związane ze zbieraniem 
pozostałych odpadów innych niż 
niebezpieczne nadających się do 
recyklingu 

  38.11.21.0* Usługi związane ze zbieraniem 
odpadów komunalnych innych niż 
niebezpieczne nienadających się do 
recyklingu 

  38.11.29.0 Usługi związane ze zbieraniem 
pozostałych odpadów innych niż 
niebezpieczne nienadających się do 
recyklingu 

  38.11.39.0* Pozostałe odpady inne niż 
niebezpieczne nienadające się do 
recyklingu 

  38.11.41.0* Statki i pozostałe konstrukcje pływające 
przeznaczone do złomowania 

  38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania 
inne niż statki i pozostałe konstrukcje 
pływające 

  38.11.51.0* Odpady szklane 
  38.11.59.0* Pozostałe odpady inne niż 

niebezpieczne nadające się do 
recyklingu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  38.11.61.0 Usługi związane z infrastrukturą 
przeznaczoną do przemieszczania 
odpadów innych niż niebezpieczne 
nadających się do recyklingu 

  38.11.69.0 Usługi związane z infrastrukturą 
przeznaczoną do przemieszczania 
pozostałych odpadów innych niż 
niebezpieczne 

  38.12.11.0 Usługi związane ze zbieraniem 
niebezpiecznych odpadów szpitalnych   
i innych odpadów stwarzających 
zagrożenie biologiczne 

  38.12.12.0 Usługi związane ze zbieraniem 
pozostałych niebezpiecznych odpadów 
przemysłowych 

  38.12.13.0 Usługi związane ze zbieraniem 
niebezpiecznych odpadów 
komunalnych 

  38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą 
przeznaczoną do przemieszczania 
odpadów niebezpiecznych nadających 
się do recyklingu 
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Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
90.02.12 Usługi w zakresie spalania odpadów   
90.02.12-00.00 Usługi w zakresie spalania odpadów 38.11.39.0* Pozostałe odpady inne niż 

niebezpieczne nienadające się do 
recyklingu 

  38.21.23.0 Usługi związane ze spalaniem odpadów 
innych niż niebezpieczne 

 90.02.13 Usługi w zakresie gromadzenia 
i wywozu odpadów, pozostałe 

  

90.02.13-00.00 38.11.39.0*  
 38.11.51.0* Odpady szklane 
 

Usługi w zakresie gromadzenia  i wywozu 
odpadów, pozostałe 

38.11.59.0* Pozostałe odpady inne niż 
niebezpieczne nadające się do 
recyklingu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów 
innych niż niebezpieczne w celu ich 
ostatecznego usunięcia 

  38.21.21.0 Usługi związane ze składowiskami 
odpadów spełniającymi określone 
normy prawne i wymogi sanitarne 

  38.21.22.0 Usługi związane z pozostałymi 
składowiskami odpadów 

  38.21.29.0 Pozostałe usługi związane  
z usuwaniem odpadów innych niż 
niebezpieczne 

90.02.14 Usługi specjalistyczne zwi ązane 
z zagospodarowaniem odpadów 

  

90.02.14-00.00 38.11.51.0*  
 38.11.59.0*  
 

Usługi specjalistyczne związane 
z zagospodarowaniem odpadów 
  38.12.23.0* Pozostałe niebezpieczne odpady 

szpitalne 
  38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające 

metal 
  38.12.29.0* Pozostałe odpady niebezpieczne 
  38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem 

pozostałych odpadów niebezpiecznych 
  38.22.21.0* Usługi związane z unieszkodliwianiem 

odpadów promieniotwórczych 
  38.22.29.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem 

pozostałych odpadów niebezpiecznych 
90.02.20 Odpady komunalne   
90.02.20-00.00 Odpady komunalne 38.11.31.0 Odpady komunalne inne niż 

niebezpieczne nienadające się do 
recyklingu 

  38.11.51.0*  
  38.11.59.0*  
90.03.11 Usługi w zakresie uzdatniania, 

odka żania i oczyszczania gleby  i wody  
  

90.03.11-00.00 Usługi w zakresie uzdatniania, odkażania 
i oczyszczania gleby i wody  

39.00.11.0 Usługi związane z odkażaniem  
i czyszczeniem gleby i wód gruntowych 

90.03.12 Usługi w zakresie oczyszczania 
zanieczyszczonych wód 
powierzchniowych 

  

90.03.12-00.00 Usługi w zakresie oczyszczania 
zanieczyszczonych wód 
powierzchniowych 

39.00.12.0 Usługi związane z odkażaniem 
i czyszczeniem wód powierzchniowych 

90.03.13 Usługi sanitarne i pokrewne, pozostałe   
90.03.13-00.10 Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów 

i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu 
38.11.21.0* Usługi związane ze zbieraniem 

odpadów komunalnych innych niż 
niebezpieczne nienadających się do 
recyklingu 

  81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania 
śniegu 

  81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne 
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90.03.13-00.20 Usługi w zakresie oczyszczania, 

pozostałe 
39.00.13.0 Usługi związane z odkażaniem 

i oczyszczaniem powietrza 
  39.00.14.0 Usługi związane z odkażaniem 

budynków 
  39.00.21.0 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą 

i monitoringiem zakładów i terenów 
przemysłowych, włączając zakłady  
i tereny elektrowni jądrowych 

  39.00.22.0 Pozostałe usługi związane  
z rekultywacją 

  39.00.23.0 Pozostałe usługi specjalistyczne 
związane z kontrolą zanieczyszczeń 

91.11.10 Usługi świadczone przez organizacje 
komercyjne i organizacje pracodawców 

  

91.11.10-00.00 Usługi świadczone przez organizacje 
komercyjne i organizacje pracodawców 

94.11.10.0 Usługi świadczone przez organizacje 
komercyjne i pracodawców 

91.12.10 Usługi świadczone przez organizacje 
profesjonalne 

  

91.12.10-00.00 Usługi świadczone przez organizacje 
profesjonalne 

94.12.10.0 Usługi świadczone przez organizacje 
profesjonalne 

91.20.10 Usługi świadczone przez zwi ązki 
zawodowe 

  

91.20.10-00.00 Usługi świadczone przez związki 
zawodowe 

94.20.10.0 Usługi świadczone przez związki 
zawodowe 

91.31.10 Usługi świadczone przez organizacje 
religijne 

  

91.31.10-00.00 Usługi świadczone przez organizacje 
religijne 

94.91.10.0 Usługi świadczone przez organizacje 
religijne 

91.32.10 Usługi świadczone przez organizacje 
polityczne 

  

91.32.10-00.00 Usługi świadczone przez organizacje 
polityczne 

94.92.10.0 Usługi świadczone przez organizacje 
polityczne 

91.33.11 Usługi w zakresie inicjatyw 
społecznych i organizowania akcji 
wspieraj ących na rzecz obiektów 
użyteczno ści publicznej 

  

91.33.11-00.00 Usługi w zakresie inicjatyw społecznych  
i organizowania akcji wspierających na 
rzecz obiektów użyteczności publicznej 

94.99.11.0 Usługi świadczone przez organizacje 
członkowskie mające na celu ochronę 
praw człowieka 

  94.99.12.0 Usługi świadczone przez organizacje 
członkowskie mające na celu ochronę 
środowiska 

  94.99.14.0 Usługi wspomagające działania na 
rzecz poprawy warunków życia ludności 
i inicjatyw społecznych 

  94.99.20.0* Usługi związane z przyznawaniem 
dotacji przez organizacje członkowskie 

91.33.12 Usługi świadczone na rzecz ochrony 
specjalnych grup społecznych 

  

91.33.12-00.00 Usługi świadczone na rzecz ochrony 
specjalnych grup społecznych 

94.99.13.0 Usługi świadczone przez organizacje 
członkowskie mające na celu ochronę 
i poprawę sytuacji pewnych specjalnych 
grup społecznych 

  94.99.20.0*  
91.33.13 Usługi świadczone przez 

stowarzyszenia młodzie żowe 
  

91.33.13-00.00 Usługi świadczone przez stowarzyszenia 
młodzieżowe 

94.99.15.0 Usługi świadczone przez związki 
młodzieżowe 

91.33.14 Usługi świadczone przez organizacje 
członkowskie pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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91.33.14-00.00 94.99.16.0 Usługi świadczone przez 

stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne 
 

Usługi świadczone przez organizacje 
członkowskie pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 94.99.17.0 Usługi świadczone przez pozostałe 

społeczne organizacje członkowskie 
  94.99.19.0* Usługi świadczone przez pozostałe 

organizacje członkowskie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  94.99.20.0* Usługi związane z przyznawaniem 
dotacji przez organizacje członkowskie 

92.11 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ 
FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 

59.11.24.0* Filmy i nagrania wideo pobierane 
z Internetu 

92.11.11 Filmy kinematograficzne, na świetlone 
i wywołane,  o szeroko ści => 35 mm 

59.11.21.0* Oryginały filmów, nagrań wideo 
i programów telewizyjnych 

92.11.11-00.10 Filmy kinematograficzne, naświetlone 
i wywołane, o szerokości =>35 mm, 
zawierające jedynie ścieżkę dźwiękową 

59.11.22.0* Filmy kinematograficzne na taśmach 
filmowych 

92.11.11-00.20 Negatywy i pozytywy pośrednie filmów 
kinematograficznych, naświetlone 
i wywołane, o szerokości =>35 mm, inne 
niż zawierające jedynie ścieżkę 
dźwiękową 

59.11.22.0*  

92.11.11-00.30 Pozytywy filmów kinematograficznych, 
inne niż pośrednie, naświetlone 
i wywołane, o szerokości => 35 mm, inne 
niż zawierające jedynie ścieżkę 
dźwiękową 

59.11.22.0*  

92.11.12 Filmy kinematograficzne, na świetlone 
i wywołane, o szeroko ści < 35 mm 

59.11.21.0*  

92.11.12-00.10 Filmy kinematograficzne, naświetlone 
i wywołane o szerokości < 35 mm, 
zawierające jedynie ścieżkę dźwiękową 

59.11.22.0*  

92.11.12-00.20 Negatywy i pozytywy pośrednie filmów 
kinematograficznych, naświetlone 
i wywołane, o szerokości < 35 mm,  
z wyłączeniem zawierających jedynie 
ścieżkę dźwiękową 

59.11.22.0*  

92.11.12-00.30 Pozytywy kronik filmowych, inne niż 
pośrednie, naświetlone i wywołane,  
o szerokości < 35 mm, z wyłączeniem 
zawierających jedynie ścieżkę dźwiękową 

59.11.22.0*  

92.11.12-00.40 Pozostałe pozytywy filmów 
kinematograficznych, inne niż pośrednie 
i kronik filmowych, naświetlone 
i wywołane, o szerokości  < 10 mm,  
z wyłączeniem zawierających jedynie 
ścieżkę dźwiękową 

59.11.22.0*  

92.11.12-00.50 Pozostałe pozytywy filmów 
kinematograficznych, inne niż pośrednie 
i kronik filmowych, naświetlone 
i wywołane, o szerokości >= 10 mm 
i < 35 mm 

59.11.22.0*  

92.11.20 Taśmy magnetyczne z zapisem 
dźwiękowym i zapisem obrazu 

59.11.21.0*  

92.11.20-00.10 Dyski do systemów odczytu laserowego, 
do odtwarzania prezentacji instrukcji, 
danych, dźwięku i obrazu, zapisanych  
w postaci binarnej maszynowej oraz 
umożliwiające manipulowanie lub 
interaktywną współpracę z użytkownikiem 
za pomocą maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych 

59.11.23.0* Pozostałe filmy i nagrania wideo na 
dyskach, taśmach magnetycznych  
itp. nośnikach 

92.11.20-00.20 Uniwersalne dyski wideo (DVD) 59.11.23.0*  
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92.11.20-00.30 Pozostałe dyski do systemów odczytu 

laserowego do odtwarzania dźwięku  
i obrazu lub tylko obrazu, inne niż DVD 
i dyski do odtwarzania prezentacji 
instrukcji, danych, dźwięku i obrazu, 
zapisanych w postaci binarnej 
maszynowej oraz umożliwiające 
manipulowanie lub interaktywną 
współpracę z użytkownikiem za pomocą 
maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych 

59.11.23.0* Pozostałe filmy i nagrania wideo na 
dyskach, taśmach magnetycznych  
itp. nośnikach 

92.11.20-00.40 Taśmy magnetyczne, z wyłączeniem taśm 
do odtwarzania zjawisk fizycznych innych 
niż dźwięk lub obraz, o szerokości  
> 6,5 mm 

59.11.23.0*  

92.11.31 Usługi zwi ązane z produkcj ą filmów, 
nagrań wideo i DVD  

  

92.11.31-00.00 Usługi związane z produkcją filmów, 
nagrań wideo i DVD  

59.11.11.0 Usługi związane z produkcją filmów,   
z wyłączeniem filmów reklamowych lub 
promocyjnych 

  59.11.12.0 Usługi związane z produkcją 
reklamowych lub promocyjnych filmów  
i nagrań wideo 

92.11.32 Usługi pomocnicze zwi ązane 
z produkcj ą filmów, nagra ń wideo 
i DVD, pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  

92.11.32-00.00 59.12.11.0 Usługi związane z montażem filmowym 
 

Usługi pomocnicze związane z produkcją 
filmów, nagrań wideo i DVD, pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

59.12.12.0 Usługi związane z kopiowaniem  
i ze zmianą formatu i zapisu filmów, 
nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 

  59.12.13.0 Usługi związane z korektą koloru  
i cyfrowym odnawianiem 
(przywracaniem) do stanu pierwotnego 

  59.12.14.0 Usługi związane z efektami wizualnymi 
  59.12.15.0 Usługi związane z animacją 
  59.12.16.0 Usługi związane z wykonywaniem 

napisów, napisów czołowych  
i końcowych, tytułów 

  59.12.17.0 Usługi związane z tworzeniem 
i montażem dźwięku 

  59.12.19.0 Pozostałe usługi postprodukcyjne 
związane z filmami, nagraniami wideo  
i programami telewizyjnymi 

  59.20.11.0* Usługi w zakresie nagrywania dźwięku 
92.12.10 Usługi zwi ązane z dystrybucj ą filmów, 

nagrań wideo i DVD 
  

92.12.10-00.00 Usługi związane z dystrybucją filmów, 
nagrań wideo i DVD 

59.13.11.0 Udzielanie licencji na korzystanie  
z praw do filmów kinowych, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych oraz 
do dochodów z ich udzielania 

  59.13.12.0 Pozostałe usługi związane  
z dystrybucją filmów kinowych, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych 

92.13.11 Usługi zwi ązane z projekcj ą filmów   
92.13.11-00.00 Usługi związane z projekcją filmów 59.14.10.0* Usługi związane z projekcją filmów 
92.13.12 Usługi zwi ązane z projekcj ą taśm 

wideo i DVD 
  

92.13.12-00.00 Usługi związane z projekcją taśm wideo 
i DVD 

59.14.10.0*  

92.20.11 Usługi radia   
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92.20.11-00.00 Usługi radia 59.20.11.0* Usługi w zakresie nagrywania dźwięku 
  59.20.12.0 Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń 

na żywo 
  59.20.21.0 Usługi związane z produkcją audycji 

radiowych 
  59.20.22.0 Oryginały nagranych programów 

radiowych 
  60.10.11.0* Usługi nadawania programów 

radiofonicznych 
  60.10.12.0 Oryginały nadawanych programów 

radiofonicznych 
  60.10.20.0 Programy radiofoniczne 
92.20.12 Usługi telewizji   
92.20.12-00.00 Usługi telewizji 59.11.13.0 Usługi związane z produkcją 

pozostałych programów telewizyjnych  
i nagrań wideo 

  60.20.11.0* Usługi związane z nadawaniem 
programów telewizyjnych w trybie  
on-line, z wyłączeniem programów 
abonamentowych 

  60.20.12.0 Pozostałe usługi związane  
z nadawaniem programów 
telewizyjnych, z wyłączeniem 
programów abonamentowych 

  60.20.13.0* Usługi związane z nadawaniem 
abonamentowych programów 
telewizyjnych w trybie on-line 

  60.20.14.0 Pozostałe usługi związane  
z nadawaniem abonamentowych 
programów telewizyjnych 

  60.20.20.0 Oryginały nagranych programów 
telewizyjnych 

  60.20.31.0 Programy telewizyjne, z wyłączeniem 
abonamentowych programów 
telewizyjnych 

  60.20.32.0 Programy telewizyjne abonamentowe 
92.20.20 Sprzeda ż czasu antenowego w radiu 

lub telewizji 
  

92.20.20-00.00 Sprzedaż czasu antenowego w radiu lub 
telewizji 

60.10.30.0 Sprzedaż czasu na cele reklamowe  
w radio 

  60.20.40.0 Sprzedaż czasu i miejsca na cele 
reklamowe w telewizji 

92.31.10 Prace artystyczne 90.03.12.0* Oryginały prac autorów, kompozytorów  
i pozostałych artystów, z wyłączeniem 
artystów wykonawców, malarzy, 
grafików i rzeźbiarzy 

92.31.10-00.11 Obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty, 
wykonane ręcznie 

90.03.13.0* Oryginały prac malarzy, grafików  
i rzeźbiarzy 

92.31.10-00.12 Kolaże i podobne płyty dekoracyjne 90.03.13.0*  
92.31.10-00.20 Ryciny, sztychy i litografie, oryginalne 90.03.13.0*  
92.31.10-00.30 Rzeźby, posągi z dowolnych materiałów, 

oryginalne 
90.03.13.0*  

92.31.10-00.40 Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki 
opłat skarbowych, koperty pierwszego 
dnia obiegu, papeterie pocztowe (papier 
ostemplowany)  i podobne, z wyłączeniem 
objętych pozycją 22.22.11 

91.02.20.0* Zbiory muzealne 

92.31.10-00.50 Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, 
zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, 
anatomiczne, archeologiczne, 
paleontologiczne, etnograficzne 
i numizmatyczne  

91.02.20.0*  

92.31.10-00.60 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat 91.02.20.0*  
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92.31.21 Usługi rozrywkowe świadczone przez 

zespoły teatralne, zespoły pie śni  
i tańca, zespoły muzyczne  i orkiestry 

  

92.31.21-00.00 90.01.10.0* Usługi artystów wykonawców 
 90.02.12.0* Usługi promocji i organizacji widowisk 

artystycznych 
 

Usługi rozrywkowe świadczone przez 
zespoły teatralne, zespoły pieśni  i tańca, 
balety, zespoły muzyczne  i orkiestry 

90.02.19.1* Usługi zarządzania prawami 
związanymi z twórczością artystyczną, 
literacką, muzyczną, z wyłączeniem 
twórczości kinematograficznej  
i audiowizualnej 

92.31.22 Usługi świadczone przez autorów, 
kompozytorów, rze źbiarzy, artystów 
estradowych i innych indywidualnych 
artystów 

  

92.31.22-00.00 90.01.10.0*  
 

Usługi świadczone przez autorów, 
kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów 
estradowych i innych indywidualnych 
artystów 

90.02.19.1*  

  90.02.19.2 Usługi świadczone przez artystów 
realizujących widowiska artystyczne,  
z wyłączeniem artystów wykonawców 

  90.02.19.9* Pozostałe usługi wspomagające 
produkcję lub wystawianie widowisk 
artystycznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

  90.03.11.0* Usługi świadczone przez autorów, 
kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych 
artystów, z wyłączeniem artystów 
wykonawców 

92.32.10 Usługi zwi ązane z funkcjonowaniem 
obiektów kulturalnych 

  

92.32.10-00.00 Usługi związane z funkcjonowaniem 
obiektów kulturalnych 

79.90.39.0* Usługi w zakresie rezerwacji biletów 
wstępu na imprezy rekreacyjne, 
rozrywkowe  i sportowe oraz pozostałe 
usługi w zakresie rezerwacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  90.02.19.3 Usługi świadczone przez pozostałych 
realizatorów widowisk artystycznych 

  90.02.19.9*  
  90.04.10.0 Usługi związane z działalnością 

obiektów kulturalnych 
92.33.10 Usługi świadczone przez wesołe 

miasteczka i parki rozrywki 
  

92.33.10-00.00 Usługi świadczone przez wesołe 
miasteczka i parki rozrywki 

93.21.10.0 Usługi świadczone przez wesołe 
miasteczka  i parki rozrywki 

92.34.1 Usługi rozrywkowe pozostałe 79.90.39.0*  
92.34.11 Usługi cyrkowe   
92.34.11-00.00 Usługi cyrkowe 90.01.10.0*  
  90.02.11.0 Usługi produkcji i wystawiania widowisk 

artystycznych 
  90.02.12.0* Usługi promocji i organizacji widowisk 

artystycznych 
92.34.12 Usługi zwi ązane z działalno ścią sal 

balowych, dyskotek i instruktorów 
tańca 

  

92.34.12-00.00 Usługi związane z działalnością sal 
balowych, dyskotek i instruktorów tańca 

85.52.11.0 Usługi świadczone przez szkoły tańca   
i instruktorów tańca 

  93.29.19.0* Pozostałe usługi związane z rekreacją, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

92.34.13 Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
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92.34.13-00.00 Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
93.29.21.0 Usługi związane z pokazami ogni 

sztucznych oraz przedstawieniami 
„światło i dźwięk" 

  93.29.29.0 Pozostałe usługi związane z rozrywką, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

92.40.10 Usługi świadczone przez agencje 
informacyjne 

  

92.40.10-00.00 Usługi świadczone przez agencje 
informacyjne 

63.91.11.0 Usługi agencji informacyjnych dla 
mediów drukowanych 

  63.91.12.0 Usługi agencji informacyjnych dla 
mediów audiowizualnych 

  74.20.23.0* Usługi wykonywania fotografii lub 
zapisów wideo takich wydarzeń, jak: 
śluby, wesela, pokazy mody, zawody 
itp. 

  90.03.11.0* Usługi świadczone przez autorów, 
kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych 
artystów, z wyłączeniem artystów 
wykonawców 

92.51.11 Usługi bibliotek   
92.51.11-00.00 Usługi bibliotek 91.01.11.0 Usługi bibliotek 
92.51.12 Usługi archiwów   
92.51.12-00.00 Usługi archiwów 91.01.12.0* Usługi archiwów 
92.52.11 Usługi muzealnictwa   
92.52.11-00.00 Usługi muzealnictwa 91.02.10.0 Usługi świadczone przez muzea 
  91.02.20.0* Zbiory muzealne 
92.52.12 Usługi ochrony zabytków   
92.52.12-00.00 Usługi ochrony zabytków 91.03.10.0 Usługi związane z działalnością 

historycznych miejsc i budynków oraz 
podobnych atrakcji turystycznych 

92.53.11 Usługi zwi ązane z ogrodami 
botanicznymi i zoologicznymi 

  

92.53.11-00.00 Usługi związane z ogrodami botanicznymi 
i zoologicznymi 

91.04.11.0 Usługi związane z działalnością 
ogrodów botanicznych i zoologicznych 

92.53.12 Usługi zwi ązane z obszarami 
naturalnymi i obiektami chronionej 
przyrody  

  

92.53.12-00.00 Usługi związane z obszarami naturalnymi 
i obiektami chronionej przyrody  

91.04.12.0 Usługi związane z działalnością 
obszarów i obiektów ochrony przyrody, 
włączając ochronę dzikiej przyrody 

92.61.10 Usługi zwi ązane z działalno ścią 
stadionów i innych obiektów 
sportowych 

  

92.61.10-00.00 Usługi związane z działalnością stadionów 
i innych obiektów sportowych 

93.11.10.0 Usługi związane z działalnością 
obiektów sportowych 

92.62.11 Usługi zwi ązane z promowaniem 
imprez sportowych 

  

92.62.11-00.00 Usługi związane z promowaniem imprez 
sportowych 

93.19.11.0 Usługi związane z promowaniem 
imprez sportowych i rekreacyjnych 

92.62.12 Usługi zwi ązane z organizowaniem 
imprez sportowych 

  

92.62.12-00.00 Usługi związane z organizowaniem 
imprez sportowych 

93.12.10.0 Usługi związane z działalnością klubów 
sportowych 

92.62.13 Usługi zwi ązane ze sportem pozostałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 
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92.62.13-00.00 Usługi związane ze sportem pozostałe, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów 

konferencyjnych i hal wystawienniczych 
  79.90.39.0* Usługi w zakresie rezerwacji biletów 

wstępu na imprezy rekreacyjne, 
rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe 
usługi w zakresie rezerwacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  85.51.10.0* Usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych  i rekreacyjnych 

  93.19.12.0 Usługi świadczone przez sportowców 
  93.19.13.0 Usługi wspomagające działalność 

związaną ze sportem i rekreacją 
  93.19.19.0 Pozostałe usługi związane ze sportem 

i rekreacją 
  93.29.19.0* Pozostałe usługi związane z rekreacją, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
92.71.10 Usługi zwi ązane z grami losowymi 

i organizowaniem zakładów 
  

92.71.10-00.00 Usługi związane z grami losowymi 
i organizowaniem zakładów 

92.00.11.0 Usługi związane z grami losowymi 
stołowymi 

  92.00.12.0 Usługi związane z udostępnianiem 
automatów do gier losowych 

  92.00.13.0 Usługi związane z loterią 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 

  92.00.21.0 Usługi związane z zakładami 
wzajemnymi  w trybie on-line 

  92.00.29.0 Pozostałe usługi związane z zakładami 
wzajemnymi 

92.72.11 Usługi zwi ązane z działalno ścią parków 
rekreacyjnych i pla ż 

  

92.72.11-00.00 Usługi związane z działalnością parków 
rekreacyjnych i plaż 

93.29.11.0 Usługi związane z działalnością parków 
rekreacyjnych i plaż 

92.72.12 Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  

92.72.12-00.00 Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

78.10.12.0* Usługi wyszukiwania osób do pracy 
stałej,  z wyłączeniem wyszukiwania 
osób na stanowiska kierownicze 

  79.90.39.0* Usługi w zakresie rezerwacji biletów 
wstępu na imprezy rekreacyjne, 
rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe 
usługi w zakresie rezerwacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

  93.29.19.0* Pozostałe usługi związane z rekreacją, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

  93.29.22.0 Usługi związane z udostępnianiem 
automatów na monety do gier 
zręcznościowych 

93.01.11 Usługi przyjmowania wyrobów 
włókienniczych do pralni 

  

93.01.11-00.00 Usługi przyjmowania wyrobów 
włókienniczych do pralni 

96.01.19.0* Pozostałe usługi prania i czyszczenia 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

93.01.12 Usługi prania wyrobów włókienniczych 
we wrzutowych maszynach 
samoobsługowych 

  

93.01.12-00.00 Usługi prania wyrobów włókienniczych we 
wrzutowych maszynach 
samoobsługowych 

96.01.11.0 Usługi prania samoobsługowego   
w urządzeniach na monety 
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93.01.13 Usługi prania i czyszczenia  

(z wył ączeniem czyszczenia 
chemicznego) odzie ży i wyrobów 
włókienniczych, pozostałe 

  

93.01.13-00.00 96.01.12.0* Usługi czyszczenia chemicznego 
wszelkiego rodzaju odzieży, włączając 
odzież futrzaną 

 

Usługi prania i czyszczenia   
(z wyłączeniem czyszczenia 
chemicznego) odzieży i wyrobów 
włókienniczych, pozostałe 96.01.19.0* Pozostałe usługi prania i czyszczenia 

wyrobów włókienniczych i futrzarskich 
93.01.14 Usługi czyszczenia chemicznego 

odzie ży i innych wyrobów 
włókienniczych oraz futer 

  

93.01.14-00.00 Usługi czyszczenia chemicznego odzieży 
i innych wyrobów włókienniczych oraz 
futer 

96.01.12.0*  

93.01.15 Usługi prasowania   
93.01.15-00.00 Usługi prasowania 96.01.13.0 Usługi prasowania 
93.01.16 Usługi farbowania i barwienia   
93.01.16-00.00 Usługi farbowania i barwienia 96.01.14.0 Usługi farbowania i barwienia 
93.02.10 Włosy ludzkie, nieobrobione; odpadki 

ludzkich włosów   
  

93.02.10-00.00 Włosy ludzkie nieobrobione; odpadki 
ludzkich włosów  

96.02.20.0 Ludzkie włosy nieobrobione 

93.02.21 Usługi fryzjerskie damskie   
93.02.21-00.00 Usługi fryzjerskie damskie 96.02.11.0 Usługi fryzjerskie damskie 
93.02.22 Usługi fryzjerskie m ęskie   
93.02.22-00.00 Usługi fryzjerskie męskie 96.02.12.0 Usługi fryzjerskie męskie 
93.02.23 Usługi kosmetyczne, manicure 

i pedicure 
  

93.02.23-00.00 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure 
i pedicure 

  96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne 
93.03.11 Usługi zwi ązane  z przeprowadzaniem 

pogrzebu lub kremacji oraz piel ęgnacj ą 
grobów 

  

93.03.11-00.00 Usługi związane z przeprowadzeniem 
pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacją 
grobów 

96.03.11.0 Usługi cmentarzy i usługi związane 
z przeprowadzeniem kremacji 

93.03.12 Usługi zwi ązane z przygotowaniem 
zwłok do pochówku lub kremacji 

  

93.03.12-00.00 Usługi związane z przygotowaniem zwłok 
do pochówku lub kremacji 

96.03.12.0 Usługi pogrzebowe 

93.04.10 Usługi zwi ązane z popraw ą kondycji 
fizycznej 

  

93.04.10-00.00 Usługi związane z poprawą kondycji 
fizycznej 

85.51.10.0* Usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych  i rekreacyjnych 

  93.13.10.0 Usługi związane z działalnością 
obiektów służących poprawie kondycji 
fizycznej 

  96.04.10.0 Usługi związane z poprawą kondycji 
fizycznej 

93.05.11 Usługi zwi ązane z opiek ą, karmieniem 
i tresur ą zwierz ąt domowych 

  

93.05.11-00.00 Usługi związane z opieką, karmieniem 
i tresurą zwierząt domowych 

96.09.11.0 Usługi związane z opieką nad 
zwierzętami domowymi 

93.05.12 Usługi pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  
Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 
93.05.12-00.00 85.51.10.0* Usługi w zakresie pozaszkolnych form 

edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych  i rekreacyjnych 

 96.09.12.0 Usługi towarzyskie 
 

Usługi pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

96.09.13.0 Usługi samoobsługowych maszyn na 
monety, gdzie indziej niesklasyfikowane 

  96.09.19.0 Pozostałe różnorodne usługi, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  

Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA P   SEKCJA T  
95.00.10 Usługi świadczone przez 

gospodarstwa domowe zatrudniaj ące 
pracowników 

  

95.00.10-00.00 Usługi świadczone przez gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników 

97.00.10.0 Usługi świadczone przez gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników 

96.00.10 Różnorodne wyroby produkowane 
przez prywatne gospodarstwa domowe 
na użytek własny 

  

96.00.10-00.00 Różnorodne wyroby produkowane przez 
prywatne gospodarstwa domowe na 
użytek własny 

98.10.10.0 Różnorodne wyroby produkowane 
przez prywatne gospodarstwa domowe 
na potrzeby własne 

97.00.10 Różnorodne usługi świadczone przez 
prywatne gospodarstwa domowe na 
użytek własny 

  

97.00.10-00.00 Różnorodne usługi świadczone przez 
prywatne gospodarstwa domowe na 
użytek własny 

98.20.10.0 Różnorodne usługi świadczone przez 
prywatne gospodarstwa domowe na 
potrzeby własne 
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PKWiU 2004   PKWiU 2008  

Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania 

SEKCJA Q   SEKCJA U  
99.00.10    
99.00.10-00.00 Usługi świadczone przez organizacje 

i zespoły eksterytorialne 
99.00.10.0 Usługi świadczone przez organizacje 

i zespoły eksterytorialne 
 


