
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 715/2010 

z dnia 10 sierpnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie dostosowań wynikających ze zmian 
wprowadzonych w klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej NACE Revision 2 

i klasyfikacji statystycznej produktów według działalności (CPA) w rachunkach narodowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 
25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu 
rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ( 1 ), 
w szczególności jego art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Wprowadzenie uaktualnionego systemu klasyfikacji jest 
głównym elementem trwających starań Komisji na 
rzecz utrzymania adekwatności statystyki europejskiej, 
poprzez uwzględnienie postępu technicznego 
i strukturalnych zmian w gospodarce. 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE 
Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie 
określonych dziedzin statystycznych ( 2 ) wprowadziło 
zmienioną klasyfikację statystyczną działalności gospo
darczej o nazwie NACE Revision 2 (zwaną dalej „NACE 
Rev. 2”). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
nową klasyfikację statystyczną produktów według dzia 

łalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3696/93 ( 3 ) wprowadziło zmienioną klasyfikację staty
styczną produktów według działalności (zwaną dalej 
„CPA 2008”). 

(4) Rozporządzenie (WE) nr 2223/96 ustanawiające euro
pejski system rachunków z 1995 r. (zwany dalej „ESA 
95”) określa metodologię wspólnych standardów, defi
nicji, klasyfikacji i zasad rachunkowości przy sporzą
dzaniu rachunków państw członkowskich. 

(5) Ustanowienie zmienionej klasyfikacji statystycznej dzia 
łalności gospodarczej oraz zmienionej klasyfikacji staty
stycznej produktów według działalności wymaga zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 2223/96. 

(6) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Statystyki 
Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, ustano
wionym decyzją 2006/856/WE ( 4 ). 

(7) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Europejskiego 
Systemu Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) termin „NACE Rev. 1” zastępuje się terminem „NACE Rev. 
2” w całym tekście z wyjątkiem ust. 8.153; 

2) w ust. 2.34 tekst „dział 70” zastępuje się tekstem „dział 
68”;
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( 1 ) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65. 
( 4 ) Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21.



3) tekst przypisu 1 do ust. 2.103 zastępuje się tekstem „NACE 
Rev. 2: klasyfikacja statystyczna działalności gospodarczej 
we Wspólnocie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji 
działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 3037/90 oraz niektóre 
rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin staty
stycznych”; 

4) w przypisie 2 do ust. 2.106 tekst „ISIC Rev. 3” zastępuje się 
tekstem „ISIC Rev. 4”; 

5) tekst przypisu do ust. 2.118 otrzymuje brzmienie: „CPA: 
klasyfikacja statystyczna produktów według działalności 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 451/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustana
wiającym nową klasyfikację statystyczną produktów według 
działalności (CPA) i uchylającym rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93”; 

6) w załączniku 7.1 do rozdziału 7 definicja pozycji „Środki 
transportu (AN.11131)” otrzymuje brzmienie: „Urządzenia 
do przemieszczania ludzi i obiektów. Przykłady obejmują 
produkty (poza częściami zamiennymi) włączone do 
działów 29 i 30 CPA (1), takie jak pojazdy samochodowe, 
przyczepy i naczepy, statki, lokomotywy kolejowe 
i tramwajowe oraz tabor szynowy, statki powietrzne 
i kosmiczne, motocykle, rowery itp.”; 

7) w załączniku 7.1 do rozdziału 7 definicja pozycji „Pozos
tałe maszyny i urządzenia (AN.11132)” otrzymuje 
brzmienie: „Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfi
kowane. Przykłady obejmują produkty (poza częściami 
zamiennymi, usługami montażu, naprawami 
i konserwacjami) włączone do grup CPA: 28.1, maszyny 
ogólnego przeznaczenia; 28.2, pozostałe maszyny ogól
nego przeznaczenia; 28.3, maszyny dla rolnictwa 
i leśnictwa; 28.4, maszyny i narzędzia mechaniczne; 28.9, 
pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia; 26.2, 
komputery i urządzenia peryferyjne; 26.3, sprzęt 
(tele)komunikacyjny; 26.4, elektroniczny sprzęt powszech
nego użytku; 26.5, instrumenty i przyrządy pomiarowe, 
kontrolne i nawigacyjne; zegarki i zegary; 26.6, urządzenia 
napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny 
i elektroterapeutyczny; 26.7, instrumenty optyczne 
i sprzęt fotograficzny; a także do działu 27 CPA, urzą
dzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa 
domowego. Innymi przykładami są produkty (poza 
częściami zamiennymi, usługami montażu, naprawami 
i konserwacjami) włączone do podkategorii 20.13.14 
CPA, sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do 
reaktorów jądrowych; do działu 31 CPA, meble; do grup 
CPA: 32.2, instrumenty muzyczne; 32.3, sprzęt sportowy; 
i 25.3, wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów central
nego ogrzewania gorącą wodą”; 

8) tekst przypisu 1 do załącznika 7.1 do rozdziału 7 otrzy
muje brzmienie: „Klasyfikacja statystyczna produktów 
według działalności (CPA)”; 

9) w załączniku II w ust. 7 tekst „klasa 70.20 »Wynajem 
nieruchomości na własny rachunek«” zastępuje się tekstem 
„klasa 68.20 »Wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi«”, „dział 71 »Wynajem 
maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypoży
czanie artykułów użytku osobistego i domowego«” zastę
puje się tekstem „dział 77 »Wynajem i dzierżawa«”, a tekst 
„klasa 60.24” zastępuje się tekstem „klasa 49.41”; 

10) w załączniku II w ust. 11 tekst „klasa 65.21” zastępuje się 
tekstem „klasa 64.91”; 

11) w załączniku II w ust. 14 tekst „klasa 65.22” zastępuje się 
tekstem „klasa 64.92”; 

12) w załączniku III w ust. 14 tekst „klasa 75.30” zastępuje się 
tekstem „klasa 84.30”; 

13) w załączniku III w ust. 17 tekst „klasa 66.02” zastępuje się 
tekstem „klasa 65.30”; 

14) w załączniku III w ust. 32 tekst „klasa 66.01” zastępuje się 
tekstem „klasa 65.11”; 

15) w załączniku III w ust. 37 tekst „klasa 66.03” zastępuje się 
tekstem „klasa 65.12”; 

16) w załączniku III w ust. 41 tekst „klasa 67.20” zastępuje się 
tekstem „grupa 66.2”; 

17) w tabeli 8.22 jej tytuł „GAŁĘZIE PRZEMYSŁU (według 
sekcji NACE)” zastępuje się tekstem „GAŁĘZIE PRZEMYSŁU 
(według sekcji NACE Rev. 1)”; 

18) w załączniku IV tytuł sekcji „GRUPOWANIE 
I KODOWANIE GAŁĘZI (A), PRODUKTÓW (P) ORAZ 
INWESTYCJI (NAKŁADÓW NA ŚRODKI TRWAŁE) (PI)” 
otrzymuje następujące brzmienie: „GRUPOWANIE 
I KODOWANIE GAŁĘZI (A*), PRODUKTÓW (P*) ORAZ 
ŚRODKÓW TRWAŁYCH (NAKŁADÓW NA ŚRODKI 
TRWAŁE) (AN)”; 

19) w załączniku IV następujący po tytule tekst: „GRUPO
WANIE I KODOWANIE GAŁĘZI (A), PRODUKTÓW (P) 
ORAZ INWESTYCJI (NAKŁADÓW NA ŚRODKI TRWAŁE) 
(PI)” zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia; 

20) w załączniku B tekst „A3” zastępuje się tekstem „A*3”, tekst 
„A6” zastępuje się tekstem „A*10”, tekst „A6†” zastępuje się 
tekstem „A*10”, tekst „A17” zastępuje się tekstem „A*21”, 
tekst „A31” zastępuje się tekstem „A*38”, a tekst „A60” 
zastępuje się tekstem „A*64” w całym tekście załącznika;
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21) w załączniku B w tabeli „Przegląd tabel”: 

— skreśla się sekcje zawierające odniesienie do tabel 15 i 16: 

15 Tablica podaży w cenach bazowych, łącznie z przejściem 
na ceny nabycia, A60 * P60 

36 2007 od 2000 

16 Tablica wykorzystania w cenach nabycia, A60 * P60 36 2007 od 2000 

i zastępuje sekcjami w brzmieniu: 

15 Tablica podaży w cenach bazowych, łącznie z przejściem 
na ceny nabycia 

36 2007 od 2000 

16 Tablica wykorzystania w cenach nabycia 36 2007 od 2000 

— skreśla się sekcje zawierające odniesienie do tabel 17, 18 i 19: 

17 Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych 
w cenach bazowych, P60 * P60, co pięć lat 

36 2008 od 2000 

18 Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla 
produkcji globalnej krajowej w cenach bazowych, P60 * 
P60, co pięć lat 

36 2008 od 2000 

19 Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla 
importu w cenach bazowych, P60 * P60, co pięć lat 

36 2008 od 2000 

i zastępuje sekcjami w brzmieniu: 

17 Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych 
w cenach bazowych, co pięć lat 

36 2008 od 2000 

18 Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla 
produkcji globalnej krajowej w cenach bazowych, co pięć 
lat 

36 2008 od 2000 

19 Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla 
importu w cenach bazowych, co pięć lat 

36 2008 od 2000 

22) w załączniku B tekst „n = 60” zastępuje się tekstem „n = 64”, a tekst „m = 60” zastępuje się tekstem „m 
= 64” w całym tekście załącznika; 

23) w załączniku B tabela 10 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 10 – Tablice według rodzajów działalności i według regionów (NUTS II) 

Kod Lista zmiennych Podział (1) 

B1.g 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowych (ceny bieżące) A*10 

D.1 2. Wynagrodzenia pracownicze (ceny bieżące) A*10 

P.51 3. Nakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące) A*10 

4. Zatrudnienie w tysiącach osób i w tysiącach przepracowanych godzin 

ETO — Ogółem A*10 

EEM — Pracownicy A*10”;
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24) w załączniku B tabela 12 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 12 – Tablice według rodzajów działalności i według regionów (NUTS III) 

Kod Lista zmiennych Podział 

B1.g 1. Wartość dodana brutto w cenach bazowych (ceny bieżące) A*10 

2. Zatrudnienie (w tysiącach osób) 

ETO — Ogółem A*10 

EEM — Pracownicy A*10”; 

25) w załączniku B w tabelach 15 i 16 tekst „Produkty (CPA)” zastępuje się tekstem „Produkty (P*64)”, 
a tekst „Gałęzie (NACE A60)” zastępuje się tekstem „Gałęzie (A*64)”; 

26) w załączniku B w tabelach 17, 18 i 19 tekst „Produkty” zastępuje się tekstem „Produkty (P*64)”; 

27) w załączniku B w sekcji „Odstępstwa według państw członkowskich”: 

— Bułgaria: Tabela 2.1 „Odstępstwa od tablic”: skreśla się następujące odniesienie do tabeli 22: 

22 Wszystkie zmienne Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2008 r. 2005 2008 

Lata 2000-2004: pierwsze przekazanie 
w 2010 r. 

2000-2004 2010 

Lata 1998-1999: pierwsze przekazanie 
w 2011 r. 

1998-1999 2011 

Lata 1995-1997: nie przekazuje się 1995-1997 Nie przeka
zuje się 

i zastępuje sekcją w brzmieniu: 

22 Wszystkie zmienne Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2008 r. 2005 2008 

Lata 2000–2004: pierwsze przekazanie 
w 2010 r. 

2000–2004 2010 

Lata 1995–1999: nie przekazuje się 1995–1999 Nie przeka
zuje się 

— Bułgaria: Tabela 2.2 „Odstępstwa od jednolitych zmiennych/sektorów w tabelach”: skreśla się nastę
pujące odniesienie do tabeli 10: 

10 Nakłady brutto na środki 
trwałe (P.51) 

Lata 2005-2006: pierwsze przekazanie 
w 2009 r. 

2005-2006 2009 

Lata 2000-2004: pierwsze przekazanie 
w 2011 r. 

2000-2004 2011 

Lata 1998-1999: pierwsze przekazanie 
w 2012 r. 

1998-1999 2012 

Lata 1995-1997: nie przekazuje się 1995-1997 Nie przeka
zuje się
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i zastępuje sekcją w brzmieniu: 

10 Nakłady brutto na środki 
trwałe (P.51) 

Lata 2005–2006: pierwsze przekazanie 
w 2009 r. 

2005–2006 2009 

Lata 2000–2004: pierwsze przekazanie 
w 2011 r. 

2000–2004 2011 

Rok 1999: pierwsze przekazanie w 2012 r. 1999 2012 

Lata 1995–1998: nie przekazuje się 1995–1998 Nie przeka
zuje się 

— Grecja: Tabela 7.2 „Odstępstwa od jednolitych zmiennych/sektorów w tabelach”: skreśla się nastę
pujące odniesienie do tabeli 1: 

1 Zatrudnienie – dane 
kwartalne 

Lata 1990-1994: pierwsze przekazanie 
w 2011 r. 

1990-1994 2011 

i zastępuje sekcją w brzmieniu: 

1 Zatrudnienie – dane 
kwartalne – ogółem 

Lata 1990–1994: pierwsze przekazanie 
w 2011 r. 

1990–1994 2011 

Zatrudnienie – dane 
kwartalne – według gałęzi 

Lata 1990–1994: nie przekazuje się 1990–1994 Nie przeka
zuje się 

— Francja: Tabela 9.1 „Odstępstwa od tablic”: skreśla się następujące odniesienie do tabeli 3: 

3 Wszystkie zmienne: 
podział według rodzajów 
działalności A31, A60 

Lata 1980-1998: pierwsze przekazanie 
w 2011 r. 

1980-1998 2011 

i zastępuje sekcją w brzmieniu: 

3 Wszystkie zmienne 
z wyjątkiem ludności, 
zatrudnienia, wynagro
dzeń pracowniczych: 
podział według rodzajów 
działalności A*38, A*64 

Lata 1995–1998: pierwsze przekazanie 
w 2012 r. 

1995–1998 2012 

Lata 1980–1994: nie przekazuje się 1980–1994 Nie przeka
zuje się 

— Niderlandy: Tabela 18.2 „Odstępstwa od jednolitych zmiennych/sektorów w tabelach”: skreśla się 
następujące odniesienie do tabeli 1: 

1 Zatrudnienie i osoby 
pracujące na własny 
rachunek w krajowych 
jednostkach produkcyj
nych: rodzaje działalności 
J-K oraz L-P, osoby - 
dane roczne 

Lata 1980-1986: nie przekazuje się 1980-1986 Nie przeka
zuje się 

i zastępuje sekcją w brzmieniu: 

1 Zatrudnienie i osoby 
pracujące na własny 
rachunek w krajowych 
jednostkach produkcyj
nych: rodzaje działalności 
K-L oraz O-T, osoby - 
dane roczne 

Lata 1980–1986: nie przekazuje się 1980–1986 Nie przeka
zuje się
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— Niderlandy: Tabela 18.2 „Odstępstwa od jednolitych zmiennych/sektorów w tabelach”: skreśla się 
następujące odniesienia do tabeli 3: 

3 Ceny bieżące: 

Zmienne P.1, P.2, B.1G, D.29- 
D.39, D.1, D.11 w odniesieniu do 
rodzajów działalności B, DC_DD, 
DI, DN 

Lata 1980-1986: nie przekazuje 
się 

1980-1986 Nie przeka
zuje się 

Zmienne B.2N+B.3N w odniesieniu 
do rodzajów działalności B, 
CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, 
DH, DO 

Lata 1980-1986: nie przekazuje 
się 

1980-1986 Nie przeka
zuje się 

3 Ceny roku poprzedniego 
i nawiązania łańcuchowe: 

Zmienne B.1G w odniesieniu do 
rodzajów działalności B, CA_CB, 
DB_DE, DH_DN, J_K, O_P 

Lata 1980-1987: nie przekazuje 
się 

1980-1987 Nie przeka
zuje się 

Zmienna K.1 w odniesieniu do 
rodzajów działalności B, CA_CB, 
DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O 

Lata 1980-1995: nie przekazuje 
się 

1980-1995 Nie przeka
zuje się 

3 Ceny bieżące: 

Zmienne P.5, P.52, P.53 podział 
według rodzajów działalności 

Lata 1980-1994: nie przekazuje 
się 

1980-1994 Nie przeka
zuje się 

Zmienna P.51 w odniesieniu do 
rodzajów działalności B, CA_CB, 
DC_DD, DI 

Lata 1980-1986: nie przekazuje 
się 

1980-1986 Nie przeka
zuje się 

3 Ceny roku poprzedniego 
i nawiązania łańcuchowe: 

Zmienne P.5, P.52, P.53 Lata 1980-1987: nie przekazuje 
się 

1980-1987 Nie przeka
zuje się 

Zmienne P.5, P.52, P.53 podział 
według rodzajów działalności 

Lata 1988-1995: nie przekazuje 
się 

1988-1995 Nie przeka
zuje się 

Zmienna P.51 w odniesieniu do 
rodzajów działalności B, CA_CB, 
DC_DD, DI 

Lata 1980-1987: nie przekazuje 
się 

1980-1987 Nie przeka
zuje się 

i zastępuje sekcjami w brzmieniu: 

3 Ceny bieżące: 

Zmienne P.1, P.2, B.1G, D.29- 
D.39, w odniesieniu do rodzajów 
działalności 03, 13-16, 23, 28 

Lata 1980–1986: nie przekazuje 
się 

1980–1986 Nie przeka
zuje się 

Zmienne B.2N+B.3N w odniesieniu 
do rodzajów działalności 03, 05- 
09, 13-16, 22-23, 27-32 

Lata 1980–1986: nie przekazuje 
się 

1980–1986 Nie przeka
zuje się 

3 Ceny roku poprzedniego 
i nawiązania łańcuchowe: 

Zmienne B.1G w odniesieniu do 
rodzajów działalności 03, 05-09, 
13-17, 22-33, 64-68, 96-98 

Lata 1980–1987: nie przekazuje 
się 

1980–1987 Nie przeka
zuje się 

Zmienna K.1 w odniesieniu do 
rodzajów działalności 03, 05-09, 
13-16, 22-23, 27-32, 55-96 

Lata 1980–1995: nie przekazuje 
się 

1980–1995 Nie przeka
zuje się
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3 Ceny bieżące: 

Zmienne P.5, P.52, P.53 podział 
według rodzajów działalności 

Lata 1980–1994: nie przekazuje 
się 

1980–1994 Nie przeka
zuje się 

Zmienna P.51 w odniesieniu do 
rodzajów działalności 03, 05-09, 
13-16, 23 

Lata 1980–1986: nie przekazuje 
się 

1980–1986 Nie przeka
zuje się 

3 Ceny roku poprzedniego 
i nawiązania łańcuchowe: 

Zmienne P.5, P.52, P.53 Lata 1980–1987: nie przekazuje 
się 

1980–1987 Nie przeka
zuje się 

Zmienne P.5, P.52, P.53 podział 
według rodzajów działalności 

Lata 1988–1995: nie przekazuje 
się 

1988–1995 Nie przeka
zuje się 

Zmienna P.51 w odniesieniu do 
rodzajów działalności 03, 05-09, 
13-16, 23 

Lata 1980–1987: nie przekazuje 
się 

1980–1987 Nie przeka
zuje się 

— Szwecja: Tabela 26.2 „Odstępstwa od jednolitych zmiennych/sektorów w tabelach”: skreśla się tekst 
„Podział na rodzaje działalności 50-52” i zastępuje się tekstem „Podział na rodzaje działalności 45- 
47”; 

28) w załączniku B po tabeli 26 dodaje się, co następuje: 

„PRZEKAZYWANIE DANYCH 

1. Podziały A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 pochodzące z NACE Rev. 2 oraz P*3, P*10, P*21, P*38 
i P*64 pochodzące z CPA 2008 stosuje się w odniesieniu do wszelkich danych z terminem prze
kazania przypadającym po dniu 31 sierpnia 2011 r., z wyjątkami wymienionymi w akapicie drugim. 

Państwa członkowskie, którym przyznano odstępstwa dotyczące przekazywania danych dla tabel 
15-19 rozporządzenia (WE) nr 2223/96 do 2011 r. lub późniejszego terminu, stosują podziały A3, 
A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 i P60 dla okresów odniesienia do 2007 r. oraz podziały A*3, 
A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 i P*64 dla okresów odniesienia począwszy od 
2008 r., niezależnie od czasu przekazania danych. 

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. przy przekazywaniu tabeli 10 stosuje się podział A*10 według NACE 
Rev. 2 lub następujące zagregowane pozycje podziału A*10 według NACE Rev. 2: 

— (G, H, I i J) zamiast (G, H i I) i (J), 

— (K, L, M i N) zamiast (K), (L) i (M i N), 

— (O, P, Q, R, S, T i U) zamiast (O, P i Q) i (R, S, T i U). 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. przy przekazywaniu tabeli 10 stosuje się podział A*10 według NACE 
Rev. 2. 

3. Przy przekazywaniu tabeli 12 stosuje się podział A*10 według NACE Rev. 2 lub następujące 
zagregowane pozycje podziału A*10 według NACE Rev. 2: 

— (G, H, I i J) zamiast (G, H i I) i (J), 

— (K, L, M i N) zamiast (K), (L) i (M i N), 

— (O, P, Q, R, S, T i U) zamiast (O, P i Q) i (R, S, T i U).
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4. Przekazywanie danych zgodnie z podziałami A*38 
i A*64 odpowiednio dla pozycji 26a i 44a »z czego: 
szacowana wartość czynszu mieszkań zajmowanych 
przez ich właścicieli« określona w sekcji »GRUPO
WANIE I KODOWANIE GAŁĘZI (A*), PRODUKTÓW 
(P*) ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (NAKŁADÓW 
NA ŚRODKI TRWAŁE) (AN)« załącznika IV jest 
obowiązkowe wyłącznie dla zmiennych P.1, P.2, B.1g 
określonych w tabeli 3 załącznika B do rozporządzenia 
(WE) nr 2223/96. 

5. Wraz z pierwszymi danymi, których termin przekazania 
przypada po dniu 31 sierpnia 2011 r., przekazywanymi 
w ramach programu przekazywania danych 
z rachunków narodowych ESA 95 z wykorzystaniem 
NACE Rev. 2 lub CPA 2008 przekazuje się dane 
w podziale według rodzajów działalności lub 
produktów, obejmujące następujące okresy obserwacji: 

a) tabela 1: począwszy od 2000 r. (od I kw. 2000 r. 
dla danych kwartalnych); 

b) tabela 3: począwszy od 2000 r.; 

c) tabela 10: 2009 r.; 

d) tabela 12: 2009 r.; 

e) tabela 20: począwszy od 2000 r.; 

f) tabela 22: począwszy od 2000 r. 

Państwa członkowskie przekazują dane roczne doty
czące tabeli 1 wraz z pierwszym przekazaniem kwar
talnej tabeli 1 za II kw. 2011 r. i najpóźniej do dnia 
30 września 2011 r. 

6. Wraz z pierwszymi tabelami, których termin przeka
zania przypada po dniu 31 sierpnia 2012 r., przekazy

wanymi w ramach programu przekazywania danych 
z rachunków narodowych ESA 95 z wykorzystaniem 
NACE Rev. 2 lub CPA 2008, przekazuje się dane 
w podziale według rodzajów działalności lub 
produktów, obejmujące następujące okresy obserwacji: 

a) tabela 1 (z wyjątkiem zmiennych wymienionych 
w pozycji »Ludność, zatrudnienie, wynagrodzenia 
pracownicze«): 

— począwszy od 1990 r. (od I kw. 1990 r. dla 
danych kwartalnych) w odniesieniu do Belgii, 
Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, 
Włoch, Luksemburga, Niderlandów, Austrii, 
Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego 
Królestwa, 

— począwszy od 1995 r. (od I kw. 1995 r. dla 
danych kwartalnych) w odniesieniu do Bułgarii, 
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii 
i Słowacji; 

b) tabela 3 (z wyjątkiem zmiennych wymienionych 
w pozycji »Zatrudnienie i wynagrodzenia pracow
nicze«): począwszy od 1995 r. dla A*10 i A*38; 

c) tabela 10: począwszy od 2000 r.; 

d) tabela 12: począwszy od 2000 r. 

7. Jeśli chodzi o tabele 15, 16, 17, 18 i 19, nie są wyma
gane dane retrospektywne z wykorzystaniem NACE 
Rev. 2 lub CPA 2008.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„A*3 

Lp. Sekcje NACE REV. 2 Opis 

1 A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

2 B, C, D, E oraz F Górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; budownictwo 

3 G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
S, T oraz U 

Usługi 

A*10 

Lp. Sekcje NACE REV. 2 Opis 

1 A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

2 B, C, D oraz E Górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

2a C z czego: przetwórstwo przemysłowe 

3 F Budownictwo 

4 G, H oraz I Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

5 J Informacja i komunikacja 

6 K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

7 L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

8 M oraz N Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca 

9 O, P, oraz Q Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

10 R, S, T oraz U Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, naprawa artykułów 
użytku domowego oraz pozostałe usługi 

A*21 

Lp. Sekcja NACE 
REV. 2 

Działy NACE Rev. 
2 Opis 

1 A 01-03 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

2 B 05-09 Górnictwo i wydobywanie 

3 C 10-33 Przetwórstwo przemysłowe 

4 D 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5 E 36-39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją
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Lp. Sekcja NACE 
REV. 2 

Działy NACE Rev. 
2 Opis 

6 F 41-43 Budownictwo 

7 G 45-47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli 

8 H 49-53 Transport i gospodarka magazynowa 

9 I 55-56 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

10 J 58-63 Informacja i komunikacja 

11 K 64-66 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

12 L 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

13 M 69-75 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

14 N 77-82 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

15 O 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne 

16 P 85 Edukacja 

17 Q 86-88 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

18 R 90-93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

19 S 94-96 Pozostała działalność usługowa 

20 T 97-98 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

21 U 99 Organizacje i zespoły eksterytorialne 

A*38 

Lp. Działy NACE Rev. 2 Opis 

1 01-03 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

2 05-09 Górnictwo i wydobywanie 

3 10-12 Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych 

4 13-15 Produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży i wyrobów skórzanych 

5 16-18 Produkcja wyrobów z drewna i papieru oraz poligrafia 

6 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

7 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

8 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
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Lp. Działy NACE Rev. 2 Opis 

9 22-23 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów 
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

10 24-25 Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 
maszyn i urządzeń 

11 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 

12 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 

13 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

14 29-30 Produkcja sprzętu transportowego 

15 31-33 Produkcja mebli; produkcja wyrobów, pozostała; naprawa i instalowanie 
maszyn i urządzeń 

16 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

17 36-39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

18 41-43 Budownictwo 

19 45-47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli 

20 49-53 Transport i gospodarka magazynowa 

21 55-56 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

22 58-60 Działalność wydawnicza, audiowizualna i nadawcza 

23 61 Telekomunikacja 

24 62-63 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane; działalność usługowa w zakresie 
informacji 

25 64-66 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

26 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

26a z czego: szacowana wartość czynszu mieszkań zajmowanych przez ich właścicieli 

27 69-71 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe; 
działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane 
z zarządzaniem; działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania 
i analizy techniczne 

28 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 

29 73-75 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, pozostała; działalność weterynaryjna 

30 77-82 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
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Lp. Działy NACE Rev. 2 Opis 

31 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne 

32 85 Edukacja 

33 86 Opieka zdrowotna 

34 87-88 Opieka społeczna 

35 90-93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

36 94-96 Pozostała działalność usługowa 

37 97-98 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

38 99 Organizacje i zespoły eksterytorialne 

A*64 

Lp. Działy NACE Rev. 2 Opis 

1 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

2 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

3 03 Rybactwo i akwakultura 

4 05-09 Górnictwo i wydobywanie 

5 10-12 Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych 

6 13-15 Produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży i wyrobów skórzanych 

7 16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania 

8 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

9 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 

10 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

11 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

12 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

13 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

14 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych 

15 24 Produkcja metali 

16 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń
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Lp. Działy NACE Rev. 2 Opis 

17 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 

18 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 

19 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

20 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 

21 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 

22 31-32 Produkcja mebli; produkcja wyrobów, pozostała 

23 33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń 

24 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

25 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

26 37-39 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; działalność związana ze zbiera
niem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 
surowców; działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi zwią
zane z gospodarką odpadami 

27 41-43 Budownictwo 

28 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; 
naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 

29 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
i motocyklami 

30 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
i motocyklami 

31 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 

32 50 Transport wodny 

33 51 Transport lotniczy 

34 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 

35 53 Działalność pocztowa i kurierska 

36 55-56 Zakwaterowanie; działalność związana z usługami gastronomicznymi 

37 58 Działalność wydawnicza 

38 59-60 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych nadawanie 
programów ogólnodostępnych i abonamentowych 

39 61 Telekomunikacja 

40 62-63 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane; działalność usługowa w zakresie 
informacji 

41 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych
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Lp. Działy NACE Rev. 2 Opis 

42 65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem 
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 

43 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne 

44 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

44a z czego: szacowana wartość czynszu mieszkań zajmowanych przez ich właścicieli 

45 69-70 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe; 
działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane 
z zarządzaniem 

46 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy tech
niczne 

47 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 

48 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 

49 74-75 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała; działalność 
weterynaryjna 

50 77 Wynajem i dzierżawa 

51 78 Działalność związana z zatrudnieniem 

52 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycz
nych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji 
i działalności z nią związane 

53 80-82 Działalność detektywistyczna i ochroniarska; działalność usługowa zwią
zana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 
terenów zieleni; usługi związane z administracyjną obsługą biura 
i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 

54 84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne 

55 85 Edukacja 

56 86 Opieka zdrowotna 

57 87-88 Opieka społeczna 

58 90-92 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; działalność 
bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana 
z kulturą; działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajem
nymi 

59 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

60 94 Działalność organizacji członkowskich 

61 95 Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 

62 96 Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

63 97-98 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

64 99 Organizacje i zespoły eksterytorialne
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P*3 

Lp. Sekcje CPA 2008 Opis 

1 A Produkty rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające 
rolnictwo 

2 B, C, D, E oraz F Produkty górnictwa i wydobywania; przetwórstwo przemysłowe; energia 
elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi 
związane z ich rekultywacją; obiekty budowlane i roboty budowlane 

3 G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
S, T oraz U 

Usługi 

P*10 

Lp. Sekcje CPA 2008 Opis 

1 A Produkty rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające 
rolnictwo 

2 B, C, D oraz E Produkty górnictwa i wydobywania; przetwórstwo przemysłowe; energia 
elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi 
związane z ich rekultywacją 

2a C z czego: przetwórstwo przemysłowe 

3 F Obiekty budowlane i roboty budowlane 

4 G, H oraz I Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli; transport i gospodarka magazynowa; usługi związane 
z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne 

5 J Usługi w zakresie informacji i komunikacji 

6 K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

7 L Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 

8 M oraz N Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca 

9 O, P oraz Q Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie 
obowiązkowych zabezpieczeń społecznych; edukacja; usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

10 R, S, T oraz U Usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne, naprawa artykułów użytku 
domowego oraz pozostałe usługi 

P*21 

Lp. Sekcje CPA 2008 Działy CPA 2008 Opis 

1 A 01-03 Produkty rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające 
rolnictwo 

2 B 05-09 Górnictwo i wydobywanie 

3 C 10-33 Przetwórstwo przemysłowe 

4 D 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5 E 36-39 Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją 

6 F 41-43 Obiekty budowlane i roboty budowlane 

7 G 45-47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli

PL 11.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/15



Lp. Sekcje CPA 2008 Działy CPA 2008 Opis 

8 H 49-53 Transport i gospodarka magazynowa 

9 I 55-56 Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne 

10 J 58-63 Usługi w zakresie informacji i komunikacji 

11 K 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

12 L 68 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 

13 M 69-75 Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne 

14 N 77-82 Usługi administrowania i usługi wspierające 

15 O 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie 
obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 

16 P 85 Usługi w zakresie edukacji 

17 Q 86-88 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

18 R 90-93 Usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne 

19 S 94-96 Pozostałe usługi 

20 T 97-98 Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracow
ników; różnorodne wyroby i usługi produkowane przez prywatne 
gospodarstwa domowe na potrzeby własne 

21 U 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 

P*38 

Lp. Działy CPA 2008 Opis 

1 01-03 Produkty rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające 
rolnictwo 

2 05-09 Górnictwo i wydobywanie 

3 10-12 Artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 

4 13-15 Wyroby tekstylne, odzież i wyroby skórzane 

5 16-18 Wyroby z drewna i papieru, usługi poligraficzne 

6 19 Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej 

7 20 Chemikalia i wyroby chemiczne 

8 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farma
ceutyczne 

9 22-23 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyroby z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych 

10 24-25 Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 
maszyn i urządzeń 

11 26 Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne 

12 27 Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
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Lp. Działy CPA 2008 Opis 

13 28 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

14 29-30 Sprzęt transportowy 

15 31-33 Meble; pozostałe wyroby; usługi naprawy, konserwacji i instalowania 
maszyn i urządzeń 

16 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

17 36-39 Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją 

18 41-43 Obiekty budowlane i roboty budowlane 

19 45-47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli 

20 49-53 Transport i gospodarka magazynowa 

21 55-56 Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne 

22 58-60 Działalność wydawnicza, audiowizualna i nadawcza 

23 61 Usługi telekomunikacyjne 

24 62-63 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie infor
matyki i usługi powiązane; usługi w zakresie informacji 

25 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

26 68 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 

26a z czego: szacowana wartość czynszu mieszkań zajmowanych przez ich właścicieli 

27 69-71 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego; usługi 
firm centralnych (head offices); usługi doradztwa związane 
z zarządzaniem; usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań 
i analiz technicznych 

28 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 

29 73-75 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej; pozostała 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; usługi weterynaryjne 

30 77-82 Usługi administrowania i usługi wspierające 

31 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie 
obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 

32 85 Usługi w zakresie edukacji 

33 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 

34 87-88 Usługi pomocy społecznej 

35 90-93 Usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne 

36 94-96 Pozostałe usługi

PL 11.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/17



Lp. Działy CPA 2008 Opis 

37 97-98 Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracow
ników; różnorodne wyroby i usługi produkowane przez prywatne 
gospodarstwa domowe na potrzeby własne 

38 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 

P*64 

Lp. Działy CPA 2008 Opis 

1 01 Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające rolnictwo 

2 02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem 

3 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo 

4 05-09 Górnictwo i wydobywanie 

5 10-12 Artykuły spożywcze; napoje; wyroby tytoniowe 

6 13-15 Wyroby tekstylne; odzież; skóry i wyroby skórzane 

7 16 Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze 
słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania 

8 17 Papier i wyroby z papieru 

9 18 Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji 

10 19 Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej 

11 20 Chemikalia i wyroby chemiczne 

12 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farma
ceutyczne 

13 22 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 

14 23 Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

15 24 Metale 

16 25 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

17 26 Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne 

18 27 Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 

19 28 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20 29 Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 

21 30 Pozostały sprzęt transportowy 

22 31-32 Meble; pozostałe wyroby 

23 33 Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń 

24 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

25 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem 
i dostarczaniem wody
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Lp. Działy CPA 2008 Opis 

26 37-39 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze 
ścieków kanalizacyjnych; usługi związane ze zbieraniem, przetwarza
niem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców; usługi związane 
z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami 

27 41-43 Obiekty budowlane i roboty budowlane 

28 45 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi 
naprawy pojazdów samochodowych 

29 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samocho
dowymi 

30 47 Sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

31 49 Transport lądowy i rurociągowy 

32 50 Transport wodny 

33 51 Transport lotniczy 

34 52 Magazynowanie i usługi wspomagające transport 

35 53 Usługi pocztowe i kurierskie 

36 55-56 Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne 

37 58 Usługi związane z działalnością wydawniczą 

38 59-60 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewi
zyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; usługi związane 
z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych 

39 61 Usługi telekomunikacyjne 

40 62-63 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie infor
matyki i usługi powiązane; usługi w zakresie informacji 

41 64 Usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytal
nych 

42 65 Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane 
z funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego 

43 66 Usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne 

44 68 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości 

44a z czego: szacowana wartość czynszu mieszkań zajmowanych przez ich właścicieli 

45 69-70 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego; usługi 
firm centralnych (head offices); usługi doradztwa związane 
z zarządzaniem 

46 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz 
technicznych 

47 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 

48 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej 

49 74-75 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; usługi wete
rynaryjne 

50 77 Wynajem i dzierżawa
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Lp. Działy CPA 2008 Opis 

51 78 Usługi związane z zatrudnieniem 

52 79 Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji 
i usługi z nią związane 

53 80-82 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie; usługi związane z utrzymaniem 
porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; usługi 
związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomaga
jące prowadzenie działalności gospodarczej 

54 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie 
obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 

55 85 Usługi w zakresie edukacji 

56 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 

57 87-88 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem; usługi pomocy 
społecznej bez zakwaterowania 

58 90-92 Usługi kulturalne i rozrywkowe; usługi bibliotek, archiwów, muzeów 
oraz pozostałe usługi w zakresie kultury; usługi związane z grami loso
wymi i zakładami wzajemnymi 

59 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją 

60 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie 

61 95 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobis
tego i domowego 

62 96 Pozostałe usługi indywidualne 

63 97-98 Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracow
ników oraz różnorodne wyroby i usługi produkowane przez prywatne 
gospodarstwa domowe na potrzeby własne 

64 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 

AN_F6: Podział aktywów trwałych 

Kategoria aktywów Opis 

AN.1111 budynki mieszkalne 

AN.1112 pozostałe budynki i budowle 

AN.11131 środki transportu 

AN.11132 pozostałe maszyny i urządzenia 

AN.1114 aktywa kultywowane 

AN.112 wartości niematerialne i prawne 

AN_F6†: Podział aktywów trwałych 

Kategoria aktywów Opis 

AN.1111 budynki mieszkalne 

AN.1112 pozostałe budynki i budowle 

AN.11131 środki transportu
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Kategoria aktywów Opis 

AN.11132 pozostałe maszyny i urządzenia 

z czego: AN.111321 maszyny biurowe i sprzęt komputerowy 

z czego: AN.111322 urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne 

AN.1114 aktywa kultywowane 

AN.112 wartości niematerialne i prawne 

z czego: AN.1122 oprogramowanie komputerowe”
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