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Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z 
późn. zm)  

 
 
 
 
 

 

STOWARZYSZENIE LDG „MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”



Spis PKD, które nie kwalifikują się do dofinansowania w 
ramach PROW 2014-2020  

 

§8. Pomoc na operację w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c nie przysługuje, 
jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:  

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 
2) górnictwo i wydobywanie  
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych  
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 
pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
8) produkcja metali 
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli  
10) transport lotniczy i kolejowy 
11) gospodarka magazynowa 

 
 

SEKCJA/DZIAŁ 
  

WYKLUCZONE PKD 
 

    

 01.6 działalność usługowa wspomagająca   01.6 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z  

 rolnictwo i następująca po zbiorach     
 

sekcja B górnictwo i wydobywanie 
  

dział 05 dział 06 dział 07 dział 08 dział 09 
 

    
 

dział 09 działalność usługowa 
  

dział 09 09.10.Z 09.90.Z 
 

    

 wspomagająca górnictwo i wydobywanie     

 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie   10.20.Z  

 ryb, skorupiaków i mięczaków     

 dział 19 wytwarzanie i przetwarzanie   dział 19 19.10.Z 19.20.Z  

 koksu i produktów rafinacji ropy naftowej     

 dział 20 produkcja chemikaliów i wyrobów   dział 20 20.11.Z 20.12.Z 20.13.Z 20.14.Z  

 chemicznych   20.15.Z 20.16.Z 20.17.Z 20.20.Z 20.30.Z  

    20.41.Z 20.42.Z 20.5 20.51.Z 20.52.Z 20.53.Z  

    20.59.Z 20.60.Z  

 dział 21 produkcja podstawowych   21.10.Z 21.20.Z  

 substancji farmaceutycznych oraz leków i     

 pozostałych wyrobów farmaceutycznych     
 

dział 24 produkcja metali 
  

24.10.Z 24.20.Z 24.31.Z 24.32.Z 24.33.Z 
 

    

    24.34.Z 24.41.Z 24.42.A 24.42.B 24.43.Z  

    24.44.Z 24.45.Z 24.46.Z 24.5 24.51.Z 24.52.Z  

    24.53.Z 24.54.A 24.54.B  
 

dział 29 produkcja pojazdów 
  

dział 29 29.10.A 29.10.B 29.10.C 29.10.D 
 

    

 samochodowych, przyczep i naczep, z   29.10.E 29.20.Z 29.31.Z 29.32.Z  

 wyłączeniem motocykli     
 

30.91.Z produkcja motocykli 
  

30.91.Z 
 

    
 

sekcja H transport i gospodarka 
  

49.10.Z 49.20.Z 49.31.Z 49.39.Z dział 51 
 

    

 magazynowa   51.10.Z 51.21.Z 51.22.Z 52.10.A 52.10.B  
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OPIS SZCZEGÓŁOWY 
 

1) Działalność usługowa wspomagająca 
rolnictwo i następująca po zbiorach 

 

01.6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach  

Grupa ta obejmuje:  

 działalność usługową wspomagającą świadczoną na zlecenie, związaną z 
rolnictwem, ale nie podejmowaną dla celów produkcyjnych (w sensie zbiorów 
produktów rolniczych),

 czynności następujące po zbiorach, mające na celu przygotowanie 
produktów rolnych na rynek pierwotny.

 

01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną  

Podklasa ta obejmuje: 
 działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
 przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
 pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
 przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
 przesadzania ryżu, przerywania buraków,
 zbiorów,
 zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
 utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
 eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
 wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

 

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich 
Podklasa ta obejmuje: 

 działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
 działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
 opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia 

kogutów, czyszczenia kojców itp.,
 działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,
 kolczykowania zwierząt,
 korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt
 gospodarskich (obcinanie ogonków),
 przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,
 strzyżenia owiec,
 prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
 usługi podkuwania koni.

 

01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 
Podklasa ta obejmuje: 
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 przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: 
czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,

 odziarnianie bawełny,
 przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
 przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie
 woskowanie owoców.

 

01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin  

Podklasa ta obejmuje:  

& działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie 

jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, 

uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również 

utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania,  
& suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu 
ich sprzedaży, 
& genetyczną modyfikację nasion. 
 

01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność 
usługową  

Podklasa ta obejmuje: 
 pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych,
 pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów 

konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz 
odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich 
w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,

 hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi,
 produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności 

łowieckiej.
 

2) Górnictwo i wydobywanie 
 

Sekcja B górnictwo i wydobywanie 
Sekcja ta obejmuje:  

 górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, 
kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa 
naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),

 działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: 
kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, 
brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Czynności te wykonywane są zarówno przez 
jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w 
pobliżu miejsca ich wydobycia,

 magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając
 podziemne wyrobiska górnicze.

 

Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej 

kopaliny. Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego 
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(lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują 
górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia. Niektóre 
czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem 
ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez 
wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, 
sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09. 
 

3) Działalność usługowa wspomagająca 
górnictwo i wydobywanie 

 

Dział 09 - działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 
Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i 
wydobywanie, świadczoną na zlecenie: 

 pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
 wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów 

ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
 wznoszenie wież wiertniczych,
 budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i 

gazu ziemnego,
 odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
 usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

 

09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i 
gazu 
ziemnego 
Podklasa ta obejmuje:  

 działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i 
gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak:

 usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu 
ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie 
obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,

 wiercenia i odwierty kierunkowe,
 wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie,
 cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
 pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,
 skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, 

dla potrzeb transportowych,
 odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie,
 wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu,
 gaszenie pożarów szybów.

 

09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 
Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą 
górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 
i 08: 
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 prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni 
wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach 
poszukiwań,

 odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane 
na zlecenie,

 próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.
 

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, 
skorupiaków i mięczaków 

 

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 
Podklasa ta obejmuje:  

 przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 
obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, 
solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,

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

 produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do 
karmienia zwierząt,

 produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się 
do spożycia przez ludzi,

 działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania 
i konserwowania ryb,

 obróbkę wodorostów.
 

5) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 
i produktów rafinacji ropy naftowej 

 

Dział 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI  

ROPY 
NAFTOWEJ 
Dział ten obejmuje: 

 przetwarzanie ropy naftowej i węgla,
 wytwarzanie takich produktów, jak: koks, benzyna, nafta, olej opałowy, 

napędowy itp., na rachunek własny,
 produkcję gazów takich jak: etan, propan, butan, propylen,
 działalność usługową dotyczącą ww. produktów (np. rafinacja). 

W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca 

wydzielenie z niej poszczególnych składników, np. metodą krakingu, destylacji. 
 

19.10.ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu  

Podklasa ta obejmuje: 
 eksploatację pieców koksowniczych,
 produkcję koksu, półkoksu,
 produkcję paku, koksu pakowego,
 produkcję gazu koksowniczego,
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 produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu),
 brykietowanie koksu.

 

19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 
Podklasa ta obejmuje:  

 wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z 
ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy 
naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: 
frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu, 
produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp.,

 produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), 
gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp.,

 produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki 
olejów przepracowanych,

 produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji 
pokryć drogowych,

 produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp.,
 produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), 

węgla kamiennego, torfu,
 mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową

(paliwo alkoholowe, gazohol). 
 

6) Produkcja chemikaliów i 
wyrobów chemicznych 

 

Dział 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH  

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w 
wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące: 

 produkcję podstawowych chemikaliów,
 produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w 

wyniku transformacji podstawowych surowców

 

20.11.Z Produkcja gazów technicznych  
Podklasa ta obejmuje produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym 
lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub medycznych: 

 pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
 powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
 gazów chłodniczych,
 mieszanek gazów technicznych,
 gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
 gazów izolacyjnych.

 

20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 
Podklasa ta obejmuje:  

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

 produkcję substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.
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20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 
Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu 
podstawowych procesów. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione 
pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki. 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję pierwiastków chemicznych, z wyłączeniem produkcji gazów 
technicznych i metali podstawowych, produkcję kwasów nieorganicznych, 
z wyłączeniem kwasu azotowego,

 produkcję zasad (ługów) i pozostałych związków nieorganicznych, 
z wyłączeniem amoniaku,

 produkcję pozostałych związków nieorganicznych,
 prażenie pirytów,
 produkcję wody destylowanej,
 wzbogacanie rud uranu i plutonu,
 wtapianie uranu i toru.

 

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 
Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu takich 
procesów jak kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle 
wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane 
związki.  

Podklasa ta obejmuje: 
 produkcję podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak:
 acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
 cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
 alkohole cykliczne i acykliczne,
 kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
 inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy, ketony, 

benzochinony i związki o dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
 syntetyczna gliceryna,
 organiczne związki azotowe, włączając aminy,
 alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nie przeznaczone do spożycia,
 syntetyczny alkohol etylowy,
 inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. 

węgiel drzewny), itp.,
 produkcję syntetycznych aromatów,
 produkcję smoły węglowej.

 

20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych 
Podklasa ta obejmuje: 

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

soli potasowych,
 produkcję związków azotowych:
 kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, amoniaku, chlorku amonu, węglanu 

amonu, azotynów i azotanów potasu,
 produkcję nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
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 produkcję nawozów organiczno-mineralnych,
 produkcję nawozów mikroelementowych,
 produkcję podłoża bez wsianej grzybni,
 produkcję ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,
 produkcję ziemi ogrodniczej będącej mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny 

i minerałów.
 

20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych  

Podklasa ta obejmuje produkcję żywic, tworzyw sztucznych, niewulkanizowanych 
termoplastycznych elastomerów, zmieszanych i połączonych żywic w formach 
podstawowych, jak również produkcję żywic syntetycznych, bez ich 
przetworzenia. Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych, takich jak:
 polimery, włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, 

octanu winylu i akrylu,
 poliamidy,
 żywice fenolowe i epoksydowe oraz poliuretany,
 żywice alkidowe, poliestrowe i poliestry,
 silikony,
 wymieniacze jonowe polimerowe,
 produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

 

20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej, takiego jak:
 kauczuk syntetyczny,
 faktysy,
 produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub 

kauczukopodobnych żywic (np. balata).
 

20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję środków ochrony roślin,
 produkcję środków dezynfekujących (dla celów rolniczych i innych),
 produkcję pozostałych środków agrochemicznych, gdzie 

indziej niesklasyfikowaną.
 

20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i 
mas uszczelniających  

Podklasa ta obejmuje: 
 produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii,
 produkcję gotowych preparatów pigmentowych i barwników, substancji 

zmętniających, kolorujących,
 produkcję szklistych emalii i glazury, pobiałki i podobnych preparatów,
 produkcję mastyksów,
 produkcję mas uszczelniających i podobnych nieogniotrwałych preparatów 

powierzchniowych wypełniających,
 produkcję złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników,
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 produkcję gotowych zmywaczy do farb i lakierów,
 produkcję farb drukarskich.

 

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych,
 produkcję papieru, waty, filcu itp. powleczonych lub pokrytych mydłem 

lub detergentem,
 produkcję surowej gliceryny,
 produkcję mydła, z wyłączeniem mydła kosmetycznego,
 produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
 proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej,
 środków do mycia naczyń,
 środków zmiękczających do tkanin,
 produkcję środków czyszczących i polerujących:
 preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach,
 sztucznego wosku i preparatów woskowych,
 środków polerujących i past do skóry,
 środków polerujących i past do drewna,
 środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i metali,
 proszków i past do czyszczenia, włączając papier, watę i podobne wyroby 

powleczone lub pokryte tymi środkami.
 

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych  

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów kosmetycznych i toaletowych, takich jak: 
 perfumy i wody toaletowe,
 środki upiększające i do makijażu,
 preparaty chroniące przed oparzeniami słonecznymi oraz środki do opalania,
 preparaty do manicure i pedicure,
 szampony, lakiery do włosów, preparaty do ondulacji i wzmacniania włosów,
 środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, włącznie ze środkami 

do protez zębowych,
 środki do golenia, włączając środki stosowane przed i po goleniu,
 dezodoranty,
 sole do kąpieli,
 preparaty do depilacji,
 mydło kosmetyczne.

 

20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych  

Grupa ta obejmuje produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, klejów, 
olejków eterycznych i wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowanych, np. 
chemikaliów fotograficznych (włączając błony i papier światłoczuły), złożonych 
odczynników diagnostycznych itp. 
 

20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję prochu strzelniczego,
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 produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, włączając 
spłonki nabojowe,

 detonatory, sygnalizatory, rakiety świetlne itp.,
 produkcję zapałek.

 

20.52.Z Produkcja klejów 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję klejów i wyrobów klejących, włączając kleje i wyroby klejowe oparte 
na kauczuku.

 

20.53.Z Produkcja olejków eterycznych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych,
 produkcję olejków żywicznych,
 produkcję aromatyzowanej wody destylowanej,
 produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji perfum lub żywności.

 

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję płyt i błon fotograficznych, papieru światłoczułego i 
pozostałych nienaświetlonych materiałów światłoczułych,

 produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
 produkcję żelatyny i jej pochodnych,
 produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, takich jak:
 peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, 

gdzie indziej niesklasyfikowane,
 chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,
 materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry,
 proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego 

oraz spawania,
 preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali,
 gotowe dodatki do cementu,
 węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe 

przyspieszacze wulkanizacji,
 katalizatory i pozostałe produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych,
 środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu,
 roztwory do układów hydraulicznych,
 złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne,
 biopaliwa,
 produkcję atramentów i tuszy.

 

20.60.Z Produkcja włókien chemicznych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych,
 produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych niezgrzeblonych, 

nieczesanych lub poddawanych innym procesom przędzenia,

 produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy pojedynczej, włączając przędze
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wysokiej wytrzymałości,  

 produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien pojedynczych lub pasm.


7) Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych 
 

Dział 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 
ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 
Dział ten obejmuje:  

 produkcję substancji farmaceutycznych podstawowych i 
wyrobów farmaceutycznych,

 produkcję leków, włączając preparaty homeopatyczne.
 

21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych  

Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji 
medykamentów: antybiotyków, podstawowych witamin, kwasu 
salicylowego, aspiryny itp.,

 przetwarzanie krwi,
 produkcję chemicznie czystych cukrów,
 przetwarzanie gruczołów,
 produkcję ekstraktów z gruczołów.

 

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych  

Podklasa ta obejmuje: 
 produkcję medykamentów, takich jak:
 różne frakcje krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała,
 szczepionki,
 leki, włączając preparaty homeopatyczne,
 produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych do użycia 

zewnętrznego i środków antykoncepcyjnych opartych na hormonach,
 produkcję medycznych preparatów diagnostycznych, włączając testy ciążowe,
 produkcję radioaktywnych substancji diagnostycznych w żywym organizmie

(ustroju), 
 produkcję substancji farmaceutycznych w procesach biotechnologicznych,
 produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, 

gazy, bandaży, opatrunków itp.,
 przygotowanie produktów roślinnych (kruszenie, sortowanie, mielenie) 

dla zastosowań farmaceutycznych.
 

8) Produkcja metali 
 

Dział 24 PRODUKCJA METALI 
Dział ten obejmuje: 
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 wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki 
lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych 
technik metalurgicznych,

 wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie 
pierwiastków chemicznych do czystych metali. 

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie 
wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania 
arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, 
przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu. 
 

24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 
Podklasa ta obejmuje:  

 obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, 
walcowni i walcarek wykańczających,

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

 produkcję żelazostopów,
 produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub 

innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub 

innych procesach chemicznych,
 przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze 

stali walcowanych na gorąco,
 produkcję ścianek szczelnych (grodzic) i kształtowników spawanych,
 produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

 

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze 
stali  

Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekroju 
poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju 
poprzecznym, do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie 
na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z 
półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez 
walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,

 produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów 
walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, 
poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno rur o kołowym 
przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o 
niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,

 produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm,
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formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i 
spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,  

 produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym 
kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub 
gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub 
gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie,
i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na 
zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych 
wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte, 

 produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub 
mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na 
zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane 
lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na 
zimno lub formowanie do kształtu rur o niekołowym przekroju poprzecznym,

 produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w 
procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,

 produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, 
przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,

 produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych 
łączników rurowych.

 

24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję stalowych sztab, prętów i pozostałych wyrobów ze stali 
poprzez ciągnienie na zimno, szlifowanie lub łuszczenie.

 

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję walcowanych płaskich wyrobów ze stali, powlekanych lub 
niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich taśm, o szerokości < 600 
mm, poprzez powtórne walcowanie na zimno płaskich wyrobów walcowanych 
na gorąco lub z prętów stalowych

 

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję otwartych kształtowników stalowych poprzez kształtowanie 
stopniowe w walcowniach lub przy pomocy prasy wyrobów 
walcowanych płaskich stalowych,

 produkcję formowanych i składanych na zimno arkuszy 
profilowanych (żeberkowanych) i płyt wielowarstwowych.

 

24.34.Z Produkcja drutu 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów.
 

24.41.Z Produkcja metali szlachetnych 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto, srebro, platyna 
itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych
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plastycznie,  

 produkcję stopów metali szlachetnych,
 produkcję półproduktów z metali szlachetnych,
 produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,
 produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem, 

produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną 
lub metalami z grupy platynowców,

 produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
 produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

 

24.42.A Produkcja aluminium hutniczego  

Podklasa ta obejmuje: 
 produkcję aluminium z tlenku glinu,
 produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium,
 produkcję stopów aluminium,
 produkcję półproduktów aluminiowych.

 

24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie,
 produkcję tlenku glinu,
 produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania,
 produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy 

składnik wyrobu.
 

24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,
 produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów 

lub złomu ołowiu, cynku i cyny,
 produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny,
 produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny,
 produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
 produkcję folii cynkowej.

 

24.44.Z Produkcja miedzi 
Podklasa ta obejmuje: 

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

miedzi,
 produkcję stopów miedzi,
 produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,
 produkcję półproduktów z miedzi,
 produkcje kamienia miedziowego,
 produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

 

24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 
Podklasa ta obejmuje: 
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 produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,
 produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej 

lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu, manganu, niklu itp., 
produkcji stopów chromu, manganu, niklu itp.,

 produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,
 produkcję kamienia niklowego,
 produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

 

24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud,
 wytapianie i rafinację uranu.

 

24.5 Odlewnictwo metali  

Grupa ta obejmuje wytwarzanie półwyrobów i różnorodnych odlewów w 
procesie odlewniczym. 
 

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa 
Podklasa ta obejmuje: 

 odlewnictwo półwyrobów z żeliwa,
 odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego,
 odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego,
 odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego,
 produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.

 

24.52.Z Odlewnictwo staliwa 
Podklasa ta obejmuje: 

 odlewnictwo półwyrobów ze staliwa,
 odlewnictwo części ze staliwa,
 produkcję rur i złączek ze staliwa,
 produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.

 

24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich  

Podklasa ta obejmuje: 
 odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp.,
 odlewnictwo części z metali lekkich.

 

24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 
Podklasa ta obejmuje: 

 odlewnictwo części z miedzi,
 odlewnictwo części ze stopów miedzi.

 

24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 
Podklasa ta obejmuje:  

 odlewnictwo części z metali ciężkich,
 odlewnictwo części z metali szlachetnych,
 odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.
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9) Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem  

motocykli 
 

Dział 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I 
NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  

Dział ten obejmuje produkcję pojazdów samochodowych do przewozu osób 
lub towarów, z wyłączeniem motocykli, produkcję części i akcesoriów do 
pojazdów silnikowych oraz produkcję przyczep i naczep. 
 

29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli) oraz do ciągników rolniczych  

Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) 
oraz do ciągników rolniczych,

 przebudowę fabryczną silników do pojazdów samochodowych (z 
wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych.

 

29.10.B Produkcja samochodów osobowych 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem iskrowym,
 produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem samoczynnym,
 produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym gazem: LPG, CNG,
 produkcję samochodów osobowych z napędem hybrydowym,
 produkcję samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym biopaliwami,
 produkcję pozostałych samochodów osobowych do przewozu osób,
 produkcję podwozi do samochodów osobowych.

 

29.10.C Produkcja autobusów 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów,
 produkcję podwozi do autobusów.

 

29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do 
przewozu towarów  

Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu 
towarów, takich jak samochody:

 dostawcze, ciężarowe, ciągniki przystosowane do poruszania się po 
wszystkich typach dróg z możliwością dołączania naczep, 
samowyładowcze przystosowane do wszystkich typów dróg itp.,

 produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.
 

29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli  

Podklasa ta obejmuje: 
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 produkcję pojazdów terenowych, gokartów i podobnych 
pojazdów, włączając samochody wyścigowe,

 produkcję pozostałych pojazdów samochodowych, takich jak:
 pojazdy śnieżne, wózki golfowe, pojazdy-amfibie,
 samochody pożarnicze, śmieciarki, bibliobusy, pojazdy opancerzone, 

specjalne samochody do przewozu kosztowności, pieniędzy itp.,
 betoniarki samochodowe,
 samochody przeznaczone do pracy poza drogami publicznymi oraz do 

celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

 

29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep 
i naczep 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, włączając kabiny do 
tych pojazdów,

 produkcję wyposażenia dla pojazdów silnikowych, przyczep i naczep,
 produkcję przyczep i naczep, takich jak:
 cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu mebli itp.,
 przyczepy kempingowe itp.,
 produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym 

lub więcej środkami transportu.
 

29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 
silnikowych 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych, takiego, jak: 
prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu zapłonowego, 
elektryczne systemy otwierania okien i drzwi, wycieraczki do szyb oraz nadmuch 
elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły wskaźników do 
tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia prądu itp.,

 produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych.
 

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,  
z wyłączeniem motocykli 
Podklasa ta obejmuje:  

 produkcję różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z 
wyłączeniem motocykli), takich jak:

 hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, amortyzatory, chłodnice, tłumiki, rury 
wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, kolumny i przekładnie do układu 
kierowniczego, produkcję części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych
(z wyłączeniem motocykli), takich jak: 

 pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, drzwi, zderzaki,
 produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

 

Dział 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU 
TRANSPORTOWEGO Dział ten obejmuje:  

 produkcję sprzętu transportowego, takiego jak:
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 statki i łodzie,
 lokomotywy kolejowe i tabor szynowy,
 statki powietrzne i statki kosmiczne,
 produkcję części do ww. sprzętu transportowego.

 

30.91.Z Produkcja motocykli 
Podklasa ta obejmuje: 

 produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy,
 produkcję silników do motocykli,
 produkcję przyczep motocyklowych bocznych,
 produkcję części i akcesoriów do motocykli.

 

10) Transport lotniczy i kolejowy 
 

SEKCJA H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 
Sekcja ta obejmuje:  

 działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez 
transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,

 działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, 
dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, 
obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,

 wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
 działalność pocztową i kurierską.

 

Dział 51 TRANSPORT LOTNICZY  

Dział ten obejmuje: 
 lotniczy i kosmiczny transport pasażerów i towarów.

 

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski 
Podklasa ta obejmuje:  

 transport lotniczy pasażerski na stałych trasach i według ustalonego 
rozkładu lotów,

 loty czarterowe,
 loty widokowe i wycieczkowe,
 wynajem środków lotniczego transportu pasażerskiego z załogą, działalność 

lotnictwa ogólnego, taką jak: przewozy pasażerów organizowane przez 
aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemności.

 

51.21.Z Transport lotniczy towarów  

Podklasa ta obejmuje:  

 transport lotniczy towarów na stałych trasach i według ustalonego rozkładu 
lotów,

 transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów,
 wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów.

 

51.22.Z Transport kosmiczny 
Podklasa ta obejmuje: 

 wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych,
 

18 



 transport kosmiczny pasażerów i towarów.
 

Dział 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 
Dział ten obejmuje: 

 przewóz pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,
 transport rurociągowy.

 

49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 
Podklasa ta obejmuje:  

 przewozy kolejowe pasażerskie wykonywane na sieciach magistralnych na 
obszarze kraju,

 przewozy kolejowe pasażerskie międzymiastowe,
 działalność wagonów sypialnych i wagonów restauracyjnych wykonywana 

w ramach przedsiębiorstwa kolejowego.
 

49.20.Z Transport kolejowy towarów 
Podklasa ta obejmuje:  

 transport kolejowy towarów zarówno na sieciach magistralnych jak i na sieciach 
lokalnych.
 

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 
Podklasa ta obejmuje:  

 miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami 
transportu lądowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej 
podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład 
jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na 
ustalonych przystankach,

 przewozy pasażerskie na trasach między lotniskiem czy stacją kolejową a 
centrum miasta,

 działalność kolei linowo-naziemnych, linowych itp. w przypadku, gdy należą 
do miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

 

11) Gospodarka magazynowa 
 

Dział 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 
Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak:  

 działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów 
lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji 
transportowych i przeładunek towarów.

 

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 
Podklasa ta obejmuje:  

 działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu paliw 
gazowych, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do 
działalności produkcyjnej oraz instalacji służącej do realizacji zadań operatorów 
systemu przesyłowego paliw gazowych.
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52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  

Podklasa ta obejmuje:  

 działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu 
wszystkich rodzajów towarów (z wyłączeniem paliw gazowych):

 w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego 
przeznaczenia, chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych itp.,

 magazynowanie towarów w strefach wolnocłowych,
 zamrażanie towarów.
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