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DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA
WSPARCIE W RAMACH 

RPO WL 2007-2013

1

01.1

nie

01.12 01.12.Z Uprawa ryŜu nie

nie

01.14 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej nie

01.15 01.15.Z Uprawa tytoniu nie

01.16 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych nie

01.19 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niŜ wieloletnie nie

01.2

01.21 01.21.Z Uprawa winogron nie

01.22 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych nie

01.23 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych nie

01.24 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych nie

nie

01.26 01.26.Z Uprawa drzew oleistych nie

01.27 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów nie

nie

01.29 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich nie

01.3 01.30 01.30.Z Rozmna Ŝanie ro ślin  nie

01.4

01.41 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego nie

01.42 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów nie

01.43 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych nie

01.44 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych nie

01.45 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz nie

01.46 01.46.Z Chów i hodowla świń nie

01.47 01.47.Z Chów i hodowla drobiu nie

01.49 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt nie

nie

nie

nie

01.63 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach nie

01.64 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnaŜania roślin nie

nie

2

02.1 02.10 02.10.Z Gospodarka le śna i pozostała działalno ść leśna, z wył ączeniem 
pozyskiwania produktów le śnych nie

02.2 02.20 02.20.Z Pozyskiwanie drewna  nie

02.3 02.30 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosn ących produktów le śnych, z wył ączeniem 
drewna 

nie

02.4 02.40 02.40.Z Działalno ść usługowa zwi ązana z leśnictwem nie
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03.1

03.11 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich nie

03.12 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych nie

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA  

RYBACTWO  

Rybołówstwo

SEKCJA A

01.11 01.11.Z Uprawa zbóŜ, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z 
wyłączeniem ryŜu

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZ ĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWĄ 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01.25 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Uprawa ro ślin wieloletnich  

Uprawy rolne inne ni Ŝ wieloletnie  

01.5 01.50 01.50.Z Uprawy rolne poł ączone z chowem i hodowl ą zwierz ąt (działalno ść 
mieszana)  

01.6

01.13 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 
bulwiastych 

01.28 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin 
wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Działalno ść usługowa wspomagaj ąca rolnictwo i nast ępująca po zbiorach 

Chów i hodowla zwierz ąt 

01.7 01.70 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierz ąt łownych, wł ączając działalno ść 
usługow ą 

01.62 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 
gospodarskich

01.61 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
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03.21 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 
morskich nie

03.22 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 
śródlądowych nie

5

05.1 05.10 05.10.Z Wydobywanie w ęgla kamiennego  
nie

10

10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu nie

10.12 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 
nie

10.13 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięska drobiowego nie

10.2 10.20 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mi ęczaków
nie

10.3

10.31 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
nie

10.32 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
nie

nie

10.4

10.41 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych nie

10.42 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
nie

10.5

10.51 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów nie

10.61 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóŜ z wył ączeniem: wytwarzanie 
zboŜowej Ŝywno ści 
śniadaniowej

10.62 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych nie

10.8

10.81 10.81.Z Produkcja cukru nie

10.84 10.84.Z Przodukcja przypraw dotyczy wył ącznie produkcji 
octu

dotyczy wył ącznie produkcji 
miodu sztucznego i 
karmelu, produkcji 

substytutów artykułów  
mlecznych i serowych

10.9

10.91 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich nie

10.92 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
nie

11

11.0

11.01 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi nie

11.02 11.02.Z Produkcja win gronowych nie

11.03 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
nie

11.04 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych nie

11.05 11.05.Z Produkcja piwa
nie

11.06 11.06.Z Produkcja słodu 
nie

Produkcja napojów

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodn ych  

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE       Nie dotyczy działania  1.6, 1.7, 2.4 A

WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I W ĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)  

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPO śYWCZYCH

SEKCJA B

03.2

SEKCJA C

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.1
Przetwarzanie i konserwowanie mi ęsa oraz produkcja wyrobów z mi ęsa

10.89 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spoŜywczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

Produkcja pozostałych artykułów spo Ŝywczych  

Wytwarzanie produktów przemiału zbó Ŝ, skrobi i wyrobów skrobiowych  

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich  

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia ro ślinnego i zwierz ęcego 

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  

10.6

10.39

PRODUKCJA NAPOJÓW  

Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierz ąt 
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12 12.0 12.00 12.00.Z
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH  nie

13

13.1 13.10

13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych nie

20

20.1

20.14 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
nie

20.6 20.60 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych nie

24

nie

24.2 24.20 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkni ętych i ł ączników, 
ze stali nie

24.32 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno nie

30.1

30.11 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających nie

33.15 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi z wył ączeniem:   
naprawa i konserwacja 

łodzi sportowych i 
wycieczkowych                    

35

35.14 35.14.Z Handel energią elektryczną nie

35.23 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym nie

45

45.11 45.11.Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek nie

45.19 45.19.Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli nie

45.31 45.31.Z SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli nie

nie

45.4 45.40 45.40.Z Sprzeda Ŝ hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i kons erwacja  
oraz sprzeda Ŝ hurtowa i detaliczna cz ęści i akcesoriów do nich

z wył ączeniem:      
naprawa i konserwacja 

motocykli

46.1

46.11 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą płodów rolnych, Ŝywych 
zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów nie

Przygotowanie i prz ędzenie włókien tekstylnych  

35.2

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOC HODOWYCH, WŁĄCZAJĄC 
MOTOCYKLE - Nie dotyczy działania 2.4A i 1.7 

46

45.32 45.32.Z SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli

45.3

45.1

                              PRODUKCJA WYROBÓW TEK STYLNYCH           Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A

24.10.Z Produkcja surówki, Ŝelazostopów, Ŝeliwa i stali oraz wyrobów 
hutniczych

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZ ĘTU TRANSPORTOWEGO  Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wst ępnej obróbce

 35.1

SEKCJA D

33

33.1

30

Produkcja statków i łodzi

          PRODUKCJA METALI  Nie dotyczy działania 1 .6, 1.7, 2.4 A

24.3

24.1 24.10

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZ ĄDZEŃ  Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4 A

                    PRODUKCJA CHEMILKALIÓW I WYROBÓ W CHEMICZNYCH   Nie dotyczy działania 1.6, 1.7, 2.4  A

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozow i zwi ązków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku synte tycznego 
w formach podstawowych

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel ener gią elektryczn ą

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urz ądzeń

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I 
POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 
KLIMATYZACYJNYCH

Sprzeda Ŝ hurtowa realizowana na zlecenie

Sprzeda Ŝ hurtowa i detaliczna  części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wył ączeniem motocykli

Sprzeda Ŝ hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wył ączeniem motocykli

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel pa liwami gazowymi w systemie sieciowym  

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY  POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO WYCH 

SEKCJA G
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46.12 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych nie

46.13 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą drewna i materiałów 
budowlanych

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

46.2

nie

46.22 46.22.Z SprzedaŜ hurtowa kwiatów i roślin nie

46.23 46.23.Z SprzedaŜ hurtowa Ŝywych zwierząt nie

46.24 46.24.Z SprzedaŜ hurtowa skór nie

46.31 46.31.Z SprzedaŜ hurtowa owoców i warzyw nie

46.32 46.32.Z SprzedaŜ hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa nie

46.33 46.33.Z SprzedaŜ hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów 
jadalnych

nie

46.34 SprzedaŜ hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych nie

46.34.A SprzedaŜ hurtowa napojów alkoholowych nie

46.34.B SprzedaŜ hurtowa napojów bezalkoholowych nie

46.35 46.35.Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów tytoniowych nie

46.36 46.36.Z SprzedaŜ hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich nie

46.37 46.37.Z SprzedaŜ hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw nie

46.38 46.38.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałej Ŝywności, włączając ryby, skorupiaki i 
mięczaki nie

46.39 46.39.Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana Ŝywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych nie

46.4

46.41 46.41.Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów tekstylnych nie

46.42 46.42.Z SprzedaŜ hurtowa odzieŜy i obuwia nie

nie

46.44 46.44.Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz 
środków czyszczących nie

46.45 46.45.Z SprzedaŜ hurtowa perfum i kosmetyków nie

46.46 46.46.Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych nie

46.47 46.47.Z SprzedaŜ hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego nie

46.48 46.48.Z SprzedaŜ hurtowa zegarków, zegarów i biŜuterii nie

46.49 46.49.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych artykułów uŜytku domowego nie

46.5

46.51 46.51.Z SprzedaŜ hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
nie

46.52 46.52.Z SprzedaŜ hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz 
części do niego nie

46.6

46.61 46.61.Z SprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego 
wyposaŜenia nie

46.62 46.62.Z SprzedaŜ hurtowa obrabiarek nie

nie

nie

46.15 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą mebli, artykułów 
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Sprzeda Ŝ hurtowa maszyn, urz ądzeń i dodatkowego wyposa Ŝenia

Sprzeda Ŝ hurtowa narz ędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

Sprzeda Ŝ hurtowa artykułów u Ŝytku domowego

Sprzeda Ŝ hurtowa Ŝywno ści, napojów i wyrobów tytoniowych

Sprzeda Ŝ hurtowa płodów rolnych i Ŝywych zwierz ąt

46.19 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego rodzaju

46.21 46.21.Z SprzedaŜ hurtowa zboŜa, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla 
zwierząt

46.14 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń 
przemysłowych, statków i samolotów

46.3

46.18 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych 
określonych towarów 

46.16 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą wyrobów tekstylnych, 
odzieŜy, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą Ŝywności, napojów i 
wyrobów tytoniowych 

SprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów uŜytku domowego 46.43 46.43.Z

46.63 46.63.Z SprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie 
oraz inŜynierii lądowej i wodnej

46.64 46.64.Z SprzedaŜ hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do 
szycia i maszyn dziewiarskich 
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46.65 46.65.Z SprzedaŜ hurtowa mebli biurowych nie

46.66 46.66.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych nie

46.69 46.69.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń nie

46.7

nie

46.72 46.72.Z SprzedaŜ hurtowa metali i rud metali nie

nie

46.74 46.74.Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 
wyposaŜenia hydraulicznego i grzejnego nie

46.75 46.75.Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych nie

46.76 46.76.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów nie

46.77 46.77.Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu nie

46.9 46.90 46.90.Z Sprzeda Ŝ hurtowa niewyspecjalizowana nie

nie

nie

47.21 47.21.Z SprzedaŜ detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach nie

47.22 47.22.Z SprzedaŜ detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.23 47.23.Z SprzedaŜ detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.24 47.24.Z SprzedaŜ detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie

47.25 47.25.Z SprzedaŜ detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach nie

47.26 47.26.Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.29 47.29.Z SprzedaŜ detaliczna pozostałej Ŝywności prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.3 47.30 47.30.Z Sprzeda Ŝ detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacja ch paliw
nie

47.4

47.41 47.41.Z SprzedaŜ detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie

47.42 47.42.Z SprzedaŜ detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.43 47.43.Z SprzedaŜ detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.51 47.51.Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.52 47.52.Z SprzedaŜ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie

47.53 47.53.Z SprzedaŜ detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych 
oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie

nie

nie

nie

47.62 47.62.Z SprzedaŜ detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

nie

46.73 46.73.Z SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŜenia 
sanitarnego

46.71 46.71.Z SprzedaŜ hurtowa paliw i produktów pochodnych

Pozostała wyspecjalizowana sprzeda Ŝ hurtowa 

47.11 47.11.Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 
przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19 47.19.Z Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach

47

47.1

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁ ĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  

Sprzeda Ŝ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych skle pach

47.2

47.54 47.54.Z

Sprzeda Ŝ detaliczna narz ędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prow adzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzeda Ŝ detaliczna Ŝywno ści, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wysp ecjalizowanych sklepach

SprzedaŜ detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59 47.59.Z SprzedaŜ detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 
artykułów uŜytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63 47.63.Z

47.6

47.61 47.61.Z SprzedaŜ detaliczna ksiąŜek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzeda Ŝ detaliczna wyrobów zwi ązanych z kultur ą i rekreacj ą prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

SprzedaŜ detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach
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47.64 47.64.Z SprzedaŜ detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.65 47.65.Z SprzedaŜ detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach nie

47.7

47.71 47.71.Z SprzedaŜ detaliczna odzieŜy prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
nie

47.72 47.72.Z SprzedaŜ detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.73 47.73.Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.74 47.74.Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach nie

nie

47.76 47.76.Z SprzedaŜ detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, Ŝywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

nie

47.77 47.77.Z SprzedaŜ detaliczna zegarków, zegarów i biŜuterii prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.78 47.78.Z SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

47.79 47.79.Z SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜywanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach nie

nie

nie

47.89 47.89.Z SprzedaŜ detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach nie

nie

nie

64

64.1

64.11 64.11.Z Działalność banku centralnego nie

64.19 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pienięŜne nie

64.2 64.20 64.20.Z Działalno ść holdingów finansowych nie

64.3
64.30 64.30.Z Działalno ść trustów, funduszów i podobnych instytucji finansow ych nie

64.91 64.91.Z Leasing finansowy nie

65.1

65.11 65.11.Z Ubezpieczenia na Ŝycie nie

65.12 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe nie

65.2 65.20 65.20.Z Reasekuracja nie

65.3 65.30 65.30.Z Fundusze emerytalne nie

66.11 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi nie

nie

66.19 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych nie

66.2

66.21 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat nie

DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

FINANSOWA DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH  

UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALN E, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

DZIAŁALNO ŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE E MERYTALNE

Działalno ść wspomagaj ąca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

Działalno ść wspomagaj ąca usługi finansowe, z wył ączeniem ubezpiecze ń i funduszów emerytalnych

Ubezpieczenia

Pośrednictwo pieni ęŜne

SEKCJA K

64.9

66.1

66.12 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i 
towarów giełdowych 

65

66

Pozostała finansowa działalno ść usługowa, z wył ączeniem ubezpiecze ń i funduszów emerytalnych 

47.75 47.75.Z SprzedaŜ detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach

47.82 47.82.Z SprzedaŜ detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieŜy i obuwia prowadzona na 
straganach i targowiskach

47.8

47.81 47.81.Z SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
prowadzona na straganach i targowiskach

Sprzeda Ŝ detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

Sprzeda Ŝ detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspec jalizowanych sklepach

47.99 47.99.Z Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami

47.91 47.91.Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub 
Internet
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66.22 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych nie

66.29 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
nie

66.3 66.30 66.30.Z Działalno ść związana z zarządzaniem funduszami nie


