
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

1.      Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, Dział 45,

2.      Sprzedaż  hurtowa  i  detaliczna  pozostałych  pojazdów  samochodowych,  z  wyłączeniem 
motocykli, Dział 45,

3.      Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 
Dział 46,

4.      Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, Dział 46,

5.      Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, Dział 46,

6.      Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, Dział 47,

7.      Sprzedaż  detaliczna  sprzętu  telekomunikacyjnego  prowadzona  w  wyspecjalizowanych 
sklepach, Dział 47,

8.      Sprzedaż  detaliczna  mebli,  sprzętu  oświetleniowego  i  pozostałych  artykułów  użytku 
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Dział 47,

9.      Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Dział 
47,

10.  Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  farmaceutycznych  prowadzona  w  wyspecjalizowanych 
sklepach, Dział 47,

11.  Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  medycznych,  wyłączając  ortopedyczne,  prowadzona  w 
wyspecjalizowanych sklepach, Dział 47,

12.  Sprzedaż  detaliczna  kosmetyków  i  artykułów  toaletowych  prowadzona  w 
wyspecjalizowanych sklepach, Dział 47,

13.  Sprzedaż  detaliczna  artykułów używanych  prowadzona  w wyspecjalizowanych  sklepach, 
Dział 47,

14.  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,  odzieży i  obuwia prowadzona na straganach i 
targowiskach, Dział 47,

15.  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, Dział 
47,

16.  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, Dział 47,

17.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
Dział 47,

18.  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Dział 55,

19.  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Dział 56,

20.  Ruchome placówki gastronomiczne, Dział 56,

21.  Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), Dział 56,

22.  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, Dział 56,

23.  Przygotowanie i podawanie napojów, Dział 56,

24.  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, Dział 
59,

25.  Działalność  postprodukcyjna  związana  z  filmami,  nagraniami  wideo  i  programami 



telewizyjnymi, Dział 59,

26.  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, Dział 
59,

27.  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, Dział 59,

28.  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Dział 68,

29.  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, Dział 68,

30.  Działalność agencji reklamowych, Dział 73,

31.  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, Dział 73,

32.  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, Dział 73,

33.  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet), 
Dział 73,

34.   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, Dział 73,

35.  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Dział 77,

36.  Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., Dział 77,

37.  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, Dział 77,

38.  Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, Dział 77,

39.  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, Dział 
78,

40.  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Dział 
79,

41.  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, Dział 81,

42.  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, Dział 85,

43.  Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, Dział 92,

44.  Działalność obiektów sportowych, Dział 93,

45.  Działalność klubów sportowych, Dział 93,

46.  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, Dział 93,

47.  Pozostała działalność związana ze sportem, Dział 93,

48.  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, Dział 93,

49.  Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzanych, Dział 96,

50.  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, Dział 96.


