KLUCZE POWIĄZAŃ
PKD 2004 – PKD 2007
oraz

PKD 2007 – PKD 2004

PRZEDMOWA

Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów
działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem porównywalności
danych, informacji oraz analiz

statystycznych dla potrzeb krajowych, jak i wymiany

międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie jest również niezbędne dla
potrzeb jednolitej interpretacji rodzajów działalności gospodarczej.
Znak „*” przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że zakres podklasy PKD 2004(2007)
nie w pełni odpowiada zakresowi podklasy z PKD 2007(2004). W przypadku, gdy podklasie PKD
2004(2007) odpowiada kilka podklas PKD 2007 (2004) wtedy w 5 kolumnie wyszczególnione są
rodzaje działalności odpowiadające ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004).
Natomiast w przypadku, gdy podklasie PKD 2004 (2007) odpowiada jedna podklasa PKD 2007
(2004) brak jest komentarza w kolumnie 5, ponieważ cały zakres podklasy PKD 2004 (2007)
zawiera się w zakresie podklasy PKD 2007 (2004).
Brak znaku „*” przy symbolu grupowania w 3 kolumnie oznacza, że podklasa PKD 2004 (2007) w
pełni odpowiada zakresowi danej podklasy PKD 2007 (2004) i wtedy nie występuje odpowiednio
zapis w 5 kolumnie.
Używając określenia „dot. wyłącznie” w 5 kolumnie wymienia się tylko te rodzaje działalności,
które odpowiadają ściśle zakresowi danej podklasy PKD 2004 / 2007. Natomiast używając
określenia „z wyłączeniem” wymienia się te rodzaje działalności, które nie wchodzą w zakres
danej podklasy PKD 2004 / 2007.

Ponadto w kluczu powiązań PKD 2007 – PKD 2004 nie uwzględniono podklasy PKD 2004
74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność
gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, ponieważ jednoosobowe podmioty
gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to, czy wykonują
działalność na rzecz jednego lub więcej niż na rzecz jednego podmiotu, według PKD 2007
należy klasyfikować w odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nie
działalnością.
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Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA A
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO
I LEŚNICTWO

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA A*
SEKCJA C*
SEKCJA N*
SEKCJA S*

01.11.A

Uprawa zbóż

01.11.Z*
01.12.Z

01.11.B

Uprawa ziemniaków,
roślin okopowych o dużej
zawartości skrobi i inuliny

01.11.C

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA
I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uprawa zbóż, roślin
strączkowych i roślin oleistych
na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Uprawa ryżu

01.64.Z*

Obróbka nasion dla celów
rozmnażania roślin

01.13.Z*

Uprawa warzyw, włączając
melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin
bulwiastych
Obróbka nasion dla celów
rozmnażania roślin

01.64.Z*

Uprawa roślin
01.11.Z*
przemysłowych i pozostałe
uprawy rolne, gdzie indziej
niesklasyfikowane
01.13.Z*

01.14.Z
01.15.Z

01.16.Z
01.19.Z*

01.26.Z*

01.28.Z*

01.29.Z*

01.63.Z*
01.64.Z*

16.29.Z*

Opis zakresu podklasy

Uprawa zbóż, roślin
strączkowych i roślin oleistych
na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Uprawa warzyw, włączając
melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin
bulwiastych
Uprawa trzciny cukrowej

dot. wyłącznie:
−uprawy zbóż, z wyłączeniem ryżu
dot. wyłącznie:
− uprawy ryżu
dot. wyłącznie:
−obróbki nasion pod uprawy
sklasyfikowane w 01.11.A
dot. wyłącznie:
−uprawy ziemniaków, roślin okopowych o
dużej zawartości skrobi i inuliny
dot. wyłącznie:
−obróbki nasion pod uprawy
sklasyfikowane w 01.11.B
dot. wyłącznie:
− uprawy roślin oleistych na nasiona

dot. wyłącznie:
−uprawy buraków cukrowych,

−produkcji nasion buraka cukrowego

dot. wyłącznie:
− uprawy trzciny cukrowej
dot. wyłącznie:
Uprawa tytoniu
−uprawy tytoniu, z wyłączeniem suszenia
liści wykonywanego na zlecenie
dot. wyłącznie:
Uprawa roślin włóknistych
− uprawy roślin włóknistych
dot. wyłącznie:
Pozostałe uprawy rolne inne niż
− produkcji nasion roślin pastewnych,
wieloletnie
włączając trawy,
−uprawy brukwi, buraków pastewnych,
korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny
(alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej
i pozostałych traw, kapusty pastewnej i
podobnych roślin pastewnych
dot. wyłącznie:
Uprawa drzew oleistych
−uprawy orzechów palmowych i produkcji
ich jąder
dot. wyłącznie:
Uprawa roślin przyprawowych i
− uprawy roślin stosowanych przede
aromatycznych oraz roślin
wszystkim w farmacji oraz do wyrobu
wykorzystywanych do produkcji
leków i wyrobów farmaceutycznych środków owadobójczych,
grzybobójczych lub podobnych celów,
− uprawy chmielu
dot. wyłącznie:
Uprawa pozostałych roślin
wieloletnich
−uprawy drzew kauczukowych i innych
drzew celu uzyskania soku
dot. wyłącznie:
Działalność usługowa
następująca po zbiorach
−przygotowywania liści np. ich suszenia
dot. wyłącznie:
Obróbka nasion dla celów
rozmnażania roślin
−obróbki nasion pod uprawy
sklasyfikowane w 01.11.C
dot. wyłącznie:
Produkcja pozostałych wyrobów
z drewna; produkcja wyrobów
−produkcji brykietów ze słomy

z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania
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Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

01.12.A

Nazwa podklasy
Uprawa warzyw

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

01.11.Z*

Uprawa zbóż, roślin
strączkowych i roślin oleistych
na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Uprawa warzyw, włączając
melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin
bulwiastych

01.13.Z*

01.28.Z*

01.64.Z*

01.12.B

Uprawa grzybów, kwiatów
i ozdobnych roślin
ogrodniczych;
szkółkarstwo roślin
sadowniczych
i ozdobnych

01.13.Z*

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−uprawy roślin strączkowych

dot. wyłącznie:
−uprawy warzyw kwiatostanowych,
liściowych, łodygowych, owocowych,
korzeniowych, bulwiastych, cebulowych,
kukurydzy cukrowej
dot. wyłącznie:
Uprawa roślin przyprawowych
− uprawy roślin przyprawowych ziołowych i
i aromatycznych oraz roślin
aromatycznych: kopru, majeranku,
wykorzystywanych do produkcji
leków i wyrobów farmaceutycznych bylicy-estragonu itp.,
− uprawy kaparów
dot. wyłącznie:
Obróbka nasion dla celów
rozmnażania roślin
−obróbki nasion pod uprawy
sklasyfikowane w 01.12.A
dot. wyłącznie:
Uprawa warzyw, włączając
melony oraz uprawa roślin
−produkcji nasion warzyw,
korzeniowych i roślin
− uprawy grzybów

bulwiastych
01.19.Z*

Pozostałe uprawy rolne inne niż
wieloletnie

01.25.Z*

Uprawa pozostałych drzew
i krzewów owocowych oraz
orzechów
Rozmnażanie roślin

01.30.Z
01.64.Z*

Obróbka nasion dla celów
rozmnażania roślin

02.10.Z*

Gospodarka leśna i pozostała
działalność leśna,
z wyłączeniem pozyskiwania
produktów leśnych
Pozyskiwanie dziko rosnących
produktów leśnych,
z wyłączeniem drewna

02.30.Z*
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dot. wyłącznie:
−uprawy kwiatów i produkcji nasion
kwiatów
dot. wyłącznie:
−produkcji nasion owoców
dot. wyłącznie:
− uprawy roślin do rozmnażania oraz roślin
ozdobnych
dot. wyłącznie:
−obróbki nasion pod uprawy
sklasyfikowane w 01.12.B
dot. wyłącznie:
− produkcji nasion drzew leśnych

dot. wyłącznie:
−pozyskiwania dziko rosnących grzybów i
trufli

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

01.13.Z

Uprawa drzew
i krzewów owocowych,
roślin jagodowych
i orzechów oraz uprawa
roślin wykorzystywanych
do produkcji napojów
i przypraw

PKD-2007
Symbol
01.21.Z

Uprawa winogron

01.22.Z

Uprawa drzew i krzewów
owocowych tropikalnych
i podzwrotnikowych
Uprawa drzew i krzewów
owocowych cytrusowych

01.23.Z

01.24.Z

01.25.Z*

01.26.Z*

01.27.Z

01.28.Z*

01.63.Z*

01.64.Z*
02.30.Z*

10.41.Z*

11.02.Z*

01.21.Z

Chów i hodowla bydła

Nazwa podklasy

01.41.Z

01.42.Z

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−uprawy winogron na wino i winogron
stołowych w winnicach

dot. wyłącznie:
−uprawy drzew i krzewów owocowych
tropikalnych i podzwrotnikowych
dot. wyłącznie:
−uprawy drzew i krzewów owocowych
cytrusowych
dot. wyłącznie:
Uprawa drzew i krzewów
owocowych ziarnkowych
−uprawy drzew i krzewów owocowych
i pestkowych
ziarnkowych i pestkowych
dot. wyłącznie:
Uprawa pozostałych drzew
i krzewów owocowych oraz
−uprawy pozostałych krzewów i drzew
orzechów
owocowych, roślin jagodowych oraz
orzechów jadalnych, z wyłączeniem
orzechów kokosowych
dot. wyłącznie:
Uprawa drzew oleistych
− uprawy orzechów kokosowych,
− uprawy drzew oleistych na owoce
przeznaczone do produkcji oleju lub
oliwy i do bezpośredniej konsumpcji
dot. wyłącznie:
Uprawa roślin
wykorzystywanych do produkcji
−uprawy roślin służących do produkcji
napojów
napojów, tj. kawa, kakao, herbata, maté
dot. wyłącznie:
Uprawa roślin przyprawowych
i aromatycznych oraz roślin
−uprawy roślin przyprawowych
wykorzystywanych do produkcji
uprawianych na owoce, np. anyżek,
leków i wyrobów farmaceutycznych bazylia, kolendra, kminek, gorczyca,
goździki itp.
dot. wyłącznie:
Działalność usługowa
następująca po zbiorach
−przygotowania ziaren kakaowych, np.
łuskanie
dot. wyłącznie:
Obróbka nasion dla celów
− obróbki nasion pod uprawy
rozmnażania roślin
sklasyfikowane w 01.13.Z
dot. wyłącznie:
Pozyskiwanie dziko rosnących
produktów leśnych, z
−pozyskiwania dziko rosnących owoców
wyłączeniem drewna
jagodowych i orzechów
dot. wyłącznie:
Produkcja olejów i pozostałych
− produkcji oliwy z własnej uprawy drzew
tłuszczów płynnych
oliwnych (gdy przeważająca część
wartości dodanej pochodzi z produkcji
oliwy z oliwek, a nie z uprawy drzew
oliwnych)
dot. wyłącznie:
Produkcja win gronowych
− produkcji wina przez właściciela
winorośli (gdy przeważająca część
wartości dodanej pochodzi z produkcji
wina, a nie z uprawy winogron)
dot. wyłącznie:
Chów i hodowla bydła
− chowu i hodowli bydła mlecznego,
mlecznego
− produkcji surowego mleka krowiego
i od bawołów
z wyłączeniem:
Chów i hodowla pozostałego
− chowu i hodowli bydła mlecznego,
bydła i bawołów
− produkcji surowego mleka krowiego
i od bawołów
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Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

01.22.Z

Chów i hodowla owiec,
kóz, koni, osłów, mułów i
osłomułów

PKD-2007
Symbol

01.43.Z

01.45.Z

01.23.Z
01.24.Z
01.25.Z

01.30.Z

01.41.A

Chów i hodowla świń
Chów i hodowla drobiu
Chów i hodowla zwierząt
pozostałych

Uprawy rolne połączone
z chowem i hodowlą
zwierząt (działalność
mieszana)
Działalność usługowa
związana z uprawami
rolnymi

01.42.Z

01.50.Z

Działalność usługowa
związana
z zagospodarowaniem
terenów zieleni
Działalność usługowa
związana z chowem
i hodowlą zwierząt,
z wyłączeniem
działalności
weterynaryjnej
Gospodarka łowiecka,
hodowla i pozyskiwanie
zwierząt łownych,
włączając działalność
usługową

Chów i hodowla koni
i pozostałych zwierząt
koniowatych
Chów i hodowla owiec i kóz

01.49.Z*

Chów i hodowla pozostałych
zwierząt

01.46.Z
01.47.Z
01.44.Z

Chów i hodowla świń
Chów i hodowla drobiu
Chów i hodowla wielbłądów
i zwierząt wielbłądowatych

01.49.Z*

Chów i hodowla pozostałych
zwierząt

03.22.Z*

Chów i hodowla ryb oraz
pozostałych organizmów
wodnych w wodach
śródlądowych
Uprawy rolne połączone z
chowem i hodowlą zwierząt
(działalność mieszana)

01.50.Z

01.61.Z
01.63.Z*

01.41.B

Nazwa podklasy

Działalność usługowa
wspomagająca produkcję
roślinną
Działalność usługowa
następująca po zbiorach

01.64.Z*

Obróbka nasion dla celów
rozmnażania roślin

10.39.Z*

Pozostałe przetwarzanie
i konserwowanie owoców
i warzyw
Działalność usługowa związana
z zagospodarowaniem terenów
zieleni

81.30.Z

01.62.Z

Działalność usługowa
wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich

01.70.Z

Łowiectwo i pozyskiwanie
zwierząt łownych, włączając
działalność usługową
Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana

94.99.Z*
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
−chowu i hodowli koni i pozostałych
zwierząt koniowatych
dot. wyłącznie:
−chowu i hodowli owiec i kóz,
− produkcji surowego mleka owczego
i koziego,
− produkcji surowej wełny
dot. wyłącznie:
− produkcji sierści zwierzęcej cienkiej lub
grubej niezgrzeblonej

dot. wyłącznie:
−chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt
wielbłądowatych
z wyłączeniem:
−chowu i hodowli wielbłądów i zwierząt
wielbłądowatych,
−chowu i hodowli wodnych gadów i żab
dot. wyłącznie:
−chowu i hodowli wodnych gadów i żab

dot. wyłącznie:
− działalności usługowej wspomagającej
produkcję roślinną
dot. wyłącznie:
− przygotowania produktów rolnych na
rynek pierwotny
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej związanej z
obróbką nasion na cele rozmnażania
roślin
dot. wyłącznie:
− obierania i cięcia warzyw, mieszania
świeżych sałat, pakowania

z wyłączeniem:
−działań promujących komercyjne
myślistwo i łowiectwo
dot. wyłącznie:
−działań promujących komercyjne
myślistwo i łowiectwo

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

02.01.A

Nazwa podklasy

Gospodarka leśna

PKD-2007
Symbol

01.29.Z*
02.10.Z*

Pozyskiwanie drewna

02.30.Z*

Pozyskiwanie dziko rosnących
produktów leśnych,
z wyłączeniem drewna
Produkcja wyrobów tartacznych

02.01.B

Szkółkarstwo leśne

02.10.Z*

02.02.Z

Działalność usługowa
związana z leśnictwem

02.40.Z*

05.01.A

Rybołówstwo w wodach
śródlądowych

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach
morskich

03.11.Z
70.22.Z*

05.02.Z

Chów i hodowla ryb oraz
pozostałych organizmów
wodnych

03.21.Z

03.22.Z*

Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
− uprawy choinek świątecznych
dot. wyłącznie:
−zagospodarowania lasu: zakładanie
upraw leśnych, pielęgnowanie upraw
leśnych i młodników, trzebież,
−ochrony lasów i dróg leśnych
dot. wyłącznie:
−pozyskiwania drewna: ścinanie i
produkcja drewna
dot. wyłącznie:
− pozyskiwania dziko rosnących
produktów leśnych
dot. wyłącznie:
− produkcji rozłupanych pali, kłód i
podobnych produktów

Gospodarka leśna i pozostała
działalność leśna, z
wyłączeniem pozyskiwania
produktów leśnych
Działalność usługowa związana
z leśnictwem

SEKCJA A*
SEKCJA M*

70.22.Z*
05.01.B

Uprawa pozostałych roślin
wieloletnich
Gospodarka leśna i pozostała
działalność leśna,
z wyłączeniem pozyskiwania
produktów leśnych

02.20.Z

16.10.Z*

SEKCJA B RYBACTWO

Nazwa podklasy

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Rybołówstwo w wodach
śródlądowych
Pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
Rybołówstwo w wodach morskich
Pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
Chów i hodowla ryb oraz
pozostałych organizmów
wodnych w wodach morskich
Chów i hodowla ryb oraz
pozostałych organizmów
wodnych w wodach
śródlądowych
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z wyłączeniem:
− zarządzania rynkiem rybnym
dot. wyłącznie:
−
zarządzania rynkiem rybnym
z wyłączeniem:
− zarządzania rynkiem rybnym
dot. wyłącznie:
− zarządzania rynkiem rybnym
dot. wyłącznie:
− chowu i hodowli ryb oraz pozostałych
organizmów wodnych w wodach
morskich
dot. wyłącznie:
− chowu i hodowli ryb oraz pozostałych
organizmów wodnych w wodach
śródlądowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA C GÓRNICTWO

10.10.A

Wydobywanie węgla
kamiennego

10.10.B

Produkcja brykietów
i paliw stałych z węgla
kamiennego
Działalność odzyskiwania
węgla kamiennego z hałd
Wydobywanie węgla
brunatnego (lignitu)

10.10.C
10.20.A

PKD-2007
Symbol

10.30.Z

Produkcja brykietów
z węgla brunatnego
(lignitu)
Wydobywanie,
wzbogacanie
i brykietowanie torfu

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
SEKCJA H* TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
dot. wyłącznie:
05.10.Z*
Wydobywanie węgla
kamiennego
−wydobywania węgla kamiennego
dot. wyłącznie:
09.90.Z*
Działalność usługowa
− działalności usługowej wspomagającej
wspomagająca pozostałe
wydobywanie węgla kamiennego
górnictwo i wydobywanie
19.20.Z*
Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy naftowej
05.10.Z*

Wydobywanie węgla kamiennego

05.20.Z

Wydobywanie węgla brunatnego
(lignitu)
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy naftowej

dot. wyłącznie:
− wydobywania węgla brunatnego (lignitu)
dot. wyłącznie:
− działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

08.92.Z

Wydobywanie torfu

09.90.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy naftowej
Górnictwo ropy naftowej
Górnictwo gazu ziemnego

z wyłączeniem:
− działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie torfu,
− brykietowania torfu
dot. wyłącznie:
− działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie torfu
dot. wyłącznie:
− brykietowania torfu

19.20.Z*

19.20.Z*
11.10.A
11.10.B

11.20.Z

12.00.Z

Górnictwo ropy naftowej
Górnictwo gazu ziemnego

Działalność usługowa
związana z eksploatacją
złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego
Górnictwo rud uranu
i toru

Opis zakresu podklasy

SEKCJA B
SEKCJA C*
SEKCJA E*

09.90.Z*
10.20.B

Nazwa podklasy

06.10.Z
06.20.Z

09.10.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca eksploatację złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego

52.21.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca transport lądowy

52.22.A*

Działalność usługowa
wspomagająca transport morski

52.22.B*

Działalność usługowa
wspomagająca transport
śródlądowy

09.10.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca eksploatację złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego

07.21.Z

Górnictwo rud uranu i toru

09.90.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
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z wyłączeniem:
−skraplania i ponownej gazyfikacji gazu
ziemnego dla potrzeb transportu
dot. wyłącznie:
−skraplania i ponownej gazyfikacji gazu
ziemnego dla potrzeb transportu, na
terenie kopalni
dot. wyłącznie:
− skraplania i ponownej gazyfikacji gazu
ziemnego dla potrzeb transportu
lądowego w miejscu innym niż kopalnia
dot. wyłącznie:
− skraplania i ponownej gazyfikacji gazu
ziemnego dla potrzeb transportu
morskiego w miejscu innym niż kopalnia
dot. wyłącznie:
− skraplania i ponownej gazyfikacji gazu
ziemnego dla potrzeb transportu
śródlądowego w miejscu innym niż
kopalnia

dot. wyłącznie:
−górnictwa rud uranu i toru
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
górnictwo rud uranu i toru

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

13.10.Z

Górnictwo rud żelaza

PKD-2007
Symbol
07.10.Z
09.90.Z*

13.20.A

Górnictwo rud miedzi

07.29.Z*
09.90.Z*

13.20.B

Górnictwo rud cynkowoołowiowych

07.29.Z*
09.90.Z*

13.20.C

14.11.Z

Górnictwo rud metali
nieżelaznych,
z wyłączeniem rud
miedzi, uranu i toru oraz
rud cynkowo-ołowiowych

07.29.Z*

Wydobywanie kamieni
ozdobnych oraz kamienia
dla potrzeb budownictwa

08.11.Z*

09.90.Z*

09.90.Z*

14.12.Z

Wydobywanie skał
wapiennych, gipsu
i kredy

08.11.Z*

09.90.Z*

14.13.Z

Wydobywanie łupków

08.11.Z*

09.90.Z*

14.21.Z

Wydobywanie żwiru
i piasku

08.12.Z*
09.90.Z*

14.22.Z

Wydobywanie gliny
i kaolinu

08.12.Z*
09.90.Z*

14.30.A

Wydobywanie minerałów
dla przemysłu
chemicznego,
z wyłączeniem
siarkonośnych

08.91.Z*

09.90.Z*

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
−górnictwa rud żelaza
dot. wyłącznie:
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
−działalności usługowej wspomagającej
górnictwo i wydobywanie
górnictwo rud żelaza
dot. wyłącznie:
Górnictwo pozostałych rud
− górnictwa rud miedzi
metali nieżelaznych
dot. wyłącznie:
Działalność usługowa
− działalności usługowej wspomagającej
wspomagająca pozostałe
górnictwo rud miedzi
górnictwo i wydobywanie
dot. wyłącznie:
Górnictwo pozostałych rud
− górnictwa rud cynkowo-ołowiowych
metali nieżelaznych
dot. wyłącznie:
Działalność usługowa
− działalności usługowej wspomagającej
wspomagająca pozostałe
górnictwo rud cynkowo-ołowiowych
górnictwo i wydobywanie
dot. wyłącznie:
Górnictwo pozostałych rud
− górnictwa pozostałych rud metali
metali nieżelaznych
nieżelaznych
dot. wyłącznie:
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
−działalności usługowej wspomagającej
górnictwo i wydobywanie
górnictwo pozostałych rud metali
nieżelaznych
Wydobywanie kamieni ozdobnych dot. wyłącznie:
oraz kamienia dla potrzeb
−wydobywania kamieni ozdobnych oraz
budownictwa, skał wapiennych,
kamienia dla potrzeb budownictwa

Górnictwo rud żelaza

gipsu, kredy i łupków
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie

dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie kamieni ozdobnych oraz
kamienia dla potrzeb budownictwa
Wydobywanie kamieni ozdobnych dot. wyłącznie:
oraz kamienia dla potrzeb
−wydobywania skał wapiennych, gipsu i
budownictwa, skał wapiennych,
kredy

gipsu, kredy i łupków
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie

dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie skał wapiennych, gipsu i
kredy
Wydobywanie kamieni ozdobnych dot. wyłącznie:
− wydobywania łupków
oraz kamienia dla potrzeb

budownictwa, skał wapiennych,
gipsu, kredy i łupków
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Wydobywanie żwiru i piasku;
wydobywanie gliny i kaolinu
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Wydobywanie żwiru i piasku;
wydobywanie gliny i kaolinu
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Wydobywanie minerałów dla
przemysłu chemicznego oraz do
produkcji nawozów
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
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dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie łupków
dot. wyłącznie:
−wydobywania żwiru i piasku
dot. wyłącznie:
− działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie żwiru i piasku
dot. wyłącznie:
− wydobywania gliny i kaolinu
dot. wyłącznie:
− działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie gliny i kaolinu
dot. wyłącznie:
−wydobywania minerałów dla przemysłu
chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie minerałów dla przemysłu
chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

14.30.B

Wydobywanie surowców
siarkonośnych

08.91.Z*

Wydobywanie minerałów dla
przemysłu chemicznego oraz do
produkcji nawozów
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Wydobywanie soli

09.90.Z*

14.40.Z

Produkcja soli

08.93.Z

09.90.Z*

10.84.Z*
14.50.Z

Pozostałe górnictwo,
gdzie indziej
niesklasyfikowane

08.99.Z
09.90.Z*

38.21.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Produkcja przypraw
Pozostałe górnictwo
i wydobywanie, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Działalność usługowa
wspomagająca pozostałe
górnictwo i wydobywanie
Obróbka i usuwanie odpadów
innych niż niebezpieczne
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−wydobywania surowców siarkonośnych
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie surowców siarkonośnych
z wyłączeniem:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie soli,
−produkcji soli kuchennej
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
wydobywanie soli
dot. wyłącznie:
−produkcji soli kuchennej
dot. wyłącznie:
−pozostałego górnictwa i wydobywania
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
pozostałe górnictwo i wydobywanie
dot. wyłącznie:
−popiołu i pozostałości spopielania
odpadów komunalnych powstałych w
wyniku spalania

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA D
PRZETWÓRSTWO
PRZEMYSŁOWE

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA C*
SEKCJA E*
SEKCJA F*
SEKCJA J*
SEKCJA S*

15.11.Z
15.12.Z

Produkcja mięsa,
z wyłączeniem mięsa
z drobiu i królików
Produkcja mięsa z drobiu
i królików

10.11.Z*
10.11.Z*

10.12.Z

15.13.A

15.13.B

15.20.Z

15.31.Z
15.32.Z

Produkcja konserw,
przetworów z mięsa,
podrobów mięsnych
i krwi

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ
BUDOWNICTWO
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przetwarzanie i konserwowanie
mięsa, z wyłączeniem mięsa z
drobiu
Przetwarzanie i konserwowanie
mięsa, z wyłączeniem mięsa
z drobiu
Przetwarzanie i konserwowanie
mięsa z drobiu

10.13.Z*

Produkcja wyrobów z mięsa,
włączając wyroby z mięsa
drobiowego

10.85.Z*

Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań

10.89.Z*

Produkcja pozostałych artykułów
spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

10.13.Z*

Produkcja wyrobów z mięsa,
włączając wyroby z mięsa
drobiowego

10.85.Z*

Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań

10.89.Z*

Produkcja pozostałych artykułów
spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Przetwarzanie
i konserwowanie ryb
i pozostałych produktów
rybactwa

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie
ryb, skorupiaków i mięczaków

10.85.Z*

Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań

Przetwórstwo
i konserwowanie
ziemniaków
Produkcja soków
z owoców i warzyw

10.31.Z

Przetwarzanie i konserwowanie
ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców
i warzyw

Działalność usługowa
związana
z wytwarzaniem wyrobów
z mięsa

Opis zakresu podklasy
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z wyłączeniem:
−przetwarzania i konserwowania mięsa z
drobiu
dot. wyłącznie:
−przetwarzania i konserwowania mięsa z
drobiu
dot. wyłącznie:
−produkcji mięsa suszonego, solonego
lub wędzonego,
−produkcji wyrobów z mięsa, takich jak:
kiełbasy, wędliny, pasztety, puddingi
mięsne, „andouillettes” (małe kiełbaski
wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa
z mięsa, gotowana na parze, często w
cieście)
dot. wyłącznie:
−wytwarzania gotowych posiłków i dań z
mięsa, włączając mięso z drobiu
dot. wyłącznie:
−produkcji ekstraktów i soków z mięsa,
ryb, skorupiaków, mięczaków i innych
bezkręgowców wodnych
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej związanej z
produkcją mięsa suszonego, solonego lub
wędzonego oraz produkcją wyrobów z
mięsa, takich jak: kiełbasy, wędliny,
pasztety, puddingi mięsne, „andouillettes”
(małe kiełbaski wyrabiane z flaczków),
saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na
parze, często w cieście).
dot. wyłącznie:
− działalności usługowej związanej z
wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z
mięsa, włączając mięso z drobiu
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej związanej z
produkcją ekstraktów i soków z mięsa,
ryb, skorupiaków, mięczaków i innych
bezkręgowców wodnych
z wyłączeniem:
− wytwarzania gotowych posiłków i dań z
ryb
dot. wyłącznie:
− wytwarzania gotowych posiłków i dań z
ryb
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PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol
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Opis zakresu podklasy

15.33.A

Przetwórstwo
i konserwowanie owoców
i warzyw, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa
związana
z przetwórstwem
i konserwowaniem
warzyw i owoców

10.39.Z*

Pozostałe przetwarzanie
i konserwowanie owoców i
warzyw
Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań

z wyłączeniem:
− wytwarzania gotowych posiłków i dań z
warzyw
dot. wyłącznie:
− wytwarzania gotowych posiłków i dań z
warzyw
z wyłączeniem:
−działalności usługowej związanej z
wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z
warzyw
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej związanej z
wytwarzaniem gotowych posiłków i dań z
warzyw

Produkcja
nieoczyszczonych olejów
i tłuszczów
Produkcja rafinowanych
olejów i tłuszczów
Produkcja margaryny
i podobnych tłuszczów
jadalnych
Przetwórstwo mleka
i wyrób serów
Produkcja lodów
Wytwarzanie produktów
przemiału zbóż
Wytwarzanie skrobi
i produktów skrobiowych

15.33.B

15.41.Z
15.42.Z
15.43.Z
15.51.Z
15.52.Z
15.61.Z
15.62.Z

10.85.Z*
10.39.Z*

Pozostałe przetwarzanie
i konserwowanie owoców i
warzyw

10.85.Z*

Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań

10.41.Z*

Produkcja olejów i pozostałych
tłuszczów płynnych

10.41.Z*

Produkcja olejów i pozostałych
tłuszczów płynnych
Produkcja margaryny i
podobnych tłuszczów jadalnych

10.42.Z
10.51.Z
10.52.Z
10.61.Z
10.62.Z
10.89.Z*

15.71.Z
15.72.Z
15.81.A
15.81.B

Produkcja pasz dla
zwierząt gospodarskich
i ryb
Produkcja karmy dla
zwierząt domowych
Produkcja pieczywa

10.91.Z

Produkcja wyrobów
ciastkarskich świeżych

10.71.Z*

10.92.Z
10.71.Z*

10.85.Z*
10.89.Z*
15.82.Z

15.83.Z
15.84.Z

Produkcja wyrobów
piekarskich
i ciastkarskich o
przedłużonej trwałości
Produkcja cukru
Produkcja kakao,
czekolady i wyrobów
cukierniczych

10.72.Z

10.81.Z
10.82.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób
serów
Produkcja lodów
Wytwarzanie produktów
przemiału zbóż
Wytwarzanie skrobi i wyrobów
skrobiowych
Produkcja pozostałych artykułów
spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja gotowej paszy dla
zwierząt gospodarskich
Produkcja gotowej karmy dla
zwierząt domowych
Produkcja pieczywa; produkcja
świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek
Produkcja pieczywa; produkcja
świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek
Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań
Produkcja pozostałych artykułów
spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja sucharów
i herbatników; produkcja
konserwowanych wyrobów
ciastkarskich i ciastek
Produkcja cukru
Produkcja kakao, czekolady
i wyrobów cukierniczych
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z wyłączeniem:
−wytwarzania miodu sztucznego i karmelu
dot. wyłącznie:
−wytwarzania miodu sztucznego i karmelu

z wyłączeniem:
− produkcji pizzy, zamrożonej lub nie,
− produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy
dot. wyłącznie:
− produkcji pizzy, zamrożonej lub nie
dot. wyłącznie:
−produkcji świeżej (nieupieczonej) pizzy
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PKD-2004
Symbol

15.85.Z

15.86.Z
15.87.Z
15.88.Z
15.89.Z

15.91.Z
15.92.Z

15.93.Z
15.94.Z
15.95.Z

15.96.Z
15.97.Z
15.98.Z

16.00.Z
17.11.Z
17.12.Z
17.13.Z
17.14.Z
17.15.Z

17.16.Z

Nazwa podklasy
Produkcja makaronów,
klusek i podobnych
wyrobów mącznych

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek,
kuskusu i podobnych wyrobów
mącznych

10.85.Z*

Wytwarzanie gotowych posiłków
i dań

Przetwórstwo herbaty
i kawy
Produkcja przypraw
Produkcja odżywek oraz
żywności dietetycznej

10.83.Z

Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z*
10.86.Z

Produkcja pozostałych
artykułów spożywczych,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja napojów
alkoholowych
destylowanych
Produkcja alkoholu
etylowego

10.89.Z*

Produkcja przypraw
Produkcja artykułów spożywczych
homogenizowanych i żywności
dietetycznej
Produkcja pozostałych artykułów
spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

11.01.Z*

Destylowanie, rektyfikowanie
i mieszanie alkoholi

11.01.Z*

Destylowanie, rektyfikowanie
i mieszanie alkoholi

20.14.Z*

Produkcja pozostałych
podstawowych chemikaliów
organicznych

Produkcja win gronowych
Produkcja jabłecznika
i win owocowych
Produkcja napojów
fermentowanych
niedestylowanych
pozostałych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja piwa
Produkcja słodów
Produkcja wód
mineralnych i napojów
bezalkoholowych

11.02.Z*
11.03.Z

Produkcja win gronowych
Produkcja cydru i pozostałych
win owocowych
Produkcja pozostałych
niedestylowanych napojów
fermentowanych

Produkcja wyrobów
tytoniowych
Produkcja przędzy
bawełnianej
Produkcja przędzy
wełnianej zgrzebnej
Produkcja przędzy
wełnianej czesankowej
Produkcja przędzy lnianej

12.00.Z

Produkcja piwa
Produkcja słodu
Produkcja napojów
bezalkoholowych; produkcja
wód mineralnych i pozostałych
wód butelkowanych
Produkcja wyrobów tytoniowych

13.10.A

Produkcja przędzy bawełnianej

13.10.B*

Produkcja przędzy wełnianej

13.10.B*

Produkcja przędzy wełnianej

13.10.D*

Produkcja przędzy
z jedwabiu oraz włókien
chemicznych

13.10.C

Produkcja nici
do szycia

13.10.D*

Produkcja przędzy z pozostałych
włókien tekstylnych, włączając
produkcję nici
Produkcja przędzy z włókien
chemicznych
Produkcja przędzy z pozostałych
włókien tekstylnych, włączając
produkcję nici
Produkcja przędzy z pozostałych
włókien tekstylnych, włączając

11.04.Z

11.05.Z
11.06.Z
11.07.Z

13.10.D*
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Opis zakresu podklasy
z wyłączeniem:
−wytwarzania gotowych posiłków i dań z
makaronów i klusek gotowanych,
nadziewanych lub inaczej
przygotowanych
dot. wyłącznie:
−wytwarzania gotowych posiłków i dań z
makaronów i klusek gotowanych,
nadziewanych lub inaczej
przygotowanych

z wyłączeniem:
−produkcji alkoholu etylowego uzyskanego
z surowców sfermentowanych,
−produkcji alkoholu etylowego
nieprzeznaczonego do spożycia
dot. wyłącznie:
−produkcji alkoholu etylowego uzyskanego
z surowców sfermentowanych,
−produkcji alkoholu etylowego
nieprzeznaczonego do spożycia

dot. wyłącznie:
−produkcji przędzy z włókien chemicznych
dot. wyłącznie:
− produkcji przędzy z jedwabiu
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Symbol

17.17.Z
17.21.Z
17.22.Z
17.23.Z
17.24.Z

17.25.Z
17.30.Z
17.40.A

17.40.B

17.51.Z
17.52.A

17.52.B
17.53.Z

17.54.Z

17.60.Z
17.71.Z

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

13.20.A

produkcję nici
Produkcja przędzy z pozostałych
włókien tekstylnych, włączając
produkcję nici
Produkcja tkanin bawełnianych

13.20.B*

Produkcja tkanin wełnianych

Produkcja tkanin
13.20.B*
wełnianych czesankowych
Produkcja tkanin
13.20.C
z jedwabiu oraz włókien
chemicznych
13.20.D*

Produkcja tkanin wełnianych

Produkcja tkanin
pozostałych
Wykończanie materiałów
włókienniczych
Produkcja gotowych
wyrobów włókienniczych,
z wyłączeniem odzieży i
działalności usługowej

13.20.D*

Produkcja pozostałych tkanin

13.30.Z*

Działalność usługowa w
zakresie naprawy
wyrobów z brezentu
i wyposażenia
kempingowego

33.19.Z*

Wykończanie wyrobów
włókienniczych
Produkcja gotowych wyrobów
tekstylnych
Produkcja urządzeń,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne
Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia

Produkcja dywanów
i chodników
Produkcja wyrobów
powroźniczych
i sieciowych,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w
zakresie naprawy sieci i
wyrobów powroźniczych
Produkcja włóknin
i wyrobów wykonanych z
włóknin, z wyłączeniem
odzieży
Produkcja wyrobów
włókienniczych
pozostałych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

13.93.Z

Produkcja przędzy
z włókien tekstylnych
pozostała
Produkcja tkanin
bawełnianych
Produkcja tkanin
wełnianych zgrzebnych

Produkcja dzianin
Produkcja wyrobów
pończoszniczych

13.10.D*

13.92.Z
32.50.Z*

95.29.Z*

Produkcja tkanin z włókien
chemicznych
Produkcja pozostałych tkanin

Naprawa pozostałych artykułów
użytku osobistego i domowego
Produkcja dywanów i chodników

13.94.Z

Produkcja wyrobów
powroźniczych, lin, szpagatów
i wyrobów sieciowych

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia
Produkcja włóknin i wyrobów
wykonanych z włóknin,
z wyłączeniem odzieży

13.95.Z

13.96.Z

13.99.Z*

Produkcja pozostałych
technicznych i przemysłowych
wyrobów tekstylnych
Produkcja pozostałych wyrobów
tekstylnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

17.22.Z*

Produkcja artykułów
gospodarstwa domowego,
toaletowych i sanitarnych

13.91.Z
14.19.Z*

Produkcja dzianin metrażowych
Produkcja pozostałej odzieży
i dodatków do odzieży

14.31.Z

Produkcja wyrobów
pończoszniczych
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
− produkcji tkanin z włókien chemicznych
dot. wyłącznie:
− produkcji tkanin z jedwabiu

z wyłączeniem:
−produkcji zasłon chirurgicznych
dot. wyłącznie:
− produkcji zasłon chirurgicznych

dot. wyłącznie:
− naprawy wyrobów z brezentu oraz toreb
do przechowywania nawozów i innych
chemikaliów
dot. wyłącznie:
− naprawy wyposażenia kempingowego

dot. wyłącznie:
−produkcji tekstylnych wyrobów
technicznych i przemysłowych
z wyłączeniem:
−produkcji tekstylnych wyrobów
technicznych i przemysłowych,
−produkcji waty z materiałów tekstylnych i
wyrobów z waty: podpasek higienicznych
i tamponów
dot. wyłącznie:
−produkcji waty z materiałów tekstylnych i
wyrobów z waty: podpasek higienicznych
i tamponów
dot. wyłącznie:
−produkcji obuwia tekstylnego bez
nakładanych spodów
z wyłączeniem:
−produkcji obuwia tekstylnego bez
nakładanych spodów
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17.72.Z
18.10.Z

Nazwa podklasy
Produkcja odzieży
dzianej
Produkcja odzieży
skórzanej

PKD-2007
Symbol
14.39.Z
14.11.Z

Nazwa podklasy
Produkcja pozostałej odzieży
dzianej
Produkcja odzieży skórzanej

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana

18.21.Z

Produkcja ubrań
roboczych

14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej

18.22.A

Produkcja ubrań
wierzchnich dla mężczyzn
i chłopców, pozostała
Produkcja ubrań
wierzchnich dla kobiet
i dziewcząt, pozostała
Produkcja bielizny
Produkcja pozostałej
odzieży i dodatków do
odzieży, gdzie indziej
niesklasyfikowana

14.13.Z*

Produkcja pozostałej odzieży
wierzchniej

14.13.Z*

Produkcja pozostałej odzieży
wierzchniej

14.14.Z
14.19.Z*

Produkcja bielizny
Produkcja pozostałej odzieży
i dodatków do odzieży

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana

Wyprawianie
i barwienie skór
futerkowych; produkcja
wyrobów futrzarskich

14.20.Z

Produkcja wyrobów futrzarskich

15.11.Z*

19.10.Z

Produkcja skór
wyprawionych

15.11.Z*

19.20.Z

Produkcja wyrobów
kaletniczych
i rymarskich

15.12.Z*

Wyprawa skór, garbowanie;
wyprawa i barwienie skór
futerkowych
Wyprawa skór, garbowanie;
wyprawa i barwienie skór
futerkowych
Produkcja toreb bagażowych,
toreb ręcznych i podobnych
wyrobów kaletniczych; produkcja
wyrobów rymarskich
Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana

18.22.B
18.23.Z
18.24.Z

18.30.Z

32.99.Z*

19.30.A

Produkcja obuwia,
z wyłączeniem
sportowego

15.20.Z*

Produkcja obuwia

16.29.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania
Produkcja pozostałych wyrobów
z gumy

22.19.Z*

19.30.B

Produkcja obuwia
sportowego

22.29.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z tworzyw sztucznych

15.20.Z*

Produkcja obuwia

22.19.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z gumy

22.29.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z tworzyw sztucznych

32.30.Z*

Produkcja sprzętu sportowego
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Opis zakresu podklasy

z wyłączeniem:
−produkcji ubrań ognioodpornych i
ochronnych, ze skóry
dot. wyłącznie:
−produkcji ubrań ognioodpornych i
ochronnych, ze skóry

z wyłączeniem:
− produkcji ubrań ognioodpornych i
ochronnych
dot. wyłącznie:
− produkcji ubrań ognioodpornych i
ochronnych
z wyłączeniem:
− wyprawy i barwienia skór futerkowych
dot. wyłącznie:
−wyprawy i barwienia skór futerkowych

z wyłączeniem:
− produkcji pasów bezpieczeństwa dla
monterów i innych pasów do celów
zawodowych
dot. wyłącznie:
− produkcji pasów bezpieczeństwa dla
monterów i innych pasów do celów
zawodowych
z wyłączeniem:
−produkcji części obuwia z drewna, gumy
i tworzyw sztucznych
dot. wyłącznie:
− produkcji części obuwia z drewna

dot. wyłącznie:
−produkcji gumowych spodów i innych
części obuwia z gumy
dot. wyłącznie:
−produkcji części obuwia z tworzyw
sztucznych
z wyłączeniem:
−produkcji części obuwia sportowego z
gumy i tworzyw sztucznych,
−produkcji butów narciarskich
dot. wyłącznie:
−produkcji części obuwia sportowego z
gumy
dot. wyłącznie:
−produkcji części obuwia sportowego z
tworzyw sztucznych
dot. wyłącznie:
−produkcji butów narciarskich
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20.10.A

Produkcja wyrobów
tartacznych
Działalność usługowa w
zakresie impregnowania
drewna
Produkcja arkuszy
fornirowych; produkcja
płyt i sklejek

16.10.Z*

Produkcja wyrobów tartacznych

16.10.Z*

Produkcja wyrobów tartacznych

16.21.Z

Produkcja arkuszy fornirowych i
płyt wykonanych na bazie
drewna

Produkcja wyrobów
stolarskich
i ciesielskich dla
budownictwa

16.22.Z

Produkcja gotowych parkietów
podłogowych

16.23.Z

Produkcja pozostałych wyrobów
stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

43.32.Z*

Zakładanie stolarki budowlanej

43.91.Z*

Wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych

16.24.Z

Produkcja opakowań
drewnianych
Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia
Produkcja pozostałych wyrobów
z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania

20.10.B
20.20.Z

20.30.Z

20.40.Z

Produkcja opakowań
drewnianych

33.19.Z*
20.51.Z

Produkcja pozostałych
wyrobów z drewna

16.29.Z*

32.99.Z*
33.19.Z*

20.52.Z

Produkcja wyrobów
z korka, słomy
i materiałów używanych
do wyplatania

16.29.Z*

32.99.Z*
21.11.Z
21.12.Z
21.21.Z

21.22.Z

Produkcja masy włóknistej
Produkcja papieru
i tektury
Produkcja papieru
falistego i tektury falistej
oraz opakowań z papieru
i tektury
Produkcja papierowych
artykułów gospodarstwa
domowego, toaletowych
i sanitarnych

17.11.Z
17.12.Z

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia
Produkcja pozostałych wyrobów
z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania
Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja masy włóknistej
Produkcja papieru i tektury

17.21.Z

Produkcja papieru falistego
i tektury falistej oraz opakowań
z papieru i tektury

17.22.Z*

Produkcja artykułów
gospodarstwa domowego,
toaletowych i sanitarnych

18.12.Z*

Pozostałe drukowanie
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
−produkcji drewnianych klepek, bloków
parkietowych połączonych w formę płyt
z wyłączeniem:
−produkcji drewnianych klepek, bloków
parkietowych połączonych w formę płyt
−instalowania (montażu) drewnianych
wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa własnej produkcji,
−instalowania (montażu) elementów
pokryć dachowych, własnej produkcji
dot. wyłącznie:
−instalowania (montażu) drewnianych
wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa własnej produkcji
dot. wyłącznie:
−instalowania (montażu) elementów
pokryć dachowych, własnej produkcji
z wyłączeniem:
− naprawy opakowań drewnianych
dot. wyłącznie:
− naprawy opakowań drewnianych
z wyłączeniem:
−produkcji trumien,
− naprawy i konserwacji wyrobów
drewnianych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
dot. wyłącznie:
− produkcji trumien
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji wyrobów
drewnianych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
z wyłączeniem:
−produkcji sprzętu ratunkowego z korka
dot. wyłącznie:
−produkcji sprzętu ratunkowego z korka

z wyłączeniem:
−drukowania na papierowych artykułach
gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych
dot. wyłącznie:
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−drukowania na papierowych artykułach

gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych

21.23.Z
21.24.Z
21.25.Z

22.11.Z

Produkcja papierowych
artykułów piśmiennych
Produkcja tapet
Produkcja pozostałych
artykułów z papieru
i tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Wydawanie książek

17.23.Z*
17.24.Z
17.29.Z*

Produkcja artykułów
piśmiennych
Produkcja tapet
Produkcja pozostałych wyrobów
z papieru i tektury

18.12.Z*

Pozostałe drukowanie

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Wydawanie książek

58.11.Z*

58.12.Z*

Wydawanie wykazów oraz list
(np. adresowych, telefonicznych)

22.12.Z

Wydawanie gazet

58.13.Z*

Wydawanie gazet

22.13.Z

Wydawanie czasopism
i wydawnictw
periodycznych
Wydawanie nagrań
dźwiękowych
Działalność wydawnicza
pozostała
Drukowanie gazet
Działalność poligraficzna
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

58.14.Z*

Wydawanie czasopism
i pozostałych periodyków

59.20.Z*

Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych
Pozostała działalność
wydawnicza
Drukowanie gazet
Produkcja artykułów
piśmiennych

22.14.Z
22.15.Z
22.21.Z
22.22.Z

22.23.Z
22.24.Z
22.25.Z
22.31.Z
22.32.Z

Introligatorstwo
Działalność usługowa
związana
z przygotowaniem druku
Działalność graficzna
pomocnicza
Reprodukcja nagrań
dźwiękowych
Reprodukcja nagrań wideo

58.19.Z*
18.11.Z
17.23.Z*

18.12.Z*

Pozostałe drukowanie

58.19.Z*

Pozostała działalność
wydawnicza

18.14.Z
18.13.Z*

Introligatorstwo i podobne usługi
Działalność usługowa związana
z przygotowywaniem do druku

18.13.Z*

Działalność usługowa związana
z przygotowywaniem do druku
Reprodukcja zapisanych
nośników informacji
Reprodukcja zapisanych

18.20.Z*
18.20.Z*
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z wyłączeniem:
−drukowania etykiet i metek (metodą
litografii, druku wklęsłego, fleksografii,
sitodruku i innych metod)
dot. wyłącznie:
−drukowania etykiet i metek (metodą
litografii, druku wklęsłego, fleskografii,
sitodruku i innych metod)
dot. wyłącznie:
−produkcji globusów
z wyłączeniem:
−produkcji globusów,
− wydawania wykazów oraz list (np.
adresowych, telefonicznych)
dot. wyłącznie:
− wydawania wykazów oraz list (np.
adresowych, telefonicznych)

dot. wyłącznie:
− produkcji edukacyjnych i komercyjnych
artykułów piśmiennych (notesy,
segregatory, rejestry, księgi rachunkowe,
formularze handlowe itp.), w przypadku gdy
informacje w nich drukowane są mało
istotne
z wyłączeniem:
−produkcji edukacyjnych i komercyjnych
artykułów piśmiennych (notesy,
segregatory, rejestry, księgi rachunkowe,
formularze handlowe itp.), w przypadku gdy
informacje w nich drukowane są mało
istotne,
−wydawania znaczków, katalogów,
materiałów reklamowych i pozostałych
wyrobów drukowanych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
dot. wyłącznie:
−wydawania znaczków, katalogów,
materiałów reklamowych i pozostałych
wyrobów drukowanych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
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22.33.Z

Reprodukcja
komputerowych nośników
informacji
Wytwarzanie produktów
koksowania węgla
Przetwarzanie produktów
koksowania węgla
Wytwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej
Przetwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej

18.20.Z*

nośników informacji
Reprodukcja zapisanych
nośników informacji

Wytwarzanie paliw
jądrowych

20.13.Z*

23.10.A
23.10.B
23.20.A
23.20.B

23.30.Z

19.10.Z*
19.10.Z*
19.20.Z*
19.20.Z*

21.20.Z*

24.11.Z
24.12.Z
24.13.Z

24.14.Z

24.15.Z

24.16.Z
24.17.Z
24.20.Z
24.30.Z

24.41.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie
koksu
Wytwarzanie i przetwarzanie
koksu
Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy naftowej
Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy naftowej

Produkcja pozostałych
podstawowych chemikaliów
nieorganicznych
Produkcja leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych

24.46.Z

Wytwarzanie paliw jądrowych

38.12.Z*

Zbieranie odpadów
niebezpiecznych
Przetwarzanie
i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych
Produkcja gazów technicznych

38.22.Z*
Produkcja gazów
technicznych
Produkcja barwników
i pigmentów
Produkcja chemikaliów
nieorganicznych
podstawowych
pozostałych
Produkcja chemikaliów
organicznych
podstawowych
pozostałych

20.11.Z

Produkcja nawozów
i związków azotowych

20.15.Z

20.12.Z
20.13.Z*

19.10.Z*
20.14.Z*

Wytwarzanie i przetwarzanie
koksu
Produkcja pozostałych
podstawowych chemikaliów
organicznych
Produkcja nawozów i związków
azotowych
Obróbka i usuwanie odpadów
innych niż niebezpieczne

Produkcja tworzyw
sztucznych
Produkcja kauczuku
syntetycznego

20.16.Z

Produkcja pestycydów
i pozostałych środków
agrochemicznych
Produkcja farb i lakierów

20.20.Z

Produkcja podstawowych
substancji
farmaceutycznych

21.10.Z

Produkcja tworzyw sztucznych
w formach podstawowych
Produkcja kauczuku
syntetycznego w formach
podstawowych
Produkcja pestycydów
i pozostałych środków
agrochemicznych
Produkcja farb, lakierów
i podobnych powłok, farb
drukarskich i mas
uszczelniających
Produkcja podstawowych
substancji farmaceutycznych

20.30.Z

dot. wyłącznie:
−produkcji wzbogaconego uranu, plutonu i
ich związków
dot. wyłącznie:
−produkcji radioaktywnych substancji
diagnostycznych
dot. wyłącznie:
−wytapiania i rafinacji uranu i toru
dot. wyłącznie:
− zbierania odpadów promieniotwórczych
dot. wyłącznie:
− przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów promieniotwórczych

Produkcja barwników
i pigmentów
Produkcja pozostałych
podstawowych chemikaliów
nieorganicznych

38.21.Z*

20.17.Z

Opis zakresu podklasy
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dot. wyłącznie:
− produkcji paku i koksu pakowego
z wyłączeniem:
− produkcji paku i koksu pakowego
z wyłączeniem:
− produkcji kompostu związanej z
usuwaniem odpadów innych niż
niebezpieczne
dot. wyłącznie:
− produkcji kompostu związanej z
usuwaniem odpadów innych niż
niebezpieczne

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

24.42.Z

24.51.Z

Nazwa podklasy
Produkcja leków
i wyrobów
farmaceutycznych

Produkcja środków
myjących i czyszczących

PKD-2007
Symbol
21.20.Z*

Produkcja leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych

32.50.Z*

Produkcja urządzeń,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne
Produkcja mydła i detergentów,
środków myjących
i czyszczących
Produkcja wyrobów
kosmetycznych i toaletowych
Produkcja wyrobów
kosmetycznych i toaletowych

20.41.Z
20.42.Z*

24.52.Z
24.61.Z
24.62.Z

Produkcja artykułów
kosmetycznych
i toaletowych
Produkcja materiałów
wybuchowych
Produkcja klejów
i żelatyn

20.42.Z*
20.51.Z*
20.52.Z
20.59.Z*

24.63.Z

Nazwa podklasy

Produkcja materiałów
wybuchowych
Produkcja klejów
Produkcja pozostałych wyrobów
chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja olejków eterycznych

Produkcja olejków
eterycznych
Produkcja chemikaliów
fotograficznych

20.53.Z

24.65.Z

Produkcja niezapisanych
nośników informacji

26.80.Z

24.66.Z

Produkcja wyrobów
chemicznych
pozostałych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

20.59.Z*

Produkcja włókien
chemicznych
Produkcja ogumienia dla
środków transportu

20.60.Z

Produkcja włókien chemicznych

22.11.Z*

25.12.Z

Bieżnikowanie opon

22.11.Z*

25.13.Z

Produkcja pozostałych
wyrobów gumowych

22.19.Z*

Produkcja opon i dętek z gumy;
bieżnikowanie i regenerowanie
opon z gumy
Produkcja opon i dętek z gumy;
bieżnikowanie i regenerowanie
opon z gumy
Produkcja pozostałych wyrobów
z gumy

24.64.Z

24.70.Z
25.11.Z

20.59.Z*

26.11.Z*

33.19.Z*
25.21.Z

25.22.Z

Produkcja płyt, arkuszy,
rur i kształtowników
z tworzyw sztucznych

Produkcja opakowań

22.21.Z

Produkcja pozostałych wyrobów
chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja magnetycznych
i optycznych niezapisanych
nośników informacji
Produkcja pozostałych wyrobów
chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja elementów
elektronicznych

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia
Produkcja płyt, arkuszy, rur
i kształtowników
z tworzyw sztucznych

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

22.22.Z

Produkcja opakowań z tworzyw
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Opis zakresu podklasy
z wyłączeniem:
−produkcji cementu do rekonstrukcji kości,
wypełniaczy dentystycznych i cementu
dentystycznego
dot. wyłącznie:
− produkcji cementu do rekonstrukcji kości,
wypełniaczy dentystycznych i cementu
dentystycznego
z wyłączeniem:
− produkcji mydła kosmetycznego
dot. wyłącznie:
− produkcji mydła kosmetycznego

dot. wyłącznie:
− produkcji klejów
dot. wyłącznie:
−produkcji żelatyny i jej pochodnych

z wyłączeniem:
−produkcji półwyrobów w postaci kostek
lub płytek do półprzewodników
dot. wyłącznie:
− produkcji półwyrobów w postaci kostek
lub płytek do półprzewodników

z wyłączeniem:
− naprawy i konserwacji pozostałych
wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji pozostałych
wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon
z wyłączeniem:
−naprawy, konserwacji i instalowania rur i
kształtowników z tworzyw sztucznych
oraz systemów rur w zakładach
przemysłowych
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji rur i
kształtowników z tworzyw sztucznych
oraz systemów rur w zakładach
przemysłowych
dot. wyłącznie:
−instalowania rur i kształtowników z
tworzyw sztucznych oraz systemów rur
w zakładach przemysłowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

25.23.Z

Nazwa podklasy
z tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów
z tworzyw sztucznych dla
budownictwa

PKD-2007
Symbol
22.23.Z*

27.32.Z*
43.32.Z*

25.24.Z

26.11.Z
26.12.Z
26.13.Z
26.14.Z
26.15.Z

Produkcja pozostałych
wyrobów z tworzyw
sztucznych

Produkcja szkła
płaskiego
Produkcja szkła płaskiego
obrobionego i wyrobów ze
szkła płaskiego
Produkcja szkła
gospodarczego
Produkcja włókien
szklanych
Produkcja szkła
technicznego

26.22.Z

Produkcja ceramicznych
wyrobów stołowych i
ozdobnych
Produkcja ceramicznych
wyrobów sanitarnych

sztucznych
Produkcja wyrobów dla
budownictwa z tworzyw
sztucznych

Produkcja pozostałych
elektronicznych i elektrycznych
przewodów i kabli
Zakładanie stolarki budowlanej

22.29.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z tworzyw sztucznych

27.33.Z*

Produkcja sprzętu
instalacyjnego

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu i
wyposażenia
Produkcja szkła płaskiego

23.11.Z
23.12.Z

Kształtowanie i obróbka szkła
płaskiego

23.13.Z

Produkcja szkła gospodarczego

23.14.Z

Produkcja włókien szklanych

23.19.Z

Produkcja i obróbka pozostałego
szkła, włączając szkło
techniczne

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

33.20.Z*

26.21.Z

Nazwa podklasy

23.41.Z

Produkcja ceramicznych
wyrobów stołowych i ozdobnych

23.42.Z

Produkcja ceramicznych
wyrobów sanitarnych
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Opis zakresu podklasy
z wyłączeniem:
− produkcji elementów izolacyjnych dla
elektrycznych przewodów i kabli,
−instalowania (montażu) wyrobów stolarki
budowlanej własnej produkcji z tworzyw
sztucznych
dot. wyłącznie:
− produkcji elementów izolacyjnych dla
elektrycznych przewodów i kabli
dot. wyłącznie:
−instalowania (montażu) wyrobów stolarki
budowlanej własnej produkcji z tworzyw
sztucznych

z wyłączeniem:
−produkcji elementów nieprzewodzących
prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu
instalacyjnego, włączając skrzynki
przyłączeniowe
−produkcji kasków ochronnych i
pozostałego sprzętu ochronnego do
użytku osobistego, z tworzyw
sztucznych,
− naprawy okien z pleksiglasu
dot. wyłącznie:
−produkcji elementów nieprzewodzących
prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu
instalacyjnego, włączając skrzynki
przyłączeniowe
dot. wyłącznie:
−produkcji kasków ochronnych i
pozostałego sprzętu ochronnego do
użytku osobistego, z tworzyw sztucznych
dot. wyłącznie:
−
naprawy okien
z pleksiglasu

z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji oraz instalowania
rur oraz systemów rur w zakładach
przemysłowych, ze szkła
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji rur oraz systemów
rur w zakładach przemysłowych, ze szkła
dot. wyłącznie:
−instalowania rur ze szkła, włączając
instalację systemów rur szklanych w
zakładach przemysłowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

26.23.Z

Produkcja ceramicznych
izolatorów i osłon
izolacyjnych
Produkcja ceramicznych
wyrobów technicznych,
pozostałych
Produkcja ceramicznych
wyrobów pozostałych
Produkcja ceramicznych
materiałów i wyrobów
ogniotrwałych
Produkcja płytek
ceramicznych

23.43.Z

Produkcja ceramicznych
izolatorów i osłon izolacyjnych

23.44.Z*

Produkcja pozostałych
technicznych wyrobów
ceramicznych
Produkcja pozostałych wyrobów
ceramicznych
Produkcja wyrobów
ogniotrwałych

23.31.Z

Produkcja ceramicznych kafli
i płytek

Produkcja ceramiki
budowlanej

23.32.Z

Produkcja cegieł, dachówek
i materiałów budowlanych,
z wypalanej gliny

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

Produkcja cementu
Produkcja wapna
Produkcja gipsu
Produkcja betonowych
wyrobów budowlanych
Produkcja gipsowych
wyrobów dla budownictwa
Produkcja masy betonowej

23.51.Z
23.52.Z*
23.52.Z*
23.61.Z

Produkcja zaprawy
murarskiej i suchego
betonu
Produkcja wyrobów
azbestowo- cementowych,
wiórowo-cementowych i
podobnych
Produkcja pozostałych
wyrobów betonowych,
cementowych
i gipsowych
Cięcie, formowanie
i wykończanie kamienia
ozdobnego i kamieni dla
budownictwa
Produkcja technicznych
wyrobów ściernych

23.64.Z

Produkcja cementu
Produkcja wapna i gipsu
Produkcja wapna i gipsu
Produkcja wyrobów
budowlanych z betonu
Produkcja wyrobów
budowlanych z gipsu
Produkcja masy betonowej
prefabrykowanej
Produkcja zaprawy murarskiej

26.24.Z
26.25.Z
26.26.Z
26.30.Z

26.40.Z

26.51.Z
26.52.Z
26.53.Z
26.61.Z
26.62.Z
26.63.Z
26.64.Z
26.65.Z

26.66.Z

26.70.Z

26.81.Z

Symbol

23.49.Z
23.20.Z

23.62.Z
23.63.Z

Nazwa podklasy

23.65.Z

Produkcja cementu
wzmocnionego włóknem

23.69.Z

Produkcja pozostałych wyrobów
z betonu, gipsu i cementu

23.70.Z

Cięcie, formowanie
i wykańczanie kamienia

23.91.Z

Produkcja wyrobów ściernych

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu i
wyposażenia
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu

33.20.Z*
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Opis zakresu podklasy

z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji oraz instalowania
rur, przewodów, osprzętu rynien i rur
oraz systemów rur w zakładach
przemysłowych, z ceramiki
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji rur, przewodów,
osprzętu rynien i rur oraz systemów rur
w zakładach przemysłowych, z ceramiki
dot. wyłącznie:
−instalowania rur, przewodów, osprzętu
rynien i rur oraz systemów rur w
zakładach przemysłowych, z ceramiki

z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji oraz instalowania
kamieni młyńskich, szlifierskich i
polerskich itp.
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji kamieni
młyńskich, szlifierskich i polerskich itp.
dot. wyłącznie:
− instalowania kamieni młyńskich,

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

26.82.Z

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy
i wyposażenia
Produkcja pozostałych wyrobów
z mineralnych surowców
niemetalicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Produkcja pozostałych
wyrobów z mineralnych
surowców
niemetalicznych,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja żeliwa i stali
oraz stopów żelaza

23.99.Z

27.21.Z
27.22.Z

Produkcja rur żeliwnych
Produkcja rur stalowych

24.51.Z*
24.20.Z

27.31.Z

Produkcja sztab, prętów
i profili ciągnionych na
zimno

24.31.Z

27.32.Z

Produkcja wyrobów
płaskich walcowanych na
zimno
Produkcja wyrobów
formowanych na zimno
Produkcja drutów
Produkcja metali
szlachetnych
Produkcja aluminium

24.32.Z

Produkcja wyrobów płaskich
walcowanych na zimno

24.33.Z*
24.34.Z
24.41.Z

Produkcja wyrobów
formowanych na zimno
Produkcja drutu
Produkcja metali szlachetnych

24.42.A

Produkcja aluminium hutniczego

24.42.B

Produkcja wyrobów z aluminium
i stopów aluminium

24.43.Z

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

24.44.Z*

Produkcja miedzi

24.44.Z*

Produkcja miedzi

24.45.Z

Produkcja pozostałych metali
nieżelaznych
Odlewnictwo żeliwa
Odlewnictwo staliwa
Odlewnictwo metali lekkich

27.10.Z

27.33.Z
27.34.Z
27.41.Z
27.42.Z

27.43.Z
27.44.A
27.44.B
27.45.Z
27.51.Z
27.52.Z
27.53.Z
27.54.A
27.54.B

28.11.A

Produkcja ołowiu, cynku i
cyny
Produkcja miedzi
nieobrobionej
Produkcja wyrobów
miedzianych w postaci
półproduktów
Produkcja pozostałych
metali nieżelaznych
Odlewnictwo żeliwa
Odlewnictwo staliwa
Odlewnictwo metali
lekkich
Odlewnictwo miedzi i
stopów miedzi
Odlewnictwo pozostałych
metali nieżelaznych,
z wyłączeniem
odlewnictwa miedzi
i stopów miedzi
Produkcja budynków
prefabrykowanych
z metalu, z wyłączeniem
działalności usługowej

24.10.Z

24.51.Z*
24.52.Z
24.53.Z
24.54.A
24.54.B

28.11.B

Produkcja konstrukcji
metalowych,
z wyłączeniem
działalności usługowej

szlifierskich i polerskich itp.

Produkcja surówki,
żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Odlewnictwo żeliwa
Produkcja rur, przewodów,
kształtowników zamkniętych
i łączników, ze stali
Produkcja prętów ciągnionych
na zimno

dot. wyłącznie:
−produkcji aluminium
dot. wyłącznie:
−produkcji wyrobów z aluminium i stopów
aluminium

Odlewnictwo miedzi i stopów
miedzi
Odlewnictwo pozostałych metali
nieżelaznych,
gdzie indziej niesklasyfikowane

24.33.Z*

Produkcja wyrobów
formowanych na zimno

25.11.Z*

Produkcja konstrukcji
metalowych
i ich części
Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.11.Z*

Opis zakresu podklasy

25.11.Z*

Produkcja konstrukcji
metalowych i ich części

33.11.Z*

Naprawa i konserwacja
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dot. wyłącznie:
−produkcji płyt wielowarstwowych z
blachy stalowej
dot. wyłącznie:
− produkcji budynków prefabrykowanych z
metalu i ich części
dot. wyłącznie:
− naprawy budynków prefabrykowanych z
metalu
dot. wyłącznie:
− produkcji konstrukcji metalowych i ich
części
dot. wyłącznie:

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

28.11.C

Działalność usługowa w
zakresie instalowania
konstrukcji metalowych
Produkcja metalowych
elementów stolarki
budowlanej

43.99.Z*

28.12.Z

28.21.Z

28.22.Z

Produkcja cystern,
pojemników i zbiorników
metalowych

Produkcja grzejników
i kotłów centralnego
ogrzewania

25.12.Z

Nazwa podklasy
metalowych wyrobów gotowych
Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Produkcja metalowych
elementów stolarki budowlanej

43.32.Z*

Zakładanie stolarki budowlanej

25.29.Z

Produkcja pozostałych
zbiorników, cystern
i pojemników metalowych

33.11.Z*

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

25.21.Z

Produkcja grzejników i kotłów
centralnego ogrzewania

33.11.Z*

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja wytwornic pary,
z wyłączeniem kotłów do
centralnego ogrzewania gorącą
wodą
Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

28.30.A

Produkcja wytwornic pary

25.30.Z

28.30.B

Działalność usługowa
w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
wytwornic pary,
z wyłączeniem kotłów
centralnego ogrzewania
na gorącą wodę

33.11.Z*

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

Kucie, prasowanie,
wytłaczanie
i walcowanie metali;
metalurgia proszków
Obróbka metali
i nakładanie powłok na
metale
Obróbka mechaniczna
elementów metalowych

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie
i walcowanie metali; metalurgia
proszków

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie
powłok na metale

25.62.Z

Obróbka mechaniczna
elementów metalowych

28.40.Z

28.51.Z
28.52.Z
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Opis zakresu podklasy
− naprawy konstrukcji metalowych

z wyłączeniem:
−instalowania (montażu) elementów
metalowej stolarski budowlanej własnej
produkcji
dot. wyłącznie:
−instalowania (montażu) elementów
metalowej stolarski budowlanej własnej
produkcji

z wyłączeniem:
−naprawy i instalowania cystern,
pojemników i zbiorników metalowych, z
wyłączeniem do ogrzewania budynków
dot. wyłącznie:
− naprawy cystern, pojemników i
zbiorników metalowych, z wyłączeniem
do ogrzewania budynków
dot. wyłącznie:
− instalowania cystern, pojemników i
zbiorników metalowych, z wyłączeniem
do ogrzewania budynków
z wyłączeniem:
−naprawy, konserwacji i instalowania
grzejników i kotłów centralnego
ogrzewania, z wyłączeniem systemów
centralnego ogrzewania
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji grzejników i
kotłów centralnego ogrzewania, z
wyłączeniem systemów centralnego
ogrzewania
dot. wyłącznie:
−instalowania grzejników i kotłów
centralnego ogrzewania, z wyłączeniem
systemów centralnego ogrzewania

dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji wytwornic pary, z
wyłączeniem kotłów centralnego
ogrzewania na gorącą wodę
dot. wyłącznie:
− instalowania wytwornic pary, z
wyłączeniem kotłów centralnego
ogrzewania na gorącą wodę

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

28.61.Z

Produkcja wyrobów
nożowniczych i sztućców

25.71.Z*
33.11.Z*

28.62.Z

Produkcja narzędzi

25.73.Z*

Nazwa podklasy
Produkcja wyrobów
nożowniczych i sztućców
Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

Produkcja narzędzi

28.41.Z*

Produkcja maszyn do obróbki
metalu

28.49.Z*

Produkcja pozostałych narzędzi
mechanicznych

Opis zakresu podklasy
z wyłączeniem:
− naprawy wyrobów nożowniczych
dot. wyłącznie:
− naprawy wyrobów nożowniczych

z wyłączeniem:

−produkcji ostrzy tnących,
−produkcji wierteł i podobnych końcówek i

wyposażenia narzędzi skrawających,
włączając kołnierze, pierścienie, tulejki
zaciskowe itp.,
− produkcji wierteł stosowanych w
budownictwie i górnictwie,
− naprawy narzędzi
dot. wyłącznie:
−
produkcji wierteł do obróbki metali
i podobnych ostrzy tnących do narzędzi i
akcesoriów, włączając pierścienie, tulejki
zaciskowe itp.
dot. wyłącznie:
−produkcji ostrzy tnących,

−produkcji wierteł i podobnych końcówek i
28.92.Z*

33.11.Z*
28.63.Z

28.71.Z

Produkcja zamków
i zawiasów

Produkcja pojemników
metalowych

25.72.Z
33.11.Z*

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu i
wyposażenia
Produkcja pojemników
metalowych

25.91.Z
33.11.Z*
33.20.Z*

28.72.Z
28.73.Z

Produkcja opakowań
z metali lekkich
Produkcja wyrobów
z drutu

Produkcja maszyn dla górnictwa
i do wydobywania oraz
budownictwa
Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych
Produkcja zamków i zawiasów

25.92.Z
25.93.Z*

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja opakowań z metali
Produkcja wyrobów z drutu,
łańcuchów i sprężyn
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wyposażenia narzędzi skrawających,
włączając kołnierze, tulejki zaciskowe itp.
dot. wyłącznie:
−produkcji wierteł stosowanych w
budownictwie i górnictwie
dot. wyłącznie:
− naprawy narzędzi
z wyłączeniem:
− naprawy i instalowania zamków oraz
skomplikowanych systemów blokujących
dot. wyłącznie:
− naprawy zamków oraz skomplikowanych
systemów blokujących
dot. wyłącznie:
−instalowania zamków i skomplikowanych
systemów blokujących
z wyłączeniem:
− naprawy i instalowania pojemników
metalowych
dot. wyłącznie:
− naprawy pojemników metalowych
dot. wyłącznie:
− instalowania pojemników metalowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

28.74.Z

Nazwa podklasy
Produkcja złączy, śrub,
łańcuchów i sprężyn

PKD-2007
Symbol
25.93.Z*
25.94.Z

28.75.A

28.75.B

29.11.A

29.11.B

29.12.Z

Produkcja wyrobów
metalowych
przeznaczonych do
łazienek i kuchni

Produkcja pozostałych
gotowych wyrobów
metalowych

Produkcja silników i
turbin, z wyłączeniem
silników lotniczych,
samochodowych
i motocyklowych oraz
działalności usługowej
Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy oraz
konserwacji silników i
turbin, z wyłączeniem
silników lotniczych,
samochodowych
i motocyklowych
Produkcja pomp
i sprężarek

25.99.Z*
33.11.Z*

Nazwa podklasy
Produkcja wyrobów z drutu,
łańcuchów i sprężyn
Produkcja złączy i śrub
Produkcja pozostałych gotowych
wyrobów metalowych, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

25.71.Z*

Produkcja wyrobów
nożowniczych i sztućców
Produkcja pozostałych gotowych
wyrobów metalowych, gdzie
indziej niesklasyfikowana

25.99.Z*

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z*

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z*
28.11.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja silników i turbin,
z wyłączeniem silników
lotniczych, samochodowych i
motocyklowych

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

28.12.Z*

Produkcja sprzętu i wyposażenia
do napędu hydraulicznego
i pneumatycznego
Produkcja pozostałych pomp
i sprężarek

28.13.Z

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

92

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
− produkcji łańcuchów i sprężyn
dot. wyłącznie:
−produkcji złączy i śrub
dot. wyłącznie:
− produkcji wyrobów metalowych
przeznaczonych do łazienek i kuchni
dot. wyłącznie:
− naprawy wyrobów metalowych
przeznaczonych do łazienek i kuchni
dot. wyłącznie:
− instalowania wyrobów metalowych
przeznaczonych do łazienek i kuchni

dot. wyłącznie:
−produkcji szabli, szpad, bagnetów itp.
z wyłączeniem:
− produkcji szabli, szpad, bagnetów itp.,
− produkcji ochronnych nakryć głowy z
metalu i pozostałego metalowego
sprzętu ochronnego do użytku
osobistego,
−naprawy, konserwacji i instalowania
pozostałych gotowych wyrobów
metalowych
dot. wyłącznie:
− produkcji ochronnych nakryć głowy z
metalu i pozostałego metalowego
sprzętu ochronnego do użytku
osobistego
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji pozostałych
gotowych wyrobów metalowych
dot. wyłącznie:
− instalowania pozostałych gotowych
wyrobów metalowych

dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji silników i turbin, z
wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych
dot. wyłącznie:
−instalowania silników i turbin, z
wyłączeniem silników lotniczych,
samochodowych i motocyklowych
dot. wyłącznie:
−produkcji sprzętu i wyposażenia do
napędu hydraulicznego
dot. wyłącznie:
−produkcji sprzętu i wyposażenia do
napędu innego niż hydrauliczny
dot. wyłącznie:
− naprawy pomp i sprężarek

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

29.13.Z

Nazwa podklasy

Produkcja kurków
i zaworów

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja sprzętu i wyposażenia
do napędu hydraulicznego
i pneumatycznego
Produkcja pozostałych kurków
i zaworów

28.12.Z*

28.14.Z

29.14.Z

29.21.Z

29.22.Z

Produkcja łożysk, kół
zębatych, przekładni
zębatych i elementów
napędowych

Produkcja pieców,
palenisk i palników
piecowych

Produkcja urządzeń
dźwigowych i chwytaków

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

28.15.Z

Produkcja łożysk, kół zębatych,
przekładni zębatych i elementów
napędowych

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

28.21.Z*

Produkcja pieców, palenisk
i palników piecowych

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja urządzeń dźwigowych
i chwytaków

28.22.Z*

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

43.29.Z*

29.23.Z

Produkcja urządzeń
chłodniczych

28.25.Z

Produkcja przemysłowych
urządzeń chłodniczych
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
− instalowania pomp i sprężarek
dot. wyłącznie:
−produkcji kurków i zaworów do napędu
hydraulicznego i pneumatycznego
dot. wyłącznie:
−produkcji kurków i zaworów, z
wyłączeniem zaworów do napędu
hydraulicznego i pneumatycznego
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji kurków, zaworów i
podobnej armatury do rur, płaszczy
kotłów, zbiorników, kadzi itp., z metalu
dot. wyłącznie:
−instalowania kurków, zaworów i
podobnej armatury do rur, płaszczy
kotłów, zbiorników, kadzi itp., z metalu

z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji oraz instalowania
łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji łożysk, kół
zębatych, przekładni zębatych i elementów
napędowych
dot. wyłącznie:
−instalowania łożysk, kół zębatych,
przekładni zębatych i elementów
napędowych
z wyłączeniem:
−naprawy, konserwacji i instalowania
pieców, palenisk i palników
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji pieców, palenisk
i palników
dot. wyłącznie:
−instalowania pieców, palenisk i palników
z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji urządzeń
transportu bliskiego,
−instalowania przemysłowych urządzeń
dźwigowych i chwytaków,
−naprawy i konserwacji dźwigów
osobowych i towarowych, schodów
ruchomych
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji urządzeń
transportu bliskiego
dot. wyłącznie:
−instalowania przemysłowych urządzeń
dźwigowych i chwytaków
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji dźwigów
osobowych i towarowych, schodów
ruchomych
z wyłączeniem:
−naprawy, konserwacji i instalowania

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy
i wentylacyjnych,
z wyłączeniem urządzeń
przeznaczonych dla
gospodarstw domowych

29.24.A

29.24.B

29.31.Z

29.32.A

29.32.B

PKD-2007
Symbol

i wentylacyjnych
33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana

Produkcja pozostałych
maszyn ogólnego
przeznaczenia,
gdzie indziej
niesklasyfikowana,
z wyłączeniem
działalności usługowej

28.29.Z*

32.50.Z*

Produkcja urządzeń,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne

Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
maszyn ogólnego
przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

28.30.Z*

Produkcja maszyn dla rolnictwa
i leśnictwa

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

28.30.Z*

Produkcja maszyn dla rolnictwa
i leśnictwa

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Naprawa i konserwacja
urządzeń gospodarstwa
domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego
Produkcja narzędzi ręcznych
mechanicznych

Produkcja ciągników
rolniczych

Produkcja pozostałych
maszyn dla rolnictwa i
leśnictwa, z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa
w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
maszyn rolniczych
i leśnych

95.22.Z*

29.41.A

29.41.B

29.42.A

Nazwa podklasy

Produkcja narzędzi
ręcznych mechanicznych,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa
w zakresie naprawy
i konserwacji narzędzi
ręcznych mechanicznych
Produkcja pozostałych

28.24.Z

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

28.41.Z*

Produkcja maszyn do obróbki
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Opis zakresu podklasy
przemysłowych urządzeń chłodniczych
i wentylacyjnych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji przemysłowych
urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
dot. wyłącznie:
−instalowania przemysłowych urządzeń
chłodniczych i wentylacyjnych
z wyłączeniem:
− produkcji laboratoryjnych
ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
urządzeń destylacyjnych
i wirówek typu laboratoryjnego
dot. wyłącznie:
− produkcji laboratoryjnych
ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
urządzeń destylacyjnych
i wirówek typu laboratoryjnego

dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji pozostałych
maszyn ogólnego przeznaczenia
dot. wyłącznie:
− naprawy laboratoryjnych
ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
urządzeń destylacyjnych
i wirówek typu laboratoryjnego
dot. wyłącznie:
−instalowania maszyn ogólnego
przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowanego
z wyłączeniem:
− naprawy i konserwacji ciągników
rolniczych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji ciągników
rolniczych

dot. wyłącznie:
− naprawy maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
dot. wyłącznie:
−instalowania przemysłowych maszyn dla
rolnictwa i leśnictwa
dot. wyłącznie:
− naprawy kosiarek do trawy

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

29.42.B

29.43.A

Nazwa podklasy
narzędzi mechanicznych
do obróbki metalu,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
obrabiarek i pozostałych
narzędzi mechanicznych
do obróbki metalu
Produkcja pozostałych
narzędzi mechanicznych,
gdzie indziej
niesklasyfikowana,
z wyłączeniem
działalności usługowej

PKD-2007
Symbol

29.51.Z

29.52.A

29.52.B

29.53.Z

Opis zakresu podklasy

metalu

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

27.90.Z*

Produkcja pozostałego sprzętu
elektrycznego

28.29.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Produkcja pozostałych narzędzi
mechanicznych

28.49.Z*

29.43.B

Nazwa podklasy

Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
pozostałych narzędzi
mechanicznych,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

Produkcja maszyn dla
metalurgii

28.91.Z

Produkcja maszyn dla metalurgii

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja maszyn dla górnictwa
i do wydobywania oraz
budownictwa

Produkcja maszyn dla
górnictwa i budownictwa,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa
w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
maszyn dla górnictwa
i budownictwa

28.92.Z*

Produkcja maszyn
stosowanych w
przetwórstwie żywności,
tytoniu i produkcji
napojów

28.30.Z*

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja maszyn dla rolnictwa
i leśnictwa

28.93.Z

Produkcja maszyn stosowanych
w przetwórstwie żywności,
tytoniu
i produkcji napojów

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn
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dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji obrabiarek i
pozostałych narzędzi mechanicznych
do obróbki metalu
dot. wyłącznie:
− instalowania obrabiarek i pozostałych
narzędzi mechanicznych do obróbki
metalu
dot. wyłącznie:
− produkcji elektrycznych narzędzi do
spawalnia i lutowania
dot. wyłącznie:
−produkcji nieelektrycznych narzędzi do
spawalnia i lutowania
z wyłączeniem:
− produkcji elektrycznych narzędzi do
spawalnia i lutowania,
− produkcji nieelektrycznych narzędzi do
spawalnia i lutowania

dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji pozostałych
narzędzi mechanicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
dot. wyłącznie:
− instalowania pozostałych narzędzi
mechanicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowanego
z wyłączeniem:
− naprawy, konserwacji i instalowania
maszyn dla metalurgii
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji maszyn dla
metalurgii
dot. wyłącznie:
−instalowania maszyn dla metalurgii

dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji maszyn dla
górnictwa i budownictwa
dot. wyłącznie:
− instalowania maszyn dla górnictwa i
budownictwa
dot. wyłącznie:
− produkcji urządzeń do przetwórstwa
mleka i urządzeń do produkcji sera
z wyłączeniem:
−
produkcji urządzeń do
przetwórstwa mleka i urządzeń do
produkcji sera,
−naprawy i konserwacji oraz instalowania
maszyn stosowanych w przetwórstwie
żywności, tytoniu i produkcji napojów
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji maszyn

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

33.20.Z*

29.54.Z

29.55.Z

29.56.A

Produkcja maszyn dla
28.94.Z*
przemysłu włókienniczego,
odzieżowego i skórzanego

Produkcja maszyn dla
przemysłu papierniczego

Produkcja pozostałych
maszyn specjalnego
przeznaczenia,
z wyłączeniem
działalności usługowej

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja maszyn dla
przemysłu papierniczego

28.95.Z
33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

25.73.Z*

Produkcja narzędzi

27.51.Z*

Produkcja elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego

28.94.Z*

Produkcja maszyn dla
przemysłu tekstylnego,
odzieżowego i skórzanego
Produkcja maszyn do obróbki
gumy lub tworzyw sztucznych
oraz wytwarzania wyrobów
z tych materiałów
Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność usługowa w
33.12.Z*
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
33.20.Z*
pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia
Produkcja broni
i amunicji

Produkcja maszyn dla
przemysłu tekstylnego,
odzieżowego i skórzanego
Naprawa i konserwacja maszyn

28.99.Z*

29.60.Z

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

33.12.Z*

28.96.Z

29.56.B

Nazwa podklasy

25.40.Z

30.30.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja broni i amunicji

Produkcja statków powietrznych,
statków kosmicznych i
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Opis zakresu podklasy
stosowanych w przetwórstwie żywności,
tytoniu i produkcji napojów
dot. wyłącznie:
− instalowania maszyn stosowanych w
przetwórstwie żywności, tytoniu i
produkcji napojów
z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji oraz instalowania
maszyn dla przemysłu tekstylnego,
odzieżowego i skórzanego
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji maszyn dla
przemysłu tekstylnego, odzieżowego i
skórzanego
dot. wyłącznie:
− instalowania maszyn dla przemysłu
tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
z wyłączeniem:
− naprawy i konserwacji oraz instalowania
maszyn dla przemysłu papierniczego
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji maszyn dla
przemysłu papierniczego
dot. wyłącznie:
− instalowania maszyn dla przemysłu
papierniczego

dot. wyłącznie:
−produkcji skrzynek formierskich i form, z
wyłączeniem wlewnic
dot. wyłącznie:
−produkcji wirówkowych suszarek do
odzieży
dot. wyłącznie:
−produkcji maszyn do drukowania na
wyrobach tekstylnych
dot. wyłącznie:
−produkcji maszyn do obróbki gumy lub
tworzyw sztucznych
z wyłączeniem:
− produkcji skrzynek formierskich i form,
− produkcji wirówkowych suszarek do
odzieży,
− produkcji maszyn do drukowania na
wyrobach tekstylnych,
− produkcji maszyn do obróbki gumy lub
tworzyw sztucznych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji pozostałych
maszyn specjalnego przeznaczenia
dot. wyłącznie:
− instalowania pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia
z wyłączeniem:
−produkcji międzykontynentalnych
pocisków balistycznych (ICBM)
−produkcji wojskowych pojazdów
bojowych,
−naprawy, konserwacji i instalowania
broni i sprzętu bojowego
dot. wyłącznie:
−produkcji międzykontynentalnych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
30.40.Z

29.71.Z

Produkcja elektrycznego
sprzętu gospodarstwa
domowego

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

27.51.Z*

Produkcja elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego

28.21.Z*

Produkcja pieców, palenisk
i palników piecowych

28.29.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych

33.20.Z*
Produkcja
nieelektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego

podobnych maszyn
Produkcja wojskowych pojazdów
bojowych

33.11.Z*

33.14.Z*

29.72.Z

Nazwa podklasy

27.52.Z

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja nieelektrycznego
sprzętu gospodarstwa
domowego
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Opis zakresu podklasy
pocisków balistycznych (ICBM)
dot. wyłącznie:
− produkcji wojskowych pojazdów
bojowych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji broni i sprzętu
bojowego, włączając broń rekreacyjną i
sportową
dot. wyłącznie:
− instalowania broni i sprzętu bojowego

z wyłączeniem:
−produkcji, do zamontowania na stałe,
elektrycznych grzejników domowych
oraz grzejników elektrycznych do
basenów pływackich,
−produkcji wentylatorów (dachowych,
szczytowych itp.),
−naprawy i konserwacji elektrycznych
grzejników domowych do zamontowania na
stałe, grzejników elektrycznych do basenów
pływackich,
−instalowania elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego
dot. wyłącznie:
−produkcji elektrycznych grzejników do
basenów pływackich i elektrycznych
podgrzewaczy powietrza
dot. wyłącznie:
−produkcji wentylatorów (dachowych,
szczytowych itp.)
dot. wyłącznie:
−naprawy elektrycznych grzejników
domowych do zamontowania na stałe,
grzejników elektrycznych do basenów
pływackich
dot. wyłącznie:
− instalowania elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego
z wyłączeniem:
−produkcji nieelektrycznego domowego
sprzętu grzejnego do zamontowania na
stałe, takiego jak urządzenia
wykorzystujące energię promieniowania
słonecznego, ogrzewanie parowe,

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

30.01.Z

Nazwa podklasy

Produkcja maszyn
biurowych

PKD-2007
Symbol

28.21.Z*

Produkcja pieców, palenisk
i palników piecowych

28.23.Z*

Produkcja maszyn i sprzętu
biurowego, z wyłączeniem
komputerów i urządzeń
peryferyjnych
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja komputerów
i urządzeń peryferyjnych

33.20.Z*
30.02.Z

Produkcja komputerów
i pozostałych urządzeń
do przetwarzania
informacji

26.20.Z*

33.20.Z*
62.09.Z*

31.10.A

31.10.B

31.20.A

Produkcja elektrycznych
silników, prądnic
i transformatorów,
z wyłączeniem
działalności usługowej

Działalność usługowa
w zakresie instalowania,
naprawy, konserwacji
i przezwajania silników
elektrycznych, prądnic
i transformatorów

Produkcja aparatury
rozdzielczej
i sterowniczej energii
elektrycznej,
z wyłączeniem
działalności usługowej

Nazwa podklasy

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii
informatycznych
i komputerowych

26.11.Z*

Produkcja elementów
elektronicznych

27.11.Z*

Produkcja elektrycznych silników,
prądnic i transformatorów

33.13.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych i
optycznych

33.14.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja elementów
elektronicznych

26.11.Z*

27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej
i sterowniczej energii
elektrycznej

27.33.Z*

Produkcja sprzętu
instalacyjnego
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Opis zakresu podklasy
olejowe, gazowe i produkcji podobnych
pieców i urządzeń grzewczych
dot. wyłącznie:
−produkcji nieelektrycznego domowego
sprzętu grzejnego do zamontowania na
stałe, takiego jak urządzenia
wykorzystujące energię promieniowania
słonecznego, ogrzewanie parowe,
olejowe, gazowe i produkcji podobnych
pieców i urządzeń grzewczych
z wyłączeniem:
− instalowania maszyn i sprzętu biurowego

dot. wyłącznie:
− instalowania maszyn i sprzętu biurowego
z wyłączeniem:
− instalowania komputerów dużej mocy,
−instalowania komputerów osobistych
i sprzętu peryferyjnego.
dot. wyłącznie:
−instalowania komputerów dużej mocy
dot. wyłącznie:
− instalowania komputerów osobistych
i sprzętu peryferyjnego

dot. wyłącznie:
−produkcji elektronicznych transformatorów
(półprzewodnikowych), cewek,
przekształtników i pozostałych części
induktorów
dot. wyłącznie:
− produkcji elektrycznych silników, prądnic
i transformatorów
dot. wyłącznie:
−naprawy elektronicznych
transformatorów (półprzewodnikowych),
cewek, przekształtników i pozostałych
części induktorów
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji elektrycznych
silników, prądnic i transformatorów
dot. wyłącznie:
− instalowania elektrycznych silników,
prądnic i transformatorów
dot. wyłącznie:
− produkcji elektronicznych złączek do
obwodów drukowanych,
− produkcji elektronicznych przełączników
stosowanych w aparaturze elektronicznej
dot. wyłącznie:
−produkcji aparatury rozdzielczej i
sterowniczej energii elektrycznej
dot. wyłącznie:
−produkcji wtyczek i gniazdek dla napięcia
<= 1.000 V, z wyłączeniem opraw
oświetleniowych,
−produkcji aparatury elektrycznej do
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PKD-2004
Symbol

31.20.B

31.30.Z

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

27.90.Z*

Produkcja pozostałego sprzętu
elektrycznego

Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
elektrycznej aparatury
rozdzielczej
i sterowniczej

33.14.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych

33.20.Z*

Produkcja izolowanych
drutów i przewodów

26.11.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja elementów
elektronicznych

27.31.Z*
27.32.Z*
27.33.Z*

Produkcja kabli
światłowodowych
Produkcja pozostałych
elektronicznych i elektrycznych
przewodów i kabli
Produkcja sprzętu
instalacyjnego

27.90.Z*

Produkcja pozostałego sprzętu
elektrycznego

31.40.Z

Produkcja akumulatorów,
ogniw i baterii
galwanicznych

27.20.Z

Produkcja baterii i akumulatorów

31.50.Z

Produkcja sprzętu
oświetleniowego i lamp
elektrycznych
Produkcja wyposażenia
elektrycznego do silników
i pojazdów, gdzie indziej
niesklasyfikowana

27.40.Z*

Produkcja elektrycznego sprzętu
oświetleniowego

27.40.Z*

Produkcja elektrycznego sprzętu
oświetleniowego

29.31.Z

Produkcja wyposażenia
elektrycznego i elektronicznego
do pojazdów silnikowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

23.44.Z*

Produkcja pozostałych
technicznych wyrobów
ceramicznych
Produkcja pozostałych gotowych
wyrobów metalowych, gdzie
indziej niesklasyfikowana

31.61.Z

31.62.A

Produkcja sprzętu
elektrycznego,
gdzie indziej
niesklasyfikowana,
z wyłączeniem
działalności usługowej

25.99.Z*
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Opis zakresu podklasy
przełączania i zabezpieczania obwodów
elektrycznych dla napięcia <=1.000 V, z
wyłączeniem bezpieczników,
automatycznych wyłączników i pozostałych
ochronników przeciwprzepięciowych
dot. wyłącznie:
− produkcji ochronników
przeciwprzepięciowych
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji elektrycznej
aparatury rozdzielczej i sterowniczej
dot. wyłącznie:
−instalowania elektrycznej aparatury
rozdzielczej i sterowniczej
dot. wyłącznie:
−produkcji izolowanych drutów i przewodów
w rodzaju stosowanych w elektronice, np.
do drukarek, monitorów
dot. wyłącznie:
− produkcji kabli światłowodowych
dot. wyłącznie:
− produkcji pozostałych elektronicznych i
elektrycznych przewodów i kabli
dot. wyłącznie:
−produkcji elektrycznych przyłączy i
elementów instalacji
dot. wyłącznie:
− produkcji przewodów przyłączeniowych
do urządzeń, przedłużaczy oraz
pozostałych wiązek kabli elektrycznych
z izolowanym przewodem i złączkami

dot. wyłącznie:
− produkcji sprzętu oświetleniowego dla
pojazdów samochodowych
dot. wyłącznie:
−produkcji urządzeń zapłonowych lub
rozruchowych sprzętu elektrycznego do
silników wewnętrznego spalania:
iskrowników, cewek zapłonowych, świec
zapłonowych, prądnic rozruchowych, świec
żarowych, rozruszników, prądnic do
pojazdów, generatorów, alternatorów,
regulatorów napięcia itp.,
− produkcji wiązek przewodów
elektrycznych,
− produkcji pozostałego elektrycznego
wyposażenia do pojazdów silnikowych, tj.:
wycieraczek oraz nadmuchu powietrza
zapobiegającego oszronieniu lub zamgleniu
szyb
dot. wyłącznie:
−instalowania sprzętu i wyposażenia
elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie
indziej niesklasyfikowanego
dot. wyłącznie:
−produkcji magnesów stałych
ceramicznych i ferrytowych
dot. wyłącznie:
−produkcji magnesów stałych, z metalu

Tablica Nr 1
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PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
26.30.Z*

Produkcja sprzętu
(tele)komunikacyjnego

26.51.Z*

Produkcja instrumentów
i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych
Produkcja elektrycznego sprzętu
oświetleniowego

27.40.Z*

27.90.Z*

Produkcja pozostałego sprzętu
elektrycznego

28.41.Z*

Produkcja maszyn do obróbki
metalu
Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja lokomotyw
kolejowych oraz taboru
szynowego

28.99.Z*
30.20.Z*

31.62.B

Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
sprzętu elektrycznego,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

33.13.Z*
33.14.Z*
33.20.Z*

32.10.Z

Produkcja lamp
elektronowych i
pozostałych elementów
elektronicznych

Nazwa podklasy

26.11.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych
Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja elementów
elektronicznych

26.12.Z

Produkcja elektronicznych
obwodów drukowanych

27.90.Z*

Produkcja pozostałego sprzętu
elektrycznego
Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych

33.13.Z*
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−produkcji alarmów przeciwwłamaniowych
i przeciwpożarowych
dot. wyłącznie:
−produkcji generatorów sygnałów,
wykrywaczy min i metali
dot. wyłącznie:
−produkcji elektronicznych systemów do
odstraszania insektów
dot. wyłącznie:
−produkcji elektromagnesów, elektrod
węglowych lub grafitowych i pozostałych
elektrycznych wyrobów węglowych lub
grafitowych, akceleratorów cząstek, syren i
dzwonków oraz różnorodnych urządzeń
elektrycznych
dot. wyłącznie:
−produkcji maszyn do galwanotechniki
dot. wyłącznie:
−produkcji łóżek do opalania
dot. wyłącznie:
−produkcji elektrycznego wyposażenia
sygnalizacyjnego, bezpieczeństwa i
regulacji ruchu pojazdów dla autostrad, dróg
i ulic, torów tramwajowych, szlaków
kolejowych, szlaków wodnych
śródlądowych, portów morskich i lotniczych

dot. wyłącznie:
−naprawy wykrywaczy min
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji różnorodnego
sprzętu elektrycznego
dot. wyłącznie:
−instalowania sprzętu elektrycznego,
gdzie indziej niesklasyfikowanego
dot. wyłącznie:
−produkcji lamp elektronowych, włączając
lampy elektronopromieniowe i pozostałe
lampy próżniowe i części, z wyłączeniem
szklanych,
−produkcji pustych płytek drukowanych,
− produkcji obwodów drukowanych
sztywnych lub giętkich, w postaci jedynie
elementów przewodzących i styków,
− produkcji diod, tranzystorów i podobnych
urządzeń półprzewodnikowych
dot. wyłącznie:
−produkcji zmontowanych płytek
obwodów drukowanych
dot. wyłącznie:
− produkcji kondensatorów i rezystorów
dot. wyłącznie:
−naprawy lamp elektronowych, włączając
lampy elektronopromieniowe i pozostałe
lampy próżniowe i części (z wyłączeniem
szklanych), pustych płytek drukowanych,
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Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy
obwodów drukowanych sztywnych lub
giętkich, w postaci jedynie elementów
przewodzących i styków oraz naprawy
diod, tranzystorów i podobnych urządzeń
półprzewodnikowych

32.20.A

32.20.B

32.30.A

32.30.B

Produkcja urządzeń
nadawczych telewizyjnych
i radiowych oraz aparatów
dla telefonii i telegrafii
przewodowej, z
wyłączeniem działalności
usługowej
Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
nadajników telewizyjnych
i radiowych

Produkcja odbiorników
telewizyjnych
i radiowych, urządzeń do
rejestracji i odtwarzania
dźwięku i obrazu,
z wyłączeniem
działalności usługowej

Działalność usługowa w
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
sprzętu radiowotelewizyjnego oraz

26.30.Z*

Produkcja sprzętu
(tele)komunikacyjnego

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

95.12.Z*

Naprawa i konserwacja sprzętu
(tele)komunikacyjnego

26.11.Z*

Produkcja elementów
elektronicznych

26.20.Z*

Produkcja komputerów
i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z*

Produkcja sprzętu
(tele)komunikacyjnego

26.40.Z*

Produkcja elektronicznego
sprzętu powszechnego użytku

28.23.Z*

Produkcja maszyn i sprzętu
biurowego, z wyłączeniem
komputerów i urządzeń
peryferyjnych
Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych

33.13.Z*

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
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dot. wyłącznie:
−instalowania systemów
(tele)komunikacyjnych, z wyłączeniem
instalowania kabli elektrycznych w
budynkach
dot. wyłącznie:
−naprawy systemów (tele)komunikacyjnych

dot. wyłącznie:
−produkcji głowic dźwiękowych
(zapisujących, zapisująco-odtwarzających)
oraz igieł do adapterów
dot. wyłącznie:
−produkcji projektorów komputerowych
(projektorów wideo)
dot. wyłącznie:
−produkcji urządzeń typu automatyczna
sekretarka telefoniczna,
−produkcji urządzeń dla studiów
nadawczych, tj. urządzenia odtwarzające,
anteny, anteny przekaźnikowe, urządzenia
przywoławcze,
−produkcji urządzeń komunikacyjnych
działających na podczerwień
dot. wyłącznie:
−produkcji elektronicznego sprzętu
powszechnego użytku
dot. wyłącznie:
− produkcji dyktafonów

dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do
operowania dźwiękiem i obrazem
dot. wyłącznie:
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sprzętu do operowania
dźwiękiem i obrazem
33.10.A

33.10.B

33.20.A

Produkcja sprzętu
medycznego i
chirurgicznego
oraz przyrządów
ortopedycznych, mebli
medycznych,
z wyłączeniem
działalności usługowej

Działalność usługowa
w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
sprzętu medycznego,
włączając chirurgiczny

Nazwa podklasy
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

26.60.Z

Produkcja urządzeń
napromieniowujących, sprzętu
elektromedycznego i
elektroterapeutycznego

31.01.Z*

Produkcja mebli biurowych
i sklepowych

32.50.Z*

Produkcja urządzeń,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych

33.13.Z*

33.14.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

Produkcja instrumentów
26.30.Z*
i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych,
26.51.Z*
nawigacyjnych
i pozostałego
przeznaczenia,
z wyłączeniem działalności
usługowej

Produkcja sprzętu
(tele)komunikacyjnego
Produkcja instrumentów
i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych

26.70.Z*

Produkcja instrumentów
optycznych i sprzętu
fotograficznego

28.29.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana

102

Opis zakresu podklasy
− instalowania sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do
operowania dźwiękiem i obrazem
dot. wyłącznie:
− produkcji aparatury elektromedycznej i
elektroterapeutycznej, medycznego sprzętu
laserowego i endoskopowego, stymulatorów
serca i aparatów słuchowych
dot. wyłącznie:
− produkcji foteli fryzjerskich i foteli do
salonów piękności
dot. wyłącznie produkcji instrumentów
i wyrobów medycznych, w tym:
− produkcji przyrządów ortopedycznych i
protetycznych,
− produkcji narzędzi dentystycznych, protez
zębowych, mostków wykonanych w
laboratoriach dentystycznych,
− produkcji sterylizatorów laboratoryjnych,
mebli wykorzystywanych w chirurgii,
weterynarii, szpitalach,
− produkcji protez oczu (szklanych oczu),
płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek,
igieł, cewników, kaniuli itp.
dot. wyłącznie:
− produkcji masek gazowych
z wyłączeniem:
− naprawy i konserwacji elektrycznego
sprzętu medycznego,
− instalowania sprzętu medycznego
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji elektrycznego
sprzętu medycznego
dot. wyłącznie:
− instalowania sprzętu medycznego

dot. wyłącznie:
− produkcji aparatury kontrolnej stosowanej
w telekomunikacji
dot. wyłącznie:
− produkcji przyrządów i instrumentów
lotniczych i morskich do poszukiwania,
wykrywania i nawigacji, włączając pławy
radiohydroakustyczne,
− produkcji przyrządów do kontroli
środowiska i automatycznego sterowania,
− produkcji przyrządów do pomiaru
temperatury, wilgotności,
− produkcji przepływomierzy i przyrządów
liczących,
− produkcji wag laboratoryjnych,
inkubatorów i różnej aparatury
laboratoryjnej do pomiarów, kontroli
dot. wyłącznie:
−produkcji optycznych przyrządów i
instrumentów pomiarowo – kontrolnych
tj.: komparatory, dalmierze, urządzenia
kierowania ogniem, światłomierze,
wyposażenie pomiarowe, testujące i
kontrolne
dot. wyłącznie:
−produkcji poziomic, taśm mierniczych i
podobnych narzędzi ręcznych, narzędzi
precyzyjnych, z wyłączeniem optycznych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

33.20.B

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

28.99.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana

32.50.Z*

Produkcja urządzeń,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne

Działalność usługowa w
33.13.Z*
zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji
instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, testujących, 33.14.Z*
nawigacyjnych

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych
Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

33.30.Z

Produkcja systemów do
sterowania procesami
przemysłowymi

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

33.40.Z

Produkcja instrumentów
optycznych i sprzętu
fotograficznego

26.70.Z*

Produkcja instrumentów
optycznych i sprzętu
fotograficznego

27.31.Z*

Produkcja kabli
światłowodowych

28.99.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja urządzeń,
instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne

32.50.Z*
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−produkcji sprzętu do osiowania i
wyważania opon,
−produkcji pozostałego sprzętu do
wyważania, z wyłączeniem wyważania kół
dot. wyłącznie:
−produkcji termometrów medycznych,
laboratoryjnych wag , inkubatorów i
różnorodnych przyrządów , aparatów,
instrumentów pomiarowych i kontrolnych
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji elektronicznych
i optycznych przyrządów i aparatów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
testujących, nawigacyjnych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji elektrycznych
przyrządów i aparatów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, testujących,
nawigacyjnych
dot. wyłącznie:
− instalowania przyrządów i aparatów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
testujących, nawigacyjnych

z wyłączeniem:
− produkcji włókien optycznych oraz
wiązek i kabli z włókien optycznych
− produkcji fotoligraficznych urządzeń do
produkcji półprzewodników,
−produkcji okularów korekcyjnych,
okularów przeciwsłonecznych, soczewek
wykonywanych na receptę, soczewek
kontaktowych, okularów ochronnych,
−naprawy instrumentów optycznych i
sprzętu fotograficznego,
−instalowania profesjonalnego sprzętu
fotograficznego, kinematograficznego i
optycznego
dot. wyłącznie:
− produkcji włókien optycznych oraz
wiązek i kabli z włókien optycznych
dot. wyłącznie:
− produkcji fotoligraficznych urządzeń do
produkcji półprzewodników
dot. wyłącznie:
−produkcji okularów korekcyjnych,
okularów przeciwsłonecznych, soczewek
wykonywanych na receptę, soczewek
kontaktowych, okularów ochronnych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

33.13.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

33.20.Z*

33.50.Z

Produkcja zegarów
i zegarków

26.52.Z

Produkcja zegarków i zegarów

32.12.Z*

Produkcja wyrobów jubilerskich
i podobnych

32.13.Z*

Produkcja sztucznej biżuterii
i wyrobów podobnych

33.13.Z*

Naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych
i optycznych
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Produkcja silników do pojazdów
samochodowych (z wyłączeniem
motocykli) oraz do ciągników
rolniczych

33.20.Z*

34.10.A

34.10.B

34.10.C

34.10.D

Produkcja silników
spalinowych ze spalaniem
wewnętrznym
stosowanych w pojazdach
samochodowych

Produkcja samochodów
osobowych

29.10.A

dot. wyłącznie:
−naprawy instrumentów optycznych i
sprzętu fotograficznego
dot. wyłącznie:
− instalowania profesjonalnego sprzętu
fotograficznego, kinematograficznego i
optycznego
z wyłączeniem:
− produkcji pasków do zegarków z metalu,
włączając metale szlachetne,
− naprawy i konserwacji profesjonalnych
przyrządów i aparatów do pomiaru czasu
−instalowania profesjonalnych przyrządów
i aparatów do pomiaru czasu
dot. wyłącznie:
− produkcji pasków do zegarków z metali
szlachetnych
dot. wyłącznie:
− produkcji pasków do zegarków z metali
innych niż metale szlachetne
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji profesjonalnych
przyrządów i aparatów do pomiaru czasu
dot. wyłącznie:
−instalowania profesjonalnych przyrządów
i aparatów do pomiaru czasu
dot. wyłącznie:
−produkcji silników spalinowych ze
spalaniem wewnętrznym w rodzaju
stosowanych w pojazdach samochodowych

30.91.Z*

Produkcja motocykli

dot. wyłącznie:
−produkcji silników motocyklowych

29.10.B

Produkcja samochodów
osobowych

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

z wyłączeniem:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
dot. wyłącznie:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
z wyłączeniem:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
dot. wyłącznie:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
z wyłączeniem:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu

Produkcja pozostałych
29.10.C
pojazdów samochodowych
przeznaczonych do
przewozu osób

Produkcja pojazdów
samochodowych
przeznaczonych do
przewozu towarów

Opis zakresu podklasy

Produkcja autobusów

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

29.10.D

Produkcja pojazdów
samochodowych
przeznaczonych do przewozu
towarów
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Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
33.20.Z*

34.10.E

34.20.Z

34.30.A

Produkcja pojazdów
samochodowych
przeznaczonych do
celów specjalnych

Produkcja nadwozi
pojazdów
samochodowych;
produkcja przyczep
i naczep
Produkcja części
i akcesoriów do pojazdów
samochodowych
i ich silników

28.92.Z*
29.10.E

Nazwa podklasy

produkcyjnego
dot. wyłącznie:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
Produkcja maszyn dla górnictwa i dot. wyłącznie:
− produkcji wywrotek terenowych
do wydobywania oraz

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

budownictwa
Produkcja pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

29.20.Z

Produkcja nadwozi do pojazdów
silnikowych; produkcja przyczep
i naczep
Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych
Produkcja silników i turbin,
z wyłączeniem silników
lotniczych, samochodowych
i motocyklowych

33.11.Z*
28.11.Z*

29.32.Z*

Produkcja pozostałych części
i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem
motocykli

34.30.B

Produkcja pasów
bezpieczeństwa, drzwi i
zderzaków do pojazdów
samochodowych

29.32.Z*

Produkcja pozostałych części
i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem
motocykli

35.11.A

Produkcja statków,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa
w zakresie naprawy
i konserwacji statków,
platform i konstrukcji
pływających
Produkcja oraz naprawa
łodzi wycieczkowych
i sportowych

30.11.Z*

Produkcja statków i konstrukcji
pływających

33.15.Z*

Naprawa i konserwacja statków
i łodzi

30.12.Z

Produkcja łodzi wycieczkowych
i sportowych

33.15.Z*

Naprawa i konserwacja statków
i łodzi

30.20.Z*

Produkcja lokomotyw
kolejowych oraz taboru
szynowego

33.17.Z*

Naprawa i konserwacja

35.11.B

35.12.Z

35.20.A

35.20.B

Produkcja lokomotyw
kolejowych
i tramwajowych oraz
taboru kolejowego
i tramwajowego,
z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w

Opis zakresu podklasy
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z wyłączeniem:
− produkcji wywrotek terenowych,
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
dot. wyłącznie:
−instalowania podzespołów i kompletnych
zespołów konstrukcyjnych do pojazdów
samochodowych w ramach procesu
produkcyjnego
z wyłączeniem:
− naprawy i konserwacji kontenerów
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji kontenerów
dot. wyłącznie:
−produkcji tłoków, pierścieni tłoków,
gaźników do silników spalania
wewnętrznego, silników Diesla itp.,
− produkcji zaworów wlotowych i
wylotowych do silników spalania
wewnętrznego
z wyłączeniem:
−produkcji tłoków, pierścieni tłoków,
gaźników do silników spalania
wewnętrznego, silników Diesla itp.,
− produkcji zaworów wlotowych i
wylotowych do silników spalania
wewnętrznego

z wyłączeniem:
− naprawy i konserwacji łodzi
wycieczkowych i sportowych
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji łodzi
wycieczkowych i sportowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

35.30.A

35.30.B

35.41.Z
35.42.Z
35.43.Z

35.50.Z

Nazwa podklasy
zakresie naprawy,
konserwacji, remontów
lokomotyw kolejowych,
tramwajowych oraz
taboru kolejowego
i tramwajowego
Produkcja statków
powietrznych
i kosmicznych,
z wyłączeniem
działalności usługowej

PKD-2007
Symbol

28.99.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana

30.30.Z*

Produkcja statków powietrznych,
statków kosmicznych i
podobnych maszyn

Działalność usługowa w
zakresie naprawy,
konserwacji oraz
remontów statków
powietrznych i silników
lotniczych
Produkcja motocykli
Produkcja rowerów

33.16.Z

Naprawa i konserwacja statków
powietrznych i statków
kosmicznych

30.91.Z*
30.92.Z*

Produkcja wózków
inwalidzkich

30.92.Z*

Produkcja motocykli
Produkcja rowerów i wózków
inwalidzkich
Produkcja rowerów i wózków
inwalidzkich

Produkcja pozostałego
sprzętu transportowego,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

Produkcja krzeseł
i mebli do siedzenia

Opis zakresu podklasy

pozostałego sprzętu
transportowego

33.17.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
transportowego

28.22.Z*

Produkcja urządzeń dźwigowych
i chwytaków
Produkcja pozostałego sprzętu
transportowego, gdzie indziej
niesklasyfikowana

30.99.Z

31.01.Z*

Produkcja mebli biurowych
i sklepowych

33.11.Z*

Naprawa i konserwacja
metalowych wyrobów gotowych
Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
transportowego
Produkcja pozostałych części
i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem
motocykli
Produkcja statków i konstrukcji
pływających

33.17.Z*
36.11.Z

Nazwa podklasy

29.32.Z*

30.11.Z*
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dot. wyłącznie:
− produkcji maszyn i urządzeń startowych
dla statków powietrznych, urządzeń do
katapultowania samolotów z
lotniskowców oraz podobnych maszyn i
urządzeń
z wyłączeniem:
− produkcji maszyn i urządzeń startowych
dla statków powietrznych, urządzeń do
katapultowania samolotów z
lotniskowców oraz podobnych maszyn i
urządzeń

z wyłączeniem:
−naprawy i konserwacji wózków
inwalidzkich
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji wózków
inwalidzkich

dot. wyłącznie:
− produkcji taczek
dot. wyłącznie:
− produkcji wózków bagażowych, ręcznych
na zakupy itp.,
− produkcji pojazdów ciągnionych przez
zwierzęta
dot. wyłącznie:
−produkcji wózków dekoracyjnych
wykorzystywanych w restauracjach
dot. wyłącznie:
−naprawy wózków ręcznych na zakupy
z wyłączeniem:
− naprawy wózków ręcznych na zakupy
dot. wyłącznie:
− produkcji siedzeń do samochodów

dot. wyłącznie:
− produkcji siedzeń dla statków i konstrukcji
pływających

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

30.20.Z*

Produkcja lokomotyw
kolejowych oraz taboru
szynowego
Produkcja statków powietrznych,
statków kosmicznych i
podobnych maszyn

dot. wyłącznie:
−produkcji siedzeń dla taboru szynowego

30.30.Z*

36.12.Z

31.01.Z*

Produkcja mebli biurowych
i sklepowych

31.02.Z*

Produkcja mebli kuchennych

31.09.Z*

Produkcja pozostałych mebli

95.24.Z*

Naprawa i konserwacja mebli
i wyposażenia domowego

Produkcja mebli biurowych 31.01.Z*
i sklepowych, pozostała
95.24.Z*

36.13.Z
36.14.A
36.14.B

Produkcja mebli
31.02.Z*
kuchennych
Produkcja mebli pozostała, 31.09.Z*
z wyłączeniem działalności
usługowej
Działalność usługowa w
31.09.Z*
zakresie wykończania
mebli
95.24.Z*

Produkcja mebli biurowych
i sklepowych
Naprawa i konserwacja mebli
i wyposażenia domowego
Produkcja mebli kuchennych
Produkcja pozostałych mebli
Produkcja pozostałych mebli

Naprawa i konserwacja mebli
i wyposażenia domowego
Produkcja materaców
Produkcja monet
Produkcja wyrobów jubilerskich
i podobnych

36.15.Z
36.21.Z
36.22.Z

Produkcja materaców
Produkcja monet
Produkcja wyrobów
jubilerskich i podobnych,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

31.03.Z
32.11.Z
32.12.Z*

36.30.Z

Produkcja instrumentów
muzycznych

32.20.Z

Produkcja instrumentów
muzycznych

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia
Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia
Naprawa pozostałych artykułów
użytku osobistego i domowego

33.20.Z*

95.29.Z*
36.40.Z

Produkcja sprzętu
sportowego

dot. wyłącznie:
−produkcji siedzeń do statków
powietrznych, kosmicznych i podobnych
maszyn
dot. wyłącznie:
− produkcji krzeseł i siedzeń do sklepów i
pomieszczeń biurowych
dot. wyłącznie:
− produkcji krzeseł i siedzeń do kuchni
dot. wyłącznie:
− produkcji sof, rozkładanych kanap i kanap
do siedzenia
dot. wyłącznie:
−naprawy i konserwacji siedzeń oraz
tapicerowania krzeseł i siedzeń
dot. wyłącznie:
− produkcji mebli biurowych i sklepowych,
z wyłączeniem produkcji krzeseł i siedzeń
dot. wyłącznie:
−naprawy mebli biurowych i sklepowych

32.30.Z*

Produkcja sprzętu sportowego

32.99.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana
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dot. wyłącznie:
−lakierowania, malowania i pozłacania
mebli
dot. wyłącznie:
− restaurowania i renowacji mebli

z wyłączeniem:
−renowacji oraz instalowania organów i
podobnych instrumentów muzycznych,
−naprawy i konserwacji instrumentów
muzycznych
dot. wyłącznie:
−renowacji organów i podobnych
instrumentów muzycznych
dot. wyłącznie:
−instalowania organów i podobnych
instrumentów muzycznych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji instrumentów
muzycznych
z wyłączeniem:
− produkcji zatyczek do uszu i nosa, np. do
ochrony podczas pływania lub przed
hałasem,
− naprawy sprzętu sportowego
dot. wyłącznie:
− produkcji zatyczek do uszu i nosa, np. do
ochrony podczas pływania lub przed
hałasem
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36.50.Z

Nazwa podklasy

Produkcja gier i zabawek

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

95.29.Z*

Naprawa pozostałych artykułów
użytku osobistego i domowego
Produkcja elektronicznego
sprzętu powszechnego użytku

dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji sprzętu sportowego
dot. wyłącznie:
−
produkcji konsoli do gier
video
dot. wyłącznie:
− produkcji automatycznych urządzeń
kręgielni
z wyłączeniem:
− produkcji konsoli do gier video,
− produkcji automatycznych urządzeń
kręgielni,
− naprawy, konserwacji automatycznych
kręgielni, automatów do gry
uruchamianych monetą i podobnego
sprzętu,
−instalowania automatycznych kręgielni i
innych artykułów przeznaczonych do gier
towarzyskich, stołowych lub salonowych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji automatycznych
kręgielni, automatów do gier
uruchamianych monetą i podobnego
sprzętu
dot. wyłącznie:
−instalowania automatycznych kręgielni i
innych artykułów przeznaczonych do gier
towarzyskich, stołowych lub salonowych

26.40.Z*
28.99.Z*
32.40.Z

36.61.Z
36.62.Z

36.63.Z

Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja gier i zabawek

33.19.Z*

Naprawa i konserwacja
pozostałego sprzętu
i wyposażenia

33.20.Z*

Instalowanie maszyn
przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia

Produkcja sztucznej
32.13.Z*
biżuterii
Produkcja mioteł, szczotek 32.91.Z
i pędzli

Produkcja sztucznej biżuterii
i wyrobów podobnych
Produkcja mioteł, szczotek
i pędzli

Produkcja wyrobów
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Produkcja pozostałych wyrobów
tekstylnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja toreb bagażowych,
toreb ręcznych i podobnych
wyrobów kaletniczych; produkcja
wyrobów rymarskich
Produkcja pozostałych wyrobów
z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania

13.99.Z*
15.12.Z*

16.29.Z*

17.29.Z*
20.51.Z*
22.19.Z*

22.23.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z papieru i tektury
Produkcja materiałów
wybuchowych
Produkcja pozostałych wyrobów
z gumy

Produkcja wyrobów dla
budownictwa z tworzyw
sztucznych
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dot. wyłącznie:
− produkcji puszków do pudru
dot. wyłącznie:
− produkcji batów i szpicrut

dot. wyłącznie:
− produkcji rączek do parasolek, lasek i
podobnych przedmiotów,
− produkcji bloków do wyrobu fajek do
palenia tytoniu
dot. wyłącznie:
− produkcji papierowych ozdóbek
dot. wyłącznie:
− produkcji zapałek
dot. wyłącznie:
− produkcji szczotek gumowych,
− produkcji cybuchów fajek z ebonitu,
− produkcji grzebieni, spinek, szpilek,
wałków do włosów i podobnych artykułów z
ebonitu
dot. wyłącznie:
−produkcji sprężystych pokryć
podłogowych, tj. płytki winylowe,
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22.29.Z*

Produkcja pozostałych wyrobów
z tworzyw sztucznych

25.99.Z*

Produkcja pozostałych gotowych
wyrobów metalowych, gdzie
indziej niesklasyfikowana

28.99.Z*

Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana

30.92.Z*

Produkcja rowerów i wózków
inwalidzkich
Produkcja pozostałych wyrobów,
gdzie indziej niesklasyfikowana

32.99.Z*

37.10.Z

37.20.Z

Przetwarzanie odpadów
metalowych, włączając
złom

Przetwarzanie odpadów
niemetalowych, włączając
wyroby wybrakowane

38.31.Z

Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z*

Odzysk surowców z materiałów
segregowanych

38.32.Z*

Odzysk surowców z materiałów
segregowanych

SEKCJA E
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

SEKCJA D

40.11.Z

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

38.12.Z*

Zbieranie odpadów
niebezpiecznych

35.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z

Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z

Handel energią elektryczną

35.21.Z

Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z

Dystrybucja paliw gazowych
w systemie sieciowym

40.12.Z
40.13.Z

40.21.Z
40.22.Z

Wytwarzanie energii
elektrycznej

Przesyłanie energii
elektrycznej
Dystrybucja i sprzedaż
energii elektrycznej

Wytwarzanie paliw
gazowych
Dystrybucja i sprzedaż
paliw gazowych
w systemie sieciowym

SEKCJA E*

Opis zakresu podklasy
linoleum, itp., z tworzyw sztucznych
dot. wyłącznie:
−produkcji cygarniczek, grzebieni, wałków
do włosów, drobnych artykułów, z
tworzyw sztucznych
dot. wyłącznie:
− produkcji termosów i butelek metalowych,
− produkcji metalowych odznak i insygniów
wojskowych,
− produkcji metalowych wałków do włosów,
metalowych rączek i ram parasolek
dot. wyłącznie:
− produkcji karuzeli, huśtawek, strzelnic i
pozostałych urządzeń dla wesołych
miasteczek
dot. wyłącznie:
− produkcji wózków dziecięcych
dot. wyłącznie:
−produkcji globusów plastycznych,
− produkcji tablic do pisania
dot. wyłącznie:
− demontażu samochodów i pozostałych
wyrobów zużytych
z wyłączeniem:
− demontażu samochodów i pozostałych
wyrobów zużytych

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
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z wyłączeniem:
− zbierania zużytych (napromieniowanych)
elementów paliwowych do reaktorów
jądrowych
dot. wyłącznie:
− zbierania zużytych (napromieniowanych)
elementów paliwowych do reaktorów
jądrowych

dot. wyłącznie:
−dystrybucji energii elektrycznej
dot. wyłącznie:
−handlu energią elektryczną

dot. wyłącznie:
−dystrybucji paliw gazowych w systemie
sieciowym
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PKD-2007
Symbol
35.23.Z

Handel paliwami gazowymi
w systemie sieciowym

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody

40.30.A

Produkcja ciepła (pary
wodnej i gorącej wody)

35.30.Z*

40.30.B

Dystrybucja ciepła (pary
wodnej i gorącej wody)

35.30.Z*

41.00.A

Pobór i uzdatnianie
wody, z wyłączeniem
działalności usługowej
Działalność usługowa w
zakresie rozprowadzania
wody

36.00.Z*

41.00.B

Nazwa podklasy

36.00.Z*

SEKCJA F*
SEKCJA N*

45.11.Z

Rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych;
roboty ziemne

43.11.Z

Wykonywanie wykopów i
wierceń geologicznoinżynierskich
Wykonywanie robót
ogólnobudowlanych
związanych ze
wznoszeniem budynków
Wykonywanie robót
ogólnobudowlanych
w zakresie obiektów
mostowych

43.13.Z

Wykonywanie robót
ogólnobudowlanych w
zakresie przesyłowych

45.12.Z
45.21.A

45.21.B

45.21.C

dot. wyłącznie:
−handlu paliwami gazowymi w systemie
sieciowym,
− działalności agentów i pośredników
organizujących sprzedaż gazu

Pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody

SEKCJA F
BUDOWNICTWO

43.12.Z

Opis zakresu podklasy

BUDOWNICTWO
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

Rozbiórka i burzenie obiektów
budowlanych
Przygotowanie terenu pod
budowę
Wykonywanie wykopów i wierceń
geologiczno-inżynierskich

41.20.Z*

Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

42.12.Z*

Roboty związane z budową dróg
szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z*

Roboty związane z budową
mostów i tuneli

42.21.Z*

Roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych
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dot. wyłącznie:
−rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych
dot. wyłącznie:
− robót ziemnych

dot. wyłącznie:
− robót związanych z budową przejść
podziemnych
z wyłączeniem:
− robót związanych z budową przejść
podziemnych
dot. wyłącznie:
−wykonywania robót ogólnobudowlanych
w zakresie rurociągów przesyłowych

Tablica Nr 1
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Symbol

45.21.D

45.21.E

45.21.F

45.21.G

45.22.Z

45.23.A

45.23.B

PKD-2007

Nazwa podklasy

Symbol

obiektów liniowych:
rurociągów, linii
elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i
telekomunikacyjnych
Wykonywanie robót
ogólnobudowlanych
w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych:
rurociągów, linii
elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych

42.22.Z*

Roboty związane z budową linii
telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

dot. wyłącznie:
− wykonywania robót ogólnobudowlanych
w zakresie przesyłowych linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych

42.21.Z*

Roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych
Roboty związane z budową linii
telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych

dot. wyłącznie:
− wykonywania robót ogólnobudowlanych
w zakresie rurociągów rozdzielczych
dot. wyłącznie:
− wykonywania robót ogólnobudowlanych
w zakresie rozdzielczych linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych

42.22.Z*

Nazwa podklasy

Wykonywanie robót
42.99.Z*
ogólnobudowlanych
w zakresie obiektów
górniczych
i produkcyjnych
Wykonywanie robót
42.99.Z*
ogólnobudowlanych w
zakresie obiektów
inżynierskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
43.99.Z*

Roboty związane z budową
pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Wykonywanie robót
budowlanych w zakresie
montażu i wznoszenia
budynków i budowli
z elementów
prefabrykowanych
Wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych

41.20.Z*

Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

43.91.Z*

Wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych

43.99.Z*

Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

42.11.Z*

Roboty związane z budową dróg
i autostrad

42.12.Z*

Roboty związane z budową dróg
szynowych i kolei podziemnej

41.20.Z*

Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

42.99.Z*

Roboty związane z budową
pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Roboty związane z budową
obiektów inżynierii wodnej
Roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych
Roboty związane z budową
obiektów inżynierii wodnej

Budowa dróg kołowych
i szynowych

Roboty nawierzchniowe
dla potrzeb budowy
obiektów sportowych

45.24.A

Budowa portów morskich

42.91.Z*

45.24.B

Budowa pozostałych
obiektów inżynierii wodnej

42.21.Z*
42.91.Z*
43.99.Z*

Roboty związane z budową
pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
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Opis zakresu podklasy

z wyłączeniem:
− robót budowlanych związanych z
budową odkrytych basenów kąpielowych
innych niż domowe
dot. wyłącznie:
− robót budowlanych związanych z
budową odkrytych basenów kąpielowych
innych niż domowe

z wyłączeniem:
− zabezpieczania budynków przed
wpływami atmosferycznymi
dot. wyłącznie:
− zabezpieczania budynków przed
wpływami atmosferycznymi

z wyłączeniem:
− robót związanych z budową dróg
kolejowych i kolei podziemnej
dot. wyłącznie:
− robót związanych z budową dróg
kolejowych i kolei podziemnej
dot. wyłącznie:
− robót nawierzchniowych dla potrzeb
halowych obiektów sportowych i
rekreacyjnych
z wyłączeniem:
− robót nawierzchniowych dla potrzeb
halowych obiektów sportowych i
rekreacyjnych

dot. wyłącznie:
− budowy systemów irygacyjnych (kanałów)
z wyłączeniem:
− budowy systemów irygacyjnych (kanałów),
− prac pod powierzchnią wody
dot. wyłącznie:
− prac pod powierzchnią wody
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45.25.A

Stawianie rusztowań

43.99.Z*

45.25.B

Roboty związane
z fundamentowaniem

42.21.Z*

Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych
Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

43.99.Z*
45.25.C

45.25.D
45.25.E

45.31.A

45.31.B

45.31.C
45.31.D

45.32.Z

Wykonywanie robót
budowlanych w zakresie
wznoszenia konstrukcji
stalowych
Wykonywanie robót
budowlanych murarskich

43.99.Z*

Wykonywanie
specjalistycznych robót
budowlanych,
gdzie indziej
niesklasyfikowanych
Wykonywanie instalacji
elektrycznych budynków
i budowli

43.99.Z*

Wykonywanie instalacji
elektrycznych
sygnalizacyjnych

Instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów
Wykonywanie
pozostałych instalacji
elektrycznych

43.99.Z*

Wykonywanie instalacji
elektrycznych

43.22.Z*

Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych
Wykonywanie instalacji
elektrycznych

80.20.Z*

Działalność ochroniarska w
zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa

43.29.Z*

Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

43.21.Z*

Wykonywanie instalacji
elektrycznych

43.29.Z*

Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych
Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych
Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych
Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych
Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych
Wykonywanie instalacji
elektrycznych

Wykonywanie robót
budowlanych izolacyjnych
Wykonywanie instalacji
centralnego ogrzewania
i wentylacyjnych
Wykonywanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych

43.29.Z*

45.33.C

Wykonywanie instalacji
gazowych

43.22.Z*

45.34.Z

Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

43.21.Z*

45.33.A
45.33.B

43.22.Z*
43.22.Z*

dot. wyłącznie:
− wiercenia i obudowywania studni
z wyłączeniem:
− wiercenia i obudowywania studni

Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

43.21.Z*

43.21.Z*

Opis zakresu podklasy
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dot. wyłącznie:
−wykonywania instalacji elektrycznych,
z wyłączeniem instalacji systemów
grzewczych
dot. wyłącznie:
−wykonywania elektrycznych instalacji
systemów grzewczych
z wyłączeniem:
−wykonywania instalacji elektrycznych dla
systemów bezpieczeństwa, takich jak
alarmy przeciwwłamaniowe i
przeciwpożarowe z późniejszym
monitoringiem
dot. wyłącznie:
−wykonywania instalacji elektrycznych dla
systemów bezpieczeństwa, takich jak
alarmy przeciwwłamaniowe i
przeciwpożarowe z późniejszym
monitoringiem

dot. wyłącznie:
−wykonywania instalacji
telekomunikacyjnych w budynkach i
budowlach oraz wykonywania
strukturalnych sieci komputerowych w
budynkach
dot. wyłącznie:
− zakładania piorunochronów

dot. wyłącznie:
−wykonywania oświetlenia ulicznego i
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45.41.Z
45.42.Z
45.43.A
45.43.B
45.44.A
45.44.B
45.45.Z

45.50.Z

Nazwa podklasy

Symbol

Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

Tynkowanie
Zakładanie stolarki
budowlanej
Posadzkarstwo;
tapetowanie i
oblicowywanie ścian
Sztukatorstwo

43.31.Z
43.32.Z*

Tynkowanie
Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z*

Posadzkarstwo; tapetowanie i
oblicowywanie ścian

43.33.Z*

Malowanie
Szklenie
Wykonywanie pozostałych
robót budowlanych
wykończeniowych

43.34.Z*
43.34.Z*
43.39.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i
oblicowywanie ścian
Malowanie i szklenie
Malowanie i szklenie
Wykonywanie pozostałych robót
budowlanych wykończeniowych

Wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego
z obsługą operatorską

43.99.Z*

Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

43.99.Z*

Pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

SEKCJA C*
SEKCJA G
SEKCJA H*
SEKCJA S*

Sprzedaż hurtowa
45.11.Z*
pojazdów samochodowych
45.19.Z*

50.10.B

Sprzedaż detaliczna
45.11.Z*
pojazdów samochodowych
45.19.Z*

50.20.A

Nazwa podklasy

43.29.Z*

SEKCJA G
HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
50.10.A

PKD-2007

Konserwacja i naprawa
pojazdów
samochodowych

45.20.Z*

Opis zakresu podklasy
sygnalizacji świetlnej dla dróg, szlaków
kolejowych, portów lotniczych i wodnych,
włączając ogólne roboty techniczne
związane z naprawą i konserwacją
dot. wyłącznie:
−wykonywania instalacji armatury i
osprzętu w budynkach i pozostałych
budowlach, gdzie indziej
niesklasyfikowanej, włączając ogólne
roboty techniczne związane z naprawą i
konserwacją instalacji budowlanych

z wyłączeniem:
− budowy prywatnych (domowych)
odkrytych basenów kąpielowych,
− czyszczenia zewnętrznych ścian
budynków za pomocą piaskowania, pary
wodnej i podobnych metod
dot. wyłącznie:
− budowy prywatnych (domowych)
odkrytych basenów kąpielowych,
− czyszczenia zewnętrznych ścian
budynków za pomocą piaskowania, pary
wodnej i podobnych metod

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Sprzedaż hurtowa i detaliczna
samochodów osobowych i
furgonetek
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
samochodów osobowych
i furgonetek
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Konserwacja i naprawa
pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
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dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej samochodów
osobowych i furgonetek
z wyłączeniem:
− sprzedaży hurtowej samochodów
osobowych i furgonetek
dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej samochodów
osobowych i furgonetek
z wyłączeniem:
−sprzedaży detalicznej samochodów
osobowych i furgonetek

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

50.20.B

Pomoc drogowa oraz
pozostała działalność
usługowa związana
z pojazdami
samochodowymi
Sprzedaż hurtowa części
i akcesoriów do pojazdów
samochodowych

45.20.Z*

Sprzedaż detaliczna
części i akcesoriów do
pojazdów
samochodowych
Sprzedaż, konserwacja
i naprawa motocykli oraz
sprzedaż części
i akcesoriów do nich

45.32.Z

50.50.Z

Sprzedaż detaliczna
paliw

47.30.Z

51.11.Z

Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla
przemysłu włókienniczego
i półproduktów
Działalność agentów
zajmujących się
sprzedażą paliw, rud,
metali i chemikaliów
przemysłowych
Działalność agentów
zajmujących się
sprzedażą drewna
i materiałów budowlanych
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków
i samolotów
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
mebli, artykułów
gospodarstwa domowego
i drobnych wyrobów
metalowych
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
wyrobów włókienniczych,
odzieży, obuwia i wyrobów
skórzanych
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych
Działalność agentów
specjalizujących się
w sprzedaży określonego
towaru lub określonej
grupy towarów, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
towarów różnego rodzaju

46.11.Z

Konserwacja i naprawa
pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
Działalność usługowa
wspomagająca transport lądowy
Sprzedaż hurtowa części
i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Sprzedaż detaliczna części
i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
motocykli, ich naprawa
i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części
i akcesoriów do nich
Sprzedaż detaliczna paliw do
pojazdów silnikowych na
stacjach paliw
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla
przemysłu tekstylnego
i półproduktów
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych

50.30.A

50.30.B

50.40.Z

51.12.Z

51.13.Z

51.14.Z

51.15.Z

51.16.Z

51.17.Z

51.18.Z

51.19.Z

52.21.Z*
45.31.Z

45.40.Z

46.12.Z

46.13.Z

46.14.Z

46.15.Z

46.16.Z

46.17.Z

46.18.Z

46.19.Z

Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
drewna i materiałów
budowlanych
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków
i samolotów
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów
metalowych
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia
i artykułów skórzanych
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych
Działalność agentów
specjalizujących się w
sprzedaży pozostałych
określonych towarów
Działalność agentów
zajmujących się sprzedażą
towarów różnego rodzaju
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
− mycia, polerowania, woskowania itp.
dot. wyłącznie:
− holowania i pomocy drogowej

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

51.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża,
nasion i pasz dla zwierząt

46.21.Z*

51.22.Z

Sprzedaż hurtowa
kwiatów i roślin
Sprzedaż hurtowa
żywych zwierząt
Sprzedaż hurtowa skór
Sprzedaż hurtowa
nieprzetworzonego tytoniu

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa
owoców i warzyw

10.39.Z*

51.23.Z
51.24.Z
51.25.Z
51.31.Z

51.32.Z
51.33.Z

51.34.A

Sprzedaż hurtowa mięsa
i wyrobów z mięsa
Sprzedaż hurtowa mleka,
wyrobów mleczarskich,
jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych
Sprzedaż hurtowa
napojów alkoholowych

46.23.Z
46.24.Z
46.21.Z*

51.35.Z
51.36.Z
51.37.Z
51.38.A
51.38.B

Sprzedaż hurtowa owoców
i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa
i wyrobów z mięsa
Sprzedaż hurtowa mleka,
wyrobów mleczarskich, jaj,
olejów i tłuszczów jadalnych

46.33.Z

11.01.Z*

51.41.Z
51.42.Z

Destylowanie, rektyfikowanie
i mieszanie alkoholi
Produkcja win gronowych

46.34.A

Sprzedaż hurtowa napojów
alkoholowych

Sprzedaż hurtowa
napojów bezalkoholowych
Sprzedaż hurtowa
wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa cukru,
czekolady i wyrobów
cukierniczych
Sprzedaż hurtowa
herbaty, kawy, kakao
i przypraw
Sprzedaż hurtowa ryb,
skorupiaków i mięczaków

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów
bezalkoholowych
Sprzedaż hurtowa wyrobów
tytoniowych
Sprzedaż hurtowa cukru,
czekolady, wyrobów
cukierniczych i piekarskich
Sprzedaż hurtowa herbaty,
kawy, kakao i przypraw

Sprzedaż hurtowa
pozostałej żywności

46.31.Z*

46.35.Z
46.36.Z
46.37.Z
46.38.Z*

46.38.Z*
51.39.Z

Sprzedaż hurtowa zboża,
nieprzetworzonego tytoniu,
nasion i pasz dla zwierząt
Sprzedaż hurtowa kwiatów
i roślin
Sprzedaż hurtowa żywych
zwierząt
Sprzedaż hurtowa skór
Sprzedaż hurtowa zboża,
nieprzetworzonego tytoniu,
nasion i pasz dla zwierząt
Pozostałe przetwarzanie
i konserwowanie owoców
i warzyw

46.31.Z*

11.02.Z*

51.34.B

Nazwa podklasy

Sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana
żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa
wyrobów włókienniczych
Sprzedaż hurtowa
odzieży i obuwia

46.39.Z

46.41.Z
46.42.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej
żywności, włączając ryby,
skorupiaki i mięczaki
Sprzedaż hurtowa owoców
i warzyw
Sprzedaż hurtowa pozostałej
żywności, włączając ryby,
skorupiaki i mięczaki
Sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa wyrobów
tekstylnych
Sprzedaż hurtowa odzieży
i obuwia
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
− obierania, cięcia i pakowania warzyw i
owoców związanych z produkcją łatwo
psujących się gotowych potraw z warzyw i
owoców
dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej świeżych owoców i
warzyw, z wyłączeniem obierania, cięcia i
pakowania warzyw i owoców związanych z
produkcją łatwo psujących się gotowych
potraw z warzyw i owoców

dot. wyłącznie:
−mieszania alkoholi destylowanych
dot. wyłącznie:
−zakupu win luzem i ich mieszania,
oczyszczania i butelkowania
dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej napojów
alkoholowych,
− zakupu wina luzem i butelkowania, bez
przetwarzania

dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej konserwowanych
owoców i warzyw
z wyłączeniem:
− sprzedaży hurtowej konserwowanych
owoców i warzyw
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PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

51.43.Z

Sprzedaż hurtowa
elektrycznych artykułów
gospodarstwa domowego
i artykułów
radiowo-telewizyjnych

46.43.Z*

Sprzedaż hurtowa elektrycznych
artykułów użytku domowego

46.47.Z*

Sprzedaż hurtowa mebli,
dywanów i sprzętu
oświetleniowego
Sprzedaż hurtowa sprzętu
elektronicznego i
telekomunikacyjnego oraz
części do niego
Sprzedaż hurtowa wyrobów
porcelanowych, ceramicznych
i szklanych oraz środków
czyszczących
Sprzedaż hurtowa pozostałych
artykułów użytku domowego

z wyłączeniem:
−sprzedaży hurtowej sprzętu
oświetleniowego,
−sprzedaży hurtowej niezapisanych płyt
gramofonowych, dyskietek, taśm wideo,
płyt CD, DVD
dot. wyłącznie:
−sprzedaży hurtowej sprzętu
oświetleniowego
dot. wyłącznie:
−sprzedaży hurtowej niezapisanych płyt
gramofonowych, dyskietek, taśm wideo,
płyt CD, DVD
dot. wyłącznie:
−sprzedaży hurtowej wyrobów
porcelanowych, ceramicznych i
szklanych oraz środków czyszczących
dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej metalowych
garnków, sztućców i opakowań do
użytku domowego
dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej tapet

46.52.Z*

51.44.Z

Sprzedaż hurtowa
wyrobów metalowych,
porcelanowych,
ceramicznych i szklanych
do użytku domowego,
tapet i środków
czyszczących

46.44.Z

46.49.Z*

46.73.Z*
51.45.Z
51.46.Z

51.47.Z

Sprzedaż hurtowa drewna,
materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa perfum
i kosmetyków
Sprzedaż hurtowa wyrobów
farmaceutycznych
i medycznych

Sprzedaż hurtowa
perfum i kosmetyków
Sprzedaż hurtowa
wyrobów
farmaceutycznych,
medycznych
i ortopedycznych

46.45.Z

Sprzedaż hurtowa
pozostałych artykułów
użytku domowego
i osobistego

46.43.Z*

Sprzedaż hurtowa elektrycznych
artykułów użytku domowego

46.47.Z*

Sprzedaż hurtowa mebli,
dywanów i sprzętu
oświetleniowego
Sprzedaż hurtowa zegarków,
zegarów i biżuterii

46.46.Z

46.48.Z

46.49.Z*

Sprzedaż hurtowa pozostałych
artykułów użytku domowego

dot. wyłącznie:
−sprzedaży hurtowej wyrobów
fotograficznych i optycznych
dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej mebli i dywanów
dot. wyłącznie:
−sprzedaży hurtowej zegarków, zegarów i
biżuterii
z wyłączeniem:
−sprzedaży hurtowej wyrobów
fotograficznych i optycznych
−sprzedaży hurtowej mebli i dywanów,

−sprzedaży hurtowej zegarków, zegarów i
46.73.Z*
51.51.Z

Sprzedaż hurtowa paliw
stałych, ciekłych,
gazowych oraz produktów
pochodnych

46.71.Z

Sprzedaż hurtowa drewna,
materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa paliw i
produktów pochodnych
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biżuterii,
− sprzedaży hurtowej pokryć podłogowych
dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej pokryć podłogowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

51.52.Z

Sprzedaż hurtowa metali
i rud metali
Sprzedaż hurtowa
drewna

51.53.A
51.53.B
51.54.Z

51.55.Z

51.56.Z
51.57.Z
51.81.Z
51.82.Z

51.83.Z

51.84.Z

51.85.Z

51.86.Z

51.87.Z

51.88.Z

51.90.Z
52.11.Z

PKD-2007
Symbol
46.72.Z
46.73.Z*

Sprzedaż hurtowa
46.73.Z*
materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa
46.74.Z
wyrobów metalowych oraz
sprzętu i dodatkowego
wyposażenia
hydraulicznego
i grzejnego
Sprzedaż hurtowa
46.75.Z
wyrobów chemicznych

Nazwa podklasy
Sprzedaż hurtowa metali i rud
metali
Sprzedaż hurtowa drewna,
materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa drewna,
materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Sprzedaż hurtowa wyrobów
metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego
Sprzedaż hurtowa wyrobów
chemicznych

46.76.Z*

Sprzedaż hurtowa pozostałych
półproduktów

Sprzedaż hurtowa
pozostałych półproduktów
Sprzedaż hurtowa
odpadów i złomu
Sprzedaż hurtowa
obrabiarek
Sprzedaż hurtowa maszyn
wykorzystywanych w
górnictwie, budownictwie
i inżynierii lądowej
i wodnej
Sprzedaż hurtowa
maszyn dla przemysłu
włókienniczego oraz
maszyn do szycia i
maszyn dziewiarskich
Sprzedaż hurtowa
komputerów, urządzeń
peryferyjnych
i oprogramowania
Sprzedaż hurtowa
pozostałych maszyn
i urządzeń biurowych
oraz mebli biurowych
Sprzedaż hurtowa części
elektronicznych

46.76.Z*

Sprzedaż hurtowa pozostałych
półproduktów
Sprzedaż hurtowa odpadów
i złomu
Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Sprzedaż hurtowa
pozostałych maszyn
i urządzeń dla przemysłu,
handlu i nawigacji
Sprzedaż hurtowa
maszyn, urządzeń
i narzędzi rolniczych,
włączając sprzedaż
ciągników
Pozostała sprzedaż
hurtowa
Sprzedaż detaliczna w
niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą
żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych

46.69.Z

46.77.Z
46.62.Z
46.63.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn
wykorzystywanych
w górnictwie, budownictwie oraz
inżynierii lądowej i wodnej

46.64.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn dla
przemysłu tekstylnego oraz
maszyn do szycia i maszyn
dziewiarskich

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów,
urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli
biurowych
Sprzedaż hurtowa pozostałych
maszyn i urządzeń biurowych
Sprzedaż hurtowa sprzętu
elektronicznego i
telekomunikacyjnego oraz
części do niego
Sprzedaż hurtowa pozostałych
maszyn i urządzeń

46.66.Z
46.52.Z*

46.61.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn
i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana
Sprzedaż detaliczna
prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych

47.11.Z

Opis zakresu podklasy
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z wyłączeniem:
−sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych
w formach podstawowych i gumy
dot. wyłącznie:
−sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych
w formach podstawowych i gumy

dot. wyłącznie:
− sprzedaży hurtowej mebli biurowych
z wyłączeniem:
− sprzedaży hurtowej mebli biurowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

52.12.Z

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

Sprzedaż detaliczna
pozostała w
niewyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna
owoców i warzyw

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z*

52.22.Z

Sprzedaż detaliczna
mięsa i wyrobów z mięsa

47.22.Z

52.23.Z

Sprzedaż detaliczna ryb,
skorupiaków i mięczaków

47.23.Z

52.24.Z

Sprzedaż detaliczna
47.24.Z
chleba, ciast, wyrobów
piekarskich i cukierniczych

52.25.Z

Sprzedaż detaliczna
napojów alkoholowych
i bezalkoholowych

47.25.Z

52.26.Z

Sprzedaż detaliczna
wyrobów tytoniowych

47.26.Z

52.27.A

Sprzedaż detaliczna
wyrobów mleczarskich
i jaj, w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna
żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych,
pozostała,
w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Sprzedaż detaliczna
wyrobów
farmaceutycznych
Sprzedaż detaliczna
wyrobów medycznych
i ortopedycznych

47.29.Z*

Sprzedaż detaliczna owoców
i warzyw prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna mięsa
i wyrobów z mięsa prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna ryb,
skorupiaków i mięczaków
prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pieczywa,
ciast, wyrobów ciastkarskich
i cukierniczych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna napojów
alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów
tytoniowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałej
żywności prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

52.33.Z

Sprzedaż detaliczna
kosmetyków
i artykułów toaletowych

47.75.Z

52.41.Z

Sprzedaż detaliczna
wyrobów włókienniczych

47.51.Z

52.42.Z

Sprzedaż detaliczna
odzieży

47.71.Z

52.43.Z

Sprzedaż detaliczna
obuwia i wyrobów
skórzanych

47.72.Z

52.44.Z

Sprzedaż detaliczna
mebli, sprzętu
oświetleniowego

47.53.Z*

52.21.Z

52.27.B

52.31.Z
52.32.Z

47.21.Z*
47.29.Z*

47.73.Z
47.74.Z

Sprzedaż detaliczna owoców
i warzyw prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałej
żywności prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów
farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów
medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna
kosmetyków i artykułów
toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów
tekstylnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna odzieży
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna obuwia
i wyrobów skórzanych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna dywanów,
chodników i innych pokryć
podłogowych oraz pokryć
ściennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
− sprzedaży detalicznej zakonserwowanych
owoców i warzyw
z wyłączeniem:
− sprzedaży detalicznej zakonserwowanych
owoców i warzyw

dot. wyłącznie:
− sprzedaży detalicznej zasłon i firanek

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

52.45.Z

PKD-2007

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

i artykułów użytku
domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowana

47.59.Z*

z wyłączeniem:
− sprzedaży detalicznej zasłon i firanek

Sprzedaż detaliczna
elektrycznego sprzętu
gospodarstwa
domowego, artykułów
radiowo- telewizyjnych i
instrumentów
muzycznych

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna mebli,
sprzętu oświetleniowego
i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna sprzętu
audiowizualnego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna
elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna mebli,
sprzętu oświetleniowego
i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna drobnych
wyrobów metalowych, farb
i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna książek
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna gazet
i artykułów piśmiennych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna
komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna sprzętu
telekomunikacyjnego
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna mebli,
sprzętu oświetleniowego
i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych
nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej komputerów,
urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania

47.54.Z

47.59.Z*

47.63.Z

52.46.Z

Sprzedaż detaliczna
drobnych wyrobów
metalowych, farb
i szkła
Sprzedaż detaliczna
książek

47.52.Z

52.47.B

Sprzedaż detaliczna
gazet i artykułów
piśmiennych

47.62.Z

52.48.A

Sprzedaż detaliczna
mebli, wyposażenia
biurowego, komputerów
oraz sprzętu
telekomunikacyjnego

47.41.Z

52.47.A

47.61.Z

47.42.Z

47.59.Z*

52.48.B

52.48.C

Sprzedaż detaliczna
sprzętu optycznego,
fotograficznego oraz
precyzyjnego
Sprzedaż detaliczna
zegarów, zegarków oraz
biżuterii

47.78.Z*

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków,
zegarów i biżuterii prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej sprzętu
audiowizualnego
dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej elektrycznego
sprzętu gospodarstwa domowego
dot. wyłącznie:
− sprzedaży detalicznej instrumentów
muzycznych i nut

dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych

dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej sprzętu
telekomunikacyjnego
dot. wyłącznie:
− sprzedaży detalicznej mebli biurowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

52.48.D

Sprzedaż detaliczna
artykułów sportowych

47.64.Z

52.48.E

Sprzedaż detaliczna gier
i zabawek

47.65.Z

52.48.F

Sprzedaż detaliczna
kwiatów, roślin, nasion,
nawozów

47.76.Z*

52.48.G

Sprzedaż detaliczna
artykułów
nieżywnościowych
w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej
niesklasyfikowana

47.53.Z*

Symbol

47.76.Z*

47.78.Z*

52.50.Z

Nazwa podklasy
Sprzedaż detaliczna sprzętu
sportowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna gier i
zabawek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna kwiatów,
roślin, nasion, nawozów, żywych
zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna dywanów,
chodników i innych pokryć
podłogowych oraz pokryć
ściennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna kwiatów,
roślin, nasion, nawozów, żywych
zwierząt domowych, karmy dla
zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych
nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna
artykułów używanych
prowadzona
w sklepach
Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej

47.79.Z*

Sprzedaż detaliczna artykułów
używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z*

52.62.A

Sprzedaż detaliczna
żywności i artykułów
spożywczych prowadzona
na straganach
i targowiskach

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
Sprzedaż detaliczna żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach
i targowiskach

52.62.B

Sprzedaż detaliczna
47.82.Z
pozostałych towarów
prowadzona na straganach
i targowiskach
47.89.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów
tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach
i targowiskach
Sprzedaż detaliczna pozostałych
wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach

52.63.A

Sprzedaż detaliczna
bezpośrednia
prowadzona poza siecią
sklepową
Sprzedaż detaliczna
pozostała prowadzona
poza siecią sklepową,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

Pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i
targowiskami
Sprzedaż detaliczna artykułów
używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy
sprzedaży wysyłkowej lub
Internet

52.61.Z

52.63.B

47.99.Z*

47.79.Z*
47.91.Z*

120

Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
− sprzedaży detalicznej pokryć ściennych
i wykładzin podłogowych, dywanów
i chodników
dot. wyłącznie:

−

sprzedaży detalicznej
żywych zwierząt domowych i karmy dla
nich,
z wyłączeniem:
− sprzedaży detalicznej pokryć ściennych i
wykładzin podłogowych, dywanów i
chodników,
−sprzedaży detalicznej żywych zwierząt
domowych i karmy dla nich

dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej wyrobów
tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzonej
na straganach i targowiskach
z wyłączeniem:
−sprzedaży detalicznej wyrobów
tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzonej na straganach
i targowiskach

dot. wyłącznie:
− działalności domów aukcyjnych
zajmujących się sprzedażą detaliczną
dot. wyłącznie:
− aukcji internetowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

52.71.Z
52.72.Z

Nazwa podklasy

Naprawa obuwia
i pozostałych wyrobów
skórzanych
Naprawa elektrycznego
sprzętu gospodarstwa
domowego

PKD-2007
Symbol
47.99.Z*

Pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona poza siecią
sklepową, straganami
i targowiskami

95.23.Z*

Naprawa obuwia i wyrobów
skórzanych

95.21.Z

Naprawa i konserwacja
elektronicznego sprzętu
powszechnego użytku
Naprawa i konserwacja
urządzeń gospodarstwa
domowego oraz sprzętu użytku
domowego i ogrodniczego
Naprawa zegarów, zegarków
oraz biżuterii
Wykończanie wyrobów
włókienniczych

95.22.Z*

52.73.Z
52.74.Z

Naprawa zegarków,
zegarów i biżuterii
Naprawa artykułów
użytku osobistego
i domowego, gdzie
indziej niesklasyfikowana

95.25.Z
13.30.Z*
95.12.Z*
95.23.Z*

Naprawa pozostałych artykułów
użytku osobistego i domowego

96.09.Z*

Pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana

SEKCJA I

55.10.Z

Hotele

55.10.Z*

55.21.Z

Schroniska turystyczne

55.20.Z*

55.30.Z*

55.23.Z

Pola kempingowe,
włączając pola dla
samochodowych
przyczep kempingowych

Naprawa i konserwacja sprzętu
(tele)komunikacyjnego
Naprawa obuwia i wyrobów
skórzanych

95.29.Z*

SEKCJA H
HOTELE I RESTAURACJE

55.22.Z

Nazwa podklasy

55.30.Z*

55.10.Z*

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−sprzedaży detalicznej dowolnych
towarów w dowolny sposób, gdzie indziej
niesklasyfikowanej, np. z automatów
sprzedających, samochodu

dot. wyłącznie:
− naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego
oraz pozostałego sprzętu audiowideo
dot. wyłącznie:
−naprawy lodówek, pieców, pralek,
suszarek ubraniowych, urządzeń
klimatyzacyjnych, itp.

dot. wyłącznie:
−
wykonywania
nadruków na wyrobach tekstylnych
dot. wyłącznie:
− naprawy telefonów przenośnych
dot. wyłącznie:
−
dopasowywani
a, montażu obcasów
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji rowerów,
− naprawy i przeróbki odzieży,
− strojenia pianin i fortepianów,
− naprawy i konserwacji artykułów użytku
osobistego i domowego, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
dot. wyłącznie:
− dorabiania kluczy, foliowania dokumentów

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI
Hotele i podobne obiekty
zakwaterowania
Obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
Pola kempingowe (włączając pola
dla pojazdów kempingowych)
i pola namiotowe
Pola kempingowe
(włączając pola dla pojazdów
kempingowych) i pola
namiotowe
Hotele i podobne obiekty
zakwaterowania
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dot. wyłącznie:
−zakwaterowania w schroniskach
młodzieżowych i górskich
dot. wyłącznie:
−zakwaterowania w obozowiskach

dot. wyłącznie:
−zakwaterowania w pensjonatach

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy
Miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
pozostałe,
gdzie indziej
niesklasyfikowane

PKD-2007
Symbol
55.20.Z*

Obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

Restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne
Restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne

55.30.A

Restauracje

56.10.A*

55.30.B

Placówki gastronomiczne
pozostałe

56.10.A*
56.10.B

Ruchome placówki
gastronomiczne
Przygotowywanie i podawanie
napojów
Pozostała usługowa działalność
gastronomiczna
Przygotowywanie i dostarczanie
żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)
Pozostała usługowa działalność
gastronomiczna

55.40.Z

Bary

56.30.Z

55.51.Z

Stołówki

56.29.Z*

55.52.Z

Przygotowywanie i
dostarczanie żywności
dla odbiorców
zewnętrznych (katering)

56.21.Z

SEKCJA I
TRANSPORT, GOSPODARKA
MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

56.29.Z*

SEKCJA H
SEKCJA J*
SEKCJA M*
SEKCJA N*
SEKCJA P

60.10.Z

60.21.A
60.21.B

Transport kolejowy

Transport pasażerski
miejski
Transport pasażerski
międzymiastowy

Nazwa podklasy

Transport kolejowy pasażerski
międzymiastowy

49.20.Z

Transport kolejowy towarów

52.21.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca transport lądowy
Transport lądowy pasażerski,
miejski i podmiejski
Pozostały transport lądowy
pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

49.39.Z*

dot. wyłącznie:
−zakwaterowania w ośrodkach
wypoczynkowych, gospodarstwach
wiejskich (agroturystyka), pokojach
gościnnych, domkach letniskowych
z wyłączeniem:
−zakwaterowania w pensjonatach,
ośrodkach wypoczynkowych,
gospodarstwach wiejskich
(agroturystyka), pokojach gościnnych,
domkach letniskowych

dot. wyłącznie:
− działalności barów szybkiej obsługi,
mlecznych, pizzerii
z wyłączeniem:
− działalności barów szybkiej obsługi,
mlecznych, pizzerii

z wyłączeniem:
− kateringu przemysłowego
dot. wyłącznie:
− kateringu przemysłowego

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
EDUKACJA

49.10.Z

49.31.Z

Opis zakresu podklasy
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dot. wyłącznie:
−transportu kolejowego pasażerskiego
międzymiastowego
dot. wyłącznie:
−transportu kolejowego towarów
dot. wyłącznie:
− prac manewrowych na kolei

Tablica Nr 1
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PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

60.21.C

Transport pasażerski
rozkładowy pozostały

49.39.Z*

60.22.Z

Działalność taksówek
osobowych
Transport lądowy
pasażerski, pozostały

49.32.Z

Transport drogowy
towarów pojazdami
specjalizowanymi

49.41.Z*

60.23.Z
60.24.A

60.24.B
60.24.C
60.30.Z

Transport drogowy
towarów pojazdami
uniwersalnymi
Wynajem samochodów
ciężarowych z kierowcą
Transport rurociągowy

49.39.Z*

Transport morski

Działalność usługowa związana
z przeprowadzkami

49.41.Z*

Transport drogowy towarów

49.41.Z*

Transport drogowy towarów

49.50.A

Transport rurociągami paliw
gazowych
Transport rurociągowy
pozostałych towarów

50.10.Z*
50.20.Z*

61.10.B

61.20.Z

62.10.Z

62.20.Z

62.30.Z

63.11.A
63.11.B

Transport wodny
przybrzeżny

Transport wodny
śródlądowy

Transport lotniczy
regularny

Transport lotniczy
nieregularny

Transport kosmiczny

Przeładunek towarów w
portach morskich
Przeładunek towarów w
portach śródlądowych

Pozostały transport lądowy
pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany
Działalność taksówek
osobowych
Pozostały transport lądowy
pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany
Transport drogowy towarów

49.42.Z

49.50.B
61.10.A

Nazwa podklasy

50.10.Z*

Transport morski i przybrzeżny
pasażerski
Transport morski i przybrzeżny
towarów
Transport morski i przybrzeżny
pasażerski

50.20.Z*

Transport morski i przybrzeżny
towarów

50.30.Z

Transport wodny śródlądowy
pasażerski

50.40.Z

Transport wodny śródlądowy
towarów

51.10.Z*

Transport lotniczy pasażerski

51.21.Z*

Transport lotniczy towarów

51.10.Z*

Transport lotniczy pasażerski

51.21.Z*

Transport lotniczy towarów

51.22.Z

Transport kosmiczny

52.23.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca transport lotniczy

52.24.A

Przeładunek towarów w portach
morskich
Przeładunek towarów w portach
śródlądowych

52.24.B
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Opis zakresu podklasy

z wyłączeniem:
− przewozu mebli i działalności związanej
z przeprowadzkami
dot. wyłącznie:
− przewozu mebli i działalności związanej
z przeprowadzkami

dot. wyłącznie:
- transportu rurociągami paliw gazowych
dot. wyłącznie:
- transportu rurociągami pozostałych
towarów
dot. wyłącznie:
− transportu morskiego pasażerskiego
dot. wyłącznie:
−transportu morskiego towarów
dot. wyłącznie:
−transportu wodnego przybrzeżnego
pasażerskiego
dot. wyłącznie:
−transportu wodnego przybrzeżnego
towarów
dot. wyłącznie:
−transportu wodnego śródlądowego
pasażerskiego
dot. wyłącznie:
−transportu wodnego śródlądowego
towarów
dot. wyłącznie:
−transportu lotniczego regularnego
pasażerskiego
dot. wyłącznie:
−transportu lotniczego regularnego
towarów
dot. wyłącznie:
−transportu lotniczego nieregularnego
pasażerskiego oraz przewozów
czarterowych
dot. wyłącznie:
−transportu lotniczego nieregularnego
towarów
dot. wyłącznie:
−
transportu
kosmicznego
dot. wyłącznie:
−
działalności
usługowej wspomagającej transport
kosmiczny
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PKD-2004
Symbol

63.11.C
63.12.A

63.12.B

63.12.C

63.21.Z
63.22.A
63.22.B
63.22.C

PKD-2007

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Przeładunek towarów w
pozostałych punktach
przeładunkowych
Magazynowanie
i przechowywanie
towarów w portach
morskich

52.24.C

Magazynowanie
i przechowywanie
towarów w portach
śródlądowych

52.10.A*

Magazynowanie
i przechowywanie
towarów w pozostałych
składowiskach

52.10.A*

Działalność
wspomagająca transport
lądowy, pozostała
Działalność portów
morskich
Działalność portów
śródlądowych

52.21.Z*

Przeładunek towarów w
pozostałych punktach
przeładunkowych
Magazynowanie
i przechowywanie paliw
gazowych
Magazynowanie
i przechowywanie pozostałych
towarów
Magazynowanie
i przechowywanie paliw
gazowych
Magazynowanie
i przechowywanie pozostałych
towarów
Magazynowanie
i przechowywanie paliw
gazowych
Magazynowanie
i przechowywanie pozostałych
towarów
Działalność usługowa
wspomagająca transport lądowy

Obsługa żeglugi morskiej
i śródlądowej

52.22.A*

52.10.A*
52.10.B*

52.10.B*

52.10.B*

52.22.A*
52.22.B*

52.22.B*

63.22.D

Działalność wspomagająca 52.22.A*
transport wodny pozostała,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

Działalność usługowa
wspomagająca transport morski
Działalność usługowa
wspomagająca transport
śródlądowy
Działalność usługowa
wspomagająca transport morski
Działalność usługowa
wspomagająca transport
śródlądowy

Działalność usługowa
wspomagająca transport morski

52.22.B*

Działalność usługowa
wspomagająca transport
śródlądowy

85.32.A*

Technika

85.32.B*

Zasadnicze szkoły zawodowe
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dot. wyłącznie:
− magazynowania i przechowywania paliw
gazowych
z wyłączeniem:
− magazynowania i przechowywania paliw
gazowych
dot. wyłącznie:
− magazynowania i przechowywania paliw
gazowych
z wyłączeniem:
− magazynowania i przechowywania paliw
gazowych
dot. wyłącznie:
− magazynowania i przechowywania paliw
gazowych
z wyłączeniem:
− magazynowania i przechowywania paliw
gazowych

dot. wyłącznie:
−obsługi żeglugi morskiej
dot. wyłącznie:
−obsługi żeglugi śródlądowej

dot. wyłącznie:
− działalności latarni morskich,
−pozostałej działalności usługowej
wspomagającej transport morski, gdzie
indziej niesklasyfikowanej
dot. wyłącznie:
− działalności usługowej wspomagającej
transport śródlądowy, gdzie indziej
niesklasyfikowanej
dot. wyłącznie:
− działalności szkół pozwalających uzyskać
zawodowe certyfikaty i uprawnienia
upoważniające prowadzenie statków
dot. wyłącznie:
− działalności szkół pozwalających uzyskać
zawodowe certyfikaty i uprawnienia
upoważniające prowadzenie statków

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

63.23.A

Działalność portów
lotniczych
Kontrola ruchu lotniczego

52.23.Z*

Obsługa naziemna
statków powietrznych
Działalność
wspomagająca transport
lotniczy pozostała, gdzie
indziej niesklasyfikowana

52.23.Z*

Działalność usługowa
wspomagająca transport lotniczy
Działalność usługowa
wspomagająca transport lotniczy
Działalność usługowa
wspomagająca transport lotniczy
Działalność usługowa
wspomagająca transport lotniczy

63.23.B
63.23.C
63.23.D

63.30.A
63.30.B
63.30.C
63.30.D

63.40.A

Działalność
organizatorów turystyki
Działalność pośredników
turystycznych
Działalność agentów
turystycznych
Działalność turystyczna
pozostała

Działalność morskich
agencji transportowych

52.23.Z*

52.23.Z*

85.32.A*

Technika

85.32.B*

Zasadnicze szkoły zawodowe

79.12.Z

Działalność organizatorów
turystyki
Działalność pośredników
turystycznych
Działalność agentów
turystycznych
Działalność pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych

79.11.B
79.11.A
79.90.A

79.90.B

Działalność w zakresie
informacji turystycznej

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność morskich agencji
transportowych

52.29.A

74.90.Z*

63.40.B

Działalność
śródlądowych agencji
transportowych

52.29.B

74.90.Z*

63.40.C

Działalność pozostałych
agencji transportowych

52.29.C

74.90.Z*

64.11.Z

Działalność operatora
publicznego

53.10.Z

Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność śródlądowych
agencji transportowych
Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność pozostałych agencji
transportowych
Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa i
techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność pocztowa objęta
obowiązkiem świadczenia usług
powszechnych (operatora
publicznego)
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z wyłączeniem:
−działalności szkół nauki latania
pozwalających uzyskać zawodowe
certyfikaty i uprawnienia w zakresie
pilotażu
dot. wyłącznie:
−działalności szkół nauki latania
pozwalających uzyskać zawodowe
certyfikaty i uprawnienia w zakresie
pilotażu
dot. wyłącznie:
−działalności szkół nauki latania
pozwalających uzyskać zawodowe
certyfikaty i uprawnienia w zakresie
pilotażu

dot. wyłącznie:
−działalności pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych
dot. wyłącznie:
−działalności w zakresie informacji
turystycznej
dot. wyłącznie:
−pozostałej działalności usługowej w
zakresie rezerwacji
z wyłączeniem:
−kontroli dokumentów przewozowych,
informacji dotyczących stawek za fracht
dot. wyłącznie:
−kontroli dokumentów przewozowych,
informacji dotyczących stawek za fracht
z wyłączeniem:

−kontroli dokumentów przewozowych,

informacji dotyczących stawek za fracht
dot. wyłącznie:
−kontroli dokumentów przewozowych,
informacji dotyczących stawek za fracht
z wyłączeniem:
−kontroli dokumentów przewozowych,
informacji dotyczących stawek za fracht
dot. wyłącznie:
−kontroli dokumentów przewozowych,
informacji dotyczących stawek za fracht
z wyłączeniem:
− usług wynajmu skrzynek pocztowych,
−działalności operatora publicznego w
zakresie działalności kurierskiej i
pocztowej nie objętej obowiązkiem
świadczenia usług powszechnych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

53.20.Z*

Pozostała działalność pocztowa
i kurierska

82.19.Z*

Wykonywanie fotokopii,
przygotowywanie dokumentów
i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca
prowadzenie biura
Pozostała działalność pocztowa
i kurierska
Pozostała działalność pocztowa
i kurierska
Działalność w zakresie
telekomunikacji przewodowej
Działalność w zakresie
telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej
Działalność w zakresie
telekomunikacji satelitarnej

64.12.A

Działalność kurierska

53.20.Z*

64.12.B

Działalność pocztowa

53.20.Z*

64.20.A

Telefonia stacjonarna
i telegrafia
Telefonia ruchoma

61.10.Z*

64.20.B

61.20.Z*

61.30.Z*

64.20.C

Transmisja danych

61.10.Z*

Działalność w zakresie
telekomunikacji przewodowej

61.20.Z*

Działalność w zakresie
telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej
Działalność w zakresie
telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z*

64.20.D

Radiokomunikacja

61.20.Z*

61.30.Z*

Działalność w zakresie
telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej
Działalność w zakresie
telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie
telekomunikacji satelitarnej
Nadawanie programów
telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych

64.20.E

Radiodyfuzja

61.30.Z*

64.20.F

Telewizja kablowa

60.20.Z*

64.20.G

Działalność
telekomunikacyjna
pozostała

61.10.Z*

Działalność w zakresie
telekomunikacji przewodowej

61.20.Z*

Działalność w zakresie
telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej
Działalność w zakresie
telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z*
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−działalności operatora publicznego w
zakresie działalności kurierskiej i
pocztowej nie objętej obowiązkiem
świadczenia usług powszechnych
dot. wyłącznie:
− usług wynajmu skrzynek pocztowych

z wyłączeniem:
−działalności w zakresie telekomunikacji
satelitarnej
dot. wyłącznie:
−działalności w zakresie telekomunikacji
satelitarnej
dot. wyłącznie:
−transmisji danych za pomocą
infrastruktury telekomunikacji
przewodowej
dot. wyłącznie:
−transmisji danych za pomocą
infrastruktury telekomunikacji
bezprzewodowej
dot. wyłącznie:
−transmisji danych za pomocą
infrastruktury telekomunikacji satelitarnej
z wyłączeniem:
−działalności w zakresie radiokomunikacji
dot. wyłącznie:
−działalności w zakresie radiokomunikacji

dot. wyłącznie:
−zapewnienia dostępu do Internetu przez
operatora sieci przewodowej
dot. wyłącznie:
−zapewnienia dostępu do Internetu przez
operatora sieci bezprzewodowej
dot. wyłącznie:
−zapewnienia dostępu do Internetu przez
operatora sieci satelitarnej

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
61.90.Z

SEKCJA J
POŚREDNICTWO FINANSOWE
65.11.Z Działalność banku
centralnego
65.12.A Działalność bankowa
pozostała
65.12.B Pośrednictwo pieniężne
pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane
65.21.Z Leasing finansowy

Nazwa podklasy
Działalność w zakresie
pozostałej telekomunikacji

SEKCJA K*

Działalność banku centralnego

64.19.Z*

Pozostałe pośrednictwo
pieniężne
Pozostałe pośrednictwo
pieniężne

64.91.Z

z wyłączeniem:
−zapewnienia dostępu do Internetu przez
operatora sieci przewodowej,
bezprzewodowej i satelitarnej

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

64.11.Z

64.19.Z*

Opis zakresu podklasy

Leasing finansowy

127

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

65.22.Z

Nazwa podklasy
Pozostałe formy
udzielania kredytów

PKD-2007
Symbol
64.92.Z

65.11.Z

Pozostałe formy udzielania
kredytów
Pozostała finansowa działalność
usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
Działalność holdingów
finansowych
Działalność trustów, funduszów
i podobnych instytucji
finansowych
Pozostała finansowa działalność
usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
Ubezpieczenia na życie

65.20.Z*

Reasekuracja

65.20.Z*

Reasekuracja

65.30.Z

Fundusze emerytalne

65.12.Z

Pozostałe ubezpieczenia
osobowe oraz ubezpieczenia
majątkowe
Reasekuracja

64.99.Z*

65.23.Z

Pośrednictwo finansowe
pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane

64.20.Z*
64.30.Z

64.99.Z*

66.01.Z

66.02.Z

66.03.Z

Ubezpieczenia na życie

Fundusze emerytalnorentowe

Ubezpieczenia pozostałe

65.20.Z*

67.11.Z
67.12.A

67.12.B

67.13.Z

Zarządzanie rynkiem
finansowym
Działalność maklerska

66.11.Z

Zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi i
zbiorczym portfelem
papierów wartościowych
Działalność pomocnicza
finansowa,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

66.30.Z

66.12.Z*

66.12.Z*

66.19.Z

67.20.Z

Działalność pomocnicza
związana z
ubezpieczeniami i
funduszami emerytalnorentowymi

Nazwa podklasy

66.21.Z
66.22.Z
66.29.Z

Opis zakresu podklasy
z wyłączeniem:
−usług faktoringu
dot. wyłącznie:
− usług faktoringu

dot. wyłącznie:
− działalności holdingów finansowych
dot. wyłącznie:
−działalności trustów, funduszów i
pozostałych instytucji finansowych
dot. wyłącznie:
− pośrednictwa finansowego związanego z
dystrybucją środków finansowych w inny
sposób niż poprzez udzielanie pożyczek,
kredytów
dot. wyłącznie:
−ubezpieczeń na życie
dot. wyłącznie:
− reasekuracji związanej z
ubezpieczeniami na życie
dot. wyłącznie:
−reasekuracji związanej z funduszami
emerytalnymi
z wyłączeniem:
− reasekuracji związanej z funduszami
emerytalnymi
dot. wyłącznie:
− ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia
na życie
dot. wyłącznie:
−reasekuracji związanej z
ubezpieczeniami innymi niż na życie

Zarządzanie rynkami
finansowymi
Działalność maklerska związana
z rynkiem papierów
wartościowych i towarów
giełdowych
Działalność związana
z zarządzaniem funduszami
Działalność maklerska związana
z rynkiem papierów
wartościowych i towarów
giełdowych
Pozostała działalność
wspomagająca usługi
finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
Działalność związana z oceną
ryzyka i szacowaniem
poniesionych strat
Działalność agentów i brokerów
ubezpieczeniowych
Pozostała działalność
wspomagająca ubezpieczenia
i fundusze emerytalne
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dot. wyłącznie:
−działalności kantorów wymiany walut
z wyłączeniem:
−działalności kantorów wymiany walut

dot. wyłącznie:
− działalności związanej z oceną ryzyka i
szacowaniem poniesionych strat
dot. wyłącznie:
− działalności agentów i brokerów
ubezpieczeniowych
z wyłączeniem:
− działalności związanej z oceną ryzyka i
szacowaniem poniesionych strat,
− działalności agentów i brokerów
ubezpieczeniowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA K
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI,
WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA A*
SEKCJA C*
SEKCJA F*
SEKCJA J*
SEKCJA K*
SEKCJA L
SEKCJA M*
SEKCJA N*
SEKCJA P*
SEKCJA S*

70.11.Z

Zagospodarowanie i
sprzedaż
nieruchomości na własny
rachunek

41.10.Z

Opis zakresu podklasy

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
BUDOWNICTWO
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
DZIAŁALNOŚC ZWIĄZANA Z OBSŁUGA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA
I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
EDUKACJA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja projektów
budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków

129

dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu budowy lub przygotowania
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
do sprzedaży

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

70.12.Z
70.20.Z
70.31.Z
70.32.Z

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

42.11.Z*

Roboty związane z budową dróg
i autostrad

42.12.Z*

Roboty związane z budową dróg
szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z*

Roboty związane z budową
mostów i tuneli

42.21.Z*

Roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych

42.22.Z*

Roboty związane z budową linii
telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

42.91.Z*

Roboty związane z budową
obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z*

Roboty związane z budową
pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane

dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub budowy
dróg i autostrad
dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub budowy
dróg szynowych i kolei podziemnej oraz
przejść podziemnych
dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub
budowy mostów i tuneli
dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub budowy
rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych
dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub
budowy rozdzielczych linii
elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych
dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub budowy
portów morskich i pozostałych obiektów
inżynierii wodnej
dot. wyłącznie:
−realizacji projektów inwestycyjnych na
własny rachunek obejmującej
przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania lub
budowy obiektów górniczych i
produkcyjnych, obiektów innych niż
budynki i pozostałych obiektów
inżynierskich

Kupno i sprzedaż
nieruchomości na własny
rachunek
Wynajem nieruchomości
na własny rachunek

68.10.Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek

68.20.Z

Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
Zarządzanie
nieruchomościami na
zlecenie

68.31.Z

Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
wykonywane na zlecenie

68.32.Z*
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dot. wyłącznie:
− kompleksowego zarządzania
nieruchomościami,
− działalności agencji zajmujących się
pobieraniem opłat za czynsz

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

81.10.Z*

Działalność pomocnicza
związana z utrzymaniem
porządku w budynkach

Wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych
i furgonetek
Wynajem i dzierżawa pozostałych dot. wyłącznie:
− wynajmu i dzierżawy samochodów
pojazdów samochodowych,
ciężarowych, ciągników drogowych i
z wyłączeniem motocykli

71.10.Z

Wynajem samochodów
osobowych

77.11.Z

71.21.Z

Wynajem pozostałych
środków transportu
lądowego

77.12.Z

77.39.Z*

71.22.Z
71.23.Z
71.31.Z
71.32.Z

Wynajem środków
transportu wodnego
Wynajem środków
transportu lotniczego
Wynajem maszyn
i urządzeń rolniczych
Wynajem maszyn i
urządzeń budowlanych

77.34.Z
77.35.Z*
77.31.Z
77.32.Z

77.39.Z*

71.33.Z
71.34.Z

71.40.Z

Wynajem maszyn
i urządzeń biurowych
i sprzętu komputerowego
Wynajem pozostałych
maszyn i urządzeń

77.33.Z

Wypożyczanie artykułów
użytku osobistego
i domowego

77.21.Z

77.39.Z*

77.22.Z

Wynajem i dzierżawa
pozostałych maszyn, urządzeń
oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Wynajem i dzierżawa środków
transportu wodnego
Wynajem i dzierżawa środków
transportu lotniczego
Wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń rolniczych
Wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń budowlanych

Wynajem i dzierżawa
pozostałych maszyn, urządzeń
oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń biurowych,
włączając komputery
Wynajem i dzierżawa
pozostałych maszyn, urządzeń
oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Wypożyczanie i dzierżawa
sprzętu rekreacyjnego i
sportowego
Wypożyczanie kaset wideo, płyt
CD, DVD itp.

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa
pozostałych artykułów użytku
osobistego i domowego

77.35.Z*

Wynajem i dzierżawa środków
transportu lotniczego
Działalność związana
z doradztwem w zakresie
informatyki
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

72.10.Z

Doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego

62.02.Z*

72.21.Z

Działalność edycyjna
w zakresie
oprogramowania

58.21.Z*

58.29.Z*

Działalność wydawnicza w
zakresie pozostałego
oprogramowania
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
− obsługi nieruchomości wykonywanej na
zlecenie, polegającej m.in. na:
sprzątaniu i utrzymaniu porządku w
budynkach, kontroli systemów
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
wykonywaniu drobnych napraw

innych pojazdów samochodowych
przeznaczonych do przewozu towarów
(> 3,5t), pojazdów kempingowych, bez
kierowcy
dot. wyłącznie:
− wynajmu pojazdów szynowych, motocykli,
bez kierowcy, przyczep kempingowych i
turystycznych oraz kontenerów i palet

dot. wyłącznie:
−wynajmu lub dzierżawy maszyn i
urządzeń budowlanych bez operatora
oraz rusztowań i platform roboczych, bez
ich wznoszenia i demontażu
dot. wyłącznie:
−
wynajmu
kontenerów mieszkalnych lub biurowych

dot. wyłącznie:
−wypożyczania lub dzierżawy sprzętu
rekreacyjnego i sportowego
dot. wyłącznie:
−wypożyczania kaset wideo, płyt CD,
DVD itp.
z wyłączeniem:
−wypożyczania lub dzierżawy sprzętu
rekreacyjnego i sportowego oraz
wypożyczania kaset wideo, płyt CD,
DVD itp.
dot. wyłącznie:
−wynajmu balonów bez załogi

dot. wyłącznie:
−działalności wydawniczej w zakresie gier
komputerowych
z wyłączeniem:
−działalności wydawniczej w zakresie
gier komputerowych

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

72.22.Z

Nazwa podklasy
Działalność w zakresie
oprogramowania,
pozostała

PKD-2007
Symbol
62.01.Z*

62.02.Z*

62.09.Z*
72.30.Z

Przetwarzanie danych

62.03.Z

63.11.Z*

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

z wyłączeniem:
−analizy systemowej potrzeb i problemów
użytkownika i doradzania rozwiązań
najkorzystniejszych z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia,
− instalowania oprogramowania
dot. wyłącznie:
Działalność związana z
doradztwem w zakresie
−analizy systemowej potrzeb i problemów
informatyki
użytkownika i doradzania rozwiązań
najkorzystniejszych z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia
Pozostała działalność usługowa w dot. wyłącznie:
−
instalowania
zakresie technologii
informatycznych i komputerowych oprogramowania
dot. wyłącznie:
Działalność związana z
zarządzaniem urządzeniami
−zarządzania urządzeniami
informatycznymi
informatycznymi
z wyłączeniem:
Przetwarzanie danych;
zarządzanie stronami
−zarządzania urządzeniami
internetowymi (hosting)
informatycznymi

Działalność związana z
oprogramowaniem

i podobna działalność

72.40.Z

Działalność związana z
bazami danych

58.11.Z*

Wydawanie książek

58.12.Z*

Wydawanie wykazów oraz list
(np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z*

Wydawanie gazet

58.14.Z*

Wydawanie czasopism
i pozostałych periodyków

58.19.Z*

Pozostała działalność
wydawnicza

58.21.Z*

Działalność wydawnicza w
zakresie gier komputerowych

132

dot. wyłącznie:
− publikowania książek w trybie Online
dot. wyłącznie:
−publikowania wykazów oraz list (np.
adresowych, telefonicznych) w trybie
Online
dot. wyłącznie:
−publikowania gazet w trybie Online
dot. wyłącznie:
−publikowania czasopism i pozostałych
periodyków w trybie Online
dot. wyłącznie:
−publikowania baz danych w trybie Online,
− pozostałej działalności wydawniczej w
trybie Online, gdzie indziej
niesklasyfikowanej
dot. wyłącznie:
−publikowania gier komputerowych w
trybie Online

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

58.29.Z*

Działalność wydawnicza w
zakresie pozostałego
oprogramowania

59.20.Z*

Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z*

Nadawanie programów
radiofonicznych

60.20.Z*

Nadawanie programów
telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych
Działalność związana z
oprogramowaniem

62.01.Z*
63.11.Z*

63.12.Z

Przetwarzanie danych;
zarządzanie stronami
internetowymi (hosting)
i podobna działalność
Działalność portali internetowych

Konserwacja i naprawa
maszyn biurowych,
księgujących i sprzętu
komputerowego

33.12.Z*

Naprawa i konserwacja maszyn

95.11.Z

72.60.Z

Działalność związana z
informatyką, pozostała

62.09.Z*

73.10.A

Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk matematycznofizycznych i astronomii
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk chemicznych

72.19.Z*

73.10.C

Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk o Ziemi

72.19.Z*

73.10.D

Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk biologicznych
i środowiska naturalnego
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk leśnych, rolniczych
i weterynaryjnych
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk medycznych
i farmacji
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk technicznych

72.19.Z*

Naprawa i konserwacja
komputerów i urządzeń
peryferyjnych
Pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii
informatycznych
i komputerowych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii

72.50.Z

73.10.B

73.10.E

73.10.F

73.10.G

72.19.Z*

72.19.Z*

72.19.Z*

72.11.Z
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−publikowania pozostałego
oprogramowania w trybie Online, z
wyłączeniem publikowania gier
komputerowych
dot. wyłącznie:
−
publikowania
(udostępniania) nagrań dźwiękowych w
trybie Online
dot. wyłącznie:
− nadawania programów radiowych przez
Internet
dot. wyłącznie:
−nadawania programów telewizyjnych
przez Internet
dot. wyłącznie:
− działalności związanej z projektowaniem
struktury i zawartości bazy danych
dot. wyłącznie:
− przechowywania danych,
− działalności związanej z bazami danych
dot. wyłącznie:
−działalności portali internetowych
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji maszyn
biurowych, księgujących oraz
fotokopiarek
dot. wyłącznie:
− naprawy i konserwacji sprzętu
komputerowego i urządzeń peryferyjnych

dot. wyłącznie:
−badań naukowych i prac rozwojowych w
zakresie biocybernetyki i inżynierii
medycznej

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
72.19.Z*

73.10.H

73.20.A
73.20.B
73.20.C

73.20.D

73.20.E

73.20.F
73.20.G

73.20.H

73.20.I

74.11.Z
74.12.Z
74.13.Z
74.14.A

Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych
i technicznych
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk ekonomicznych
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
nauk prawnych
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
filozofii, religioznawstwa
i teologii
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
językoznawstwa
i literaturoznawstwa
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
bibliotekarstwa
i informacji naukowotechnicznej
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
archeologii i historii
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
kulturoznawstwa i sztuk
pięknych
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
psychologii, socjologii
i pedagogiki
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
humanistycznych
i społecznych
Działalność prawnicza
Działalność rachunkowoksięgowa
Badanie rynku i opinii
publicznej
Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej
i zarządzania

72.19.Z*

72.20.Z*
72.20.Z*
72.20.Z*

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

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

72.20.Z*

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

72.20.Z*

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

72.20.Z*

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

72.20.Z*

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

69.10.Z
69.20.Z*

Działalność prawnicza
Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe
Badanie rynku i opinii publicznej

73.20.Z
02.40.Z*
70.21.Z

z wyłączeniem:
−badań naukowych i prac rozwojowych w
zakresie biocybernetyki i inżynierii
medycznej

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

72.20.Z*

72.20.Z*

Opis zakresu podklasy

Działalność usługowa związana
z leśnictwem
Stosunki międzyludzkie (public
relations) i komunikacja

70.22.Z*

Pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

74.90.Z*

Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
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dot. wyłącznie:
− doradztwa w zakresie zarządzania lasem
dot. wyłącznie:
−stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji
dot. wyłącznie:
− doradztwa i bezpośredniej pomocy dla
podmiotów gospodarczych i innych
jednostek, z wyłączeniem zarządzania i
kierowania przez osoby fizyczne
działalnością gospodarczą na podstawie
kontraktu
dot. wyłącznie:
− doradztwa w zakresie agronomii

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

74.14.B

74.15.Z

74.20.A

74.20.B
74.20.C

Nazwa podklasy

Zarządzanie i kierowanie
w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej

Działalność holdingów

Działalność w zakresie
projektowania
budowlanego,
urbanistycznego,
technologicznego

Działalność geologiczna,
poszukiwawczorozpoznawcza
Działalność geodezyjna
i kartograficzna

PKD-2007
Symbol
85.60.Z*

Działalność wspomagająca
edukację

69.20.Z*

Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe

70.22.Z*

Pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

64.20.Z*

Działalność holdingów
finansowych

70.10.Z

Działalność firm centralnych
(head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów
finansowych
Działalność w zakresie
architektury

71.11.Z

71.12.Z*

Działalność w zakresie inżynierii
i związane z nią doradztwo
techniczne

71.12.Z*

Działalność w zakresie inżynierii
i związane z nią doradztwo
techniczne
Działalność w zakresie inżynierii
i związane z nią doradztwo
techniczne
Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa i
techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Badania i analizy związane z
jakością żywności

71.12.Z*
74.90.Z*

74.30.Z

74.40.Z

Badania i analizy
techniczne

Reklama

Nazwa podklasy

71.20.A

71.20.B

Pozostałe badania i analizy
techniczne

73.11.Z

Działalność agencji
reklamowych
Pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele
reklamowe w radio i telewizji

73.12.A

73.12.B

Pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe
w mediach drukowanych

73.12.C

Pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele
reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−działalności usługowej wspomagającej
szkolnictwo
dot. wyłącznie:
−doradztwa i pomocy kierownictwu i/lub
wierzycielom niewypłacalnych
przedsiębiorstw i/lub działania jako
syndyk masy upadłościowej lub
powiernik w bankructwie
z wyłączeniem:
−doradztwa i pomocy kierownictwu i/lub
wierzycielom niewypłacalnych
przedsiębiorstw i/lub działania jako
syndyk masy upadłościowej lub
powiernik w bankructwie
dot. wyłącznie:
−działalności spółek holdingowych, które
poprzez posiadanie odpowiednich
udziałów (akcji) w innych spółkach
zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z
wyłączeniem zarządzania nimi
dot. wyłącznie:
−działalności firm centralnych,
− działalności holdingów innych niż
finansowe
dot. wyłącznie:
−projektowania architektonicznego i
doradztwa technicznego, z wyłączeniem
doradztwa prowadzonego przez
inżynierów
dot. wyłącznie:
− działalności w zakresie projektowania
budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego i doradztwa
inżynieryjnego

dot. wyłącznie:
−działalności geodezyjnej i kartograficznej
dot. wyłącznie:
− prognozowania pogody,
− działalności związanej z wykonywaniem
obmiarów budowlanych
dot. wyłącznie:
−badań i analiz związanych z jakością
żywności
z wyłączeniem:
−badań i analiz związanych z jakością
żywności
dot. wyłącznie:
−działalności agencji reklamowych
dot. wyłącznie:
−realizowania reklamy poprzez sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w
radio i telewizji
dot. wyłącznie:
−realizowania reklamy poprzez sprzedaż
miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
dot. wyłącznie:
−realizowania reklamy poprzez sprzedaż
czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet)

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
73.12.D

74.50.A

Działalność związana
z rekrutacją
i udostępnianiem
pracowników

78.10.Z*

78.20.Z
78.30.Z

74.50.B

74.60.Z

74.70.Z

74.85.Z

Pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele
reklamowe w pozostałych
mediach
Działalność związana
z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników
Działalność agencji pracy
tymczasowej
Pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−realizowania reklamy poprzez sprzedaż
czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
dot. wyłącznie:
−działalności związanej z wyszukiwaniem
miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
dot. wyłącznie:
−działalności agencji pracy tymczasowej
dot. wyłącznie:
−działalności związanej z udostępnianiem
pracowników oraz zarządzania zasobami
ludzkimi

Działalność
jednoosobowych
Jednoosobowe podmioty gospodarcze należy klasyfikować w
podmiotów gospodarczych
odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nie
prowadzących działalność
działalnością
gospodarczą wyłącznie na
rzecz jednego podmiotu
dot. wyłącznie:
Działalność
74.90.Z*
Pozostała działalność
− doradztwa związanego z
detektywistyczna
profesjonalna, naukowa
bezpieczeństwem
i ochroniarska
i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
dot. wyłącznie:
80.10.Z
Działalność ochroniarska,
z wyłączeniem obsługi
−działalności ochroniarskiej, z
systemów bezpieczeństwa
wyłączeniem obsługi systemów

Sprzątanie i czyszczenie
obiektów

80.20.Z*

Działalność ochroniarska w
zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa

80.30.Z

Działalność detektywistyczna

81.21.Z

Niespecjalistyczne sprzątanie
budynków i obiektów
przemysłowych
Specjalistyczne sprzątanie
budynków i obiektów
przemysłowych

81.22.Z

74.81.Z
74.82.Z

Nazwa podklasy

Działalność fotograficzna
Działalność związana
z pakowaniem
Działalność związana
z tłumaczeniami
i usługami sekretarskimi

81.29.Z*

Pozostałe sprzątanie

74.20.Z*
82.92.Z

Działalność fotograficzna
Działalność związana
z pakowaniem
Działalność związana
z tłumaczeniami
Działalność usługowa związana
z administracyjną obsługą biura

74.30.Z
82.11.Z
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bezpieczeństwa
dot. wyłącznie:
−działalności ochroniarskiej w zakresie
obsługi systemów bezpieczeństwa
dot. wyłącznie:
−działalności detektywistycznej
dot. wyłącznie:
−niespecjalistycznego sprzątania
budynków i obiektów przemysłowych
dot. wyłącznie:
−specjalistycznego sprzątania wewnątrz i
na zewnątrz budynków różnego typu,
−czyszczenia maszyn przemysłowych
dot. wyłącznie:
− mycia butelek,
− dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
budynków, statków, pociągów itp.,
−mycia m.in. pociągów, autobusów,
samolotów itp.,
−czyszczenia wewnątrz cystern i
tankowców

dot. wyłącznie:
−działalności związanej z tłumaczeniami
z wyłączeniem:
−działalności związanej z tłumaczeniami,
− pisania na maszynie, przepisywania
dokumentów, korekty tekstu oraz
wykonywania fotokopii,
− usług stenografii, stenotypii
− usług przyjmowania telefonów

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

82.19.Z*

Wykonywanie fotokopii,
przygotowywanie dokumentów i
pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca
prowadzenie biura
Pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność centrów
telefonicznych (call center)

82.99.Z*

74.86.Z
74.87.A

74.87.B

Działalność centrów
telefonicznych (call
center)
Działalność związana
z organizacją targów
i wystaw

82.20.Z
82.30.Z

Działalność związana z
organizacją targów, wystaw
i kongresów

Działalność komercyjna
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

59.20.Z*

Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych

63.99.Z

Pozostała działalność usługowa
w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−
pisania na maszynie,
przepisywania dokumentów, korekty
tekstu oraz wykonywania fotokopii
dot. wyłącznie:
− usług stenografii, stenotypii,
− usług przyjmowania telefonów

dot. wyłącznie:
− nabywania i rejestrowania praw
autorskich, z wyłączeniem filmu
dot. wyłącznie:
−udzielania informacji przez telefon,
wyszukiwania informacji wykonywanego
na zlecenie, dostarczania wycinków w
zakresie informacji i wycinków
prasowych itp.

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

74.10.Z

Działalność w zakresie
specjalistycznego projektowania

74.90.Z*

Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

77.40.Z

Dzierżawa własności
intelektualnej i podobnych
produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
Działalność świadczona przez
agencje inkasa i biura kredytowe

dot. wyłącznie:
−projektowania wzornictwa tkanin,
odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i innego
wzornictwa wyrobów, w tym artykułów
użytku osobistego i gospodarstwa
domowego,
−działalności projektantów graficznych i
dekoratorów wnętrz
dot. wyłącznie:
−pośrednictwa w interesach tj.
organizowania zaopatrzenia lub
sprzedaży dla małych i średnich firm, z
wyłączeniem pośrednictwa w handlu
nieruchomościami,
−działalności związanej z wyceną, z
wyłączeniem wyceny nieruchomości i
wyceny dla towarzystw
ubezpieczeniowych,
−działalności doradców, innych niż
doradców technicznych, inżynierów i ds.
zarządzania,
−działalności agentów lub agencji
występujących w imieniu indywidualnych
osób, w celu zaangażowania do filmu,
teatru czy innej działalności artystycznej
lub sportowej, do wydania książek,
nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk,
prac artystycznych i fotografii przez
wydawców, producentów itp.
dot. wyłącznie:
−dzierżawy własności intelektualnej i
podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
dot. wyłącznie:
−działalności świadczonej przez agencje
inkasa i biura kredytowe
dot. wyłącznie:
−działalności niezależnych licytatorów,

82.91.Z

82.99.Z*

SEKCJA L
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I
OBRONA NARODOWA;
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE I POWSZECHNE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

SEKCJA L
SEKCJA O
SEKCJA Q*
SEKCJA R*
SEKCJA N*

75.11.Z

Kierowanie
podstawowymi rodzajami
działalności publicznej

84.11.Z*

−działalności związanej z kuponami

/bonami premiowymi,
− odczytywania wskazań liczników wody i
elektryczności, gazomierzy

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA;
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ
I REKREACJĄ
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA
I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

Kierowanie podstawowymi
rodzajami działalności publicznej
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Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

75.12.Z

Kierowanie w zakresie
działalności społecznej

84.12.Z

75.13.Z

Kierowanie w zakresie
efektywności
gospodarowania
Działalność pomocnicza
na rzecz administracji
publicznej

84.13.Z

75.14.Z

75.21.Z

75.22.Z
75.23.Z
75.24.Z

75.25.Z
75.30.A
75.30.B

Sprawy zagraniczne

Obrona narodowa
Wymiar sprawiedliwości
Bezpieczeństwo
państwa, porządek
i bezpieczeństwo
publiczne
Ochrona przeciwpożarowa
Obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne
Powszechne
ubezpieczenie zdrowotne

Nazwa podklasy
Kierowanie w zakresie
działalności związanej z ochroną
zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami
społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych
Kierowanie w zakresie
efektywności gospodarowania

68.32.Z*

Zarządzanie nieruchomościami
wykonywane na zlecenie

81.10.Z*

Działalność pomocnicza
związana z utrzymaniem
porządku w budynkach

84.11.Z*

Kierowanie podstawowymi
rodzajami działalności publicznej

91.01.B*

Działalność archiwów

84.21.Z

Sprawy zagraniczne

88.99.Z*

Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

84.22.Z
84.23.Z
84.24.Z

Obrona narodowa
Wymiar sprawiedliwości
Bezpieczeństwo państwa,
porządek i bezpieczeństwo
publiczne

84.25.Z
84.30.Z*

Ochrona przeciwpożarowa
Obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
Obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne

84.30.Z*

SEKCJA M EDUKACJA

SEKCJA P*

80.10.A
80.10.B
80.10.C

85.10.Z
85.20.Z*
85.60.Z*

Wychowanie przedszkolne
Szkoły podstawowe
Działalność wspomagająca
edukację

85.31.A

Gimnazja

80.21.A

Przedszkola
Szkolnictwo podstawowe
Działalność edukacyjna
Zespołów szkół w
zakresie przedszkoli
i szkolnictwa
podstawowego
Szkolnictwo gimnazjalne

Opis zakresu podklasy

EDUKACJA
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dot. wyłącznie:
− zarządzania budynkami będącymi
własnością rządu lub zajmowanymi
przez instytucje rządowe
dot. wyłącznie:
− obsługi budynków będących własnością
rządu lub zajmowanych przez instytucje
rządowe
dot. wyłącznie:
−opracowywania i wdrażania ogólnych
założeń polityki personalnej
dot. wyłącznie:
−utrzymania i przechowywania zasobów
archiwów i kartotek rządowych
z wyłączeniem:
−programów pomocy międzynarodowej,
np. dla uchodźców, na rzecz walki z
głodem
dot. wyłącznie:
−programów pomocy międzynarodowej,
np. dla uchodźców, na rzecz walki z
głodem

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

80.21.B
80.21.C
80.21.D

80.22.A
80.22.B
80.22.C
80.22.D
80.22.E
80.22.F

80.22.G

80.30.A
80.30.B
80.30.C
80.30.D

80.41.Z
80.42.A

Nazwa podklasy
Szkoły artystyczne
niedające uprawnień
zawodowych
Szkolnictwo licealne
ogólnokształcące
Działalność edukacyjna
Zespołów szkół
w zakresie szkolnictwa
ogólnokształcącego
Szkolnictwo zasadnicze
zawodowe
Szkoły artystyczne
Szkolnictwo średnie
ogólnozawodowe
Szkolnictwo średnie
zawodowe
Placówki kształcenia
praktycznego dla
młodzieży
Szkolnictwo zawodowe
pozostałe

Działalność edukacyjna
Zespołów szkół w
zakresie szkolnictwa
zawodowego i
technicznego
Szkolnictwo policealne
i pomaturalne
Kolegia nauczycielskie
i nauczycielskie kolegia
języków obcych
Szkolnictwo wyższe
Działalność edukacyjna
Zespołów szkół w
zakresie szkolnictwa na
poziomie wyższym niż
średni, z wyłączeniem
szkolnictwa wyższego
Działalność szkół nauki
jazdy
Nauka języków obcych

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

85.20.Z*

Szkoły podstawowe

85.31.B

Licea ogólnokształcące

85.60.Z*

Działalność wspomagająca
edukację

85.32.B*

Zasadnicze szkoły zawodowe

85.32.A*
85.31.C

Technika
Licea profilowane

85.32.A*

Technika

85.32.B*

Zasadnicze szkoły zawodowe

85.32.B*

Zasadnicze szkoły zawodowe

85.32.C

Szkoły specjalne
przysposabiające do pracy

85.60.Z*

Działalność wspomagająca
edukację

85.41.Z

Szkoły policealne

85.42.A

Zakłady kształcenia nauczycieli
i kolegia pracowników służb
społecznych
Szkoły wyższe
Działalność wspomagająca
edukację

85.42.B
85.60.Z*

85.53.Z
85.59.A

Pozaszkolne formy edukacji
z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Nauka języków obcych
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Opis zakresu podklasy

z wyłączeniem:
−edukacji w trzyletnich szkołach
specjalnych przysposabiających do
pracy uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa potwierdzającego
przysposobienie do pracy
dot. wyłącznie:
−edukacji w trzyletnich szkołach
specjalnych przysposabiających do
pracy uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa potwierdzającego
przysposobienie do pracy

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

80.42.B

Kształcenie ustawiczne
dorosłych i pozostałe
formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane

85.32.A*

Technika

85.32.B*

Zasadnicze szkoły zawodowe

85.51.Z*

Pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji
artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

85.52.Z*
85.59.B

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−szkół zawodowych dla dorosłych poniżej
poziomu uniwersyteckiego, włączając
szkoły nauki jazdy dla zawodowych
kierowców,
−kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób,
które nie podlegają obowiązkowej
edukacji
dot. wyłącznie:
− szkół zawodowych dla dorosłych poniżej
poziomu uniwersyteckiego, włączając
szkoły nauki jazdy dla zawodowych
kierowców,
−kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób,
które nie podlegają obowiązkowej
edukacji
dot. wyłącznie:
−kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych
dot. wyłącznie:
−kursów i zajęć artystycznych
z wyłączeniem:
− szkół zawodowych dla dorosłych poniżej
poziomu uniwersyteckiego, włączając
szkoły nauki jazdy dla zawodowych
kierowców,
−kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób,
które nie podlegają obowiązkowej
edukacji,
−kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych,

−kursów i zajęć artystycznych

SEKCJA N
OCHRONA ZDROWIA I POMOC
SPOŁECZNA

SEKCJA M*

85.11.Z

86.10.Z

Szpitalnictwo

SEKCJA P*
SEKCJA Q*

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALANA, NAUKOWA
I TECHNICZNA
EDUKACJA
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Działalność szpitali
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dot. wyłącznie:
− działalności szpitali

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

85.12.Z

85.13.Z
85.14.A
85.14.B
85.14.C

85.14.D

Nazwa podklasy

Praktyka lekarska

Praktyka stomatologiczna
Działalność
fizjoterapeutyczna
Działalność ambulansów
wypadkowych
Działalność pielęgniarek
i położnych

Działalność
psychologiczna
i psychoterapeutyczna

PKD-2007
Symbol
87.20.Z*

Pomoc społeczna
z zakwaterowaniem dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

86.21.Z

Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z

Praktyka lekarska
specjalistyczna

86.23.Z
86.90.A

Praktyka lekarska dentystyczna
Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.B

Działalność pogotowia
ratunkowego
Praktyka pielęgniarek
i położnych

86.90.C

87.10.Z

Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem zapewniająca
opiekę pielęgniarską

87.30.Z*

Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
Działalność wspomagająca
edukację

85.60.Z*

86.90.E*

87.20.Z*

88.99.Z*

85.14.E

Działalność paramedyczna 86.90.D

87.20.Z*

85.14.F

85.20.Z

Działalność związana
z ochroną zdrowia
ludzkiego pozostała,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność
weterynaryjna

Nazwa podklasy

86.90.E*

75.00.Z

Pozostała działalność w
zakresie opieki zdrowotnej,
gdzie indziej niesklasyfikowanej
Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Działalność paramedyczna

Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Pozostała działalność w
zakresie opieki zdrowotnej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność weterynaryjna
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−działalności placówek innych niż
zarejestrowane szpitale, takich jak:
sanatoria, prewentoria, centra
rehabilitacyjne i tym podobne,
zapewniających pacjentom
zakwaterowanie i wyżywienie
dot. wyłącznie:
− konsultacji, diagnostyki i leczenia przez
lekarzy medycyny ogólnej
dot. wyłącznie:
− konsultacji, diagnostyki i leczenia przez
lekarzy specjalistów

z wyłączeniem:
−pomocy społecznej z zakwaterowaniem
zapewniającej opiekę pielęgniarską lub
minimalną opiekę pielęgniarską
realizowanej w domach pomocy społecznej
dot. wyłącznie:
−pomocy społecznej z zakwaterowaniem
zapewniającej opiekę pielęgniarską
realizowanej w domach pomocy
społecznej
dot. wyłącznie:
−pomocy społecznej z minimalną opieką
pielęgniarską realizowanej w domach
pomocy społecznej
dot. wyłącznie:
−działalności w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
dot. wyłącznie:
−działalności psychologów i
psychoterapeutów
dot. wyłącznie:
−działalności psychologów,
psychoterapeutów związanej z
diagnostyką i terapią zaburzeń
psychicznych w placówkach innych niż
szpitale i niezwiązanej z prowadzeniem
praktyki lekarskiej
dot. wyłącznie:
−działalności psychologów,
psychoterapeutów związanej z
diagnostyką i terapią zaburzeń
psychicznych w placówkach innych niż
szpitale i niezwiązanej z prowadzeniem
praktyki lekarskiej
z wyłączeniem:
−działalności paramedycznej świadczonej
osobom z zaburzeniami psychicznymi
dot. wyłącznie:
−działalności paramedycznej świadczonej
osobom z zaburzeniami psychicznymi

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

85.31.A

Całodobowa opieka
wychowawcza dla dzieci
i młodzieży
Pomoc społeczna
pozostała,
z zakwaterowaniem

87.90.Z*

Pozostała pomoc społeczna z
zakwaterowaniem

87.20.Z*

Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
Pozostała pomoc społeczna z
zakwaterowaniem

85.31.B

87.30.Z*

87.90.Z*

85.32.A
85.32.B

85.32.C

Żłobki
Poradnie
psychologicznopedagogiczne

Pomoc społeczna
pozostała, bez
zakwaterowania

88.91.Z
85.60.Z*

Opieka dzienna nad dziećmi
Działalność wspomagająca
edukację

88.99.Z*

Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

88.10.Z

Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób
w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

88.99.Z*

SEKCJA O
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
KOMUNALNA, SPOŁECZNA
I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA

Nazwa podklasy

SEKCJA E*
SEKCJA J*
SEKCJA M*
SEKCJA N*
SEKCJA P*
SEKCJA R*
SEKCJA S*

Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
−pomocy społecznej z zakwaterowaniem
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dot. wyłącznie:
−pomocy społecznej z zakwaterowaniem
dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
dot. wyłącznie:
− pomocy społecznej z zakwaterowaniem
dla osób o ograniczonej zdolności
radzenia sobie samemu
dot. wyłącznie:
−działalności w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
wspomagającej edukację
z wyłączeniem:
−działalności w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
wspomagającej edukację
dot. wyłącznie:
−pomocy społecznej bez zakwaterowania
dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
z wyłączeniem:
−pomocy społecznej bez zakwaterowania
dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALANA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
EDUKACJA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ
I REKREACJĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
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Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

90.01.Z
90.02.Z

Nazwa podklasy
Odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków
Gospodarowanie
odpadami

PKD-2007
Symbol
37.00.Z
38.11.Z*

38.12.Z*
38.21.Z*

38.22.Z*

90.03.Z

91.11.Z
91.12.Z
91.20.Z
91.31.Z
91.32.Z
91.33.Z

92.11.Z

Działalność sanitarna
i pokrewna

Działalność organizacji
komercyjnych
i pracodawców
Działalność organizacji
profesjonalnych
Działalność związków
zawodowych
Działalność organizacji
religijnych
Działalność organizacji
politycznych
Działalność pozostałych
organizacji członkowskich,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja filmów
i nagrań wideo

38.11.Z*

Nazwa podklasy
Odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków
Zbieranie odpadów innych niż
niebezpieczne
Zbieranie odpadów
niebezpiecznych
Obróbka i usuwanie odpadów
innych niż niebezpieczne

Przetwarzanie i
unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych
Zbieranie odpadów innych niż
niebezpieczne

39.00.Z

Działalność związana z
rekultywacją i pozostała
działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami

81.29.Z*

Pozostałe sprzątanie

94.11.Z

Działalność organizacji
komercyjnych i pracodawców

94.12.Z

Działalność organizacji
profesjonalnych
Działalność związków
zawodowych
Działalność organizacji
religijnych
Działalność organizacji
politycznych
Działalność pozostałych
organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana

94.20.Z
94.91.Z
94.92.Z
94.99.Z*

59.11.Z*

59.12.Z

Działalność związana z
produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
Działalność postprodukcyjna
związana z filmami, nagraniami
wideo i programami
telewizyjnymi
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Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
−zbierania odpadów innych niż
niebezpieczne
dot. wyłącznie:
−zbierania odpadów niebezpiecznych
dot. wyłącznie:
−przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów innych niż niebezpieczne,
− obróbki odpadów poprzez
kompostowanie
dot. wyłącznie:
−przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
dot. wyłącznie:
− opróżniania koszy na śmieci w miejscach
publicznych
dot. wyłącznie:
−odkażania gleby i wód gruntowych w
miejscu zanieczyszczenia lub poza nim,
przy zastosowaniu metod
mechanicznych, chemicznych lub
biologicznych,
−odkażania i czyszczenia wód
powierzchniowych w następstwie
zanieczyszczeń powstałych wskutek
gromadzenia się substancji szkodliwych
lub przez zastosowanie chemikaliów
dot. wyłącznie:
−zamiatania i czyszczenia ulic, dróg,
placów, rynków, publicznych ogrodów,
parków itp.,
−usuwania śniegu i lodu z arterii
komunikacyjnych i dróg kołowania,
włącznie z posypywaniem solą lub
piaskiem itp.,
−wynajmu przenośnych kabin
toaletowych.

dot. wyłącznie:
−produkcji filmów kinowych na taśmie
filmowej, wideo lub DVD
dot. wyłącznie:
−działalności postprodukcyjnej takiej jak:
montaż filmowy, wykonywanie napisów,
napisów końcowych, napisów
kodowanych, dubbing, grafiki
komputerowej, animacja i efekty
specjalne

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol
59.20.Z*

Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych
Działalność związana
z dystrybucją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych
Działalność związana
z projekcją filmów
Działalność związana
z produkcją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych
Działalność w zakresie nagrań
dźwiękowych i muzycznych

92.12.Z

Rozpowszechnianie
filmów i nagrań wideo

59.13.Z

92.13.Z

Projekcja filmów

59.14.Z

92.20.Z

Działalność radiowa
i telewizyjna

59.11.Z*
59.20.Z*

92.31.A

92.31.B

60.10.Z*

Nadawanie programów
radiofonicznych

60.20.Z*

Nadawanie programów
telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych
Działalność związana z
wystawianiem przedstawień
artystycznych
Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych

Działalność zespołów
teatralnych
dramatycznych
i lalkowych

90.01.Z*

Działalność zespołów
teatralnych muzycznych

90.01.Z*

90.02.Z*

90.02.Z*

92.31.C

Działalność filharmonii,
orkiestr, chórów

90.01.Z*
90.02.Z*

92.31.D

Działalność zespołów
pieśni i tańca

90.01.Z*

90.02.Z*

92.31.E
92.31.F

92.31.G

Działalność galerii i
90.04.Z*
salonów wystawienniczych
Działalność domów
90.04.Z*
i ośrodków kultury
Artystyczna i literacka
działalność twórcza,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

Nazwa podklasy

Działalność związana z
wystawianiem przedstawień
artystycznych
Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych
Działalność związana z
wystawianiem przedstawień
artystycznych
Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych
Działalność związana z
wystawianiem przedstawień
artystycznych
Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych
Działalność obiektów
kulturalnych
Działalność obiektów
kulturalnych

90.01.Z*

Działalność związana z
wystawianiem przedstawień
artystycznych

90.02.Z*

Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych
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Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
−działalności studiów nagrań
dźwiękowych

dot. wyłącznie:
−produkcji programów telewizyjnych
dot. wyłącznie:
−produkcji programów radiowych na
taśmie
dot. wyłącznie:
−nadawanie programów radiowych (z
wyłączeniem programów
abonamentowych lub płatnych) do
odbiorców transmitowanych za pomocą
sieci kablowej lub stacji satelitarnej
dot. wyłącznie:
−nadawanie programów telewizyjnych
ogólnodostępnych i abonamentowych
dot. wyłącznie:
−działalności zespołów teatralnych
dramatycznych i lalkowych
dot. wyłącznie:
−działalności wspomagającej działalność
teatralnych zespołów dramatycznych i
lalkowych
dot. wyłącznie:
−działalności zespołów teatralnych
muzycznych
dot. wyłącznie:
−działalności wspomagającej działalność
teatralnych zespołów muzycznych
dot. wyłącznie:
−działalności filharmonii, orkiestr, chórów
dot. wyłącznie:
−działalności wspomagającej działalność
filharmonii, orkiestr, chórów
dot. wyłącznie:
−działalności związanej z działalnością
zespołów pieśni i tańca
dot. wyłącznie:
−działalności wspomagającej działalność
zespołów pieśni i tańca

dot. wyłącznie:
− działalności indywidualnych aktorów,
tancerzy, muzyków, lektorów i
prezenterów
dot. wyłącznie:
−działalności indywidualnych reżyserów,
producentów, scenografów, projektantów
teatralnych dekoracji scenicznych,
maszynistów sceny, specjalistów od
oświetlenia sceny itd.

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

92.32.Z

Nazwa podklasy

Działalność obiektów
kulturalnych

PKD-2007
Symbol
90.03.Z*

Artystyczna i literacka
działalność twórcza

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych

90.02.Z*

92.33.Z
92.34.Z

Działalność wesołych
miasteczek i parków
rozrywki
Działalność rozrywkowa
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Nazwa podklasy

90.04.Z*

Działalność obiektów
kulturalnych

93.21.Z

Działalność wesołych
miasteczek i parków rozrywki

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Pozaszkolne formy edukacji
artystycznej

85.52.Z*

90.01.Z*
90.02.Z*

Działalność związana z
wystawianiem przedstawień
artystycznych
Działalność wspomagająca
wystawianie przedstawień
artystycznych

Opis zakresu podklasy
dot. wyłącznie:
− działalności indywidualnych artystów
takich jak: rzeźbiarze, malarze,
rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający
kwasoryt itp.,
−działalności indywidualnych pisarzy
wszystkich dziedzin
dot. wyłącznie:
− działalności agencji rozprowadzających
bilety do obiektów kulturalnych
z wyłączeniem:
− działalności agencji rozprowadzających
bilety do obiektów kulturalnych
−działalności sal koncertowych i
teatralnych oraz innych obiektów
kulturalnych
dot. wyłącznie:
−działalności sal koncertowych i
teatralnych oraz innych obiektów
kulturalnych

dot. wyłącznie:
− działalności agencji rozprowadzających
bilety na imprezy rozrywkowe
dot. wyłącznie:
−działalności szkół tańca i instruktorów
tańca
dot. wyłącznie:
−działalności cyrkowej
z wyłączeniem:
− działalności agencji rozprowadzających
bilety
−działalności szkół tańca i instruktorów
tańca,
−działalności cyrkowej,

−imprez dla dzieci, działalności rodeo,

92.40.Z

Działalność agencji
informacyjnych

93.29.Z*

Pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna

63.91.Z

Działalność agencji
informacyjnych
Działalność fotograficzna

74.20.Z*
90.03.Z*
92.51.A
92.51.B
92.51.C
92.52.A
92.52.B
92.53.Z

Działalność bibliotek
publicznych
Działalność bibliotek
innych niż publiczne
Działalność archiwów
Działalność muzeów
Ochrona zabytków

91.01.A*

Artystyczna i literacka
działalność twórcza
Działalność bibliotek

91.01.A*

Działalność bibliotek

91.01.B*
91.02.Z
91.03.Z

Działalność ogrodów
botanicznych
i zoologicznych oraz
naturalnych obszarów
i obiektów chronionej
przyrody

91.04.Z

Działalność archiwów
Działalność muzeów
Działalność historycznych miejsc
i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych
Działalność ogrodów
botanicznych i zoologicznych
oraz obszarów i obiektów
ochrony przyrody
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strzelnic, pokazów sztucznych ogni itp.
dot. wyłącznie:
−imprez dla dzieci, działalności rodeo,
strzelnic, pokazów sztucznych ogni itp.
dot. wyłącznie:
−działalności agencji informacyjnych
dot. wyłącznie:
−działalności fotografów prasowych
dot. wyłącznie:
−działalności niezależnych dziennikarzy

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

92.61.Z

Działalność stadionów
i pozostałych obiektów
sportowych
Działalność związana ze
sportem, pozostała

92.62.Z

PKD-2007
Symbol
93.11.Z

Działalność obiektów
sportowych

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

85.51.Z*

92.71.Z
92.72.Z

Działalność związana
z grami losowymi i
zakładami wzajemnymi
Działalność rekreacyjna
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Nazwa podklasy

93.12.Z

Działalność klubów sportowych

93.19.Z

Pozostała działalność związana
ze sportem

93.29.Z*

Pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność związana z grami
losowymi i zakładami
wzajemnymi
Działalność związana z
wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników
Pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna

92.00.Z
78.10.Z*
79.90.C*

93.29.Z*

Opis zakresu podklasy

dot. wyłącznie:
− działalności agencji rozprowadzających
bilety na imprezy sportowe
dot. wyłącznie:
−działalności szkół jazdy konnej i innych
szkółek sportowych,
−działalności prowadzonej na własny
rachunek przez profesjonalnych
instruktorów, nauczycieli i trenerów
sportowych
dot. wyłącznie:
− działalności klubów sportowych
z wyłączeniem:
−działalności agencji rozprowadzających
bilety na imprezy sportowe,
−działalności szkół jazdy konnej i innych
szkółek sportowych,
−działalności prowadzonej na własny
rachunek przez profesjonalnych
instruktorów, nauczycieli i trenerów
sportowych,
− działalności klubów sportowych,
− działalności przystani jachtowych
dot. wyłącznie:
− działalności przystani jachtowych

dot. wyłącznie:
− działalności biur i agencji castingowych
dot. wyłącznie:
−działalności agencji rozprowadzających
bilety na imprezy rekreacyjne
z wyłączeniem:
−działalności biur i agencji castingowych,

−działalności agencji rozprowadzających
bilety na imprezy rekreacyjne.

93.01.Z
93.02.Z
93.03.Z
93.04.Z

Pranie i czyszczenie
wyrobów włókienniczych
i futrzarskich
Fryzjerstwo i pozostałe
zabiegi kosmetyczne
Pogrzeby i działalność
pokrewna
Działalność związana
z poprawą kondycji
fizycznej

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów
włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi
kosmetyczne
Pogrzeby i działalność pokrewna

96.03.Z
85.51.Z*
93.13.Z

93.05.Z

Działalność usługowa
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
Działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z

Działalność usługowa związana
z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z*

Pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana
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dot. wyłącznie:
− szkoleń z zakresu jogi
dot. wyłącznie:
−działalności obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej
z wyłączeniem:
− szkoleń z zakresu jogi,
−działalności obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej

Tablica Nr 1
Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007
PKD-2004
Symbol

Nazwa podklasy

PKD-2007
Symbol

Nazwa podklasy

SEKCJA P
GOSPODARSTWA DOMOWE
ZATRUDNIAJĄCE
PRACOWNIKÓW

SEKCJA T

95.00.Z

97.00.Z

Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników

98.10.Z

Gospodarstwa domowe
produkujące wyroby na własne
potrzeby
Gospodarstwa domowe
świadczące usługi na własne
potrzeby

96.00.Z
97.00.Z

Gospodarstwa domowe
zatrudniające
pracowników
Gospodarstwa domowe
produkujące wyroby na
własne potrzeby
Gospodarstwa domowe
świadczące usługi na
własne potrzeby

98.20.Z

Opis zakresu podklasy

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW;
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I
ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

SEKCJA Q
ORGANIZACJE I ZESPOŁY
EKSTERYTORIALNE

SEKCJA U ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

99.00.Z

99.00.Z

Organizacje i zespoły
eksterytorialne

Organizacje i zespoły
eksterytorialne
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