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I. NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO DZIAŁÓW od 01 do 44 i 48 DOTYCZĄCYCH 
DOSTAW 
 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień) składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 
zawiera listę kodów dla towarów, robót budowlanych i usług, powszechnie stosowanych w zamówieniach. Słownik 
uzupełniający został stworzony, by pomóc organowi zamawiającemu w pełniejszym opisywaniu przedmiotu zamówienia. 
 
W celu sporządzenia opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert, użytkownicy mogą wybierać spośród kodów 
umieszczonych w słowniku głównym CPV oraz dodawać kody ze słownika uzupełniającego, jeśli dodatkowy opis jest 
potrzebny. Opisy można precyzować, wykorzystując słownik uzupełniający, sekcje A do M dla produktów, sekcje P do U 
dla większości usług oraz sekcje D do F dla produktów lub usług. 
 
Na przykład, jeśli użytkownik zamierza kupić stoły, wybierze ze słownika głównego kod „39121200-8 Stoły” w celu 
określenia produktu podstawowego. Słownik uzupełniający może posłużyć do pełniejszego opisu produktu. 
- Użycie kodu „FA02-9 Do użytku w przedszkolach” oznaczałoby, że stoły będą odpowiednie dla dzieci w ośrodku 
edukacyjnym. 
- Użycie kodu uzupełniającego „FG19-6 Na kemping” może oznaczać, że stoły będą lekkie lub składane dla tego 
określonego celu. 
- Jeśli stoły są potrzebne z okazji szczególnego wydarzenia i organ zamawiający nie chce ich kupować, odpowiedni będzie 
kod „PA01 – Wynajem”. 
-Materiał, z którego mają być wykonane stoły, na przykład ze względów estetycznych, może zostać zdefiniowany za 
pomocą sekcji A słownika uzupełniającego. 
 
Uwaga: Każdy dział CPV opiera się na strukturze drzewa. Każdy kod klasyfikacji może być potencjalnie użyty w 
zaproszeniu do składania ofert; należy jednak unikać używania kodów z górnej części struktury drzewa, które mogą być 
mylące dla potencjalnych dostawców. 
 
DZIAŁ 03: PRODUKTY ROLNICTWA, HODOWLI, RYBOŁÓWSTWA, LEŚNICTWA I 
PODOBNE 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług rolniczych, ogrodniczych i myśliwskich zaklasyfikowanych do grup 771,773 i 776 
- Usług zoologicznych i rozmnażania zwierzyny łownej zaklasyfikowanych do grup 774 i 775 
- Leśnictwa i pozyskiwania drewna zaklasyfikowanych do grupy 772 Usługi leśnictwa 
- Usług dodatkowych w stosunku do rybołówstwa zaklasyfikowanych do grupy 777 
- Wyrobów tytoniowych zaklasyfikowanych do klasy 1599 
- Maszyn rolniczych zaklasyfikowanych do działu 16 
 
Grupa 031:  Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 
 
Klasa 0311: Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wyrobów tytoniowych zaklasyfikowanych do klasy 1599 
 
Klasa 0312: Produkty ogrodnicze i szkółkarskie 
Niniejsza klasa obejmuje wszelkiego rodzaju kwiaty i rośliny produkowane przez przemysł ogrodniczy, żywe albo 
cięte, przetworzone albo nieprzetworzone, oraz części roślin produkowanych przez przemysł ogrodniczy (bulwy, 
korzenie, sadzonki itp.) 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Nasion kwiatów zaklasyfikowanych razem z nasionami do klasy 0311 
- Cebulek kwiatowych zaklasyfikowanych razem z produktami szkółek leśnych do klasy 0345 
- Roślin ozdobnych z przemysłu leśnictwa zaklasyfikowanych do klasy 0344 
 
Klasa 0313: Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Gotowych lub przetworzonych kawy, herbaty, herbaty paragwajskiej (mate) lub naparów ziołowych 
zaklasyfikowanych do klasy 1586  
- Gotowych lub przetworzonych przypraw i przypraw korzennych zaklasyfikowanych do klasy 1587 
 
Klasa 0314: Produkty zwierzęce i podobne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Maszyn rolniczych zaklasyfikowanych do działu 16 
- Miodu przetworzonego zaklasyfikowanego razem z cukrem i produktami pokrewnymi do klasy 1583 
- Wosków z przemysłu naftowego zaklasyfikowanych do klasy 0922 
- Wosków roślinnych zaklasyfikowanych do klasy 1542 
- Preparatów i wosków wonnych zaklasyfikowanych do klasy 3981 
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Grupa 032: Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 
 
Klasa 0321: Zboża i ziemniaki 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Nasion zaklasyfikowanych do klasy 0311 
- Produktów z ziemniaków i ziemniaków przetworzonych zaklasyfikowanych do grupy 153 
 
Klasa 0322: Warzywa, owoce i orzechy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Przygotowanych lub przetworzonych warzyw, owoców i orzechów zaklasyfikowanych do klasy 1533 
 
Grupa 033: Hodowla, łowiectwo i rybołówstwo 
 
Klasa 0331: Ryby, skorupiaki i produkty wodne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Przygotowanego lub przetworzonego mięsa z ryb zaklasyfikowanego do klasy 152 
- Paszy rybnej dla innych zwierząt zaklasyfikowanej do klasy 1571 
 
Klasa 0332: Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Jaj zaklasyfikowanych do klasy 0314 
- Mięsa przygotowanego lub przetworzonego zaklasyfikowanego do klasy 1511, 1513 
- Produktów mleczarskich zaklasyfikowanych do grupy 155 
- Paszy mięsnej dla innych zwierząt zaklasyfikowanej do klasy 1571 
 
Klasa 0333: Produkty zwierząt hodowlanych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Mleka konserwowanego i produktów mleczarskich zaklasyfikowanych do grupy 155 
- Futer i wyrobów z futra zaklasyfikowanych do grupy 186 
- Przetworzonej wełny zwierzęcej, skór i skórek na odzież zaklasyfikowanych do klasy 1928 
 
Grupa 034: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 
 
Klasa 0341: Drewno 
Z niniejszej sekcji należy korzystać jedynie przy zakupie surowców. W celu uzupełnienia opisu produktu poprzez 
szczegółowe określenie rodzaju materiału użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w 
szczególności sekcji A, grupy B. 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ścieru drzewnego zaklasyfikowanego do klasy 0346 
- Paliw drzewnych zaklasyfikowanych do klasy 0911 
- Drewna jako przetworzonego materiału do budowy zaklasyfikowanego do klasy 4419 (sklejka, panele 
parkietowe itp.) 
 
Klasa 0342: Kauczuk 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wosków 
 
Klasa 0343: Korek 
Z niniejszej sekcji należy korzystać  jedynie przy zakupie surowców . W celu uzupełnienia opisu produktu poprzez 
szczegółowe określenie rodzaju materiału użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w 
szczególności sekcji A, grupy B. 
 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Korków zaklasyfikowanych do klasy 4461 
 
Klasa 0344: Produkty leśnictwa 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Roślin z przemysłu ogrodnictwa zaklasyfikowanych do klasy 0312 
 
Klasa 0345: Produkty szkółek leśnych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Produktów ogrodnictwa zaklasyfikowanych do klasy 0312 
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DZIAŁ 09: PRODUKTY NAFTOWE, PALIWO, ENERGIA ELEKTRYCZNA I INNE 
ŹRÓDŁA ENERGII 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja K: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące dystrybucji energii i wody”. 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług w zakresie montażu, napraw i demontażu żurawi masztowych zaklasyfikowanych do kategorii 
505315  
- Usług związanych z wydobyciem ropy i gazu, usług skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego 
 w celach transportowych zaklasyfikowanych do działu 76  
- Usług wydobycia ropy i gazu zaklasyfikowanych do grupy 71351 i kategorii 71352 
 
Grupa 091: Paliwa 
 
Klasa 0911: Paliwa stałe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Produktów pochodnych węgla zaklasyfikowanych do klasy 0924 
- Paliw jądrowych  zaklasyfikowanych do klasy 0934 
 
Klasa: 0912: Paliwa gazowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) zaklasyfikowanego do paliw w klasie 0913 
- Gazów do napędzania statków kosmicznych, zaklasyfikowanych do grupy 241 
 
Klasa 0913: Ropa naftowa i destylaty 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Preparatów smarowych zaklasyfikowanych do klasy 0921 
- Wazeliny, wosków i benzyn specjalnych zaklasyfikowanych do klasy 0922 
- Ropy naftowej (surowej) zaklasyfikowanej do klasy 0923 
 
Grupa 092: Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe 
 
Klasa 0921: Preparaty smarowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Smarów sporządzonych z innych produktów niż benzyna zaklasyfikowanych do klasy 2495 
 
Klasa 0922: Wazelina, woski i benzyny specjalne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wosków sporządzonych z innych produktów niż benzyna 
 
Grupa 093: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
 
Klasa 0932: Para, gorąca woda i podobne produkty 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Urządzeń do systemów grzewczych, zaklasyfikowanych do grupy 441 
- Urządzeń do centralnego ogrzewania zaklasyfikowanych do klasy 4462 
- Robót instalacyjnych i budowlanych w zakresie urządzeń wykorzystujących parę lub gorącą wodę, 
zaklasyfikowanych do działu 45 
- Generatorów pary i maszyn, zaklasyfikowanych do grupy 421 
- Rur zaklasyfikowanych do klasy 4416 
 
Klasa 0933: Energia słoneczna 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Robót instalacyjnych i budowlanych w zakresie baterii słonecznych, zaklasyfikowanych do klasy 4526 
 
Klasa 0934: Paliwa jądrowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Rud uranu zaklasyfikowanych do klasy 1461 
- Usług w zakresie odpadów radioaktywnych, zaklasyfikowanych do klasy 9052 
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DZIAŁ 14: GÓRNICTWO, METALE PODSTAWOWE I PRODUKTY POKREWNE 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług odlewniczych w zakresie metali zwykłych lub stopów z rysunków i modeli, zaklasyfikowanych 
do klasy 7999 
- Usług metalizowania zaklasyfikowanych do klasy 7999 
- Usług powlekania niemetalem (usług powlekania tworzywami sztucznymi, fosforowania, 
emaliowania, betonowania itp.) zaklasyfikowanych do klasy 7999 
- Innych usług powlekania w zakresie metali, zaklasyfikowanych do klasy 7999 
- Kucia, tłoczenia i innych usług przetwarzania metali, zaklasyfikowanych do klasy 7999 
- Metalurgii proszków zaklasyfikowanej do klasy 7999 
- Urządzeń górniczych zaklasyfikowanych do grupy 431 
 
Grupa 142: Piasek i glina 
Z niniejszej sekcji należy korzystać jedynie przy zakupie surowców. W celu uzupełnienia opisu produktu poprzez 
szczegółowe określenie rodzaju materiału użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w 
szczególności sekcji A, grupy B. 
 
Grupa 143: Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów 
 
Klasa 1431: Minerały do produkcji nawozów 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Organicznych nawozów zaklasyfikowanych do klasy 2443 
 
Grupa 144: Sole i czysty chlorek sodu 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Soli do użytku stołowego zaklasyfikowanej do klasy 1587 
 
Grupa 145: Podobne produkty wydobywcze i kopalne 
 
Klasa 1452: Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne 
minerały i metale szlachetne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Kamieni szlachetnych i półszlachetnych stosowanych w biżuterii zaklasyfikowanych do klasy 1851 
 
Grupa 146: Rudy i stopy metali 
Z niniejszej sekcji należy korzystać  jedynie przy zakupie surowców. W celu uzupełnienia opisu produktu poprzez 
szczegółowe określenie rodzaju materiału użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w 
szczególności sekcji A, grupy A. 
 
Klasa 1461: Rudy metali 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Produktów z metalu, które będą zaklasyfikowane zgodnie z nazwą produktu, a materiał zostanie określony przy 
użyciu słownika uzupełniającego 
- Uranu przygotowanego do użycia jako paliwo jądrowe zaklasyfikowanego do klasy 0934 
 
Klasa 1462: Stopy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Produktów stopowych, które będą zaklasyfikowane zgodnie z nazwą produktu, a materiał zostanie określony 
przy użyciu słownika uzupełniającego 
 
Grupa 147: Metale zwykłe  
Z niniejszej sekcji należy korzystać  jedynie przy zakupie surowców. W celu uzupełnienia opisu produktu poprzez 
szczegółowe określenie rodzaju materiału użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w 
szczególności sekcji A, grupy A. 
 
Grupa 148: Różne niemetalowe produkty mineralne 
Z niniejszej sekcji należy korzystać  jedynie przy zakupie surowców. W celu szczegółowego określenia rodzaju 
materiału dla uzupełnienia opisu produktu użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w 
szczególności sekcji A, grupy B. 
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Grupa 149: Odzyskane surowce wtórne 
Z niniejszej sekcji należy korzystać  jedynie przy zakupie surowców. W celu szczegółowego określenia rodzaju 
materiału dla uzupełnienia opisu produktu, użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego. 
 
DZIAŁ 15: ŻYWNOŚĆ, NAPOJE, TYTOŃ I PRODUKTY POKREWNE 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, Sekcja H: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące żywności, napojów i posiłków”. 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Maszyn do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobnych części zaklasyfikowanych do grupy 
422 
 
Grupa 151: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
 
Klasa 1511: Mięso 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zwierząt żywych zaklasyfikowanych do grupy 033 
 
Grupa 152: Ryby przetworzone i konserwowane 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Świeżych ryb zaklasyfikowanych do klasy 0331 
- Paszy rybnej dla innych zwierząt zaklasyfikowanej do klasy 1571 
- Zup rybnych zaklasyfikowanych do klasy 1589 
 
Grupa 153: Owoce, warzywa i podobne produkty 
 
Klasa 1531: Ziemniaki i produkty z ziemniaków 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Nieprzetworzonych ziemniaków zaklasyfikowanych do klasy 0321 
 
Klasa 1533: Przetworzone owoce i warzywa 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Surowych warzyw, owoców i orzechów zaklasyfikowanych do klasy 032 
 
Grupa 154: Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Oleju kukurydzianego zaklasyfikowanego razem ze skrobią i produktami skrobiowymi do klasy 1562 
- Masła kakaowego, tłuszczu lub oleju zaklasyfikowanych razem z produktami kakaowymi do klasy 1584 
- Olejków eterycznych zaklasyfikowanych do klasy 2492 
 
Grupa 155: Produkty mleczarskie 
 
Klasa 1551: Mleko i śmietana 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Świeżego mleka zaklasyfikowanego do klasy 0333 
- Mleka czekoladowego zaklasyfikowanego do klasy 1598 
 
Grupa 156: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 
 
Klasa 1562: Skrobia i produkty skrobiowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Roztworów glukozy do użytku medycznego zaklasyfikowanych do klasy 3369 
 
Grupa 158: Różne produkty spożywcze 
 
Klasa 1581: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Pieczywa tostowego zaklasyfikowanego do klasy 1582 
 
Klasa 1583: Cukier i produkty pokrewne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Miodu naturalnego zaklasyfikowanego do klasy 0314 
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Klasa 1584: Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ziaren kakao zaklasyfikowanych do klasy 0313 
- Mleka czekoladowego zaklasyfikowanego do klasy 1598 
 
Klasa 1585: Produkty z ciasta makaronowego 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Semoliny zaklasyfikowanej do klasy 1562. W niniejszej klasie „kuskus” należy rozumieć jako posiłek. 
 
Klasa 1586: Kawa, herbata i podobne produkty 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Krzewów herbacianych i nieprzetworzonej herbaty paragwajskiej (mate) zaklasyfikowanych do klasy 0313  
 
Klasa 1587: Przyprawy i przyprawy korzenne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Nasion gorczycy zaklasyfikowanych do klasy 0311 
- Roślin wykorzystywanych do produkcji przypraw i przypraw nieprzetworzonych, zaklasyfikowanych do klasy 
0313 
- Soli nie do użytku stołowego zaklasyfikowanej do grupy 144 
 
DZIAŁ 16: MASZYNY ROLNICZE 
 
Grupa 166: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Suszarek do produktów rolnych, zaklasyfikowanych razem z maszynami przetwórstwa żywności do klasy 4221 
 
Grupa 167: Ciągniki 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Części i akcesoriów do pojazdów rolnych, zaklasyfikowanych do grupy 343 
 
Grupa 168: Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie 
zaklasyfikowanych do klas 5053 i 5152 
 
DZIAŁ 18: ODZIEŻ, OBUWIE, ARTYKUŁY BAGAŻOWE I DODATKI 
 
Grupa 181: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Odzieży wojskowej i policyjnej zaklasyfikowanej do grupy 3581 
- Odzieży ochrony biologicznej i chemicznej i dodatków zaklasyfikowanych do grupy 3511 
 
Grupa 182: Odzież wierzchnia 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Wyrobów futrzanych zaklasyfikowanych do grupy 186 
- Odzieży wojskowej i policyjnej zaklasyfikowanej do klasy 3581 
- Odzieży ochronnej oraz dodatków zaklasyfikowanych do klas 3511 i 3581 
 
Grupa 183: Części garderoby 
 
Klasa 1831: Bielizna osobista 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Biustonoszy i podobnych wyrobów zaklasyfikowanych do klasy 1832 
 
Grupa 184: Odzież specjalna i dodatki 
 
Klasa 1841: Odzież specjalna 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Odzieży branżowej zaklasyfikowanej do grupy 181 
- Odzieży wojskowej i policyjnej zaklasyfikowanej do klasy 3581 
- Odzieży ochronnej oraz dodatków zaklasyfikowanych do klas 3511 i 3581 
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Klasa 1842: Dodatki odzieżowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Dodatków do odzieży roboczej zaklasyfikowanych do klasy 1814 
- Dodatków do nakryć głowy zaklasyfikowanych do klasy 1844 
 
Klasa 1844: Kapelusze i nakrycia głowy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wojskowych nakryć głowy zaklasyfikowanych do klasy 3581 
 
Grupa 185: Biżuteria, zegarki i artykuły podobne 
 
Klasa 1851: Biżuteria i podobne wyroby 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych i metali szlachetnych zaklasyfikowanych do klasy 1452 
 
Klasa 1852: Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zegarów zaklasyfikowanych do klasy 3925 
 
Klasa 1853: Prezenty i nagrody 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Medali zaklasyfikowanych do klasy 1851 
 
Grupa 186: Futra i wyroby z futra 
Niniejsza grupa nie obejmuje skóry wyprawionej, skóry i skórki zaklasyfikowanych do działu 19 
 
Grupa 188: Obuwie 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Obuwia ortopedycznego zaklasyfikowanego do klasy 3314 
 
DZIAŁ 19: SKÓRA I TKANINY WŁÓKIENNICZE, TWORZYWA SZTUCZNE I GUMA 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Surowców roślinnych używanych do produkcji wyrobów włókienniczych, zaklasyfikowanych do 
klasy 0311 
- Odzieży zaklasyfikowanej do działu 18, odzieży ochronnej i zabezpieczającej zaklasyfikowanej do 
klasy 3511, odzieży medycznej zaklasyfikowanej do klasy 3319 ani odzieży sportowej 
niezaklasyfikowanej do działu 18, ale do grupy 374 
- Usług wykańczalniczych wyrobów włókienniczych takich jak barwienie włókien, przędzy i tkanin, 
usługi drukowania na tkaninach i inne usługi wykańczalnicze wyrobów włókienniczych, 
zaklasyfikowanych do klasy 9839 
- Usług w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych, zaklasyfikowanych do klasy 5083 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego zaklasyfikowanych do klasy 5088 
- Produkcji tworzyw sztucznych zaklasyfikowanej do klasy 7999 
 
Grupa 191: Skóra 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Skór zwierzęcych zaklasyfikowanych do klasy 1928 
- Wyrobów skórzanych, których należy szukać według nazwy produktu 
 
Grupa 192: Tkaniny włókiennicze i podobne 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Nieprzetworzonej wełny zwierzęcej zaklasyfikowanej do klasy 0333 
- Przędzy i nici włókienniczej zaklasyfikowanych do grupy 194 
- Wyrobów z waty włókienniczej, przędzy, tkanin i wyrobów do użytku przemysłowego zaklasyfikowanych do 
klasy 3956 
 
Grupa 194: Przędza i nić włókiennicza 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Tkanin włókienniczych zaklasyfikowanych do grupy 192 
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- Wyrobów z waty włókienniczej, przędzy, tkanin i wyrobów do użytku przemysłowego zaklasyfikowanych do 
klasy 3956 
 
Grupa 195: Guma i tworzywa sztuczne 
 
Klasa 1951: Produkty z gumy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Kauczuku naturalnego zaklasyfikowanego do klasy 0311 
- Produktów z gumy, których należy szukać według nazwy produktu 
 
Klasa 1952: Produkty z tworzyw sztucznych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Tworzyw sztucznych w formach podstawowych zaklasyfikowanych do grupy 245 
- Produktów żywicznych zaklasyfikowanych do klasy 2432 
 
Grupa 197: Kauczuk syntetyczny i włókna 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Nici lub przędzy syntetycznej zaklasyfikowanych do klasy 1944 
 
DZIAŁ 22: DRUKI I PRODUKTY PODOBNE 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług drukowania zaklasyfikowanych do klasy 7981 
- Usług introligatorskich oraz wykańczalniczych zaklasyfikowanych do klasy 7997 
- Usług drukowania zaklasyfikowanych do klasy 7982 
- Usług powielania oprogramowania zaklasyfikowanych do klasy 7226 
- Usług powielania nagrań wideo i dźwiękowych, zaklasyfikowanych do klasy 7999 
 
Grupa 221: Drukowane książki, broszury i ulotki 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Gazet, dzienników, czasopism, magazynów zaklasyfikowanych do grupy 222 
 
Grupa 224: Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, 
katalogi i podręczniki 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Urządzeń pocztowych zaklasyfikowanych do klasy 3013 
- Klaserów na znaczki i skoroszytów filatelistycznych zaklasyfikowanych do klasy 2284 
- Papieru do produkcji wymienionych dokumentów zaklasyfikowanego do klasy 3019 
 
Grupa 225: Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Biurowych maszyn offsetowych zaklasyfikowanych do klasy 3012 
- Maszyn drukarskich zaklasyfikowanych do klasy 4299 
 
Grupa 226: Tusz 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Tuszu do użytku biurowego (poduszki z tuszem, wkłady drukujące itp.) zaklasyfikowanego do klasy 3019 
 
Grupa 228: Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z 
papieru lub tektury 
 
Klasa 2281: Rejestry papierowe lub tekturowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Drukowanych książek zaklasyfikowanych do klasy 2211 
 
DZIAŁ 24: PRODUKTY CHEMICZNE 
 
Grupa 242: Barwniki i pigmenty 
 
Klasa 2422: Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Roślinnych pochodnych do barwienia zaklasyfikowanych do klasy 2432 
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Grupa 244: Nawozy azotowe i związki azotu 
Niniejsza grupa nie obejmuje minerałów do produkcji nawozów zaklasyfikowanych do klasy 1431 
 
Grupa 246: Materiały wybuchowe 
 
Klasa 2461: Gotowe materiały wybuchowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje broni i amunicji zaklasyfikowanych do grupy 353 
 
Grupa 249: Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne 
 
Klasa 2495: Specjalistyczne produkty chemiczne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Podstawowych chemikaliów zaklasyfikowanych do grupy 243 
- Barwników i pigmentów zaklasyfikowanych do grupy 242 
- Materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do grupy 246 
- Klejów zaklasyfikowanych do klasy 2491 
- Chemikaliów fotograficznych zaklasyfikowanych do klasy 2493 
 
Klasa 2496: Różne produkty chemiczne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Podstawowych chemikaliów zaklasyfikowanych do grupy 243 
- Barwników i pigmentów zaklasyfikowanych do grupy 242 
- Materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do grupy 246 
- Klejów zaklasyfikowanych do klasy 2491 
- Chemikaliów fotograficznych zaklasyfikowanych do klasy 2493 
 
DZIAŁ 30: MASZYNY BIUROWE I LICZĄCE, SPRZĘT I MATERIAŁY, Z WYJĄTKIEM 
MEBLI I PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA 
Niniejszy dział ma zastosowanie jedynie do sprzętu i urządzeń. W celu sporządzenia pełniejszego opisu 
proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja J: „Pozostałe atrybuty dotyczące komputerów, 
technologii informatycznych lub komunikacji 
 
Grupa 301: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli 
 
Klasa 3012: Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Materiałów do urządzeń fotokopiujących i termokopiujących, z wyjątkiem wkładów barwiących, 
zaklasyfikowanych do klas 2261, 3019 
- Urządzeń w usługach drukarskich i przemyśle drukarskim zaklasyfikowanych do grupy 225 
 
Klasa 3013: Urządzenia pocztowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Znaczków zaklasyfikowanych do grupy 224 
 
Klasa 3014: Maszyny liczące i rachunkowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Taśm i bębnów do kalkulatorów zaklasyfikowanych do klasy 3019 
 
Klasa 3015: Maszyny do pisania 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Taśm barwiących do maszyn do pisania zaklasyfikowanych do klasy 3019 
 
Klasa 3016: Karty magnetyczne 
Niniejsza klasa nie obejmuje innych kart osobistych, magnetycznych itp., które można zidentyfikować w CPV na 
podstawie nazwy produktu i w połączeniu z kodem „CA16-8 Magnetyczne” takich jak znaczki identyfikacyjne 
zaklasyfikowane do klasy 3512. 
 
Klasa 3017: Maszyny do metkowania 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Systemów alarmowych i etykiet zaklasyfikowanych do klas 3019, 3512 i 3956 
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Grupa 302: Urządzenia komputerowe 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Maszyn biurowych, z wyjątkiem komputerów, zaklasyfikowanych do grupy 301 
 
Klasa 3021: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Jednostek wejścia i wyjścia zaklasyfikowanych do klasy 3023 
 
DZIAŁ 31: MASZYNY, APARATURA, URZĄDZENIA I WYROBY ELEKTRYCZNE; 
OŚWIETLENIE 
 
Grupa 311: Elektryczne silniki, generatory i transformatory 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie remontowania, konserwacji, naprawy i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i 
transformatorów zaklasyfikowanych do klas 5053 i 5111 
 
Grupa 312: Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług instalowania aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej zaklasyfikowanych do klasy 5111 
- Robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu w związku z robotami budowlanymi, 
zaklasyfikowanych do klasy 4531 
 
Grupa 313: Drut i kabel izolowany 
 
Klasa 3131: Sieci zasilające 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Sieci zasilających do innych celów niż elektryczne zaklasyfikowanych do klas 4411, 4413 i 4416 
 
Klasa 3134: Akcesoria do kabli izolowanych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Złączy izolowanych do rur zaklasyfikowanych do klasy 4416 
 
Grupa 315: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
 
Klasa 3151: Żarówki elektryczne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Lamp i opraw oświetleniowych oraz ich części zaklasyfikowanych do klas 3152 i 3153 
 
Klasa 3152: Lampy i oprawy oświetleniowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Żarówek elektrycznych zaklasyfikowanych do klasy 3151 
- Części lamp i sprzętu oświetleniowego zaklasyfikowanych do klasy 3153 
 
Grupa 316: Sprzęt i aparatura elektryczna 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług remontu i konserwacji sprzętu i aparatury elektrycznej zaklasyfikowanych do 50532000 
- Usług instalowania sprzętu i aparatury elektrycznej zaklasyfikowanych do grupy 511 
- Usług instalowania oświetlenia lub drogowych, kolejowych i innych urządzeń sygnalizacyjnych itp. 
zaklasyfikowanych do klasy 4531 
 
Klasa 3161: Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Drutów zaklasyfikowanych do grup 313 i 443 
 
Klasa 3162: Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Świateł sygnalizacyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3151 
- Sygnalizatorów drogowych zaklasyfikowanych do klasy 3499 
- Urządzeń kontroli ruchu kolejowego zaklasyfikowanych do klasy 3463 
- Policyjnej aparatury sygnalizacyjnej zaklasyfikowanej do klasy 3526 
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Grupa 317: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
 
Klasa 3171: Sprzęt elektroniczny 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Elektronicznych maszyn i aparatury do użytku biurowego zaklasyfikowanych do grupy 301 
- Sprzętu elektronicznego wyłącznie do użytku medycznego zaklasyfikowanego do działu 33 
- Sprzętu elektronicznego wyłącznie do użytku wojskowego, policyjnego i bezpieczeństwa zaklasyfikowanego do 
działu 35 
 
DZIAŁ 32: SPRZĘT RADIOWY, TELEWIZYJNY, KOMUNIKACYJNY, 
TELEKOMUNIKACYJNY I PODOBNY 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja J: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące komputerów, technologii informatycznych lub komunikacji” 
 
Grupa 322: Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i 
telewizyjnej 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania aparatury transmisyjnej do radiotelefonii, radiotelegrafii, 
transmisji radiowej i telewizyjnej zaklasyfikowanych do klas 5033, 5034, 5132 i 5133 
 
Grupa 323: Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 
aparatura powielająca 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz aparatury 
nagrywającej dźwięk lub obraz albo aparatury powielającej zaklasyfikowanych do klas 5033, 5034 i 5131. 
 
Klasa 3232: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Lamp elektronopromieniowych zaklasyfikowanych do klasy 3167 
- Lamp elektronopromiennych do odbiorników telewizyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3171 
 
Grupa 324: Sieci 
 
Klasa 3242: Urządzenia sieciowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Interfejsów sieciowych zaklasyfikowanych do klasy 3023 
- Serwerów sieciowych zaklasyfikowanych do klasy 4882 
 
Grupa 325: Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 
 
Klasa 3254: Centrale 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Elektrycznych tablic rozdzielczych i centrali innych niż telekomunikacyjne zaklasyfikowanych do klasy 3121 
 
Klasa 3255: Sprzęt telefoniczny 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Telefonów komórkowych zaklasyfikowanych do klasy 3225 
 
Klasa 3256: Tworzywa z włókna optycznego 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Aparatury światłowodowej zaklasyfikowanej do klasy 3862 
 
Klasa 3257: Sprzęt komunikacyjny 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Sieci komunikacyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3241 
- Satelitów komunikacyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3563 
 
DZIAŁ 33: URZĄDZENIA MEDYCZNE, FARMACEUTYKI I PRODUKTY DO 
PIELĘGNACJI CIAŁA 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja L: 
„Pozostałe atrybuty medyczne i laboratoryjne” 
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Grupa 331: Urządzenia medyczne 
 
Klasa 3311: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Aparatury, wywoływaczy i utrwalaczy do zdjęć rentgenowskich zaklasyfikowanych do klasy 2493 
- Diagnostycznych urządzeń ultradźwiękowych zaklasyfikowanych do klasy 3312 
- Usług instalowania sprzętu obrazującego zaklasyfikowanych do klasy 5141 
- Usług fotografii rentgenowskiej zaklasyfikowanych do klasy 7996 
- Usług obrazowania medycznego zaklasyfikowanych do klasy 8515 
 
Klasa 3312: Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Diagnostycznego systemu rentgenowskiego zaklasyfikowanego do klasy 3311 
 
Klasa 3313: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wosku stomatologicznego zaklasyfikowanego do klasy 2495 
- Stomatologicznych aparatów rentgenowskich zaklasyfikowanych do klasy 3311 
- Wyrobów stomatologicznych zaklasyfikowanych do klasy 3314 
- Stanowisk stomatologicznych zaklasyfikowanych do klasy 3319 
- Artykułów i preparatów do higieny jamy ustnej lub zębów zaklasyfikowanych do klasy 3371 
- Usług stomatologicznych i podobnych zaklasyfikowanych do klasy 8513 
 
Klasa 3314: Materiały medyczne 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Gaz medycznych zaklasyfikowanych do klasy 2411 
- Urządzeń i przyrządów do transfuzji zaklasyfikowanych do klasy 3319 
- Szpitalnych wyrobów papierowych zaklasyfikowanych do klasy 3319 
 
Klasa 3315: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Gaz medycznych zaklasyfikowanych do klasy 2411 
 
Klasa 3316: Techniki operacyjne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Namiotów tlenowych zaklasyfikowanych do 3315 
- Materiałów medycznych do wymienionych powyżej urządzeń i przyrządów zaklasyfikowanych do klasy 3314 
- Urządzeń i aparatury stosowanych w chirurgii takich jak sztuczne części ciała zaklasyfikowanych do klasy 3318 
 
Klasa 3318: Wsparcie czynnościowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Systemu monitorowania pacjentów zaklasyfikowanego do klasy 3319 
 
Grupa 336: Produkty farmaceutyczne 
 
Klasa 3362: Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Roztworów do dializy zaklasyfikowanych do klasy 3369 
 
Grupa 337: Produkty do pielęgnacji ciała 
 
Klasa 3371: Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zestawów do pedikiuru zaklasyfikowanych do klasy 3372 
 
Klasa 3372: Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Produktów i płynów do pielęgnacji stóp zaklasyfikowanych do klasy 3371 
- Produktów do pielęgnacji paznokci zaklasyfikowanych do klasy 3374 
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Klasa 3373: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Przyrządów astronomicznych i optycznych zaklasyfikowanych do klasy 3863 
 
Klasa 3374: Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zestawów do manikiuru i pedikiuru zaklasyfikowanych do klasy 3372 
 
Grupa 339: Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz aparatury zaklasyfikowanych 
do grupy 514 i klasy 5042 
- Sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego) zaklasyfikowanego do działu 38  
- Odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej i dodatków zaklasyfikowanych do grupy 181 
 
DZIAŁ 34: SPRZĘT TRANSPORTOWY I PRODUKTY POMOCNICZE DLA TRANSPORTU 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja M: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące transportu”. 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i złomowania pojazdów silnikowych, zaklasyfikowanych do 
grupy 501 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego 
zaklasyfikowanych do klasy 502 
 
Grupa 341: Pojazdy silnikowe 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Pojazdów wojskowych zaklasyfikowanych do grupy 354 
 
Klasa 3414: Wysokowydajne pojazdy silnikowe 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Dźwigów do pojazdów mechanicznych, zaklasyfikowanych do klasy 4241 
 
Klasa 3415: Symulatory 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Symulatorów lotu zaklasyfikowanych do klasy 3474 
- Symulatorów pomostów na statkach zaklasyfikowanych do klasy 3493 
- Symulatorów walki zaklasyfikowanych do klasy 3574 
 
Grupa 343: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 
 
Klasa 3431: Silniki do pojazdów i części silników 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Sprzętu elektrycznego do silników i pojazdów mechanicznych zaklasyfikowanego do klasy 3161 
 
Klasa 3432: Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Prędkościomierzy do pojazdów mechanicznych, zaklasyfikowanych do klasy 3856 
 
Klasa 3435: Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Opon do motocykli zaklasyfikowanych do klasy 3441 
- Opon do rowerów zaklasyfikowanych do klasy 3443 
- Opon do statków powietrznych zaklasyfikowanych do klasy 3473 
 
Grupa 345: Statki i łodzie 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Nawodnych jednostek bojowych zaklasyfikowanych do grupy 355 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji i innych usług dotyczących sprzętu morskiego i innego, 
zaklasyfikowanych do klasy 5024 
 
Grupa 346: Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
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- Maszyn do kładzenia szyn zaklasyfikowanych do grupy 435 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji oraz podobnych usług dotyczących kolei i innego sprzętu, 
zaklasyfikowanych do klasy 5022 
 
Grupa 347: Statki powietrzne i kosmiczne 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Samolotów wojskowych i statków kosmicznych zaklasyfikowanych do klas 3561 i 3563 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego 
zaklasyfikowanych do klasy 5021 
 
Grupa 349: Różny sprzęt transportowy i części zapasowe 
 
Klasa 3492: Sprzęt drogowy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Sygnalizatorów drogowych i sprzętu oświetleniowego zaklasyfikowanych do klasy 3499 
 
DZIAŁ 35: SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA, GAŚNICZY, POLICYJNY I OBRONNY 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja F: 
„Wskazanie zastosowania” 
 
Grupa 358: Sprzęt osobisty i pomocniczy  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia zaklasyfikowanych do klasy 5084 
- Usług usuwania broni oraz amunicji zaklasyfikowanych do klasy 9052  
- Odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej i dodatków, zaklasyfikowanych do grupy 181 
 
Klasa 3581: Sprzęt osobisty 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Spadochronów zaklasyfikowanych do klasy 3952 
 
DZIAŁ 37: INSTRUMENTY MUZYCZNE, ARTYKUŁY SPORTOWE, GRY, ZABAWKI, 
WYROBY RZEMIEŚLNICZE, MATERIAŁY I AKCESORIA ARTYSTYCZNE 
 
Grupa 374: Artykuły i sprzęt sportowy 
W niniejszej grupie dyscypliny sportowe zostały sklasyfikowane, w odpowiednich przypadkach, według nazwy 
piłki. 
 
Klasa 3741: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Spadochronów zaklasyfikowanych do klasy 3952 
 
Grupa 378: Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 
 
Klasa 3782: Wyroby artystyczne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Papieru innego niż papier specjalny do wyrobów rękodzielniczych i artystycznych, papieru do maszyn 
powielających itp. zaklasyfikowanego do działu 22 lub 30 
 
DZIAŁ 38: SPRZĘT LABORATORYJNY, OPTYCZNY I PRECYZYJNY (Z WYJĄTKIEM 
SZKLANEGO) 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja L: 
„Pozostałe atrybuty medyczne i laboratoryjne”  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania przyrządów i aparatury do mierzenia, kontroli, 
badania i nawigacji oraz innych celów, napraw, konserwacji i instalowania urządzeń do pomiaru czasu, 
usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, zaklasyfikowanych do klasy 5041 i grup 
508 i 512 
 
Grupa 383: Przyrządy do pomiaru  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Maszyn ważących i wag innych niż wagi precyzyjne zaklasyfikowanych do klasy 4292 
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- Przyrządów do pomiaru stosowanych w nawigacji zaklasyfikowanych do grupy 381 
- Przyrządów do pomiaru stosowanych w geologii i geofizyce zaklasyfikowanych do grupy 382 
- Przyrządów do badania właściwości fizycznych zaklasyfikowanych do grupy 384 
 
Grupa 385:Aparatura kontrolna i badawcza 
 
Klasa 3851: Mikroskopy  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Mikroskopów optycznych zaklasyfikowanych do klasy 3863 
 
Klasa 3852: Skanery  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Skanerów komputerowych zaklasyfikowanych do klasy 3021 
- Skanerów do użytku medycznego takich jak skanery ultradźwiękowe, skanery rezonansu magnetycznego lub 
urządzenia do tomografii zaklasyfikowanych do klasy 3311 
- Dozymetrów promieniowania zaklasyfikowanych do klasy 3834 
- Systemów dozymetrycznych zaklasyfikowanych do klasy 3854 
 
Klasa 3854: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Testerów temperatury i wilgotności zaklasyfikowanych do klasy 3893 
- Prędkościomierzy do pojazdów mechanicznych zaklasyfikowanych do klasy 3856 
- Elektronicznej aparatury do wykrywania zaklasyfikowanej do klasy 3764 
- Przyrządów do badania właściwości fizycznych zaklasyfikowanych do grupy 384 
- Innych niewymienionych tutaj przyrządów do badań lub testowania zaklasyfikowanych do grupy 389 
 
Klasa 3855: Liczniki  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Przyrządów do badania właściwości fizycznych zaklasyfikowanych do grupy 384 
 
Klasa 3857: Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Prędkościomierzy do pojazdów mechanicznych zaklasyfikowanych do klasy 3856 
 
Klasa 3858: Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Medycznej aparatury rentgenowskiej zaklasyfikowanej do klasy 3311 (do użytku ogólnego) i 3318 (do chirurgii 
serca) 
- Mikroanalizatorów promieniowania rentgenowskiego zaklasyfikowanych do klasy 3894 
 
Grupa 386: Przyrządy optyczne 
 
Klasa 3863: Przyrządy astronomiczne i optyczne  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Laserów medycznych zaklasyfikowanych do klas 3316 (do użytku chirurgicznego) i 3312 (inne niż stosowane w 
chirurgii) 
- Obrabiarek sterowanych laserem zaklasyfikowanych do klasy 4361 
 
Klasa 3865: Sprzęt fotograficzny  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Kamer sieciowych zaklasyfikowanych do klasy 3023 
- Kamer bezpieczeństwa zaklasyfikowanych do klasy 3512 
- Kamer telewizyjnych o obwodzie zamkniętym zaklasyfikowanych do klasy 3223 
- Papieru fotograficznego i chemikaliów zaklasyfikowanych do klas 2299 i 2493 
- Produktów z kliszy zaklasyfikowanych do klasy 3235 
 
Grupa 387: Liczniki czasu i tym podobne; parkometry  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Urządzeń kontroli czasu pracy, systemów rejestrowania czasu i systemów kontroli czasu lub rejestratorów czasu 
pracy, zaklasyfikowanych do klasy 3512 
 
Grupa 388: Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Zdalnie sterowanych urządzeń sygnalizacyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3882 
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- Cyfrowych jednostek sterowania zaklasyfikowanych do klasy 4296 
 
Grupa 389: Różne przyrządy do badań lub testowania 
 
Klasa 3894: Przyrządy do oceny zagrożenia jądrowego  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Liczników Geigera, urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia i monitorów do śledzenia promieniowania 
zaklasyfikowanych do klasy 3834 
 
DZIAŁ 39: MEBLE (WŁĄCZNIE Z BIUROWYMI), WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA 
DOMOWE (Z WYŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA) I ŚRODKI CZYSZCZĄCE  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Urządzeń oświetleniowych zaklasyfikowanych do grupy 315 
 
Grupa 391: Meble 
 
Klasa 3911: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Siedzisk do pojazdów zaklasyfikowanych do grupy 343 
 
Klasa 3912: Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Stołów medycznych i innych stołów do użytku szpitalnego lub paramedycznego zaklasyfikowanych do klas 3319 
i 3393 
- Stołów do gier stołowych zaklasyfikowanych do klasy 3746 
 
Grupa 392: Meble 
 
Klasa 3922: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 
cateringowe  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Urządzeń zaopatrzeniowych (włączając wyposażenie kantyn i przemysłowy sprzęt kuchenny) zaklasyfikowanych 
do klasy 3931 
- Żywności zaklasyfikowanej do działów 03 i 15 
 
Kategoria 39254: Wyroby zegarmistrzowskie  
Niniejsza kategoria nie obejmuje: 
- Wyrobów zegarmistrzowskich do użytku osobistego zaklasyfikowanych do klasy 1852 
 
Grupa 393: Różny sprzęt 
 
Klasa 552: Urządzenia zaopatrzeniowe  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Artykułów cateringowych zaklasyfikowanych do klasy 3922 
 
Grupa 398: Środki czyszczące i polerujące 
 
Klasa 3981: Preparaty i woski wonne  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Roślin używanych w przemyśle perfumeryjnym zaklasyfikowanych do klasy 0311 
- Perfum zaklasyfikowanych do klasy 3371 
 
DZIAŁ 41: WODA ZLEWNICZA I OCZYSZCZONA 
W celu sporządzenia pełniejszego opisu proszę skorzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja K: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące dystrybucji energii i wody”. 
Niniejszy dział nie obejmuje:  
- Usług przesyłu wody i podobnych zaklasyfikowanych do grupy 651  
- Wody mineralnej lub wody zmrożonej zaklasyfikowanej do klasy 1598 
- Wody destylowanej zaklasyfikowanej do klasy 2431 
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DZIAŁ 42: MASZYNY PRZEMYSŁOWE 
 
Grupa 421: Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług instalowania generatorów pary, turbin, sprężarek i palników, zaklasyfikowanych do klasy 5113 
- Usług instalowania, napraw i konserwacji sprężarek, zaklasyfikowanych do klas 5053 i 5113 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji kurków i zaworów, zaklasyfikowanych do klasy 5051 
- Usług instalowania generatorów pary, zaklasyfikowanych do klasy 5113 
 
Klasa 4211: Turbiny i silniki  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ciągników trakcyjnych zaklasyfikowanych do klasy 1673 
- Silników elektrycznych zaklasyfikowanych do klasy 3111 
- Alternatorów zaklasyfikowanych do klasy 3113 
- Silników wiatrowych i prądnic silników, zaklasyfikowanych do klasy 3112 
- Silników i generatorów mocy hydraulicznych i pneumatycznych zaklasyfikowanych do klasy 4212 
 
Klasa 4215: Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Paliw jądrowych  zaklasyfikowanych do klasy 0934 
- Systemu ochrony reaktora jądrowego i urządzeń ochrony i bezpieczeństwa jądrowego zaklasyfikowanych do 
klasy 3511 
 
Grupa 422: Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobnych części 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Urządzeń zaopatrzeniowych zaklasyfikowanych do klasy 3931 
- Sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów domowych oraz artykułów cateringowych, 
zaklasyfikowanych do klasy 3922 
 
Grupa 423: Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Instalowania pieców zaklasyfikowanego do klasy 4526 
- Usług instalowania pieców i palników, zaklasyfikowanych do klasy 5113 
- Usług czyszczenia pieców, zaklasyfikowanych do klasy 9091 
 
Grupa 424: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług konserwacji wind, zaklasyfikowanych do klasy 5075 
- Usług instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników, 
zaklasyfikowanych do klasy 5151  
- Usług instalowania wind i podnośników, zaklasyfikowanych do klasy 4531 
 
Klasa 4241: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Sprzętu do podnoszenia dla służby zdrowia zaklasyfikowanego do klasy 3319 
- Urządzeń do podnoszenia lub transportu zwłok zaklasyfikowanych do klasy 3394 
 
Grupa 425: Urządzenia chłodzące i wentylacyjne  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót instalacyjnych w zakresie urządzeń chłodzących i wentylacyjnych, zaklasyfikowanych do klasy 4533 
 
Klasa 4251: Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny 
filtrujące  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ogrzewania (para, gorąca woda itp.) zaklasyfikowanego do klasy 093 
- Szaf chłodniczych lub zamrażarek do kostnic, zaklasyfikowanych do klasy 3394 
- Statków chłodni zaklasyfikowanych do klasy 3451 
- Urządzeń klimatyzacyjnych, grzałek wodnych oraz ogrzewania do budynków; urządzeń grzewczych, chłodziarek 
i zamrażarek (do użytku w gospodarstwie domowym i w przemyśle) zaklasyfikowanych do klasy 3971 
- Ogrzewaczy powietrza, grzałek gazowych i chłodziarek gazowych zaklasyfikowanych do klasy 3972 
- Maszyn do obróbki cieplnej tworzyw, układów chłodzących i chłodzących/grzewczych z obiegiem 
zaklasyfikowanych do klasy 4294 
- Sprężarek do urządzeń chłodzących, zaklasyfikowanych do klasy 4212 
- Tworzyw grzewczych zaklasyfikowanych do klasy 4411 
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- Grzewczych przewodów rurowych zaklasyfikowanych do klasy 4416 
- Grzejników centralnego ogrzewania i kotłów grzewczych oraz ich części, zaklasyfikowanych do klasy 4462 
 
Grupa 426: Obrabiarki  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania obrabiarek, zaklasyfikowanych do klasy 5153 
 
Grupa 427: Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług instalowania maszyn do produkcji odzieży włókienniczej i skórzanej i maszyn do produkcji wyrobów 
włókienniczych, zaklasyfikowanych do klasy 5154 
- Usług prania i czyszczenia na sucho zaklasyfikowanych do klasy 9831 
 
Grupa 428: Maszyny do produkcji papieru i tektury  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Maszyn introligatorskich do druków i książek, suszarek do drewna, masy papierniczej lub tektury i części 
zaklasyfikowanych do klasy 4299 
- Usług instalowania maszyn do produkcji papieru i tektury zaklasyfikowanych do klasy 5154 
 
Grupa 429: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia   
Niniejsza grupa nie obejmuje:  
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania maszyn innego ogólnego przeznaczenia, 
zaklasyfikowanych do klas 5053 i 5151 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji i instalowania maszyn specjalnego przeznaczenia, zaklasyfikowanych do 
klas 5053 i 5154 
-Ogólnych mechanicznych usług inżynieryjnych zaklasyfikowanych do klasy 7133 
 
DZIAŁ 43: MASZYNY GÓRNICZE, DO PRACY W KAMIENIOŁOMACH, SPRZĘT 
BUDOWLANY  
 
Grupa 431: Urządzenia górnicze  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Popychaczy do wagoników górniczych, zaklasyfikowanych do grupy 4241 
- Robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów, zaklasyfikowanych do grupy 4523 
- Robót w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego 
i gazowniczego (rafineria ropy, terminal naftowy), rozbiórki platform naftowych, zaklasyfikowanych do klasy 
4525 
- Usług przemysłu naftowego oraz gazowniczego zaklasyfikowanych do działu 76 
 
Grupa 433: Maszyny i sprzęt budowlany  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót budowlanych przy użyciu tych maszyn, zaklasyfikowanych do działu 45 
- Robót budowlanych przy użyciu tych maszyn, zaklasyfikowanych do działu 44 
 
Grupa 434: Maszyny do obróbki minerałów i formierskie  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót budowlanych przy użyciu tych maszyn, zaklasyfikowanych do działu 45 
- Robót budowlanych przy użyciu tych maszyn, zaklasyfikowanych do działu 44 
 
Grupa 436: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych zaklasyfikowanych do grup 431, 432 i 433 
 
Grupa 437: Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Maszyn do form odlewniczych, zaklasyfikowanych do grupy 434 
 
DZIAŁ 44: MATERIAŁY BUDOWLANE; WYROBY POMOCNICZE DLA BUDOWNICTWA 
W celu uszczegółowienia opisu proszę korzystać ze słownika uzupełniającego,  Sekcja I: Pozostałe atrybuty 
dotyczące budowy/robót budowlanych 
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Grupa 441:  Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
 
Klasa 4411: Materiały konstrukcyjne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Drewna niedotyczącego budowy zaklasyfikowanego do klasy  0341 
- Żwiru, piasku, kamienia kruszonego i kruszywa zaklasyfikowanych do klasy 1421 
- Kolejowych materiałów konstrukcyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3494 
- Urządzeń budowlanych zaklasyfikowanych do klasy 4332 
- Wyrobów stosowanych w budownictwie zaklasyfikowanych do klasy 4442 
- Kamienia budowlanego zaklasyfikowanego do klasy 4491 
 
Klasa 4413: Studzienki kanalizacyjne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ściekowych przewodów rurowych zaklasyfikowanych do klasy 4416 
 
Klasa 4416: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Maszyn do rurociągów zaklasyfikowanych do grupy 4299 
- Wsporników do przewodów rurowych zaklasyfikowanych do grupy 4421 
 
Klasa 4419: Różne materiały budowlane 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Drewna niezwiązanego z budową zaklasyfikowanego do klasy 0341 
- Żwiru, piasku, kamienia kruszonego i kruszywa zaklasyfikowanych do klasy 1421 
- Kolejowych materiałów konstrukcyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3494 
- Urządzeń budowlanych zaklasyfikowanych do klasy 4332 
- Kamienia budowlanego zaklasyfikowanego do klasy 4491 
 
Grupa 442: Wyroby konstrukcyjne 
 
Klasa 4421: Konstrukcje i części konstrukcji 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Anten satelitarnych i anten telewizyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3232 
- Słupów ogłoszeniowych zaklasyfikowanych do klasy  3492 
 
Klasa 4422: Stolarka budowlana 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zbrojonych lub wzmocnionych drzwi zaklasyfikowanych do klasy 4442 
- Zamków do drzwi zaklasyfikowanych do grupy 4452 
- Instalowania drzwi i okien oraz podobnych elementów zaklasyfikowanego do grupy 4542 
 
Grupa 443: Kabel, drut i podobne wyroby 
 
Klasa 4431: Wyroby z drutu 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Drutu i kabla izolowanego zaklasyfikowanych do grupy 313 
- Drutu stosowanego w budownictwie zaklasyfikowanego do klasy 4433 
 
Klasa 4432: Kabel i podobne wyroby 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Elementów składowych obwodów elektrycznych ( w tym kabli przyłączeniowych i przedłużaczy) 
zaklasyfikowanych do klasy 3122 
- Drutu i kabla izolowanego (w tym kabli energetycznych) zaklasyfikowanych do grupy 313 
- Kabli telekomunikacyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3252 
- Kabli telefonicznych zaklasyfikowanych do klasy 3255 
- Kabli światłowodowych zaklasyfikowanych do klasy 3256 
- Kabli telekomunikacyjnych zaklasyfikowanych do klasy 3257 
- Kabli do transmisji danych zaklasyfikowanych do klasy 3258 
 
Grupa 444: Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 
 
Klasa 4442: Wyroby stosowane w budownictwie 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Materiałów konstrukcyjnych zaklasyfikowanych do grupy 441 
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- Artykułów łazienkowych i kuchennych zaklasyfikowanych do grupy 4441 
 
Klasa 4448: Różny sprzęt gaśniczy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Proszku  gaśniczego, środków gaśniczych i ładunków gaśniczych, zaklasyfikowanych do klasy 2495 
- Alarmów przeciwpożarowych zaklasyfikowanych do klasy 3162 
- Sprzętu gaśniczego (w tym gaśnic) zaklasyfikowanego do klasy 3511 
- Koców gaśniczych zaklasyfikowanych do klasy 3952 
- Pomp gaśniczych zaklasyfikowanych do klasy 4212 
- Drzwi przeciwpożarowych zaklasyfikowanych do klasy 4422 
 
Grupa 445: Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny 
 
Klasa 4452: Zamki, klucze i zawiasy 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zamków do pojazdów zaklasyfikowanych do grupy 3491 
 
Grupa 446:  Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły 
 
Klasa 4462: Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Węzła cieplnego lokalnego zaklasyfikowanego do klasy 0932 
- Urządzeń centralnego ogrzewania zaklasyfikowanych do klasy 3971 
- Kotłów grzewczych wody gorącej i kotłów grzewczych wytwarzających parę zaklasyfikowanych do klasy 4216 
- Kotłów lokalnych układów ogrzewania zaklasyfikowanych do klasy 4251 
 
Grupa 449: Kamień budowlany, wapień, gips i łupek 
Z niniejszej grupy należy korzystać jedynie przy zakupie surowców. Określając materiał w celu uzupełnienia opisu 
produktu, użytkownicy powinni korzystać ze słownika uzupełniającego, w szczególności sekcji A, grupy B. 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Kamieni chodnikowych zaklasyfikowanych do klasy 4419 
- Kamienia drogowego zaklasyfikowanego do klasy 4411 
- Żwiru, piasku, kamienia kruszonego i kruszywa zaklasyfikowanych do klasy 1421 
 
DZIAŁ 48: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
Z niniejszego działu należy korzystać jedynie przy zakupie oprogramowania gotowego do użycia jako 
pakietu, gdy traktuje się go jako dostawę.  
Dział ten nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania zaklasyfikowanych do działu 72000000 
 
Grupa 481: Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania   
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania zaklasyfikowanych do działu 722121 
- Usług opracowywania oprogramowania dla punktów sprzedaży, usług opracowywania oprogramowania kontroli 
lotów, usług opracowywania oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa i do testów lotniczych, usług 
opracowywania oprogramowania do kontroli ruchu kolejowego, usług opracowywania oprogramowania do 
kontroli przemysłowej, usług opracowywania oprogramowania bibliotecznego, usług opracowywania 
oprogramowania zapewniającego zgodność, usług opracowywania oprogramowania medycznego, usług 
opracowywania oprogramowania edukacyjnego, zaklasyfikowanych do podkategorii 722121 
 
Grupa 482: Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu zaklasyfikowanych do działu 722122 
 
Grupa 483: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, 
tworzenia harmonogramów i produkowania  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia 
harmonogramów i produkowania zaklasyfikowanych do podkategorii 722123 
 
Grupa 484: Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych zaklasyfikowanych do 
podkategorii 722124 
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- Usług opracowywania oprogramowania do zarządzania inwestycjami i przygotowywania deklaracji 
podatkowych, usług opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami i pakietów usług 
opracowywania oprogramowania, usług opracowywania oprogramowania do zarządzania zapasami, usług 
opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości, usług opracowywania 
oprogramowania do rozliczania czasu i zarządzania zasobami ludzkimi, usług opracowywania oprogramowania 
analitycznego, naukowego, matematycznego lub prognozującego, usług opracowywania oprogramowania do 
aukcji, usług opracowywania oprogramowania dla sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego, usług 
opracowywania oprogramowania do zamówień, zaklasyfikowanych do podkategorii 722124 
 
Grupa 485: Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego zaklasyfikowanych do podkategorii 
722125 
 
Grupa 486: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego zaklasyfikowanych do podkategorii 
722126 
- Usług opracowywania oprogramowania dla baz danych, usług opracowywania oprogramowania dla systemów 
operacyjnych komputerów mainframe, usług opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych 
minikomputerów,  usług opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych mikrokomputerów, usług 
opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC), usług opracowywania 
oprogramowania grupującego, usług opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych w czasie 
rzeczywistym, zaklasyfikowanych do podkategorii 722126 
 
Grupa 487: Pakiety oprogramowania użytkowego  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania użytkowego zaklasyfikowanych do podkategorii 722127 
- Usług opracowywania oprogramowania do kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania, usług opracowywania 
oprogramowania do kodów kreskowych, usług opracowywania oprogramowania zabezpieczającego, usług 
opracowywania oprogramowania do tłumaczenia z języków obcych, usług opracowywania oprogramowania do 
wczytywania z nośników przechowujących, usług opracowywania oprogramowania do ochrony antywirusowej, 
usług opracowywania oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania, usług 
opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością, usług 
opracowywania oprogramowania sprawdzającego wersje, zaklasyfikowanych do podkategorii 722127 
 
Grupa 488: Systemy i serwery informacyjne  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opracowywania oprogramowania do serwera sieci WWW zaklasyfikowanych do podkategorii 722122 
- Usług w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych, zaklasyfikowanych do 
klasy 7242 
 
Grupa 489: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Różnych usług opracowywania oprogramowania i systemów komputerowych, zaklasyfikowanych do 
podkategorii 722129 
- Usług opracowywania oprogramowania do gier komputerowych, gier rodzinnych i wygaszaczy ekranu, usług 
opracowywania oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, usług opracowywania oprogramowania 
szkoleniowego i rozrywkowego, usług opracowywania oprogramowania do projektowania wzorów i 
oprogramowania kalendarzowego, usług opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych, usług 
opracowywania oprogramowania dla drukarni, usług opracowywania języków programowania i narzędzi, usług 
opracowywania oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, zaklasyfikowanych do podsekcji 722129 
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II. NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO DZIAŁU 45 DOTYCZĄCEGO ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
DZIAŁ 45: ROBOTY BUDOWLANE  
 
Roboty budowlane obejmują: 
- Przygotowanie pod budowę- Nowe roboty budowlane i usługi napraw, przebudowy, odnawiania i konserwacji 
budynków mieszkalnych, budynków innych niż mieszkalne lub roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Roboty 
budowlane zaklasyfikowane do tego działu są robotami o zasadniczym znaczeniu dla procesu wytwarzania różnego typu 
konstrukcji, końcowego rezultatu prac budowlanych.  
 
Jeśli kod dla usług napraw, przebudowy, odnawiania lub konserwacji budynków mieszkalnych, budynków innych niż 
mieszkalne lub robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej nie jest wskazany w słowniku głównym CPV, możliwe jest 
uzupełnienie opisu kodem ze słownika uzupełniającego CPV.  
Na przykład:  
IA41-9 Odrestaurowanie + 45215140 – 0 Obiekty szpitalne  
IA40-6 Renowacja + 45223310 – 2 Parkingi podziemne 
 
W celu uszczegółowienia opisu proszę korzystać ze słownika uzupełniającego,  Sekcja I: Pozostałe 
atrybuty dotyczące budowy/robót budowlanych 
 
Grupa 451: Przygotowanie terenu pod budowę  
 
Klasa 4511: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Robót budowlanych w zakresie budowy upustów, zaklasyfikowanych do kategorii 45232 
- Rozbiórki torów zaklasyfikowanej do kategorii 45234 
- Robót budowlanych w zakresie kanałów upustowych, zaklasyfikowanych do kategorii 452471 
- Robót wiertniczych i górniczych zaklasyfikowanych do grupy 4525 
- Rozbiórki platform naftowych zaklasyfikowanej do kategorii 45255 
- Fundamentowania, wiercenia studni wodnych i podwodnych robót wiertniczych zaklasyfikowanych do klasy 
4526 
- Usług w zakresie demontażu żurawi masztowych zaklasyfikowanych do kategorii 50531 
- Usług wiertniczych zaklasyfikowanych do grupy 763 
- Usług rekultywacji gruntu zaklasyfikowanych do klasy 9072 
 
Klasa 4512: Próbne wiercenia i wykopy  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Robót wiertniczych i górniczych zaklasyfikowanych do grupy 4525 
- Fundamentowania, wiercenia studni wodnych i podwodnych robót wiertniczych zaklasyfikowanych do klasy 
4526 
- Usług wiertniczych zaklasyfikowanych do grupy 763 
 
Grupa 452: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 
Klasa 4521: Roboty budowlane w zakresie budynków  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ogólnych robót budowlanych związanych ze specjalnymi betonowymi szkieletami konstrukcji bardzo wysokich 
budynków, zaklasyfikowanych do klasy 4526 
- Wyrównywania terenu obiektów sportowych takich jak boiska sportowe, nawierzchni obiektów sportowych, 
cmentarzy itp. zaklasyfikowanego do klasy 4523  
 
Klasa 4522: Roboty inżynieryjne i budowlane  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ogólnych robót budowlanych w zakresie autostrad, dróg krajowych na estakadach, dróg, kolei, pasów 
startowych, zaklasyfikowanych do klasy 4523 
- Robót związanych z inżynierią wodną zaklasyfikowanych do grupy 4524 
- Wznoszenia elementów ze stali konstrukcyjnej zaklasyfikowanego do klasy 4526 
 
Klasa 4523: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wstępnych robót ziemnych zaklasyfikowanych do klasy 4511 
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- Ogólnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji, obiektów i terenów sportowych, zaklasyfikowanych do 
klasy 4521 
 
Jeśli roboty w zakresie budowy dróg krajowych/autostrad na szczególnym lub złożonym obszarze geograficznym 
(wymagającym budowy mostów lub innych szczególnych elementów) są objęte jednym zaproszeniem do 
składania ofert, właściwy jest jeden ogólny kod obejmujący główny przedmiot umowy (np.: „roboty w zakresie 
budowy dróg”), chyba że instytucja zamawiająca chce podkreślić złożoność robót poprzez wskazanie na 
drugorzędne elementy. Jeśli zaproszenie do składania ofert jest podzielone na szereg zestawów odpowiadających 
drugorzędnym elementom, zaleca się, by instytucje zamawiające dostarczyły pełny wykaz kodów tych elementów. 
 
Klasa 4524: Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ogólnych robót budowlanych w zakresie rurociągów, odbiorników wodnych i studzienek kanalizacyjnych, 
zaklasyfikowanych do klasy 4523 
- Kładzenia kabli podmorskich zaklasyfikowanego do klasy 4523 
 
Klasa 4525: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów 
budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Ogólnych robót budowlanych w zakresie budowy magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, 
zaklasyfikowanych do klasy 4521 
 
Grupa 453: Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Klasa 4531: Roboty instalacyjne elektryczne  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Instalowania elektrycznych silników, generatorów i transformatorów w elektrowniach zaklasyfikowanego do 
klasy 5111 
- Instalowania urządzeń badawczych zaklasyfikowanego do klasy 512 
- Napraw i konserwacji wind i ruchomych schodów, zaklasyfikowanych do klas 5011, 5053, 5074, 5075 
- Instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i ruchomych schodów, 
zaklasyfikowanego do klasy 5511 
 
Klasa 4532: Roboty izolacyjne  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Uszczelniania dachu zaklasyfikowanego do klasy 4526 
 
Klasa 4533: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Instalacji elektrycznych systemów grzewczych, zaklasyfikowanych do klasy 4531 
- Napraw i konserwacji kotłów grzewczych i palników, zaklasyfikowanych do klasy 5053 
- Napraw i konserwacji centralnego ogrzewania zaklasyfikowanych do klasy 5072 
- Czyszczenia kominów zaklasyfikowanego do klasy 9061 
- Napraw i konserwacji urządzeń wentylacyjnych, oziębiających lub klimatyzacyjnych, zaklasyfikowanych do 
grupy 507 
- Robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, zaklasyfikowanych do klasy  
4523 
 
Klasa 4534: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Instalacji drogowych, kolejowych, lotniskowych oraz portowych systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
zaklasyfikowanej do klas 4523 i 4531 
 
Grupa 454: Wykończeniowe roboty budowlane 
 
Klasa 4542: Zakładanie stolarki budowlanej  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Robót instalacyjnych w zakresie ogrodzeń i płotów metalowych, zaklasyfikowanych do klasy 4534 
 
Klasa 4543: Pokrywanie podłóg i ścian 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Robót instalacyjnych w zakresie betonowych podłóg (z wyjątkiem betonowych płytek), zaklasyfikowanych do 
klasy 4526 
- Zewnętrznego dekorowania zaklasyfikowanego do kategorii 4526 
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Klasa 4545: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Zewnętrznego czyszczenia budynków i innych konstrukcji zaklasyfikowanego do klasy 9061 
 
Klasa 4550: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej   
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń bez obsługi operatorskiej, zaklasyfikowanego do grupy 433 z 
dodanym kodem ze słownika uzupełniającego PA01-7 Wynajem 
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III. NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO DZIAŁÓW 50 – 99 DOTYCZĄCYCH 
USŁUG 
 
DZIAŁ 50: USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE 
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Konserwacji i naprawy oprogramowania technologii informacyjnej zaklasyfikowanej do klasy 7226 
 
Grupa 501: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne 
usługi  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego 
zaklasyfikowanych do grupy 502 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych zaklasyfikowanych do grupy 506 
 
Grupa 502: Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu 
drogowego i morskiego 
 
Grupa 5021: Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu  
Niniejsza klasa nie obejmuje:  
- Usług w zakresie napraw i konserwacji samolotów wojskowych zaklasyfikowanych do klasy 5065 
 
Klasa 5024: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw, konserwacji okrętów wojennych zaklasyfikowanych do klasy 5064 
 
Grupa 505: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, 
pojemników metalowych i maszyn 
 
Klasa 5051: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i 
pojemników metalowych  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Robót instalacyjnych hydraulicznych w obiektach budowlanych zaklasyfikowanych do 45330000 
 
DZIAŁ 51: USŁUGI INSTALOWANIA (Z WYJĄTKIEM OPROGRAMOWANIA 
KOMPUTEROWEGO)  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług instalowania oprogramowania komputerowego, zaklasyfikowanych do działu 72 
 
Grupa 511: Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu w związku z robotami budowlanymi, 
zaklasyfikowanych do klasy 4531 
- Instalacji kotłów grzewczych w systemach centralnego wodnego, np. w dużych blokach mieszkalnych i  
lokalnych sieciach grzewczych, zaklasyfikowanej do klasy 4533 
 
Grupa 512: Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Podłączenia i instalacji wodomierzy, gazomierzy i liczników elektryczności w gospodarstwie domowym, 
zaklasyfikowanych do grupy 453 
 
Grupa 513: Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu w związku z robotami budowlanymi, 
zaklasyfikowanych do klasy 4531 
- Instalowania anten zaklasyfikowanego do klasy 4531 
 
Grupa 515: Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług instalowania wind, ruchomych schodów i ruchomych chodników zaklasyfikowanych do klasy 4531 
 
Grupa 516: Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót związanych z instalacjami elektrycznymi zaklasyfikowanych do klasy 4531 
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DZIAŁ 55: USŁUGI HOTELARSKIE, RESTAURACYJNE I HANDLU DETALICZNEGO 
W celu uszczegółowienia opisu grupy 559 Usługi handlu detalicznego proszę korzystać ze słownika 
uzupełniającego,  Sekcja U: Pozostałe atrybuty dotyczące usług handlu detalicznego 
 
Grupa 551: Usługi hotelarskie  
Niniejsza grupa obejmuje: 
Usługi noclegowe i podobne, świadczone przez hotele, motele, zajazdy i podobne miejsca noclegowe. Usługi 
podobne obejmują usługi świadczone zwykle w ramach ceny noclegu, takie jak śniadanie, obsługa pokoi, recepcja, 
usługi związane z pocztą i usługi boya hotelowego. Hotele zazwyczaj udostępniają również inne usługi takie jak 
parking, wyżywienie, napoje, rozrywki, baseny oraz obiekty przeznaczone na bankiety, zebrania, posiedzenia i 
konferencje. Hotele w kurortach mogą mieć szeroką ofertę obiektów rekreacyjnych. Te różne usługi zaliczają się 
do niniejszej grupy, jeśli są wliczone w cenę noclegu. Jeśli są opłacane osobno, są one klasyfikowane według typu 
świadczonej usługi. Usługi świadczone przez hotele mają zazwyczaj bardziej kompleksowy charakter niż usługi 
świadczone przez motele, zajazdy lub inne miejsca noclegowe. 
 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług przygotowywania i podawania posiłków zaklasyfikowanych do grupy 553 
- Usług podawania napojów zaklasyfikowanych do grupy 554 
- Usług wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych zaklasyfikowanych do klasy 7021 
 
Grupa 552: Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Długoterminowych usług wynajmu pól kempingowych przeznaczonych na przyczepy mieszkalne 
zaklasyfikowanych do grupy 702 
- Usług wynajmu pojazdów i przyczep kempingowych do użytku poza polem kempingowym zaklasyfikowanych 
do klasy 3422 (z kodem słownika uzupełniającego PA01-7 Wynajem) 
- Usług noclegowych w hotelach zaklasyfikowanych do grupy 551 
- Usług w zakresie długoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych zaklasyfikowanych do grupy 
702 
 
Klasa 5521: Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi noclegowe i podobne, świadczone przez schroniska młodzieżowe, schroniska górskie i podobne. obiekty. 
Usługi te różnią się od pełnych usług hotelarskich bardziej ograniczonym zakresem oferowanej usługi. 
 
Klasa 5522: Usługi w zakresie pól kempingowych 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi w zakresie pól kempingowych, w tym usługi w zakresie pól dla pojazdów kempingowych 
(zakwaterowanie i podobne usługi świadczone przez obozowiska, kempingi i podobne obiekty przeznaczone dla 
przyczep i innych pojazdów wypoczynkowych. Usługi te mogą obejmować tylko udostępnienie pola lub 
udostępnienie pola wraz z namiotem lub przyczepą, które się na nim znajdują). 
 
Klasa 5524: Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi noclegowe i podobne, świadczone przez obozowiska dla dzieci, obozowiska dla dorosłych lub rodzin, 
bungalowy i podobne domy wypoczynkowe. Obejmują one wszystkie inne usługi świadczone przez takie 
instytucje w związku ze świadczeniem usług zakwaterowania. 
 
Klasa 5525: Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi noclegowe i podobne, świadczone przez domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia, pensjonaty, 
domki letniskowe, prywatne apartamenty i domy, gospodarstwa agroturystyczne, domy akademickie i podobne 
obiekty oferujące miejsca noclegowe. Większość obiektów oferuje jedynie miejsca noclegowe, choć niektóre 
mogą dołączyć usługi dotyczące podawania posiłków. 
 
Grupa 555: Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 
 
Klasa 5551: Usługi bufetowe 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi bufetowe, które polegają na usługach dostarczania posiłków i napojów, zazwyczaj po obniżonej cenie, 
grupom wyraźnie określonych osób, które są zazwyczaj związane ze stosunkiem pracy,, takie jak usługi dla 
obiektów sportowych, fabryk, biur, stołówek szkolnych itp. 
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Klasa 552: Usługi dostarczania posiłków 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych, które polegają na usługach 
przygotowywania i dostarczania posiłków, świadczonych przez podmioty zajmujące się dostarczaniem posiłków 
na rzecz prywatnych gospodarstw domowych, we własnym lokalu lub gdzie indziej; mogą one obejmować usługi 
dostarczania posiłków i powiązane usługi dostarczania napojów.  
- Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych, które obejmują usługi przygotowywania i 
dostarczania posiłków świadczone przez podmioty zajmujące się dostarczaniem posiłków na rzecz przedsiębiorstw 
transportowych np. linii lotniczych.  
- Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji 
- Usługi dostarczania posiłków do szkół 
 
DZIAŁ 60: USŁUGI TRANSPORTOWE (Z WYŁĄCZENIEM TRANSPORTU ODPADÓW) 
W celu uszczegółowienia opisu proszę korzystać ze słownika uzupełniającego,  sekcja M: Pozostałe 
atrybuty dotyczące transportu 
 
Grupa 601: Usługi w zakresie transportu drogowego  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie pojazdów z miejscami noclegowymi, zaklasyfikowanych do klasy 5526 
- Usług w zakresie wagonów restauracyjnych, zaklasyfikowanych do klasy 5532 
- Wynajmu pojazdów przeznaczonych do transportu osób bez kierowcy, zaklasyfikowanego do grupy 341 z kodem 
słownika uzupełniającego CPV PA01-7 Wynajem 
- Usług ambulatoryjnych zaklasyfikowanych do klasy 8514 
- Wynajmu pojazdów do transportu towarów bez kierowcy zaklasyfikowanego do klasy 3413 z kodem słownika 
uzupełniającego CPV PA01-7 Wynajem 
 
Grupa 603: Usługi przesyłu rurociągami  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego zaklasyfikowanych do klasy 7611  
- Przesyłu gazu i podobnych usług  zaklasyfikowanych do grupy 652 
 
DZIAŁ 63: USŁUGI DODATKOWE I POMOCNICZE W ZAKRESIE TRANSPORTU, 
USŁUGI BIUR PODRÓŻY 
 
Grupa 631: Usługi przeładunku i składowania towarów  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi przeładunku świadczone w odniesieniu do towarów w specjalnych kontenerach 
- Usługi przeładunku świadczone w odniesieniu do towarów nieskonteneryzowanych lub bagażu pasażerskiego 
- Usług w zakresie terminali towarowych dla wszystkich środków transportu, w tym usług przeładunkowych (tj. 
załadunku, rozładunku, wyładunku towarów nieskonteneryzowanych na statkach, w portach) 
- Usług przeładunku bagażu w portach lotniczych, na terminalach autobusowych, kolejowych i drogowych 
- Usług składowania i magazynowania mrożonych lub chłodzonych produktów, w tym produktów spożywczych 
łatwo psujących się 
- Usług składowania i magazynowania cieczy i gazów, w tym ropy naftowej i produktów naftowych, wina i tym 
podobnych 
- Usług składowania ziarna  
 
Grupa 635: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi biur podróży i podobne, takie jak usługi w zakresie organizacji wycieczek, sprzedaży biletów podróżnych, 
noclegów i wycieczek, realizowane na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy, usługi informacji 
turystycznej, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi zarządzania podróżą 
- Usługi agencji transportowych takie jak usługi agencji przewozu towarowego, usługi maklerów okrętowych, 
usługi agencji przewozowej i portowej, usługi przygotowywania dokumentów transportowych (w tym lokalne 
usługi odbioru i dostawy)  
 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług tłumaczy ustnych zaklasyfikowanych do klasy 7954 
- Usług przewodników górskich i myśliwskich zaklasyfikowanych do klasy 9261 
 
Grupa 637: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 
 
Klasa 6371: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 



 30 

- Usług przeładunku towarów przewożonych koleją, zaklasyfikowanych do grupy 631 
- Usług przeładunku bagażu i towarów, zaklasyfikowanych do grupy 631 
- Usług miesięcznego lub rocznego wynajmu lub leasingu zamykanych garaży lub pomieszczeń do garażowania 
pojazdów, zaklasyfikowanych do grupy 702 
- Usług czyszczenia autobusów i innych pojazdów transportowych, zaklasyfikowanych do klasy 9091 
 
Klasa 6372: Usługi wspierające transport wodny  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych takich jak nabrzeża, doki, mola, keje oraz inne usługi 
związane z obiektami terminalu portowego, w tym usługi w zakresie terminalu pasażerskiego powiązane z 
transportem wodnym; usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania kanałów dla łodzi, barek i statków, 
skanalizowanych rzek i innych sztucznych śródlądowych dróg wodnych; usługi w zakresie tankowania statków 
- Usługi w zakresie cumowania statków, które obejmują usługi holowników powiązane z dokowaniem i 
wyprowadzaniem z doku statków każdego typu 
- Usługi nawigacyjne takie jak usługi przybrzeżnej lokalizacji, lokalizacji latarniowców i boi, usługi latarni 
morskich i podobna pomoc w nawigacji 
- Usługi wydobywania i wodowania statków, które polegają na odzyskiwaniu zniszczonych lub zatopionych 
statków i ich ładunku, w tym podnoszenie zatopionych statków, podnoszenie wywróconych statków i 
przywrócenie pływalności statków osiadłych na mieliźnie 
- Różne usługi transportu wodnego bezpośrednio związane z obsługą statku, a niesklasyfikowane gdzie indziej i 
niezwiązane bezpośrednio z eksploatacją statku takie jak kruszenie lodu, rejestracja statku, wyważanie statku, 
usługi składowania itp. 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług dezynfekcji i dezynsekcji na statkach, zaklasyfikowanych do klasy 9092 
- Usług czyszczenia statków, w tym usuwania zanieczyszczeń paliwem i ropą, zaklasyfikowanych do klasy 9091 
- Usług usuwania rozlewów ropy zaklasyfikowanych do klasy 9051 
 
Klasa 6373: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług czyszczenia statku powietrznego zaklasyfikowanych do klasy 9091 
- Morskich lotniczych usług ratowniczych zaklasyfikowanych do klasy 7524 
- Ogólnych usług związanych ze szkołami pilotażu zaklasyfikowanych do klasy 8041 
 
DZIAŁ 64: USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 
 
Grupa 641: Usługi pocztowe i kurierskie 
 
Klasa 6411: Usługi pocztowe  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług świadczonych przez prywatne podmioty kurierskie zaklasyfikowanych do klasy 6412 
- Usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez pocztowe banki oszczędnościowe i w ramach przelewów 
pocztowych,  zaklasyfikowanych do działu 66 
- Usług dotyczących pocztowych rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, zaklasyfikowanych do grupy 
6610000 
 
Grupa 642: Usługi telekomunikacyjne 
 
Klasa 6421: Usługi telefoniczne i przesyłu danych  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Publiczne usługi telefoniczne, które polegają na usługach przełączania i przesyłu w celu nawiązania i utrzymania 
łączności między lokalnymi obszarami połączeń oraz między lokalnym obszarem a międzynarodową siecią 
- Usługi telefonii komórkowej, w tym usługi radiotelefonów, które za pośrednictwem przenośnego sprzętu 
gwarantują dwukierunkowy dostęp do publicznej sieci telefonicznej lub innych telefonów komórkowych; niektóre 
wersje tej usługi, z odpowiednim wyposażeniem terminali, mogą być wykorzystywane do przesyłania telefaksów, 
a także komunikacji głosowej.  
- Wspólne  sieci telefoniczne na potrzeby przedsiębiorstw, które obejmują usługi sieciowe niezbędne do 
nawiązania telefonicznej łączności między wybranymi (dwoma lub wieloma) lokalizacjami (terminalami) poprzez 
publiczną (wspólną) sieć; ten typ usługi jest wykorzystywany przede wszystkim do nawiązywania komunikacji 
głosowej na duże odległości, ale niektóre wersje mogą również zostać przystosowane do potrzeb telefaksu i 
przesyłu danych.- Wyspecjalizowane sieci telefoniczne na potrzeby przedsiębiorstw, które obejmują usługi 
sieciowe mające na celu nawiązanie łączności telefonicznej między wybranymi lokalizacjami za pośrednictwem 
prywatnych linii; ten typ usługi jest wykorzystywany przede wszystkim w celu nawiązania łączności głosowej 
między odległymi centralami PBX (łącze pośredniczące), między odległą lokalizacją a PBX (numer wewnętrzny o 
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fizycznie odmiennej lokalizacji), między PBX a zewnętrznym obszarem (połączenia zewnętrzne) lub między 
wyznaczonymi aparatami telefonicznymi, mogą one również zostać dostosowane do przesyłu danych.  
- Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, które obejmują usługi sieciowe i powiązane (sprzęt i 
oprogramowanie) niezbędne do wysłania i otrzymania elektronicznych wiadomości (telegraf i teleks) lub dostępu 
do informacji w bazie danych (tzw. usługi sieciowe o wartości dodanej). 
 
Klasa 6422: Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi telekomunikacyjne w zakresie połączeń wzajemnych, które obejmują usługi sieciowe świadczone przez 
jednego dostawcę innemu dostawcy w sytuacji, gdy komunikacja pochodząca z terytorium jednego dostawcy musi 
przejść przez sieć innego dostawcy, by dotrzeć do miejsca przeznaczenia  
- Usługi telepracy 
- Usługi przywoływania, które polegają na wezwaniu osoby do telefonu poprzez wykorzystanie elektronicznego 
pagera; obejmuje to usługi przywoływania za pomocą sygnału, głosu lub wyświetlacza cyfrowego 
- Usługi telekonferencyjne, które polegają na usługach sieciowych i podobnych usługach niezbędnych do 
prowadzenia jedno- lub dwukierunkowej, w pełni interaktywnej wideokonferencji 
- Usługi w zakresie telekomunikacji między powietrzem a ziemią 
- Usługi telematyczne 
- Zintegrowane usługi telekomunikacyjne, polegające na usługach prywatnej sieci typu punkt–punkt lub 
wielopunkt, które pozwalają użytkownikom na jednoczesną lub naprzemienną transmisję głosu, danych lub 
obrazu; ten typ usługi oferuje dużą przepustowość łącza i elastyczną, kontrolowaną przez klienta rekonfigurację 
sieci w celu dostosowania zmieniających się schematów ruchu 
- Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego, które obejmują sieciowe usługi transmisji sygnałów 
radiowych i telewizyjnych, bez względu na rodzaj wykorzystanej technologii (sieci) 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług produkcji telewizyjnej i radiowej, nawet jeżeli są związane z transmisją, zaklasyfikowanych do grupy 922 
 
DZIAŁ 65: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Produkcji wody, gazu, elektryczności i innych źródeł dostaw energii zaklasyfikowanych do działów 
09 i 41 
- Usług przesyłu rurociągami ropy naftowej i gazu ziemnego, na zasadzie bezpośredniej płatności lub 
umowy, zaklasyfikowanych do grupy 603 
 
Grupa 651: Usługi przesyłu wody i podobne  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót budowlanych w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, obiektów 
budowlanych związanych z transportem wodnym i robót w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
zaklasyfikowanych do klas 4521 i 4523 
- Usług obróbki ścieków, zaklasyfikowanych do klasy 9042 
- Usług związanych ze skażeniem wód, zaklasyfikowanych do działu 9073 
 
Grupa 652: Przesył gazu i podobne usługi 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót budowlanych w zakresie budowy gazociągów, zaklasyfikowanych do grupy 4523 
 
Grupa 653: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Robót budowlanych w zakresie budowy linii energetycznych zaklasyfikowanych do klasy 4523 
 
DZIAŁ 66: USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE 
W celu uszczegółowienia opisu proszę korzystać ze słownika uzupełniającego, sekcja S:  Pozostałe 
atrybuty dotyczące usług finansowych 
 
Grupa 661:  
 
Klasa 6611: Usługi bankowe  
Usługi banku centralnego obejmują: 
- Usługi świadczone przez bank centralny, polegające na przyjmowaniu depozytów używanych do rozliczeń 
między instytucjami finansowymi 
- Usługi związane z działalnością banku centralnego jako „bankiera rządu” 
- Usługi polegające na nadzorze nad transakcjami bankowymi 
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- Usługi polegające na utrzymywaniu rezerw walutowych państwa 
- Usługi polegające na emitowaniu pieniądza gotówkowego i zarządzaniu nim  
 
Usługi depozytowe obejmują: 
- Usługi polegające na przyjmowaniu depozytów na szeroką skalę, szczególnie od innych instytucji finansowych 
- Usługi w zakresie depozytów bankowych dla osób, przedsiębiorstw itp. 
- Usługi w zakresie depozytów innych niż bankowe dla osób, przedsiębiorstw itp.  
 
Usługi udzielania kredytu obejmują usługi polegające na udzielaniu pożyczek przez instytucje niezajmujące się 
pośrednictwem pieniężnym, takie jak: 
- Usługi w zakresie pożyczek hipotecznych polegające na udzielaniu pożyczek, w odniesieniu do których są 
stosowane zabezpieczenia w postaci określonych aktywów takich jak grunt i budynki 
- Usługi w zakresie indywidualnych pożyczek ratalnych polegające na udzielaniu kredytu konsumenckiego, w 
szczególności w celu finansowania bieżących wydatków na towary i usługi 
- Usługi w zakresie kart kredytowych polegające na finansowaniu zakupu produktów poprzez udzieleniu kredytu 
w punkcie sprzedaży za pomocą kart plastikowych lub kuponów 
- Inne usługi w zakresie udzielaniu kredytów polegające na innym udzielaniu pożyczek przez instytucje 
niezajmujące się pośrednictwem pieniężnym  
 
Usługi leasingu finansowego obejmują usługi leasingu, w przypadku których okres leasingu obejmuje, w 
przybliżeniu, szacowany okres trwałości aktywa, a leasingobiorca nabywa co do zasady wszystkie korzyści z jego 
użytkowania i przejmuje wszystkie ryzyka związane z jego posiadaniem. 
 
Klasa 6612: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi fuzji oraz nabycia (usługi doradców i negocjatorów w zakresie organizowania fuzji i nabyć) 
- Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek, które obejmują organizację finansowania 
przedsiębiorstw, w tym finansowania długu, finansowania za pomocą środków własnych i kapitału venture 
 
Klasa 6613: Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń, które polegają na usługach brokerskich (tj. na kojarzeniu ofert 
nabycia i zbycia tego samego instrumentu) w zakresie zabezpieczeń; usługi w zakresie działalności jako instytucja 
prowadząca sprzedaż jednostek, udziałów lub innych praw w funduszu (inwestycyjnym) wzajemnym; usługi 
sprzedaży, dostawy i wykupu obligacji państwowych; opcje maklerskie 
- Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów, które polegają na usługach brokerskich dotyczących ubezpieczenia 
towarów i towarowych kontraktów typu futures, w tym finansowych kontraktów terminowych typu futures oraz 
maklerskich finansowych instrumentów pochodnych innych niż opcje 
 
Klasa 6614: Usługi zarządzania pakietem  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi zarządzania pakietem polegające na zarządzaniu aktywami znajdującymi się w portfelu osób trzecich, na 
zasadzie opłaty lub prowizji, w przypadku których menadżerowie dokonują wyboru inwestycji, które są kupowane 
lub sprzedawane. Przykłady pakietów będących przedmiotem zarządzania to portfele funduszy wzajemnych lub 
innych funduszy lub towarzystw inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i osób fizycznych. 
 
Klasa 6616: Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów) 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi powiernicze polegające na usługach zarządzania masą majątkową i majątkiem powierniczym i usługach 
administracyjnych; usługi w zakresie działania jako powiernik funduszy powierniczych lub funduszy 
emerytalnych; usługi w zakresie działania jako powiernik papierów wartościowych (usługi administracyjne w 
zakresie emisji i rejestracji papierów wartościowych oraz wypłaty oprocentowania i dywidend)  
- Usługi przechowywania (aktywów), które polegają na świadczeniu, zgodnie z poleceniami, usług 
przechowywania i ewidencjonowania wartościowego mienia osobistego , zazwyczaj przynoszącego dochód, w 
tym papierów wartościowych; usługi przechowywania, przechowywania w sejfie, zabezpieczenia; usługi 
niezależnego audytu potwierdzającego stan papierów wartościowych przechowywanych dla klientów  
 
Klasa 6617: Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi 
izb rozrachunkowych 
- Doradztwo finansowe polegające na usługach w zakresie doradztwa finansowego oraz analiz i wywiadów 
rynkowych 
- Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych, które polegają na takich usługach jak 
weryfikacja sald, autoryzacja transakcji, przelewy środków pomiędzy rachunkami podmiotów dokonujących 
transakcji, powiadamianie banków (lub podmiotów wydających karty kredytowe) o poszczególnych transakcjach i 
dostarczanie ich dziennych zestawień, a także usługi rozliczania czeków, weksli i innych poleceń zapłaty. 
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Klasa 6618: Usługi wymiany walut 
Niniejsza klasa obejmuje:  
- Usługi wymiany walut świadczone przez kantory wymiary walut itp. 
 
Grupa 665:  
 
Klasa 6651: Usługi ubezpieczeniowe 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne 
- Usługi sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych 
- Usługi ubezpieczenia w zakresie polis ubezpieczeniowych przewidujących wypłatę roszczeń ubezpieczeniowych 
na rzecz beneficjentów z chwilą śmierci osoby ubezpieczonej lub w terminie ubezpieczenia w przypadku 
ubezpieczenia na dożycie. Polisy mogą przewidywać wyłącznie ochronę ubezpieczeniową lub mogą mieć również 
charakter oszczędnościowy. Polisy mogą być indywidualne lub grupowe. 
- Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych (usługi ubezpieczenia 
medycznego, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego itp.) 
- Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
- Usługi ubezpieczenia prawnego  
- Usługi ubezpieczeniowe związane z transportem, takie jak usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące transportu morskiego i lotniczego i inne ubezpieczenia transportowe, usługi 
ubezpieczenia kolejowego, usługi ubezpieczenia statków powietrznych, usługi ubezpieczenia statków 
- Usługi ubezpieczenia towaru 
- Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty (kategoria ta obejmuje usługi ubezpieczenia od ognia, usługi 
ubezpieczenia własności, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej) 
- Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, statków powietrznych, jednostek pływających od 
odpowiedzialności cywilnej i usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 
- Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń, które obejmują również usługi 
ubezpieczenia zarządzania ryzykiem 
- Usługi ubezpieczeń innych niż na życie, takie jak usługi ubezpieczeń platform naftowych i gazowych, usługi 
ubezpieczenia robót inżynieryjnych, usługi dodatkowego ubezpieczenia 
- Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych, które polegają na usługach badania roszczeń 
ubezpieczeniowych, ustalania wysokości straty lub szkód objętych polisami ubezpieczeniowymi i negocjowania 
wyrównania tych strat lub szkód; usługi dotyczące analizy roszczeń, które zostały zbadane, i w przypadku których 
zdecydowano o wypłacie roszczeń; usługi związane z oszacowaniem szkód 
- Usługi w zakresie oceny i rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych („uśrednianie” jest stosowane w 
ubezpieczeniu morskim w celu pokrycia częściowej utraty statku lub ładunku) 
- Usługi w zakresie oceny i rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych 
- Usługi w zakresie kalkulacji ryzyka i obliczania składek ubezpieczeniowych 
- Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami inne niż usługi w zakresie administrowania 
odszkodowaniami w ramach ubezpieczenia morskiego 
 
Klasa 6652: Usługi emerytalno-rentowe 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi ubezpieczenia, których przedmiotem są plany przewidujące regularne wypłaty dochodu na rzecz osób 
fizycznych. Plany mogą wymagać jednorazowej składki emerytalnej lub szeregu składek; mogą być obowiązkowe 
lub fakultatywne; nominalna wysokość świadczenia może być określona z góry lub może zależeć od rynkowej 
wartości aktywów wchodzących w zakres planu; i, jeśli plany te są związane ze stosunkiem pracy, można je 
przenosić po zmianie pracodawcy lub też nie. Okres, w którym świadczenia są wypłacane może zostać określony 
w postaci okresu minimalnego lub maksymalnego, plan może przewidywać lub nie przewidywać świadczenia dla 
innych osób po śmierci ubezpieczonego. 
- Usługi ubezpieczenia, których przedmiotem są plany przewidujące regularne wypłaty dochodu na rzecz 
członków grupy. Plany mogą wymagać jednorazowej składki emerytalnej lub szeregu składek; mogą być 
obowiązkowe lub fakultatywne; nominalna wysokość świadczenia może być określona z góry lub może zależeć od 
rynkowej wartości aktywów wchodzących w zakres planu; i, jeśli plany te są związane ze stosunkiem pracy, 
można je przenosić po zmianie pracodawcy lub też nie. Okres, w którym świadczenia są wypłacane, może zostać 
określony w postaci okresu minimalnego lub maksymalnego, plan może przewidywać lub nie przewidywać 
świadczenia dla innych osób po śmierci ubezpieczonego. 
 
Grupa 667:  
 
Klasa 6671:  
Niniejsza klasa obejmuje: 
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- Usługi przejmowania, w całości lub w części, polis ubezpieczeniowych pierwotnie asekurowanych przez inne 
towarzystwa ubezpieczeniowe 
 
Klasa 6672:  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi przejmowania części lub całości polis ubezpieczeniowych wystawionych pierwotnie przez inne 
towarzystwa ubezpieczeniowe 
 
DZIAŁ 70: USŁUGI W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI 
 
Grupa 701:  
 
Klasa 7011: Usługi rozbudowy nieruchomości 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi rozbudowy nieruchomości mieszkalnych, które polegają na pozyskaniu finansowych, technicznych i 
fizycznych środków do budowy nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż 
- Usługi rozbudowy nieruchomości innych niż mieszkalne, które polegają na pozyskaniu finansowych, 
technicznych i fizycznych środków do budowy nieruchomości innych niż mieszkalne, przeznaczonych na sprzedaż 
 
Klasa 7012: Kupno i sprzedaż nieruchomości  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi sprzedaży lub kupna budynków i gruntów, które polegają na sprzedaży na własny rachunek budynków i 
gruntów, jeżeli transakcja sprzedaży jest traktowana jako sprzedaż towaru przez sprzedającego, a nie jako sprzedaż 
nieruchomości, które stanowią środki trwałe podmiotów zbywających.  
- Sprzedaż domów z gruntem, budynków wielomieszkaniowych z gruntem i pojedynczych jednostek 
mieszkaniowych w ramach takich budynków, na przykład samodzielnych mieszkań; taka nieruchomość może być 
stanowić przedmiot dzierżawy albo być posiadana na własność 
- Sprzedaż lub kupno gruntów leżących odłogiem, która polega na sprzedaży na własny rachunek gruntu w 
przypadku gdy sprzedaż jest traktowana jako sprzedaż towaru przez sprzedającego; takie grunty leżące odłogiem 
mogą obejmować grunty podzielone wtórnie, a sprzedaż może obejmować sprzedaż gruntu leżącego odłogiem, 
który został fizycznie podzielony wtórnie przez podmiot zbywający 
 
Grupa 702: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność 
 
Klasa 7021: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych, świadczonych przez właścicieli, najemców lub 
leasingobiorców na rzecz osób trzecich, których przedmiotem są domy, mieszkania, budynki mieszkalne lub 
budynki różnego przeznaczenia przeznaczone głównie na cele mieszkalne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług noclegowych świadczonych przez hotele, motele, domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia, bursy 
szkolne, kempingi i inne miejsca noclegowe, zaklasyfikowanych do grup 551 i 552  
 
Klasa 7022: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi wynajmu lub leasingu budynków lub nieruchomości przemysłowych, handlowych i innych budynków lub 
nieruchomości innych niż mieszkalne, przez właścicieli, najemców lub leasingobiorców na rzecz osób trzecich; są 
to na przykład fabryki, budynki biurowe, magazyny lub teatry, hale wystawiennicze i budynki różnego 
przeznaczenia, które są przeznaczone głównie na cele niemieszkalne, lub nieruchomości rolne, leśne i podobne 
- Usługi miesięcznego lub rocznego wynajmu lub leasingu, których przedmiotem są zamykane garaże lub inne 
miejsca służące do parkowania pojazdów 
- Usługi wynajmu sal przeznaczonych na uroczystości  
 
Grupa 703: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub 
umowy 
 
Klasa 7031: Usługi wynajmu lub sprzedaży budynków  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Sprzedaż domów, mieszkań, budynków mieszkalnych, biur, fabryk, sklepów i innych nieruchomości 
mieszkalnych i innych niż mieszkalne, oraz podobne usługi pośrednictwa związane z kupnem, sprzedażą, 
wynajmem i wyceną budynków mieszkalnych i innych niż mieszkalne, na zasadzie bezpośredniej płatności lub 
umowy 
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Klasa 7032: Usługi wynajmu lub sprzedaży gruntów 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Sprzedaż terenów przeznaczonych i nieprzeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i podobne usługi 
pośrednictwa kupna, sprzedaży, wynajmu i wyceny terenów przeznaczonych i nieprzeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe, na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 
 
Klasa 7033: Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy, polegające 
na usługach zarządzania: instytucjami, budynkami wielomieszkaniowymi, usługami inkasowania opłat 
czynszowych lub mieszkaniami będącymi współwłasnością  
- Usługi zarządzania nieruchomościami innymi niż mieszkalne, na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy, 
polegające na usługach zarządzania: gruntem, nieruchomościami komercyjnymi, nieruchomościami 
przemysłowymi, budynkami wielofunkcyjnymi, które są przeznaczone głównie na cele niemieszkalne itd., lub 
nieruchomościami rolnymi, leśnymi i podobnymi 
- Usługi gospodarstwa domowego 
 
DZIAŁ 71: USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE I KONTROLNE 
 
Grupa 713: Usługi inżynieryjne 
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na usługach pomocy, wsparcia i zaleceń z 
zakresu inżynierii i kwestii powiązanych 
- Usługi doradcze w zakresie inżynierii związane ze środowiskiem, energią, budownictwem, telekomunikacją, 
bezpieczeństwem i zdrowiem 
- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania instalacji mechanicznych i elektrycznych w budynkach, obiektach 
inżynierii lądowo-wodnej, w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej itd. 
- Inne usługi inżynieryjne takie jak wiertnicze usługi inżynieryjne, geotechniczne usługi inżynieryjne, 
mechaniczne usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją  itd. 
- W pełni zintegrowane usługi inżynieryjne w przypadku realizacji projektów pod klucz takich jak infrastruktura 
transportowa, wodociągi i kanalizacja, zakłady produkcyjne i inne obiekty budowlane  
- Planowanie i analizy przedinwestycyjne 
- Wstępne i ostateczne projekty, w tym wszystkie niezbędne usługi dotyczące projektów konstrukcyjnych oraz 
instalacji mechanicznych i elektrycznych 
- Szacowanie, harmonogram budowy, specyfikację przetargową 
- Kontrolę i odbiór robót objętych kontraktem oraz usług technicznych 
- Wszelkie pozostałe usługi inżynieryjne, pod warunkiem że stanowią one część zintegrowanego pakietu usług 
związanych z projektem pod klucz  
- Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe, w tym usługi topograficzne 
- Usługi badania podłoża prowadzone przy wykorzystaniu metod sejsmograficznej, grawimetrycznej i 
magnetometrycznej oraz innych metod badania podłoża 
- Usługi badania podłoża polegające na gromadzeniu informacji na temat kształtu, położenia i granic fragmentu 
Ziemi na potrzeby sporządzania map 
- Usługi sporządzania map polegające na opracowaniu i aktualizowaniu wszelkiego rodzaju map, korzystając z 
wyników prac badawczych, innych map oraz innych źródeł informacji 
- Prace badawcze (w tym usługi fotogrametryczne) i usługi techniczne (usługi kontroli technicznej, usługi pomocy 
technicznej itd.) 
 
Grupa 714: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu 
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi planowania przestrzennego wiążące się z usługami planowania skoordynowanego rozwoju miejskiego  
- Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, w tym usługi projektowe w zakresie kształtowania krajobrazu 
parków, terenów przeznaczonych pod budownictwo usługowo-handlowe, mieszkaniowe itd. 
 
Grupa 716: Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi badania i analizy czystości i składu polegające na badaniu i analizowaniu właściwości chemicznych i 
fizycznych substancji takich jak powietrze, woda, odpady, paliwa, metale, gleba, żywność i substancje chemiczne; 
usługi badawczo-analityczne w powiązanych dziedzinach naukowych takich jak mikrobiologia, biochemia, 
bakteriologia itd. lub badania i analizy fizycznych właściwości, naprężenia, twardości, udarności, wytrzymałości 
zmęczeniowej i oddziaływania wysokich temperatur 
- Usługi kontroli i nadzoru technicznego polegające na usługach badania i analizowania mechanicznych i 
elektrycznych właściwości kompletnych maszyn, silników, narzędzi, przyrządów i innego sprzętu, w którego skład 
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wchodzą części mechaniczne i elektryczne, lub usługi kontroli technicznej samochodów, motocykli, autobusów, 
samochodów ciężarowych i innych pojazdów drogowych 
- Usługi kontroli i nadzoru technicznego budynków, konstrukcji inżynieryjnych itd. 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie oceny szkód w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, zaklasyfikowanych do klasy 6721 
- Usług z zakresu analiz i badań medycznych, zaklasyfikowanych do klasy 8514 
 
DZIAŁ 72: USŁUGI INFORMATYCZNE: KONSULTACYJNE, OPRACOWYWANIA 
OPROGRAMOWANIA, INTERNETOWE I WSPARCIA 
W celu podania bardziej precyzyjnego opisu należy skorzystać ze Słownika uzupełniającego, sekcja J: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące komputerów, technologii informatycznych lub komunikacji”  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, zaklasyfikowanych do działu 48 
 
 
Grupa 721: Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego 
Niniejsza grupa obejmuje świadczenie usług doradczych i zapewnianie pomocy w kwestiach związanych z 
zarządzaniem zasobami komputerowymi przedsiębiorstw i instytucji 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Świadczenia usług doradczych w sprawach technicznych związanych z systemami komputerowymi, 
zaklasyfikowanych do klasy 7222 
 
Grupa 722: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 
 
Klasa 7221: Usługi programowania pakietów oprogramowania  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi programowania systemów i oprogramowania dla użytkowników, które polegają na opracowywaniu i 
wprowadzaniu do obrotu pakietów systemów i oprogramowania narzędziowego dla użytkownika 
- Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, które polegają na opracowywaniu i wprowadzaniu do 
obrotu pakietów oprogramowania aplikacyjnego  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Handlu detalicznego pakietami oprogramowania, zaklasyfikowanego do grupy 527 
 
Klasa 7222: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług doradczych w związku ze sprzedażą detaliczną, zaklasyfikowanych do grupy 555 
- Szkolenia personelu z zakresu korzystania z systemów komputerowych, zaklasyfikowanego do klasy 8042 
 
Klasa 7223: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania  
Niniejsza klasa obejmuje rozbudowę (analizy, projektowanie i programowanie) oprogramowania dla konkretnego 
klienta, w celu spełnienia jego wymagań, oraz modyfikację pakietów oprogramowania 
 
Klasa 7224: Usługi analizy systemów i programowania  
Niniejsza klasa obejmuje świadczenie usług przez analityków systemowych lub programistów na zasadzie „per 
diem” w ramach określonego etapu rozbudowy systemu. Klient nadzoruje ich pracę i zachowuje prawo do jej 
wyników.  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Dostaw oprogramowania zamówionego przez klienta, jeżeli programujący nadzoruje projekt rozbudowy i 
uczestniczy w jego wszystkich etapach (analiza, projektowanie i programowanie), zaklasyfikowanych do klasy 
7223 
 
Klasa 7225: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów  
Niniejsza klasa obejmuje zapewnianie pomocy w celu utrzymania systemów komputerowych (oprogramowania) w 
dobrym stanie. Usługi w zakresie konserwacji mogą mieć charakter prewencyjny lub naprawczy. 
 
Klasa 7226: Usługi w zakresie oprogramowania  
Niniejsza klasa obejmuje usługi związane z oprogramowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie jak usługi 
wdrażania oprogramowania, usługi powielania oprogramowania (polegające na usługach powielania z kopii 
oryginalnej na dyski i taśmy) itd. 
 
Grupa 723: Usługi w zakresie danych 
Uwaga: usługi, w ramach których dostawca wykorzystuje komputer jako zwykłe narzędzie, nie są 
zaklasyfikowane do niniejszej grupy, ale są klasyfikowane zgodnie z charakterem świadczonej usługi 
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Klasa 7232: Usługi bazy danych  
Niniejsza klasa obejmuje usługi o wartości dodanej bazy danych i usługi zarządzania danymi 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Świadczenia usług sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do zapewnienia dostępu do baz danych, 
zaklasyfikowanych do klasy 6421 
- Usług obejmujących wyszukiwanie dokumentowe, zaklasyfikowanych do klasy 9251  
 
DZIAŁ 73: USŁUGI BADAWCZE I EKSPERYMENTALNO-ROZWOJOWE ORAZ 
POKREWNE USŁUGI DORADCZE 
W celu podania bardziej precyzyjnego opisu należy skorzystać ze Słownika uzupełniającego, sekcja R: 
„Pozostałe atrybuty dotyczące usług badawczych”  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług badania rynku zaklasyfikowanych do klasy 7931 
 
Grupa 731: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe  
Niniejsza grupa obejmuje:  
- Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ekonomii, 
prawa, lingwistyki, języków itd. 
- Laboratoryjne usługi badawcze 
- Usługi badań morskich 
 
DZIAŁ 75: USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY I ZABEZPIECZENIA 
SOCJALNEGO 
 
Grupa 751: Usługi administracji publicznej 
 
Klasa 7511: Usługi administracji ogólnej  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi władzy wykonawczej i ustawodawczej świadczone przez różne organy na różnych szczeblach rządu, tj. na 
szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, lub ministerstwa i inny personel doradczy związany z organami 
władzy wykonawczej i ustawodawczej  
- Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej, które polegają na usługach administracji publicznej 
w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa, gospodarki paliwowej i energetycznej, zasobów 
mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa, transportu i łączności, dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i 
gastronomii, spraw gospodarczych, handlowych i pracowniczych 
 
Grupa 752: Ogólne usługi personelu dla władz publicznych 
 
Klasa 7521: Świadczenie usług na rzecz wspólnoty  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi administracyjne związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi dyplomatyczne i konsularne, 
polegające na usługach administracyjnych, operacyjnych i wsparcia ministerstw spraw zagranicznych oraz misji 
dyplomatycznych i konsularnych mieszczących się za granicą lub w siedzibach organizacji międzynarodowych lub 
usługi informacyjne i z zakresu kultury poza granicami kraju, w tym biblioteki, czytelnie i punkty informacyjne 
znajdujące się za granicą. 
- Usługi związane ze świadczeniem pomocy gospodarczej dla zagranicy polegające na usługach administracyjnych 
związanych ze świadczeniem pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się, udzielanie pomocy technicznej i 
organizacja szkoleń lub wsparcie na rzecz takiej pomocy i szkoleń 
- Usługi związane ze świadczeniem pomocy wojskowej dla zagranicy, polegające na usługach administracyjnych 
dotyczących misji pomocy militarnych, pomocy finansowej lub pożyczek na pomoc militarną, składek na 
międzynarodowe siły pokojowe 
 
Klasa 7524: Usługi w zakresie bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego, polegające na usługach administracyjnych i operacyjnych 
świadczonych przez siły policyjne, finansowanych przez władze publiczne, a także służby portowe, straż 
graniczną, przybrzeżną i inne specjalne siły policyjne; usługi policyjne związane z kierowaniem ruchem, 
rejestracją cudzoziemców, funkcjonowaniem laboratoriów policyjnych i prowadzeniem policyjnych rejestrów  
- Usługi w zakresie prawa i porządku publicznego polegające na administrowaniu, regulowaniu i wspieraniu 
działań mających na celu wspieranie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz rozwoju związanej z tym 
szerszej polityki  
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Klasa 7525: Usługi straży pożarnej oraz ratownicze  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi straży pożarnej polegające na usługach administracyjnych i operacyjnych związanych ze zwalczaniem 
pożarów i zapobieganiem pożarom przez zawodową i ochotniczą straż pożarną finansowaną przez władze 
publiczne 
- Służby ratownicze 
 
Grupa 753: Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
 
Klasa 7532: Plany emerytalne dla pracowników administracji rządowej  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi administracji publicznej związane z planami emerytalnymi dla pracowników administracji rządowej 
- Usługi administracyjne i operacyjne związane z planami emerytalnymi i rentowymi dla pracowników 
administracji rządowej i osób uprawnionych do świadczeń po ich śmierci, w tym rządowe systemy pomocy 
społecznej, z których wypłacane są zasiłki w związku z trwałą utratą dochodów w wyniku całkowitej lub 
częściowej utraty zdolności do pracy na skutek niepełnosprawności 
 
Klasa 7533: Zasiłki rodzinne  
Niniejsza klasa obejmuje publiczne usługi administracyjne, operacyjne i wsparcia związane ze świadczeniami dla 
gospodarstw domowych i rodzin 
 
Klasa 7534: Zasiłki przysługujące na dzieci  
Niniejsza klasa obejmuje publiczne usługi administracyjne, operacyjne i wsparcia związane ze świadczeniami dla 
gospodarstw domowych i rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
 
DZIAŁ 76: USŁUGI PRZEMYSŁU NAFTOWEGO ORAZ GAZOWNICZEGO  
Niniejszy dział nie obejmuje: 
- Usług wydobycia ropy i gazu zaklasyfikowanych do klasy 7135 
- Montażu wież wiertniczych, usług w zakresie naprawy i demontażu zaklasyfikowanych do klas 4525 
i 5053 
 
DZIAŁ 77: USŁUGI ROLNICZE, LEŚNE, OGRODNICZE, HYDROPONICZNE I 
PSZCZELARSKIE 
 
Grupa 771: Usługi rolnicze  
Niniejsza grupa obejmuje usługi doraźne produkcji rolnej, świadczone głównie w miejscu produkcji rolnej, takie 
jak przygotowanie gleby, zakładanie upraw, sadzenie i leczenie roślin uprawnych, przycinanie gałęzi drzewek 
owocowych i winorośli, wysadzanie sadzonek ryżu i przerzedzanie buraków, usługi odziarniania bawełny, 
zbieranie plonów i przygotowanie rynku pierwotnego, inne usługi konieczne do produkcji rolnej. 

Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług natryskiwania z powietrza, zaklasyfikowanych do klasy 6044 
 
Grupa 772: Usługi leśnictwa  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi pozyskiwania drewna i usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna, takie jak usługi cięcia drewna, 
transport dłużyc na terenie lasów, usługi selekcji drzew, usługi wycinania drzew, usługi pielęgnacji drzew 
- Usługi impregnacji drewna, które polegają na usługach impregnacji lub chemicznej obróbki drewna przy użyciu 
środków konserwujących lub innych substancji (w tym suszenie drewna) 
- Usługi uboczne związane z produkcją leśną, takie jak sadzenie, przesadzanie, przerzedzanie, inwentaryzacji 
drzewostanu, oceny drewna, usługi gospodarki leśnej, w tym usługi związane z oceną zniszczenia lasów 
 
Grupa 773: Usługi ogrodnicze  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Architektonicznych usług zagospodarowania terenu, zaklasyfikowanych do klasy 7142 
 
Grupa 775: Usługi hodowli zwierząt  
Niniejsza grupa obejmuje usługi potrzebne do prowadzenia hodowli zwierząt, takie jak sztuczna inseminacja, 
strzyżenie owiec, opieka nad stadami i ich prowadzenie, usługi rozmnażania zwierzyny łownej  
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Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług weterynaryjnych, zaklasyfikowanych do grupy 852 
 
DZIAŁ 79: USŁUGI BIZNESOWE: PRAWNICZE, MARKETINGOWE, KONSULTINGOWE, 
REKRUTACJI, DRUKOWANIA I ZABEZPIECZANIA 
W celu podania bardziej szczegółowego opisu w przypadku grupy 791 Usługi prawnicze, należy 
skorzystać ze Słownika uzupełniającego, sekcja Q „Pozostałe atrybuty dotyczące usług reklamowych i 
usług w zakresie doradztwa prawnego” 
W celu podania bardziej szczegółowego opisu w przypadku kategorii 79341 Usługi reklamowe, należy 
skorzystać ze Słownika uzupełniającego, sekcja Q „Pozostałe atrybuty dotyczące usług reklamowych i 
usług w zakresie doradztwa prawnego” 
W celu podania bardziej szczegółowego opisu w przypadku grupy 7981 Usługi drukowania, należy 
skorzystać ze Słownika uzupełniającego, sekcja T „Pozostałe atrybuty dotyczące usług w zakresie 
drukowania” 
W celu podania bardziej szczegółowego opisu w przypadku grupy 793 Usługi badań ekonomicznych, 
należy skorzystać ze Słownika uzupełniającego, sekcja R „Pozostałe atrybuty dotyczące usług 
badawczych” 
 
Grupa 791: Usługi prawnicze  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, które polegają na świadczeniu usług doradztwa 
prawnego i reprezentacji prawnej, sporządzaniu dokumentów i związanych z tym usług z zakresu prawa karnego i 
innych dziedzin prawa, prowadzeniu postępowań organów quasi-sądowych, komisji itd. 
- Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich, które polegają na usługach przygotowania, 
sporządzania i uwierzytelniania związanych z patentami i prawami autorskimi; świadczenie szeregu związanych z 
tym usług prawniczych, w tym świadczenie usług doradczych i wykonywanie różnych zadań koniecznych do 
sporządzenia lub uwierzytelniania patentów i praw autorskich 
- Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania, polegające na usługach przygotowania, 
sporządzania i uwierzytelniania dokumentów prawnych, innych niż patenty i prawa autorskie; świadczenie szeregu 
związanych usług prawniczych, w tym świadczenie usług doradczych i realizacja różnych zadań potrzebnych do 
sporządzania lub uwierzytelniania takich dokumentów; sporządzanie testamentów, umów małżeńskich, umów 
handlowych, statutów przedsiębiorstw itd. 
-Doradztwo prawne i usługi informacyjne, w tym usługi doradcze skierowane do klientów związane z ich prawami 
i obowiązkami prawnymi; udzielanie informacji w kwestiach prawnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; usługi 
takie jak usługi depozytowe i usługi związane z masą spadkową 
 
Grupa 792: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi księgowe, które polegają na usługach takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych polegające na 
klasyfikowaniu i rejestrowaniu transakcji gospodarczych (w środkach pieniężnych lub innych jednostkach) w 
księgach rachunkowych, lub usługach przygotowywania sprawozdań finansowych, w tym opracowywania 
sprawozdań na podstawie informacji przekazanych przez klienta, przygotowywania deklaracji podatkowych 
przedsiębiorstw, jeżeli usługi te są świadczone w pakiecie, łącznie z przygotowywaniem sprawozdań finansowych 
w ramach tego samego wynagrodzenia 
- Usługi audytu, które polegają na usługach, takich jak usługi audytu finansowego, w tym badanie ksiąg 
rachunkowych i innych dowodów księgowych dostarczonych przez podmiot, w celu wyrażenia opinii na temat 
sprawozdań finansowych tego podmiotu, lub inne usługi audytu, takie jak usługi audytu wewnętrznego, usługi 
audytu ustawowego, usługi audytu nadużyć finansowych lub usługi kontroli rachunkowej, które polegają na 
usługach kontroli rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i innych informacji rachunkowych; zakres 
kontroli jest mniejszy niż zakres audytu, a zatem poziom pewności jest niższy 
- Usługi podatkowe, które polegają na usługach w zakresie doradztwa podatkowego, w tym usługach doradczych 
świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych w celu zminimalizowania podatków; sporządzanie i 
uzasadnianie sprawozdań finansowych lub innych dokumentów na wniosek organów podatkowych; usługach 
polegających na pomocy przedsiębiorstwom w planowaniu i kontrolowaniu podatków oraz przygotowywaniu całej 
dokumentacji lub usługach przygotowawczych do zwrotu podatku 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług księgowych, jako części usług zarządzania, zaklasyfikowanych do klasy 7941 
 
Grupa 793: Badania rynkowe i ekonomiczne, ankietowanie i statystyka 
 
Klasa 7931: Usługi badania rynku 
Niniejsza klasa obejmuje: 
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- Usługi badania rynku, które polegają na analizach rynku, analizie konkurencji i zachowania konsumentów, 
wykorzystywanie monografii naukowych, statystyk, modeli ekonometrycznych, badań itd., analiz możliwości 
wykonawczych, realizacji usług kontrolnych 
 
Klasa 7932: Usługi badania opinii publicznej 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi badania opinii publicznej polegające na usługach badawczych mających na celu zabezpieczenie 
informacji na temat opinii publicznej w sprawie kwestii społecznych, gospodarczych, politycznych i innych 
 
Klasa 7534: Usługi reklamowe i marketingowe 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi reklamowe takie jak usługi sprzedaży i wynajmu powierzchni reklamowych lub czasu reklamowego; 
usługi planowania, tworzenia i pośrednictwa w zakresie reklamy; usługi reklamy zewnętrznej i lotniczej; usługi 
dostawy próbek i innych materiałów reklamowych 
- Usługi marketingowe takie jak usługi w zakresie promocji, usługi dla klientów, usługi badania opinii klientów, 
usługi ankietowania zadowolenia klientów, usługi w zakresie obsługi klientów, programy lojalności 
konsumenckiej 
 
Grupa 794: Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Badań nad systemami zarządzania przetwarzaniem danych, zaklasyfikowanych do grupy 721 
- Usług doradczych w sprawie krótkoterminowego zarządzania pakietem, zaklasyfikowanych do grupy 661 
- Usług reklamowych, zaklasyfikowanych do klasy 79341 
- Usług reprezentacji strony w sporze i usług konsultacyjnych w zakresie stosunków pracy, zaklasyfikowanych do 
klasy 9811 
 
Klasa 7941: Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania, polegające na usługach doradczych, dozoru i pomocy operacyjnej 
związanych z polityką i strategią przedsiębiorstwa oraz kompleksowym planowaniem, organizacją i kontrolą 
organizacji 
- Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami (z wyjątkiem podatku od przedsiębiorstw) polegające na 
usługach doradczych, dozoru i pomocy operacyjnej związanych z obszarami decyzji o charakterze finansowym 
(analizy propozycji inwestycji kapitałowych, wyceny przedsiębiorstw przed fuzjami i przejęciami itd.) 
- Usługi doradcze w zakresie zarządzania obrotem, polegające na usługach doradczych, dozoru i pomocy 
operacyjnej związanych ze strategią wprowadzania do obrotu i działania marketingowego organizacji 
- Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, polegające na usługach doradczych, dozoru i pomocy 
operacyjnej związanych z usługami zarządzania zasobami ludzkimi organizacji 
- Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją, polegające na usługach doradczych, dozoru  i pomocy 
operacyjnej związanych z metodami poprawy wydajności, ograniczania kosztów produkcji i poprawy jakości 
produkcji. Zlecenia dotyczące konsultacji w sprawie produkcji mogą wiązać się ze standardami kontroli jakości, 
projektem, wykonaniem itd. 
- Usługi public relations, polegające na usługach doradczych, dozoru i pomocy operacyjnej związanych z 
metodami mającymi na celu poprawę wizerunku organizacji lub osoby fizycznej i jej i relacji ze społeczeństwem, 
rządem, wyborcami, akcjonariuszami i innymi osobami 
- Inne usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania dotyczące innych kwestii, takich jak usługi konsultacyjne w 
zakresie bezpieczeństwa, usługi konsultacyjne w zakresie zamówień, usługi konsultacyjne w zakresie wpływu na 
środowisko 
 
Klasa 7942: Usługi związane z zarządzaniem 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi zarządzania projektem polegające na usługach koordynacji i nadzoru zasobów związanych z 
przygotowaniem, realizacją i ukończeniem projektu w imieniu klienta (usługi zarządzania projektem mogą 
obejmować sporządzanie budżetu, prowadzenie rachunkowości i kontroli kosztów, zamówienia, planowanie 
harmonogramu i innych warunków operacyjnych, koordynowanie i roboty podwykonawców, inspekcje i kontrolę 
jakości itd.) 
- Usługi arbitrażu i koncyliacji, polegające na usługach pomocy związanych z arbitrażem lub mediacją przy 
rozwiązywaniu sporu między pracownikami a kierownictwem, między przedsiębiorstwami a osobami fizycznymi 
- Do niniejszej kategorii zostały zaklasyfikowane usługi zarządzania projektem związane z robotami budowlanymi 
i robotami w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 
Grupa 796: Usługi rekrutacyjne  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
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- Usług dostawy specjalistycznych usług w gospodarstwie domowym wykonywanych przez pracowników 
zatrudnionych przez dostawcę, sklasyfikowanych zgodnie ze świadczonymi usługami, np. usług sprzątania 
zaklasyfikowanych do grupy 909 
- Usług świadczonych przez agentów lub agencje w imieniu osób prywatnych poszukujących zatrudnienia w 
produkcjach filmowych i teatralnych, innych widowiskach lub w imprezach sportowych, zaklasyfikowanych do 
grupy 799 
 
Klasa 7961: Zapewnianie usług personelu 
Niniejsza klasa obejmuje zapewnianie usług dla personelu, polegających na poszukiwaniu, wyborze i kierowaniu 
do potencjalnych pracodawców personelu kierowniczego celem zatrudnienia go przez tych pracodawców 
 
Klasa 7962: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych 
Niniejsza klasa obejmuje pozyskiwanie na rzecz klientów personelu zatrudnionego przez dostawcę, który wypłaca 
temu personelowi wynagrodzenie 
 
Grupa 797: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 
 
Klasa 7971: Usługi ochroniarskie 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi nadzoru przy użyciu alarmu, polegające na monitorowaniu urządzeń wchodzących w skład systemu 
bezpieczeństwa 
- Usługi strażnicze polegające na usługach ochrony świadczonych przez zatrudnionych pracowników w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom lub nieruchomościom prywatnym, przemysłowym lub handlowym, chroniąc 
je przed pożarem, kradzieżą, wandalizmem lub nieuprawnionym wejściem 
- Usługi w zakresie nadzoru, takie jak usługi systemu namierzania 
- Usługi patrolowe 
 
Klasa 7972: Usługi detektywistyczne 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi polegające na badaniu przypadków zleconych przez klienta, związanych z przestępstwami, kradzieżami, 
oszustwami, kradzieżami sklepowymi, zaginionymi osobami i innymi zgodnymi lub niezgodnymi z prawem 
praktykami 
- Wewnętrzne i tajne śledztwa  
- Usługi mające na celu ochronę przed kradzieżami w sklepach 
- Usługi agencji detektywistycznych 
 
Grupa 799: Różne usługi branżowe i podobne 
 
Klasa 7991: Usługi zarządzania przedsiębiorstwami holdingowymi 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług zarządzania mających na celu kierowanie działalnością finansowych spółek holdingowych, 
zaklasyfikowanych do działu 66 
 
Klasa 7992: Pakowanie i podobne usługi 
Niniejsza klasa obejmuje usługi, polegające na pakowaniu dla osób trzecich towarów takich jak produkty 
żywnościowe, farmaceutyki, środki czystości gospodarstwa domowego, wyroby toaletowe i drobne artykuły 
metalowe przy wykorzystaniu automatycznych lub ręcznych technik pakowania, w tym także pakowanie paczek i 
prezentów. 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług pakowania (w tym w skrzynki) związanych z transportem, zaklasyfikowanych do działu 63 
- Usług projektowania opakowań, zaklasyfikowanych do klasy 7993 
Jeżeli usługi pakowania obejmują także przetwarzanie materiałów stanowiących własność klienta w inny produkt 
(np. mieszanie wody i koncentratu w celu uzyskania napojów, poddawanie obróbce cieplnej ryb przed ich 
puszkowaniem, mieszanie kremów i preparatów barwiących z kosmetykami), jest to klasyfikowane w 
odpowiedniej sekcji. 
 
Klasa 7993: Specjalne usługi projektowe 
Niniejsza klasa obejmuje usługi polegające na tworzeniu projektów i przygotowywaniu wzorów różnych 
produktów poprzez łączenie aspektów estetycznych oraz wymogów technicznych i innych, np.: 
- Usługi dekoracji wnętrz 
- Usługi projektowania wnętrz 
- Usługi towarzyszące usługom projektowym 
- Usługi projektowania mebli 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
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- Usług związanych z projektami technicznymi produktów przemysłowych, zaklasyfikowanych do klasy 7132 
- Usług projektów graficznych, zaklasyfikowanych do klasy 7982 
- Usług opracowania graficznego dla potrzeb reklamy, zaklasyfikowanych do klasy 7934 
 
Klasa 7994: Usługi agencji ściągających należności  
Niniejsza klasa obejmuje usługi polegające na egzekwowaniu należności, czeków, umów lub weksli i 
przekazywaniu środków pieniężnych klientowi; usługi ściągania należności i długów i związane z tym usługi 
ściągania zaległych płatności, wykup zaległych należności i długów, a następnie ich windykacja 
 
Klasa 7995: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów  
Niniejsza klasa obejmuje usługi polegające na organizowaniu imprez (pokazów handlowych i wystaw); 
organizowanie spotkań naukowych i kulturalnych oraz kongresów; dostawa i rozstawianie sprzętu wystawowego 
w związku z organizacją wystawy. 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług świadczonych przez ośrodki sztuki, zaklasyfikowanych do klasy 9232 
- Usług organizacji imprez sportowych, zaklasyfikowanych do klasy 9262 
 
Klasa 7996: Usługi fotograficzne i pomocnicze  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Rejestrowania fotogrametrycznego i gromadzenia danych przez satelitę, zaklasyfikowanych do klasy 7135 
 
DZIAŁ 80: USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE 
 
Grupa 801: Usługi szkolnictwa podstawowego  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi szkolnictwa przedszkolnego świadczone na ogół przez żłobki, przedszkola lub specjalne oddziały szkół 
podstawowych i mające na celu wprowadzenie bardzo małych dzieci w otoczenie szkolne 
- Inne usługi szkolnictwa podstawowego na pierwszym poziomie; takie usługi szkolnictwa mają na celu 
zapewnienie uczniom podstawowej edukacji z różnych przedmiotów i charakteryzują się stosunkowo niskim 
poziomem specjalizacji 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług opieki dziennej, zaklasyfikowanych do klasy 8531 
 
Grupa 802: Usługi edukacji na poziomie szkoły średniej  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej (wyłączając te, które są skierowane do 
osób niepełnosprawnych), będące usługami edukacji technicznej i zawodowej poniżej poziomu akademickiego. 
Usługi edukacyjne tego typu są programami kładącymi nacisk na specjalizację i kształcenie w danym kierunku, 
zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych; skupiają się one na ogół na 
zastosowaniach właściwych dla danego zawodu. 
 
Grupa 803: Usługi szkolnictwa wyższego  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie pomaturalnym poniżej stopnia licencjackiego. Jeśli chodzi 
o przedmiot edukacji, usługi edukacyjne tego typu obejmują różne programy i skupiają się na nauczaniu 
praktycznych umiejętności, ale wiążą się także z przekazywaniem znacznej wiedzy teoretycznej (np. usługi 
kształcenia medycznego, usługi kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, usługi kształcenia specjalnego). 
- Pozostałe usługi szkolnictwa wyższego polegające na usługach prowadzących do uzyskania stopnia 
uniwersyteckiego lub równoważnego; takie usługi edukacyjne są świadczone prze uniwersytety lub 
wyspecjalizowane profesjonalne instytucje; programy kładą nacisk nie tylko na kształcenie teoretyczne, ale także 
mają na celu przygotowanie studentów do uczestnictwa w badaniach. 
 
Grupa 804: Usługi edukacji osób dorosłych i inne 
 
Klasa 8043: Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi edukacji osób dorosłych, które nie są prowadzone w normalnych szkołach lub w ramach systemu 
uniwersyteckiego; takie usługi edukacji mogą być świadczone przez szkoły lub specjalne instytucje zajmujące się 
edukacją osób dorosłych w trybie dziennym lub wieczorowym  
- Usługi edukacji za pośrednictwem radia lub telewizji lub szkolenia korespondencyjne lub wspomagane 
komputerowo; programy mogą obejmować zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe 
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DZIAŁ 85: USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
 
Grupa 851: Usługi ochrony zdrowia 
 
Klasa 8511: Usługi szpitalne i podobne  
Niniejsza klasa obejmuje usługi szpitalne świadczone zwłaszcza na rzecz pacjentów hospitalizowanych pod 
nadzorem lekarzy medycyny, mające na celu leczenie, przywracania i utrzymanie zdrowia pacjenta, takie jak: 
- Usługi medyczne i paramedyczne 
- Techniczne usługi laboratoryjne 
- Usługi radiologiczne i anestezjologiczne itd. 

Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług ambulatoryjnych świadczonych przez szpitale na rzecz pacjentów, zaklasyfikowanych do klasy 8512 
- Usług stomatologicznych, zaklasyfikowanych do klasy 8513 
- Usług ratunkowych, zaklasyfikowanych do klasy 8514 
 
Klasa 8512: Usługi medyczne i podobne 
 
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Konsultacje i leczenie przez lekarzy medycyny ogólnej polegające na profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu 
przez lekarzy medycyny fizycznych lub psychicznych chorób ogólnych. Usługi te nie ograniczają się do 
specjalnych lub szczególnych warunków, chorób lub części anatomicznych. Mogą być świadczone w ramach 
praktyki lekarzy medycyny ogólnej i przez poradnie świadczące opiekę ambulatoryjną, poradnie zakładowe i 
szkolne itd.  
- Konsultacje i leczenie przez lekarzy specjalistów i chirurgów pediatrów, ginekologów/położników, neurologów 
itd.; usługi konsultacji chirurgicznych; usługi leczenia w poradniach ambulatoryjnych; analiza i interpretacja 
obrazów medycznych 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług świadczonych przez laboratoria medyczne, zaklasyfikowanych do klasy 8514 
 
Klasa 8513: Usługi stomatologiczne i podobne  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi ortodontyczne np. leczenie wystających zębów, zgryzu krzyżowego itd. także świadczone na rzecz 
pacjentów hospitalizowanych; usługi z zakresu chirurgii; inne specjalistyczne usługi stomatologiczne np. z zakresu 
periodontologii, endodoncji itd. 
- Pozostałe usługi stomatologiczne polegające na usługach profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób uzębienia 
pacjenta. Takie usługi stomatologiczne mogą być świadczone w ramach przychodni takich jak przychodnie 
szkolne, zakładowe itd., jak również przez prywatne gabinety stomatologiczne. Obejmują one usługi z zakresu 
stomatologii ogólnej takie jak rutynowe kontrole, profilaktyka, leczenie próchnicy itd. 
 
Klasa 8514: Różne usługi w dziedzinie zdrowia  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi świadczone przez personel medyczny takie jak usługi świadczone przez położne, na przykład opiekę 
podczas ciąży i porodu oraz opiekę nad matką po porodzie; usługi świadczone przez pielęgniarki polegające na 
świadczeniu opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta lub prywatnych gabinetach i zapewnianie opieki położniczej, 
higieny dzieci itd. 
- Usługi paramedyczne takie jak usługi fizjoterapii, usługi z zakresu homeopatii, usługi w zakresie higieny, 
dostarczanie do domu urządzeń używanych w przypadku nietrzymania moczu lub kału 
- Usługi ratunkowe, które polegają na ogólnych i specjalistycznych usługach medycznych świadczonych w karetce 
pogotowia ratunkowego 
- Usługi pobytowych ośrodków opieki medycznej innych niż szpitale, w tym usługi łączące zakwaterowanie z 
usługami medycznymi świadczone bez sprzętu służącego do reanimacji czy personelu medycznego 
- Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 
- Usługi świadczone przez banki krwi, banki spermy, banki organów do przeszczepu 
- Usługi zdrowotne świadczone dla firm 
- Usługi analizy medycznej 
- Usługi farmaceutyczne 
 
Grupa 852: Usługi weterynaryjne  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt domowych i innych zwierząt (w tym zwierząt w ogrodach 
zoologicznych i zwierząt hodowanych na cele produkcji futer i innych produktów), polegające na medycznych 
usługach szpitalnych i pozaszpitalnych i usługach stomatologicznych; usługi te mają na celu leczenie, 
przywracanie i utrzymanie zdrowia zwierzęcia. 
- Usługi laboratoryjne i techniczne, zakłady i zasoby żywnościowe i inne 
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Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług związanych z hodowlą zwierząt, takich jak sztuczna inseminacja, zaklasyfikowanych do grupy 775 
 
Grupa 853: Usługi pracy społecznej i podobnej 
 
Klasa 8531: Usługi pracy społecznej  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi pracy społecznej z zakwaterowaniem takie jak usługi opieki społecznej dla osób starszych, osób 
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży; niniejsze usługi obejmują całodobowe usługi opieki świadczone przez 
ośrodki pobytowe  
-  Usługi pracy społecznej bez zakwaterowania takie jak opieka dzienna nad dziećmi, w tym dziećmi i młodymi 
osobami niepełnosprawnymi, usługi dozoru i doradztwa, usługi planowania rodziny, usługi opieki społecznej 
nieświadczone przez ośrodki pobytowe, usługi rehabilitacyjne 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług edukacyjnych, zaklasyfikowanych do działu 80 
- Usług rehabilitacji zawodowej, w ramach których przeważa czynnik edukacyjny, zaklasyfikowanych do działu 
80 
 
DZIAŁ 90: USŁUGI ODBIORU ŚCIEKÓW, USUWANIA ODPADÓW, 

CZYSZCZENIA/SPRZĄTANIA I USŁUGI EKOLOGICZNE 
 
Grupa 904: Usługi utylizacji nieczystości  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Gromadzenia, uzdatniania i rozprowadzania wody, zaklasyfikowanych do działu 41 i grupy 651 
- Budowy, naprawy i przebudowy kanałów ściekowych, zaklasyfikowanych do działu 4523 
 
DZIAŁ 92: USŁUGI REKREACYJNE, KULTURALNE I SPORTOWE 
 
Grupa 921: Usługi kinematograficzne oraz wideo 
 
Klasa 9211: Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi produkcji filmów kinowych i wideo polegające na usługach produkcji szkoleniowych filmów i taśm 
wideo, filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych oraz taśm wideo, rozrywkowych filmów i taśm 
wideo  
- Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo, takie jak obróbka filmów, dubbingowanie, drukowanie napisów 
filmowych, montaż itd. 
 
Klasa 9212: Usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo  
Niniejsza klasa obejmuje usługi dystrybucji filmów kinowych i taśm wideo na rzecz innych sektorów 
gospodarczych, ale nie wśród społeczeństwa. Obejmuje sprzedaż lub wypożyczanie filmów lub taśm innym 
sektorom, jak również usługi związane z dystrybucją filmów i taśm wideo, takie jak rezerwacja, przechowywanie 
oraz dostawa taśm i filmów itd. 
 
Klasa 9213: Usługi projekcji filmów  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi projekcji filmów w kinach lub na powietrzu i w prywatnych pomieszczeniach służących do projekcji lub 
w innych obiektach służących do projekcji 
 
Klasa 9214: Usługi projekcji taśm wideo  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi projekcji taśm wideo w kinach lub na powietrzu i w prywatnych pomieszczeniach służących do projekcji 
lub innych obiektach służących do projekcji 
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Wypożyczania artykułów i sprzętu (kamer, dekoracji itd.) na rzecz przemysłu rozrywkowego, zaklasyfikowanego 
do sekcji „Dostawy”; na przykład: Wypożyczanie kamer filmowych zaklasyfikowanych do klasy 3865, dodając 
kod Słownika uzupełniającego PA01-7 Wynajem 
- Usługi świadczone przez agencje w imieniu indywidualnych wykonawców, zaklasyfikowane do grupy 799 
- Usługi kompletowania obsady aktorskiej i jej angażowania, zaklasyfikowane do grupy 923 
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Grupa 922: Usługi radiowe i telewizyjne 
 
Klasa 9221: Usługi radiowe  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi produkcji programów radiowych, zarówno tych prowadzonych na żywo, jak i nagrywanych na taśmę lub 
inny nośnik dźwięku i  przeznaczonych do późniejszego nadawania; programy te mogą mieć na celu rozrywkę, 
promocję, edukację, dalsze rozpowszechnianie itd. 
- Produkcje takie jak relacje sportowe, prognozy pogody, wywiady itd. 
- Połączone usługi produkcji i transmisji programów radiowych 
 
Klasa 9222: Usługi telewizyjne  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi produkcji programów telewizyjnych, zarówno tych prowadzonych na żywo, jak i nagrywanych na taśmę 
lub inny nośnik dźwięk i obrazu i przeznaczonych do późniejszego nadawania; programy te mogą mieć na celu 
rozrywkę, promocję, edukację, dalsze rozpowszechnianie itd. 
- Produkcje takie jak relacje sportowe, prognozy pogody, wywiady itd. 
- Połączone usługi produkcji i transmisji programów telewizyjnych  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usługi transmisji programów radiowych i telewizyjnych wyprodukowanych przez osoby trzecie, 
zaklasyfikowanych do klasy 6422 
 
Grupa 923: Usługi rozrywkowe  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług agentów teatralnych lub artystycznych, zaklasyfikowanych do grupy 799 
- Usług związanych ze sportem, zaklasyfikowanych do klasy 926 
 
Grupa 924: Usługi świadczone przez agencje informacyjne  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi przekazywania informacji (ustnie, pisemnie lub w formie obrazu) do mediów np. radia, telewizji, gazet, 
czasopism lub innych klientów 
- Usługi świadczone przez niezależnych dziennikarzy i kamerzystów prasowych 
 
Grupa 925: Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 
 
Klasa 9251: Usługi świadczone przez biblioteki i archiwa  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Wypożyczanie filmów wideo i książek, zaklasyfikowanych do klasy 3925 i grupy 221, dodając kod Słownika 
uzupełniającego PA01-7 Wynajem 
 
Klasa 9253: Usługi świadczone przez ogrody botaniczne i zoologiczne oraz rezerwaty przyrody   
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi konserwacji i utrzymania ogrodów biologicznych i zoologicznych 
- Usługi nadzoru, ochrony i utrzymania parków krajowych i rezerwatów przyrody 
- Usługi zwiedzania ogrodów botanicznych i zoologicznych 
- Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty przyrody 
 
Grupa 926: Usługi sportowe  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi związane z działalnością obiektów sportowych, w których mają miejsce wszelkiego rodzaju imprezy 
sportowe; takimi obiektami mogą być areny, stadiony, zamknięte lub zadaszone, wraz z opłatami za miejsca 
siedzące lub widowiskowe lub bez nich  
- Usługi związane ze sportem takie jak usługi organizacji wydarzeń sportowych i usługi promocji organizacji 
wydarzeń  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Wypożyczania sprzętu sportowego, zaklasyfikowanego do klasy 374, dodając kod Słownika uzupełniającego 
PA01-7 Wynajem 
 
DZIAŁ 98: INNE USŁUGI KOMUNALNE, SOCJALNE I OSOBISTE 
 
Grupa 981: Usługi organizacji członkowskich  
Niniejsza grupa nie obejmuje: 
- Usług edukacyjnych, zaklasyfikowanych do działu 80 
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- Usług ochrony zdrowia, zaklasyfikowanych do grupy 851 
- Usług pracy społecznej, zaklasyfikowanych do grupy 853 
- Usług sportowych, zaklasyfikowanych do grupy 926 
- Usług public relations świadczonych przez innych w imieniu stowarzyszenia, zaklasyfikowanych do klasy 7941 
 
Klasa 9811: Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz 
organizacje specjalistyczne  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorstw (usługi rozpowszechniania informacji, usługi 
reprezentowania przed agencjami rządowymi, usługi public relations i inne usługi świadczone przez 
stowarzyszenia skupiające członków, których interesy dotyczą pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa, handlu jako 
takiego lub konkretnej gałęzi) 
- Usługi świadczone przez organizacje zawodowe (usługi rozpowszechniania informacji, opracowywanie i nadzór 
standardów dotyczących poszczególnych zawodów, usługi reprezentowania przed agencjami rządowymi, usługi 
public relations i inne usługi świadczone przez stowarzyszenia skupiające członków, których interesy dotyczą 
dyscyplin naukowych, praktyki zawodowej, technicznych dziedzinach ogółem lub konkretnej dziedziny) 
- Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne (np. usługi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego) 
 
Klasa 9812: Usługi świadczone przez związki zawodowe  
Niniejsza klasa obejmuje usługi świadczone przez przedstawicieli poglądów członków dotyczących sytuacji w 
zakresie pracy oraz usług organizacji na rzecz wspólnych działań, świadczonych przez stowarzyszenia, których 
członkowie są w większości pracownikami. 
 
Klasa 9813: Usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie  
Niniejsza grupa obejmuje: 
- Usługi religijne (usługi związane z kultem religijnym, szkoleniami i nauką adresowane bezpośrednio do 
wiernych świadczone przez kościoły, meczety, świątynie, synagogi itd.; specjalistyczne usługi religijne, takie jak 
udzielanie chrztu, bierzmowania, sakramentu małżeństwa, usługi związane z pochówkiem zmarłych itd. usługi 
religijne obejmujące prowadzenie rekolekcji przez domy zakonne) 
- Usługi świadczone przez organizacje polityczne (usługi rozpowszechniania informacji, usługi public relations, 
zdobywania funduszy i podobne, świadczone przez partie polityczne i podobne organizacje związane z partią 
polityczną lub kandydatami; organizacje te zajmują się głównie angażowaniem członków partii lub osób 
sympatyzujących z partią w biurze politycznym)  
- Usługi świadczone przez organizacje społeczne (usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji 
samorządowej i wspólnot samorządowych polegające na usługach świadczonych przez stowarzyszenia wspierania 
administracji samorządowej lub podobne organizacje, których członkami są przede wszystkim osoby, które 
połączyły się ze sobą na rzecz wspierania interesu społecznego za pomocą edukacji publicznej, wpływów 
politycznych itd., lub usługi świadczone przez stowarzyszenia na rzecz wspólnot samorządowych, ośrodków 
społecznych i edukacyjnych lub usługi świadczone przez organizacje i ruchy środowiskowe i ekologiczne) 
- Usługi świadczone przez inne organizacje społeczne, takie jak usługi świadczone przez organizacje mające na 
celu ochronę specjalnych grup społecznych, usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe, usługi na rzecz 
społeczeństwa, kulturalne i niesportowe usługi klubów rekreacyjnych  
 
Grupa 983: Różne usługi 
 
Klasa 9831: Usługi prania i czyszczenia na sucho  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi odbierania prania (obejmują usługi prania, w ramach których ubrania są odbierane i dostarczane, bez 
świadczenia usług prania i czyszczenia, usługi zarządzania pralnią i usługi prowadzenia pralni) 
- Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych (usługi prania, czyszczenia na sucho i inne usługi czyszczenia 
wyrobów włókienniczych, usługi impregnowania wyrobów włókienniczych) 
- Usługi czyszczenia wyrobów z futra (usługi prania, czyszczenia na sucho i inne usługi czyszczenia wyrobów z 
futra) 
- Usługi farbowania (usługi farbowania odzieży i wyrobów włókienniczych niezwiązane z produkcją takich 
przedmiotów) 
- Usługi prasowania (usługi prasowania odzieży i wyrobów włókienniczych, w tym bielizny pościelowej i stołowej 
po procesie czyszczenia) 
- Usługi barwienia (usługi barwienia odzieży i wyrobów włókienniczych niezwiązane z produkcją takich 
przedmiotów) 
 
Klasa 9832: Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi fryzjerskie (mycie włosów, podcinanie i strzyżenie, modelowanie, farbowanie, ondulowanie i podobne 
usługi skierowane do mężczyzn, chłopców, kobiet i dziewczynek, fryzjerstwo męskie)  
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- Usługi pielęgnacji urody (usługi pielęgnacji twarzy i urody, usługi kosmetyczne, pielęgnacji paznokci rąk i nóg) 
 
Klasa 9834: Usługi miejsc noclegowych oraz biur  

Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług sprzątania miejsc noclegowych, biur, mieszkań i innych obiektów, zaklasyfikowanych do klasy 9061 
 
Klasa 9836: Usługi morskie  
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług w zakresie napraw i konserwacji i innych usług dotyczących sprzętu morskiego i innego, 
zaklasyfikowanych do klasy 5024 
- Usług badań morskich, zaklasyfikowanych do klasy 7311 
- Usług w zakresie pomiarów morskich, zaklasyfikowanych do klasy 7135 
 
Klasa 9837: Usługi pogrzebowe i podobne  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi cmentarne obejmujące sprzedaż lub wynajem miejsc, usługi utrzymania cmentarzy, opiekę nad grobami  
- Usługi kremacyjne 
- Usługi polegające na organizacji ceremonii pogrzebów i kremacji, przewóz zwłok 
Niniejsza klasa nie obejmuje: 
- Usług pielęgnacji cmentarzy, zaklasyfikowanych do klasy 7731 
 
Grupa 989: Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy 
 
Klasa 9891: Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów  
Niniejsza klasa obejmuje: 
- Usługi świadczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje, organy regionalne 
itd., Unię Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światową Organizacją Handlu, 
Światową Organizację Celną, Organizację państw produkujących i eksportujących ropę naftową i inne organy 
międzynarodowe i jednostki eksterytorialne 
- Usługi świadczone przez ambasady i przedstawicielstwa innych państw 
 
 
 


