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LISTA BRAN Ż I PODBRANŻ 
 

 
Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów – lista bran ż, podbran ż i ujętych w nich zagadnie ń tematycznych 

 
 
1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 
 

• przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja technologiczna, linia technologiczna, AKPiA, aparatura 
AKPiA, system sterowania i nadzoru (Telemechatronika), SIMATIC, łącznik krzywkowy, łącznik krańcowy, en koder, 
system DCS 

 
 

2. BHP, ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA, ARTYKUŁY I ŚRODKI BHP  
 
ARTYKUŁY, OSPRZĘT 

• apteczka ,wyposażenie apteczki, maska przeciwgazowa, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, kask, sprzęt 
zabezpieczający, szelki, nosze specjalistyczne, środek bhp, środek ochrony indywidualnej, zatrzaśnik (kopalnia)  

 ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA 
• odzież ochronna, odzież robocza, kombinezon, rękawice ochronne, fartuch ochronny, obuwie ochronne, obuwie 

robocze, przyłbice 
USŁUGI, SZKOLENIA 

• pomiar natężenia oświetlenia, oznakowanie pomieszczeń, oznakowanie ewakuacyjne, szkolenia bhp, audyt bhp 
 
 

3. BONY TOWAROWE 
 

• bon, dostawa bonów towarowych, realizacja bonów towarowych, kupony podarunkowe, kupony żywieniowe, karty 
przedpłacone 

 
 
4. BUDOWLANA - REMONTY, WYKO ŃCZENIA 
 
MALOWANIE, REMONT, WYKO ŃCZENIE 

• malowanie, remont, wykończenie, renowacja, odbudowa, restaurowanie, konserwacja, tynkowanie, remont 
balkonów, strop, sufit, posadzka, podłoga, barierki, balustrady, schody, poręcze, pochylnie podjazdowe, izolacja 
przeciwwilgociowa, drenaż opaskowy budynku, opaska wokół budynku 

PRZEBUDOWA, ADAPTACJA, MODERNIZACJA POMIESZCZE Ń 
• usługa ogólnobudowlana, przebudowa, adaptacja, modernizacja, dostosowanie pomieszczeń (w tym do przepisów 

p.poż) 
 

 
5. BUDOWLANA – OBIEKTY 
 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

• budynek mieszkalno-usługowy, budynek mieszkalny, dom jednorodzinny (do 200m2), dom jednorodzinny 
(pow.200m2), mieszkanie, osiedle mieszkaniowe, obiekt mieszkalny, inny obiekt w podbranży 

INNE PRACE BUDOWLANE 
• fundament 

 LOTNISKA, L ĄDOWISKA 
• lotnisko, lądowisko, płyta lotniska, droga kołowania, pas startowy, hangar, terminal 

MAGAZYNY, ZAKŁADY PRODUKCYJNE 
• hala magazynowa, hala przemysłowa, magazyn, zakład produkcyjny, zakład przemysłowy, zakład usługowy, 

elektrownia, inny obiekt w podbranży 
OBIEKTY HANDLOWE 

• galeria, obiekt handlowo-usługowy, obiekt handlowy, pawilon, sklep, supermarket, hipermarket, inny obiekt w 
podbranży,  

OBIEKTY INNE 
• budynek trafostacjiprzejście graniczne, leśniczówka, inny obiekt, stacja kubaturowa , stacja  budynkowa, 

kolumbarium 
OBIEKTY MAŁOGABARYTOWE 
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• budynek garażowy, garaż, kiosk, kontener, wiata, budynek gospodarczy, zespół garażowy, altana śmietnikowa, inny 
obiekt w podbranży 

OBIEKTY NAWODNE 
• budowla portowa, port jachtowy, molo, pomost, przystań, port morski, latarnia morska, budowla nawodna 

OBIEKTY SPORTOWE 
• pływalnia kryta, basen, obiekt sportowy, ośrodek zdrowia, sala sportowa (do 200m2), hala sportowa, lodowisko, 

stadion, inny obiekt w podbranży, aquapark 
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

• bank, budynek administracyjny, budynek biurowy, budynek kina, budynek teatru, hotel, kościół, muszla koncertowa, 
obiekt edukacyjny, obiekt kultury, galeria sztuki, muzeum, hala widowiskowa, zajazd, ośrodek wypoczynkowy, 
ośrodek zdrowia, szkoła, szpital, terminal, urząd, sanatorium, przychodnia, inny obiekt użyteczności publicznej, 
dworzec wyjazdowy 

OBIEKTY WOJSKOWE 
• fort, blokhauz, bunkier, strzelnica, poligon, obiekt inżynierii wojskowej, budynek koszar, 

 OBIEKTY ZABYTKOWE 
• obiekt zabytkowy, zamek, pałac, inny obiekt w podbranży 

 STACJE PALIW  
stacja paliw (modernizacja, budowa) 
 
 

6. CIEPŁOWNICTWO I GAZ  
 
ARMATURA 

• armatura c.o., armatura gazowa, części kotłów, grzejnik, odpowietrznik, ogrzewacz, podgrzewacz, podzielnik, 
pompa c.o., urządzenie c.o., wkład kominkowy, zaciskacze części c.o. i gazowych, zawory, urządzenie do 
zmiękczania wody, urządzenie gazowe, ciepłomierz, pompa ciepła, wymiennik ciepła, gazomierz, bojler, 
przepływowy ogrzewacz wody, elektryczny ogrzewacz wody, przepływomierz (+automatyka), obudowa grzejników 

BLOK CIEPŁOWNICZY 
• blok ciepłowniczy, podgrzewanie wody, produkcja ciepła 

INSTALACJE GRZEWCZE 
• instalacja co, ciepła woda użytkowa, instalacja kotła grzewczego, opomiarowanie, ogrzewanie etażowe, instalacja 

podgrzewania rynien, węzeł cieplny 
INSTALACJE GAZOWE 

• instalacja gazowa, opomiarowanie, próba szczelności 
INSTALACJE PRZEMYSŁOWE 

• instalacja gazów technicznych, instalacja odpopielająca, instalacja odpylająca, instalacja odsiarczania spalin, 
mieszalnia gazów, rurociąg technologiczny, układ filtracyjny, instalacja przemysłowa, kolumna kadmowa 

KOMINY 
• komin, elementy stalowe, postawienie, przemurowanie, przebudowa, przewody kominowe, usługi kominiarskie 

KOTŁOWNIE 
• kotłownia gazowa, kotłownia inna, kotłownia olejowa, kotłownia parowa, kotłownia węglowa, kotłownia wodna, 

systemy bezpieczeństwa kotłowni, wyposażenie kotłowni, obsługa kotłowni, eksploatacja kotłowni 
SIECI CO 

• sieć c.o., przyłącze c.o., odzysk ciepła, rurociąg co, izolacja instalacji cieplnych 
SIECI GAZOWE 

• sieć gazowa, przyłącze gazowe, gazyfikacja, rurociąg gazowy, stacja gazowa, węzeł gazowy, ochrona katodowa 
SPALARNIA 

• spalarnia 
SPRZEDAŻ CIEPŁA 

• dystrybucja, sprzedaż, dostarczenie ciepła, dostawa ciepła, energia cieplna (wytworzenie, dostarczenie) 
SPRZEDAŻ GAZU 

• dystrybucja, sprzedaż, dostarczenie gazu 
USŁUGI ZDUŃSKIE 

• usługi zduńskie, piece kaflowe ( postawienie, rozebranie, wykonanie, przestawienie) 
 
 

7. DEKARSTWO  
 
OBRÓBKA BLACHARSKA  

• obróbka blacharska, rury spustowe, rynny, pion kanalizacji deszczowej 
POKRYCIA DACHOWE  

• pokrycie dachówką, pokrycie papą, pokrycie papą termozgrzewalną, pokrycie blachą dachówkopodobną, pokrycie 
blachą, pokrycie inne 

PRACE DEKARSKIE  
• więźba dachowa, izolacja dekarska, ocieplenie dachu, ocieplenie stropodachu, stropodach 
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8. DROGOWNICTWO 
 
BOISKA  

• boiska, boisko ze sztuczna nawierzchnią, bieżnia, kort tenisowy 
DROGI, ULICE, AUTOSTRADY, OBWODNICE  

• droga, droga utwardzona, ulice, chodniki, parking, droga pożarowa, plac postojowy, plac utwardzony, plac 
magazynowy, plac manewrowy, nawierzchnia betonowa, nawierzchnia z kostki, nawierzchnia inna, dywan 
bitumiczny, ułożenie kostki brukowej, nawierzchnia asfaltobetonowa, tunel, przejście podziemne, szlak zrywkowy, 
odwodnienie drogi, promenada,  

LINIE KOLEJOWE, TRAMWAJOWE  
• linia kolejowa, linia tramwajowa, przejazd kolejowy, konserwacja i naprawa torów, mineralizacja przy torach 

MOSTY, WIADUKTY  
• most, antykorozja mostu, wiadukt, antykorozja wiaduktu, estakada, izolacja mostu 

MUR OPOROWY 
• mur oporowy 

 ORGANIZACJA  RUCHU DROGOWEGO  
• oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja świetlno-dźwiękowa, bariery 

ochronne, bariery akustyczne 
ROBOTY ZIEMNE, WYNAJEM SPRZĘTU 

• roboty ziemne, wynajem sprzętu, nasyp, wykop, ścinka poboczy  
SPRZĘT DROGOWY 

• znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery drogowe, lustra drogowe, pachołki drogowe, 
sygnalizatory świetlne, barierki ochronne, elementy drogowe, tablica zamykająca, punktowe elementy odblaskowe, 
zapora drogowa, słupek przeszkodowy, tablica prowadząca, słupki prowadzące, tablice i tabliczki informacji 
drogowej, 

UTRZYMANIE DRÓG 
• zimowe utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie chodników, letnie utrzymanie dróg, całoroczne utrzymanie dróg, 

odśnieżanie, ścinka poboczy 
• Zimowe utrzymanie terenów, ulic, parkingów  

• Wynajem samochodu WUKO 
• ustawianie siatki przeciwśnieżnej (oraz demontaż) 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
• zagospodarowanie terenu  

 
 

9. EDUKACJA, SZKOLENIA  
 
EDUKACJA  

• studia, studia podyplomowe, zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, zajęcia 
wyrównawcze, zajęcia wyrównawczo–dydaktyczne, zatrudnienie nauczycieli 

SZKOLENIA MIĘKKIE  
•  autoprezezentacja, asertywność, rozwiązywanie problemów, skuteczna sprzedaż, negocjacje, szkolenia 

motywacyjne, zarządzania zespołem, kadry zarządzającej  
KURS - NAUKI JAZDY  

• Kursy doszkalające technikę jazdy, kurs nauka jazdy 
KURSY JĘZYKOWE 

• Kurs języka angielskiego 
SZKOLENIA ZAWODOWE 

• skuteczna sprzedaż, kosmetyczne, ds. zamówień publicznych, artystyczne, kursy zawodowe 
KURSY INFORMATYCZNE 

•  kursy związane z informatyką 
KURSY I SZKOLENIA INNE  

• wybór trenerów, organizatorów, kadry zarządzającej, kurs, szkolenie, sympozjum, seminaria, medyczne, usługi 
doradcze ( przy szkoleniach) 

 
 
10. EKOLOGIA, ŚRODOWISKO 
 
EKSPERTYZY, PROGNOZY 

• badanie czystości powietrza, badanie czystości wody, badanie poziomu hałasu, monitoring środowiska, polityka 
energetyczna (opracowanie), prognoza środowiskowa, prognoza oddziaływania na środowisko, plan zadań dla 
ochrony dla obszarów Natura (Plan Natura), 
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       pomiar natężenia ruchu, wykonanie analiz ścieków, osadów ściekowych i odpadów 

OCHRONA ŚRODOWISKA  
• rekultywacja, wysypisko śmieci, kwatery składowania odpadów, odgazowanie wysypiska, likwidacja nielegalnych 

wysypisk, monitoring składowiska odpadów, zakłady zagospodarowania odpadów, kompostownie, 
• Budowa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK  

 
 

11. EKONOMIA, PRAWO I ORGANIZACJA  
 
ANALIZA ROZWOJU PRZEDSI ĘBIORSTW 

• inwestycja finansowa, sytuacja finansowa przedsiębiorstw, likwidacja przedsiębiorstwa, upadek przedsiębiorstwa, 
notowanie giełdowe firm, wskaźnik ekonomiczny, NFI, ewaluacja 

ANALIZY, AUDYTY, CERTYFIKATY  
• audyt, analiza ekonomiczna, analiza marketingowa, certyfikaty-systemy, statystyka, biznesplan, studium 

wykonalności (dla projektów w ekonomii), rating, patenty, wnioski o fundusze europejskie, ewaluacja projektów 
 DORADZTWO, KONSULTING 

• Doradztwo, konsulting 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE  

• sprawozdania finansowe, badanie sprawozdania finansowego 
ŚRODKI UNIJNE  

• pozyskanie dotacji unijnych, pozyskanie funduszy unijnych 
USŁUGI KSIĘGOWE 

• podatki, zagadnienie księgowe, VAT 
USŁUGI PRAWNE  

• obsługa prawna 
WINDYKACJA 

• rewindykacja należności, wywiad gospodarczy 
WYCENA MAJĄTKOWA  

• wycena majątkowa 
 

 
12. ELEKTRONIKA, RTV, AGD, MULTIMEDIA  
 
SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

• sprzęt gospodarstwa domowego, pralka, lodówka, zamrażalka, kuchenka, czajnik, expres do kawy, młynek, mikser, 
krajalnica, szybkowar, frytkownica, gofrownica, golarka, golarka do tkanin, kombiwar, kuchenka elektryczna, 
maszynka do włosów, mata masująca, młynek do kawy, nawilżacz-klimator-jony, odkurzacz, odkurzacz 
przemysłowy, kuchenka mikrofalowa, lodówka turystyczna, lokówka, lokówko-suszarka, maszynka do mięsa, 
parowar, patelnia elektryczna, piekarnik, poduszka elektryczna, prostownica do włosów, robot, sandwich,  
sokowirówka, suszarka, szczotka akumulatorowa, toster, waga kuchenna, waga łazienkowa, wyciskarka, żelazko, 
urządzenia gastronomiczne, serwis i naprawa sprzęt  gospodarstwa domowego i urządzeń gastronomicznych, 
wózek do przewozu potraw, piec konwekcyjno-parowy elektryczny 

AKCESORIA  GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
• galanteria drewniana, ceramika użytkowa, sztućce, garnki, naczynia kuchenne, patelnia, naczynia jednorazowe 

SPRZĘT RTV, MULTIMEDIA  
  telewizory led, lcd, plazmowe, dvd, odtwarzacze blu-ray, odtwarzacze dvd, nagrywarki dvd, odtwarzacze multimedialne, 

przenośne odtwarzacze dvd, kino domowe, zestawy kina domowego, amplitunery, zestawy kolumn, subwoofery, 
zestawy muzyczne, drobny sprzęt audio–wideo, odtwarzacze mp3/mp4, radioodtwarzacze Cd, dyktafony cyfrowe, 
radioodbiorniki, radiobudziki, car audio, radioodtwarzacze, radioodtwarzacze samochodowe, głośniki samochodowe, 
dekodery telewizji satelitarnej, akcesoria audio–wideo, akcesoria do mp3/mp4/ipod, anteny, kable, ładowarki do 
telefonów, okulary 3d, piloty , produkty czyszczące, przedłużacze sieciowe, słuchawki, tunery telewizji satelitarnej, 
uchwyty do telewizorów, magnetowid, telebim, aparat fotograficzny, projektor, rzutnik, sprzęt nagłaśniający, dekoder, 
nagłośnienie (wnętrza), sprzęt multimedialny, serwis i naprawa sprzętu TV, datownik (elektroniczny), numerator, tablica 
interaktywna, tablic LED (2915306) 

TELEWIZJA  
• sieć tv kablowej, instalacja sieci tv kablowej, modernizacja sieci tv kablowej, telewizja, instalacje telewizji szpitalnej 

w telewizji kablowej 
 
  
13. ELEWACJE, TERMOMODERNIZACJE  
 
ELEWACJE  

• elewacja - okładzina z blachy, elewacja - okładzina z paneli, elewacja - okładzina z płyt, elewacja - okładzina z 
kamienia, elewacja – tynk, elewacja - szklana 

TERMOMODERNIZACJA  
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• termomodernizacja, termorenowacja, termoizolacja, docieplenie, docieplenie elewacji metodą lekko-mokrą  
 
 
14.  ENERGIA ODNAWIALNA (OZE) 
 
BIOGAZ, BIOMASA 

• biogazownia, instalacja biogazowa, instalacja podawania biomasy 
ENERGIA ODNAWIALNA INNA 

• oświetlenie hybrydowe, instalacje cieplne na solariac h, energia skojarzona, turbozespoły  
ENERGIA SOLARNA  

• instalacja solarna, kolektory słoneczne, 
ENERGIA WIATROWA 

• energetyka wiatrowa, instalacja wiatrowa 
ENERGIA WODNA 

• hydroenergetyka 
 GEOTERMIA 

• ciepłownia geotermalna 
KOGENERACJA, TRÓJGENERACJA  

• kogeneracja, moduł kogeneracyjny, trigeneracja, trójgeneracja 
POMPY CIEPŁA  
 

 
15. ENERGOELEKTRYCZNA 
 
EKSPERTYZY ENERGETYCZNE 

• pomiar ochrony p. porażeniowej, ekspertyza energetyczna, kontrola/przegląd stanu instalacji elektrycznej i 
odgromowej, badania okresowe 

INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 
• instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja inna, zasilanie awaryjne, zasilanie rezerwowe, zasilanie 

gwarantowane, UPS, kompensacja mocy biernej, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne 
INSTALACJA O ŚWIETLENIOWA 

• oświetlenie uliczne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie awaryjne, wymiana słupów 
oświetlenia ulicznego, oświetlenie hybrydowe 

SIECI ZEWNĘTRZNE 
• linia energetyczna, stacja transformatorowa, przyłącze energii, rozdzielnia 

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
• dystrybucja, sprzedaż, dostarczenie energii 

URZĄDZENIA, MATERIAŁY 
• urządzenie energetyczne, automatyka energetyczna, kabel, przewód, materiały elektryczne, oświetlenie dostawa, 

akumulatory, baterie, agregat prądotwórczy, generator, blok energetyczny, światło chemiczne, skrzynki 
energoinstalacyjne, słupy oświetleniowe, mufy zimno kurczliwe, płytki drukowane, wkładka topikowa, drut 
nawojowy, rozdzielnia, pastuch  elektroniczny   

 
 
16. FINANSE – BANKOWO ŚĆ 
 
KREDYTY, POŻYCZKI 

• kredyt, pożyczka, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu 
USŁUGI BANKOWE  

• prowadzenie rachunków, fundusz powierniczy, lokata, transakcje międzybankowe, kursy walut, obsługa kasowa, 
rozliczenie transakcji terminali, emisja  obligacji, obsługa bankowa lub/i udzielenie kredytu odnawialnego, Emisja 

obligacji 
 
17. FINANSE – LEASING  

 
• leasing, usługa leasingowa, leasing finansowy, leasing sprzętu, leasing sprzętu komputerowego, leasing sprzętu 

medycznego, leasing samochodu osobowego, leasing samochodu ciężarowego, leasing urządzeń, leasing sprzętu 
 

 
18. FINANSE – UBEZPIECZENIA  
 
FUNDUSZE EMERYTALNE  

• usługi związane z funduszami emerytalnymi 
GRUPOWE I NA ŻYCIE 
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• wszelkie ubezpieczenia grupowe i na życie 
MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE  

• wszelkie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, usługi reasekuracyjne, ubezpieczenie pacjentów, 
ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych, odpowiedzialności cywilnej 

USŁUGI BROKERSKIE, DORADZTWO  
• usługi brokerskie, doradztwo ubezpieczeniowe 

 
 
19. GASTRONOMIA, CATERING  
 
USŁUGI CATERINGOWE  

• gastronomia, catering, obsługa cateringowa szkoleń i imprez A i B 
USŁUGI RESTAURACYJNE  

• prowadzenie restauracji, usługi restauracyjne, prowadzenie bufetu (np. w szpitalu, biurowcu) 
ŻYWIENIE ZBIOROWE 

• żywienie zbiorowe, przygotowanie i wydawanie posiłków A i B (np. w szpitalu, szkołach) 
 
 
20. GEODEZJA, GEOLOGIA, ARCHEOLOGIA, KARTOGRAFIA, Z AGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW  

• ewidencja gruntów i budynków 
KARTOGRAFIA  

• mapa, mapa topograficzna, mapa tematyczna, mapa numeryczna, mapa geologiczna, mapa geomorfologiczna, 
mapy klimatyczna, mapy meteorologiczna, mapa polityczna, mapa morska, mapa przeglądowa, mapa do celów 
projektowych, mapa do celów prawnych, zdjęcia lotnicze, sporządzenie modelu terenu, ortofotomapa, mapa 
akustyczna 

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE 
• usługi archeologiczne 

USŁUGI GEOLOGICZNE  
• dokumentacja geologiczna, opracowanie geologiczne, dokumentacja hydrologiczna, usługi wiertnicze 

USŁUGI GEODEZYJNE, INWENTARYZACJE  
• opracowanie geodezyjne, dokumentacja geodezyjna, operat geodezyjny, przetwarzanie map geodezyjnych, 

opracowanie numeryczne, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tyczenie budynków i budowli, tyczenie 
dróg, geodezyjna obsługa inwestycji, niwelacja terenu, pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków, 
wznowienie punktów granicznych, osnowa, pomiary terenowe, inwentaryzacja powykonawcza przyłączy i sieci 
uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza budowli, budynków oraz dróg, gleboznawcza klasyfikacji gruntów, 
inwentaryzacja gazociągów 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
• zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania terenu, koncepcja zagospodarowania przestrzennego 
 
 

21. GÓRNICTWO 
 
SPRZĘT, MASZYNY GÓRNICZE 

• części do maszyn i maszyny górnicze, sprzęt ratownictwa górniczego, sprzęt i osprzęt górniczy, górnicze 
przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, szakla, przewody wysokociśnieniowe okute (dla kopalni) + maszyny inne 

USŁUGI GÓRNICZE 
• chodnik górniczy, 6orespondencj kopalń, szyb górniczy, wyrobisko, odwiert, inne górnicze prace podziemne (np. 

rozjazdy, podziemne prace elektryczne) 
 
 

22. KOMPUTERY, INFORMATYKA, TECHNIKA BIUROWA 
 
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 

• całość – elektroniczna i papierowa: archiwizacja dokumentów, niszczenie dokumentów, digitalizacja 
CZĘŚCI KOMPUTEROWE 

• akcesoria komputerowe (części do komputerów), pamięć RAM, karta graficzna,  twardy, stacja dyskietek, napęd 
optyczny, kontroler SCSI, karta TV, karta dźwiękowa, karta sieciowa, procesor, zasilacz, obudowa 

KOMPUTERY, SERWERY 
• serwer, komputer, laptop, notebook, tablet, macierze (+ urządzenia) 

MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWEJ  
• okablowanie strukturalne, sieć komputerowa, sieci teleinformatyczne 

NISZCZARKI, GILOTYNY, BINDOWNICE, MASZYNY PAKUJ ĄCE 
• niszczarka, gilotyna, bindownica, maszyna pakująca 
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OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE  
• oprogramowanie komputerowe, aktualizacja oprogramowania, systemy informatyczne, przeniesienie praw 

autorskich ( gry, programy) 
SERWIS, NAPRAWA  

• serwis i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego 
TONERY, KARTRIDŻE, TUSZE 

• materiały eksploatacyjne, toner, kartridż, tusz 
URZĄDZENIA, AKCESORIA BIUROWE I KOMPUTEROWE  

• akcesoria komputerowe, monitor, klawiatura, mysz, karty pamięci, płyta 7o, płyta dvd, płyty, dyskietka, pamięć usb, 
modem, ekran dotykowy, zasilacz ups, joystick, pad. Kamerka internetowa, kasa fiskalna, kalkulator, drukarka, 
ploter, skaner, kserokopiarka. Urządzenie wielofunkcyjne, terminal (dostawa), infokiosk, biblioteka taśmowa, czytnik 
e-booków, tablet , I-pad, I-pod, drukarka 3D 

USŁUGI INFORMATYCZNE  
• tworzenie stron WWW, administracja sieci komputerowej, usługa internetowa, transmisja danych 
 

 
23. KONSTRUKCJE, OGRODZENIA 
 
BRAMY  

• brama, furtka, prześwit bramowy, przęsło bramowe, roleta bramowa, brama ogrodowa, brama garażowa, 
automatyka bram 

KONSTRUKCJE INNE  
konstrukcja stalowa, konstrukcja aluminiowa, konstrukcja drewniana, konstrukcja stacji przekaźnikowej, ścianka 
wspinaczkowa, podesty, podesty estradowe, namiot magazynowy, hala namiotowa, ogrody zimowe, ogródki letnie, 
maszt, lodowisko przenośne, estakada wewnątrz zakładów przemysłowych, krata podestowa, wykonanie marek 

(warunki techniczne: Wykonanie konstrukcji spawanych wg tolerancji ), silos. 
KONSTRUKCJE WIELKOGABARYTOWE  

• wieża, konstrukcja hali  
OGRODZENIA 

• ogrodzenie, wykonanie ogrodzenia, remont ogrodzenia 
PRACE KONSERWACYJNE, ANTYKOROZYJNE  

• antykorozja, piaskowanie konstrukcji, usługi alpinistyczne (ogólne) 
 
 
24. KOSMETYKI, ŚRODKI CZYSTOŚCI 
 
KOSMETYKI, ARTYKUŁY HIGIENICZNE  

• kosmetyk, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki kuchenne 
SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

• dozowniki mydła w płynie, mopy, szczotki, szufelki, ściereczki, wiaderka, kosze na śmieci do użytku wewnętrznego, 
worki na śmieci 

ŚRODKI CZYSTOŚCI  
• środek czystości, środki czyszcząco myjące, chemia gospodarcza, kontakt PCC  

 
 
25. KULTURA, SZTUKA 
 
DZIEŁA SZTUKI, TABLICE PAMI ĄTKOWE 

• konserwacja dzieł sztuki, konserwacja, wykonanie: pomnik, tablica pamiątkowa, rzeźba, obrazy, makiety (np. na 
wystawy czy do muzeów) 

DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNA  
• kulturalna, kino, film, muzeum, teatr, sztuka, program radiowy, program TV, biennale sztuki, wystawa,  

produkcja wykładów w technologii audio video ( + edukacja ),  usługa obróbki i montażu filmu edukacyjnego ( + 

edukacja), rozpowszechnianie programu z obiektu nadawczego 
 
 

26. LABORATORIA 
 
MATERIAŁY LABORATORYJNE  

• odczynniki laboratoryjne, podłoża hodowlane, wzorce chemiczne, wzorce laboratoryjne, materiały laboratoryjne, 
materiały filtracyjne, materiały laboratoryjne 

SPRZĘT LABORATORYJNY  
• jednorazowy sprzęt laboratoryjny, sprzęt laboratoryjny, osprzęt laboratoryjny, aparatura naukowa, 

mikrochromatograf gazowy, komora klimatyczna, piec łukowy, maszyna wytrzymałościowa, densymetr 
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USŁUGI LABORATORYJNE  
usługa laboratoryjna, wykonanie oznaczeń mikrobiologicznych, opracowanie receptur, nadzór laboratoryjny, 
laboratorium drogowe, badanie składu materiałów (np. budowlanych), badanie gruntu, badania jakościowe sprzętu 
 
Uwaga:  
Odczynniki i sprz ęt laboratoryjny  przypisywany jest wg organizatorów: 

Bran ża medyczna  - szpitale, kliniki, zoz-y, przychodnie, krwiolecznictwo, centra zdrowia… 
Bran ża laboratoria - uczelnie, zakłady przemysłowe, Sanepid, weterynaria…  
 
 

27. LEŚNICTWO, ROLNICTWO, HODOWLA  
 
HODOWLA, WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT 

• hodowla, hodowla zwierząt, hodowla drobiu, schronisko dla zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
 ROŚLINY, ZBOŻA, PASZE  

• kwiaty, rośliny, zboże, pasza, drzewo, nasiona, siano, karma dla zwierząt 
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY  

• środki ochrony roślin, nawóz, nawóz sztuczny, nawóz azotowy, nawóz do roślin, odżywka do roślin, środek 
grzybobójczy, środek chwastobójczy, środek owadobójczy, inne środki chemiczne stosowane w rolnictwie, torf 

USŁUGI ŁOWIECKIE, RYBACKIE  
• myślistwo, łowiectwo, wyławianie ryb, połów, polowanie, rybołówstwo 

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM, ROLNICTWEM 
• uprawa roślin, zalesianie, gospodarka leśna, dyżur przeciwpożarowy w lesie 

 
 
28. MASZYNY, SPRZĘT, URZĄDZENIA, NARZĘDZIA 
 
INSTRUMENTY MUZYCZNE 

• instrumenty muzyczne (trąbka, perkusja, itp.) 
MASZYNY BUDOWLANE 

• maszyny i urządzenia budowlane, części do maszyn budowlanych, remonter, koparka, koparko-ładowarka, 
ładowarka kołowa, walec, recycler 

MASZYNY I SPRZĘTY INNE 
• maszyny i urządzenia inne, dźwig jezdny, wózek widłowy, maszyna, zapora przeciwpowodziowa, kontener 

ładunkowy, pojazd specjalny, podnośnik teleskopowy, ładowarka teleskopowa, pompy, przenośnik taśmowy, 
przenośnik zgrzebłowy, fotoradar, naczepa, stacja pogodowa, stacja monitoringu powietrza, sprzęt warsztatowy, 
kamera termowizyjna, alkomat, żuraw samojezdny, radar, hydroakumulator, zawór zwrotny klapowy (kopalnia), 
moduł sceniczny, spycharka  

MASZYNY PRZEMYSŁOWE  
• maszyny i urządzenia przemysłowe, części do maszyn przemysłowych, obrabiarka, centrum obróbcze, frezarka, 

tokarka, stoły nożycowe 
MASZYNY I SPRZĘT ROLNICZY 

• ciągnik rolniczy, kombajn, kosiarka, narzędzia ogrodnicze, przyczepa rolnicza 
SPRZĘT PŁYWAJĄCY 

• statek, barka, łódź, prom, części do sprzętu pływającego, motorówka, usuwanie z obszarów wodnych statków lub 

innych obiektów pływających,  wprowadzanie do strzeżonego portu lub do przystani, pozostawienie go na 

parkingu strzeżonym 
SPRZĘT SPORTOWY 

• sprzęt sportowy (piłka, lotka, itp.), rower, fitness, kajak, pulsometr sportowy 
SPRZĘT WOJSKOWY 

• sprzęt wojskowy, broń, amunicja dla wojska 
STATKI POWIETRZNE  

• samolot pasażerski, helikopter, samolot inny, części do środków transportu lotniczego 
URZĄDZENIA DROBNE  

• elektronarzędzia, narzędzia, narzędzia ręczne, tarcze diamentowe 
 

 
29. MATERIAŁY BUDOWLANE, HUTNICZE  
 
MATERIAŁY BUDOWLANE  

• farba, lakier, silicon, akryl, cement, wapno, beton, cegła, pustak ceramiczny, krawężnik, obrzeże, kostka betonowa, 
kostka inna, bloczek betonowy, płyta stropowa, styropian, wełna mineralna, lepik, izolacja inna, papa, wyrób 
gumowy, wyrób z tworzywa sztucznego, rury 8or, drewno, płyta, paździerzowa, sklejka, panel ścienny, panel 
podłogowy, wykładzina 8or, wykładzina dywanowa, wykładzina inna, sufit podwieszany, sufit panelowy, płytka 
ceramiczna, płytka klinkierowa, gress, akcesoria ścienne, akcesoria podłogowe, tynk gotowy, zaprawa betonowa, 
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zaprawa tynkowa, zaprawa klejowa, gont, dachówka ceramiczna, asfalt, akcesoria dekarskie, kamień sztuczny, 
tarcica, śruby, gwoździe, wkręty, taśma teflonowa, biowłóknina, geomety, masa asfaltowa, płyty gipsowe, plomby, 
wapno gaszone, geowłóknina, drewno kopalniane, dywany 

AKCESORIA BUDOWLANE  
• śruby, gwoździe, wkręty, taśma teflonowa, folia malarska 

WYROBY HUTNICZE 
• rury żeliwne, rury stalowe, rury miedziane, rury inne, blacha dachówko podobna, blacha, kształtowniki stalowe, 

pręty, inne wyroby hutnicze, szyny i rozjazdy, szyny i rozjazdy  kolejki podwieszanej, włazy kanałowe, rury ze 
szwem, rury bez szwu, dwuteownik, ceownik, bednarka 
ocynkowana, tabliczki znamionowe 
 
 

30. MATERIAŁY CHEMICZNE 
 
ODCZYNNIKI CZYSZCZĄCE WODĘ 

• chemia basenowa, odkażanie wody, flokulant, koagulant, sól tabletkowana 
ŚRODKI CHEMICZNE 

• środki chemiczne wykorzystywane w przemyśle, substancje chemiczne, szkło wodne, wapno palone (+ 
mat.budowlane), wapno hydratyzowane (+mat.budowlane) 
 
 

31. MATERIAŁY PAPIERNICZE, SZKOLNE  
 

MATERIAŁY BIUROWE I PAPIERNICZE  
• materiały biurowe, papier, składanka komputerowa, wyrób papierniczy, spinacz, pinezka, segregator, dziurkacz, 

koszulki A4, ofertówka, rozszywasz, segregator, skoroszyt, kuweta na dokumenty, tusz do stempli, zszywacz, 
koperty, etykiety  DYMO, końcówka do korespondencji 

• zeszyt, długopis, ołówek, cienkopis, gumka, korektor, linijka, marker, nożyczki, teczka, temperówka, zakreślacz, 
klej, bibuła, pióro 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  
• artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, zabawki, gry, programy edukacyjne, klocki, plansze edukacyjne, makiety 

edukacyjne, tablica magnetyczna, modele anatomiczne, tablica do pisania 
 

 

32. MECHANIKA I METALURGIA  
 
ARTYKUŁY SPAWALNICZE 

• elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, artykuły spawalnicze, urządzenia spawalnicze 
ŁOŻYSKA  

• łożyska, łożyska kulkowe, łożyska walcowate, łożyska samochodowe, łożyska przemysłowe 
OBRÓBKA MECHANICZNA  

• szlifowanie, spawanie, toczenie, obróbka mechaniczna, wykonanie na podst. Rysunku 
ODLEWY METALURGICZNE  

• odlew metalu, odlew z brązu, odlew z mosiądzu 
USŁUGA ŚLUSARSKA  

• usługi ślusarskie, kowalstwo 
WYROBY METALURGICZNE  

• medale, statuetki, ordery, skrzynki pocztowe 
 

 
33. MEDYCZNA 
 
GAZ MEDYCZNY 

• gaz medyczny, dostawa gazu medycznego, instalacja gazów medycznych, tlen, azot, hel, podtlenek azotu, 
dwutlenek węgla, zbiornik na gaz, butle na gaz 

LEKI 
• leki, farmaceutyki, produkty lecznicze, leki stomatologiczne, szczepionki, parafarmaceutyki, suplementy diety, płyny 

infuzyjne, radiofarmaceutyki, środki kontrastowe,kontrasty, środki cieniujące, koncentraty do dializ, środki do dializ, 
preparaty do żywienia pozajelitowego, klej tkankowy, wiskoelastyki, płyn wiskoelastyczny, albumina,  
immunoglobulina, cytostatyki, czynnik krzepnięcia , heparyny małocząsteczkowe, produkty do żywienia 
pozajelitowego, worki do żywienia pozajelitowego z zawartością 

MATERIAŁY MEDYCZNE 
• sprzęt jednorazowy, materiały medyczne, wyroby medyczne, cewniki, dreny, kaniule, igły, strzykawki, przyrządy do 

przetaczania, stenty, elektrody, zastawki,  narzędzia jednorazowego użytku, jednorazowy sprzęt stomatologiczny, 
materiały 9oresp, nici medyczne, odczynniki, odczynniki laboratoryjne, kalibratory, szkło laboratoryjne, pipety, 
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próbówki, probówki, sprzęt do pobierania krwi, implanty, endoprotezy, gwoździe medyczne, śruby medyczne, środki 
do dezynfekcji, opatrunki, rękawice jednorazowe, sprzęt jednorazowy okulistyczny, soczewki, pojemnik na odpady 
medyczne, protezy naczyniowe, opakowania 1xrazowe na sprzęt, drobny sprzęt medyczny, zestawy do iniekcji, 
błony rtg do obróbki cyfrowej, materiały do sterylizacji, materiały eksploatacyjne do sterylizacji, opakowania do 
sterylizacji, wyroby do angioplastyki, wkłady jednorazowe, materiały i wypełnienia stomatologiczne, materiały do 
biopsji, siatki przepuklinowe, systemy do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu, zestawy do dializy 
otrzewnowej, ostrza, frezy, staplery, paski do 10orespondenc, testy, puste worki do żywienia pozajelitowego 

MEBLE MEDYCZNE 
• meble szpitalne, meble medyczne, łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, wózki, wózki anestezjologiczne, stoły, stoły 

zabiegowe 
 ODZIEŻ MEDYCZNA I JEDNORAZOWA  

• odzież operacyjna, odzież medyczna, pościel szpitalna, bielizna szpitalna, bielizna operacyjna, pieluchy, podkłady, 
obłożenia pola, serwety medyczne 

• Dostawy ochraniaczy foliowych jednorazowego użytku na obuwie wraz z dzierżawą urządzeń do sprzedaży 

ochraniaczy  (typ usługi i dostawy) 

ODŻYWKI 
• mleko dla niemowląt, odżywki dla niemowląt, odżywki dla sportowców 

PRZEWÓZ MEDYCZNY 
• transport medyczny, transport sanitarny, przewóz krwi, dowożenie chorych na dializy 

SERWIS, NAPRAWA  
• serwis i naprawa sprzętu medycznego, mebli medycznych 

SPRZĘT MEDYCZNY 
sprzęt medyczny, aparatura medyczna, serwis i naprawa sprzętu medycznego, kardiomonitory, monitory funkcji 
życiowych, respiratory, koncentratory tlenu, defibrylator, EKG, elektrokardiograf, eeg, usg, ultrasonograf, rtg, rentgen, 
tomograf, mammograf, rezonans, angiogragf, endoskopy, tory wizyjne, narzędzia medyczne, diatermia, laparoskop, 
napęd ortopedyczny, ssaki medyczne, sprzęt do dializ, pompy infuzyjne, autoklawy, sterylizator, sprzęt stomatologiczny, 
unity stomatologiczne, sprzęt rehabilitacyjny, łóżka rehabilitacyjne, bieżnia, ugul, materace przeciwodleżynowe, 
kriokomora, sprzęt laboratoryjny medyczny, analizatory, wirówki, remocyklery, 10oresponden, wytrząsarki, mikrotomy, 
homogenizatory, zamrażarki, komora laminarna, sprzęt okulistyczny, generator technetu, stymulatory, telemetria, 
fantom, ucyfrowienie sprzętu (monitor medyczny, panelowy komputer medyczny, komputer medyczny), PACS-system 
archiwizacji, EMR-elektroniczny zapis medyczny, PIS-okołooeracyjny system informacji, wideokolonoskop, macerator, 
płuczka-dezynfektor, myjnia-dezynfektor, kardiotokograf, teleradiologia, telemedycyna, teleradioterapia, systemy RIS i 
PACS i DICOM, telecomando, testery medyczne, testery urządzeń medycznych, symulatory EKG 
 

USŁUGI MEDYCZNE 
• świadczenia medyczne, medycyna pracy, badania profilaktyczne, badania okresowe, badania wstępne, usługa 

sekcji zwłok, szczepienia, usługa medyczna – lekarska, usługa medyczna – pielęgniarska, inna usługa medyczna, 
usługa laboratoryjna, usługa medyczna – stomatologiczna, sekcja zwłok, wynajem pomieszczeń do wykonania 
sekcji zwłok, usługi sterylizacji 

WETERYNARIA - LEKI  
• leki (weterynaria), szczepionki (weterynaria)  

WETERYNARIA - MATERIAŁY  
• odczynniki (weterynaria), materiały, artykuły weterynaryjne, akcesoria chirurgiczne (weterynaryjne) 

WETERYNARIA - SPRZĘT 
• sprzęt weterynaryjny 

WETERYNARIA – USŁUGI 
• szczepienia, leczenie zwierząt, zabiegi operacyjne, zabiegi weterynaryjne, chipowanie zwierząt 

 
 

 
34. MOTORYZACJA  
 
AKCESORIA, PŁYNY  

• płyny eksploatacyjne, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, inne płyny motoryzacyjne, olej 
silnikowy, olej inny, kosmetyki samochodowe, kołpaki, opony, korek wlewu paliwa, zbiorniczki 
spryskiwaczy, spojlery, elementy ozdobne 

AUTOBUSY, AUTOKARY  
• autobus, autokar 

CZĘŚCI SAMOCHODOWE 
• części samochodowe, zestawy naprawcze, koło, koła, silnik,  alternator, pompa paliwowa, pompa wody, świece 

zapłonowe, świece żarowe, pompy wspomagania, napinacze pasków, kolektory ssące, aparat zapłonowy, pompy 
olejowe, pompy wtryskowe, rozrusznik, alufelgi, felgi, felgi stalowe, felgi 
szprychowe, tłoki, wtryski, zawory, atrapy, błotniki, klapa tylna, maska silnika, nadkola, linki, uszczelka, pas 
przedni, pas tylni, zderzaki, elementy bezpieczeństwa, sensor, elementy układu chłodzenia, amortyzator, drążki 
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kierownicze, kierownica, skrzynia biegów, kolektor wydechowy, tłumik, sonda lambda, reflektor, migacz, światła 
samochodowe, akumulatory samochodowe 

OGUMIENIE 
• ogumienie 

POJAZDY JEDNOŚLADOWE I QUADY 
• motocykl, motorower, quad, motor 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
• samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy 

SAMOCHODY DOSTAWCZE  
• samochód dostawczy, truck,  samochód ciężarowy do 3,5t, samochód osobowo-dostawczy 

SAMOCHODY OSOBOWE  
• minivan, samochód osobowy, samochód terenowy, mikrobus, van, bus 

SAMOCHODY SPECJALISTYCZNE  
• ambulans medyczny, wóz strażacki, karetka, śmieciarka, wóz asenizacyjny, samochód specjalistyczny, samochód 

operacyjny, rozpoznawczy, ratowniczy, żuraw na podwoziu samochodowym, podnośnik koszowy 
TABLICE REJESTRACYJNE  

• tablice rejestracyjne 
USŁUGI SERWISOWE, PRZEGLĄDY, HOLOWANIE 

• usługi serwisowe, przeglądy samochodowe, holowanie pojazdów 
 

 
35. NIERUCHOMOŚCI, GRUNTY, PARKINGI, ADMINISTRACJA 
 
ADMINISTRACJA NIERUCHOMO ŚCI 

• administrowanie budynkiem, administrowanie gruntem, administrowanie nieruchomością, nadzór konserwatorski, 
administracja i obsługa toalet publicznych, administracja cmentarzy 

GRUNTY 
• wycena gruntu 

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMO ŚCI 
• inwentaryzacja obiektów, inwentaryzacja obiektów zabytkowych, inwentaryzacja techniczna, obsługa techniczna 

nieruchomości, obsługa techniczna budynku, wykaz synchronizacyjny nieruchomości, odczyt liczników  i rozliczenie 
OPERATY SZACUNKOWE 

• operaty szacunkowe, wycena nieruchomości 
PARKINGI  

• parkowanie pojazdów, prowadzenie parkingu 
 
 
36. OCHRONA 
 
AKCESORIA OCHRONY 

• ochrona i policja – wyposażenie ochrony i policji, straż miejska pałki, kamizelki kuloodporne, broń, amunicja, gaz 
pieprzowy, kabura 

INSTALACJE 
• instalacja alarmowa, telewizja przemysłowa, system ochronny, ochrona dostępu, bariera automatyczna, szlaban, 

systemy biblioteczne, domofon, system parkingowy, RCP(rejestracja czasu pracy), system BMS (inteligentny 
system zarządzania budynkiem- automatyka budynkowa)                   

OCHRONA OSÓB I MIENIA 
• usługa ochrony, usługa ochrony mienia, obsługa recepcji, kontrola biletów, usługi portierskie 

SPRZĘT ANTYWŁAMANIOWY 
• kasa pancerna, szafa pancerna, zamek, zabezpieczenie antywłamaniowe, inne urządzenie antywłamaniowe 

SPRZĘT P-POŻ I INSTALACJE P-PO Ż 
• gaśnica, instalacja p.poż, sygnalizacja pożarowa, p.poż, monitoring p.poż, sprzęt p.poż, instalacja tryskaczowa, 

instalacja gaszenia gazem, instalacja oddymiania, prądownica wodna, kontener z motopompą + maszyny inne, koc 
gaśniczy, DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) 

 
 

37. ODZIEŻ, OBUWIE, TEKSTYLIA 
 
OBUWIE 

• obuwie 
ODZIEŻ 

• odzież, mundur galowy, elementy munduru galowe 
TEKSTYLIA 

• tkanina, dzianina, materiał podstawowy do produkcji, dodatek do produkcji, nici, czyściwo, czyściwo bawełniane, 
ręcznik frotte, ręcznik kąpielowy, galanteria, wyrób ze skóry, plandeka 
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38. OPAKOWANIA  
 
OPAKOWANIA RÓ ŻNE 

• opakowanie papierowe,  opakowanie szklane, opakowanie PCV, opakowanie z drewna, opakowanie inne, palety, 
1xrazowe sztućce, kubki, talerzyki 

WYROBY FOLIOWE  
• wyrób z folii, worki foliowe, torebki foliowe, stretch, worki na odpady 
 

 
39. POLIGRAFIA, WYDAWNICTWA 
 
CZASOPISMA, KSIĄŻKI, KALENDARZE  

• prenumerata krajowa, prenumerata zagraniczna, książka, kalendarz, kolportaż krajowy, kolportaż 
zagraniczny(gotowy produkt), publikacja ogłoszenia w prasie, prenumerata w formie elektronicznej, audiobooki 

DRUKI, FOLDERY, INFORMATORY  
• broszury, druki reklamowe, etykiety, foldery informacyjne, karty 

okolicznościowe, mapy, naklejki, pocztówki, przewodniki, ulotki, widokówki, wizytówki, druki medyczne, plakat 
USŁUGI KSEROGRAFICZNE, POLIGRAFICZNE, INNE  

• bindowanie, foliowanie, introligatorstwo, pieczątki, stemple, datowniki, powlekanie, usługa kserograficzna, usługa 
poligraficzna, usługa składu drukarskiego, wydruki masowe, papiery wartościowe, znaczki opłat sadowych, 
naniesienie logo np. na  kalendarzy, obsługa 12orespondencji masowej, tłoczenie płyt CD, powielanie płyt,DVD, 
Blu-ray, ELS – elektroniczna legitymacja 

 
 
40. POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI OPIEKU ŃCZE 
 
POMOC SPOŁECZNA  

• pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, poradnictwo, doradztwo dla osób fizycznych znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, mających problemy z przemocą w domu, z uzależnieniem, alkoholizmem ( sesje, spotkania , 
poradnictwo indywidualne), pomoc psychologiczna 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 
• opieka hospicyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 
 
41. PRACA  

 
• praca tymczasowa, pośrednictwo pracy, koordynator uczelniany, wykładowca, nabór na stanowisko (np. w ramach 

programu Kapitał ludzki), asystent rodziny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Asystent Kierownika projektu 
Edukacja, doradztwo (ekspert , naukowiec szczególnie przy badaniach naukowych), świadczenie usług 
przetokowych w autobusach komunikacji miejskiej 

 
 
42. PROJEKTOWANIE 
 
NADZÓR, KOSZTORYS, PRZEGLĄD 

• dokumentacja powykonawcza, ekspertyza techniczna, inwestorstwo zastępcze, kosztorys branżowy, kosztorys 
budowlany, kosztorys inny, nadzór autorski, nadzór budowlany, koordynator projektu, inżynier kontraktu, audyt 
energetyczny, świadectwo energetyczne, kontrola stanu technicznego, przegląd ogólnobudowlany, przeglądy 
okresowe budynków, wykonanie próbnych obciążeń ( np.mostów) 

PROJEKT BUDOWLANY  
• koncepcja architektoniczna, projekt adaptacji obiektu, projekt architektoniczny, projekt części obiektu, projekt 

modernizowanego obiektu, projekt nowego obiektu, projekt remontowanego obiektu, projekt terminala 
PROJEKT CIEPŁOWNICTWO I GAZ  

• projekt w branży gaz, projekt w branży ciepłownictwo, projekt kotłowni gazowej, projekt kotłowni olejowej, projekt 
kotłowni parowej, projekt kotłowni wodnej, projekt kotłowni węglowej, projekt kotłowni innej, projekt węzła cieplnego, 
projekt instalacji c.o., projekt sieci c.o., projekt instalacji gazowej, projekt sieci gazowej, projekt instalacji 
przemysłowej, projekt instalacji odsiarczania spalin, projekt instalacji odpylającej, projekt instalacji 
odpylającej, projekt spalarni, projekt komina, projekt bloku ciepłowniczego, założenia do planu zaopatrzenia w 
ciepło 

PROJEKT DEKARSKI  
• projekt dachu, projekt izolacji dekarskiej, projekt termomodernizacji dachu, projekt konstrukcji dachowej, projekt 

więźby dachowej 
PROJEKT DROGOWY  
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• projekt drogi, projekt pasa startowego, projekt lotniska, projekt lądowiska, projekt mostu, wiaduktu, projekt 
parkingu, projekt ulicy, projekt chodnika, projekt ścieżki rowerowej 

PROJEKT ENERGOELEKTRYCZNY  
• projekt instalacji elektrycznej, projekt linii energetycznej, projekt stacji transformatorowej, projekt przyłącza 

energii, projekt urządzenia energetycznego, projekt automatyki energetycznej, projekt oświetlenia ulicznego, projekt 
oświetlenia wewnętrznego, projekt oświetlenia zewnętrznego, projekt instalacji odgromowej, projekt systemu 
zasilania, założenia do planu zaopatrzenia w energię 

PROJEKT INNY  
• projekt maszyny, projekt instalacji technologicznej, projekt instalacji przemysłowej (innej niż w ciepłownictwo i 

gaz), projekt urządzenia, projekt w branży ekologia, projekt w branży górniczej, projekt w branży mechaniczno-
metalurgicznej, projekt w branży poligrafia, projekt w branży reklamowej, projekt w branży wyposażenie 
wnętrz, projekt w branży automatyki, projekt lasu 

PROJEKT KONSTRUKCJI  
• projekt konstrukcji, projekt konstrukcji stalowej, projekt konstrukcji aluminiowej, projekt 

konstrukcji drewnianej, projekt konstrukcji stacji przekaźnikowej, projekt konstrukcji hali, projekt konstrukcji 
innej, projekt ogrodzenia 

PROJEKT LINII KOLEJOWEJ, TRAMWAJOWEJ  
• projekt linii kolejowej, projekt linii tramwajowej 

 PROJEKT OZE  
• projekty z branży OZE   

 PROJEKT TELEKOMUNIKACYJNY  
• projekt instalacji telefonicznej wewnętrznej, projekt sieci telefonicznej zewnętrznej, projekt światłowodu 

PROJEKT TERENU ZIELONEGO  
• projekt terenu zielonego, projekt parku, projekt placu zabaw 

PROJEKT TERMOMODERNIZACYJNY  
• projekt termomodernizacji, projekt termorenowacji, projekt elewacji 

PROJEKT W BRAN ŻY KOMPUTERY 
• projekt sieci informatycznej, projekt sieci strukturalnej 

PROJEKT W BRAN ŻY OCHRONA 
• projekt w branży ochrona, projekt monitoringu, projekt telewizji dozorowej, projekt systemu kontroli dostępu, projekt 

sieci przeciwpożarowej, projekt ochrony przed kradzieżą, projekt zintegrowanego systemu zabezpieczeń, projekt 
instalacji domofonowej, projekt systemu ochronnego 

PROJEKT WENTYLACJA, KLIMATYZACJA  
• projekt instalacji wentylacyjnej, projekt instalacji klimatyzacyjnej, projekt instalacji wentylacyjno-

klimatyzacyjnej, projekt chłodni 
PROJEKT WINDY I DŹWIGI 

• projekt windy, projekt windy towarowej, projekt windy osobowej, projekt windy szpitalnej, projekt windy 
okrętowej, projekt windy hydraulicznej 

PROJEKT WOD-KAN  
• projekt w branży wod-kan., projekt wodociągu, projekt oczyszczalni ścieków, projekt węzła sanitarnego, projekt 

ujęcia wodnego, projekt przepompowni, projekt przepustu, projekt stacji uzdatniania wody, projekt instalacji 
kanalizacyjnej, projekt domowej oczyszczalni ścieków, projekt zewnętrznej sieci wodociągowej, projekt wewnętrznej 
kanalizacji, operat wodnoprawny 
 

 
43. PRZEWÓZ OSÓB 
 

• przewóz osób, dowożenie dzieci, usługi komunikacji masowej, wycena cen biletów, zakup biletów miesięcznych i 
jednorazowych komunikacji zbiorowej miejskiej 
 

 
44. SPOŻYWCZA 

 
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

• artykuły spożywcze, cukier, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, herbata, kawa, sok, 
woda, mięso, wędliny, masło, mleko, ser, mleczarskie inne, jaja, drób, drobiarskie, pieczywo, piekarnicze, warzywa, 
owoce, konserwa, koncentrat, ryby, artykuły sypkie, paczki świąteczne 

UŻYWKI 
• wyroby tytoniowe, piwo, wino, wódka, alkohol inny 

 AUTOMATY – na kaw ę, napoje, batony, dzier żawa powierzchni pod automat  
 
 
45. SPRZĄTANIE 
 
DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA  
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• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, odgrzybianie, osuszanie, pleśń, odkomarzanie 
POJEMNIKI I KONTENERY NA ŚMIECI 

• zewnętrzne pojemniki na śmieci, pojemniki komunalne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
ROZBIÓRKI DEMONTAŻE 

• rozbiórki , demontaże, usunięcie azbestu, kruszenie 
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ 

• sprzątanie wewnątrz budynku, mycie okien, obsługa szaletów  
SPRZĄTANIE TERENU 

• sprzątanie, odśnieżanie dachów, strącanie sopli, lodołamanie, wynajem toalet przenośnych, dostawa toalet 
przenośnych, Utrzymanie i sprzątanie toalet przenośnych, mycie taboru, dekoracja okolicznościowa ulic miast (np. 
flagami czy dekoracjami świątecznymi), usługi saperskie, monitoring HACCP, dostawa toalet przenośnych 

USŁUGI PRALNICZE  
• pranie odzieży, maglowanie, dzierżawa, naprawa ubrań, rental, wypożyczenie odzieży 

WYWÓZ ŚMIECI, UTYLIZACJA, SKŁADOWISKA  
• wywożenie śmieci, wywóz odpadów, wywóz odpadów płynnych, utylizacja odpadów, obsługa składowiska 

odpadów, złomowanie samochodów, wywóz osadów, usługa odwadniania osadów ściekowych  
 

 
46. SUROWCE, PALIWA, OLEJE 
 
SMARY, OLEJE  

• smary, oleje (np. hydrauliczny, przekładniowy), WD-40, ciecze hydrauliczne, oleje hydrauliczne 
SUROWCE NAPĘDOWE 

• benzyna, benzyna bezołowiowa, etylina, ropa naftowa, gaz lpg, gaz cng, olej napędowy  
SUROWCE NATURALNE (INNE)  

• kamień naturalny, minerały, magnetyt, FeV, FeCr025 
 SUROWCE WTÓRNE 

• złom, rudy metali, makulatura 
 SUROWCE OPAŁOWE 

• węgiel brunatny, węgiel kamienny, miał węglowy, koks, olej opałowy, brykiet drzewny, trociny, pellet, kora, biomasa 
 KRUSZYWA 

• piasek, tłuczeń, kruszywo, , żwir, pospółka,  gruz, kamień drogowy 
 GAZY TECHNICZNE 

• gaz techniczny 
 SÓL DROGOWA 

• sól drogowa, chlorek sodu 
 

47. ŚLUSARKA I STOLARKA OTWOROWA, SZKLARSTWO 
 
OKNA, DRZWI  

• drzwi, kraty okienne, okna, szkło, parapety, remont krat 
ŚWIETLIKI, WITRYNY  

• świetlik, usługi szklarskie, witryna metalowa, witryna szklana, witryna wystawiennicza, luksfery 
USŁUGI ŚLUSARSKIE  

• usługi ślusarskie, naprawa i montaż zamków, dorabianie kluczy 
 

 
48. TELEKOMUNIKACJA, TELEFONY  
 
OSPRZĘT RADIOTELEKOMUNIKACYJNY TELEFONICZNY  

• telefon komórkowy, centrala telefoniczna, telefon, telex, telefax, części do urządzeń, urządzenie inne, radio CB, 
anteny cb, GPRS, światłowód, osprzęt telefoniczny, GPS, radiotelefon 

SIECI INSTALACJE TELETECHNICZNE, TELEFONICZNE  
• instalacja telefoniczna wewnętrzna, sieć telefoniczna zewnętrzna, instalacja światłowodowa, instalacja 

teletechniczna 
TELEKOMUNIKACJA USŁUGI  

• świadczenie usług telefonii komórkowej, świadczenie usług telefonii stacjonarnej, dostawa Internetu 
 

 
49. TERENY ZIELONE 
 
MAŁA ARCHITEKTURA  

• fontanny, ławki, stojaki rowerowe, kosze parkowe, altany parkowe, altany ogrodowe 
PLACE ZABAW  
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• plac zabaw, budowa placu zabaw,  modernizacja placu zabaw, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, 
skatepark, siłownia zewnętrzna 

ZIELEŃ 
• pielęgnacja zieleni, utrzymanie zieleni, wycinka drzew, trawy, wycinka zieleni poboczy, teren zielony, założenie 

terenu zielonego, park, klomb, umocnienie skarp nasypów poprzez humusowanie i hydrosiew w ciągu drogi 
krajowej, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz dendrologicznej 

 
 
50. TURYSTYKA, WYPOCZYNEK, HOTELARSTWO, SPORT 
 
BILETY  

• agencyjna sprzedaż biletów, dostawa biletów, rezerwacja biletów, wycena biletów, bilety lotnicze 
HOTELARSTWO  

• rezerwacja hotelu, usługi hotelarskie, wynajem sali szkoleniowej 
IMPREZY MASOWE 

• festyn, impreza masowa, impreza rozrywkowa, festiwal, impreza, kompleksowa organizacja imprez, koncert 
KONFERENCJE 

• usługi konferencyjne 
OBSŁUGA OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

• usługa ratownicza 
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH  

• impreza sportowa, kultura fizyczna i sport, zawody sportowe 
OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ 

• nagłośnienie imprez, wyposażenie sceniczne (dostawa wraz z montażem, obsługą i demontażem), 
WYCIECZKI, WYPOCZYNEK  

• krajoznawstwo, warsztaty wyjazdowe, wizyty studyjne, wycieczki krajowe, wycieczki zagraniczne, wyznaczanie i 
legalizacja tras, kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne, zimowiska, sanatorium, zielona szkoła, charter jachtu 

 
 
51. USŁUGI DLA LUDNO ŚCI 
 
USŁUGI POGRZEBOWE  

• usługi pogrzebowe, usługi cmentarne, pochówek, nagrobki, groby, kremacja zwłok, palenie zwłok, przechowywanie 
zwłok, znicze, krzyże, wyposażenie trumien, trumny, ozdoby funeralne, antaby, galanteria nagrobna, przewóz zwłok 

 
 
52. USŁUGI INFORMACYJNE, BAZY DANYCH, TŁUMACZENIA  
 
BAZY DANYCH  

• baza danych, dostawa bazy danych, opracowanie bazy danych, wywiad CATI, bazy gospodarcze, badanie opinii 
publicznej, dostęp do stron WWW (systemu informacyjnego, portalu) 

TŁUMACZENIA  
• tłumaczenia językowe, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia tekstów, tłumaczenia symultaniczne 

USŁUGI INFORMACYJNE  
• audycje, redagowanie tekstów, informacja gospodarcza, monitoring mediów, e-mailing 
 

 
53. USŁUGI REKLAMOWE  
 
AKCJE PROMOCYJNE  

• akcja promocyjna, przeprowadzanie akcji promocyjnych, targi wystawiennicze, organizacja targów, wystawa, 
budowa wystawy, pozyskanie sponsora, public relations 

GADŻETY 
• gadżety reklamowe, odzież z nadrukiem, długopisy z nadrukiem, parasole z nadrukiem, breloczki z nadrukiem, 

kubeczki z nadrukami, pendrive z nadrukiem, gadżety z nadrukiem 
LOGA I ZNAKI GRAFICZNE  

• flaga, znak graficzny, logo firmy 
REKLAMY  

• reklama radiowa, reklama TV, reklama internetowa, spoty, prezentacja multimed. 
TABLICE REKLAMOWE I OGŁOSZENIOWE  

• uliczna tablica reklamowa, tablica ogłoszeniowa, maszt reklamowy, bilbordy, roll-up, kaseton, baner, witacz 
 

 
54. USŁUGI TRANSPORTOWE  
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TRANSPORT 
• transport samochodowy, transport kolejowy, transport rzeczny, transport morski, transport lotniczy, transport 

specjalistyczny drogowy 
USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE  

• prowadzenie placówek pocztowych, usługi adresowo–wysyłkowe, usługi doręczeń, usługi kurierskie, świadczenia 
wypłacane do rak odbiorców, przekazy pieniężne, usługi pocztowe 

USŁUGI MAGAZYNOWE, LOGISTYKA  
• usługi magazynowe 

 
 
55. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA  

 
INSTALACJE  

• instalacja wentylacyjna, instalacja klimatyzacyjna, instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna, chłodnia, klimatyzacja 
precyzyjna 

URZĄDZENIA 
• urządzenie chłodnicze, klimatyzator, wentylator (również biurkowy, stojący), osprzęt wentylacyjny, filtry kieszeniowe, 

tkanina wentylacyjna, komory chłodnicze, kaseta filtracyjna, wynajem i serwis kabin dla palaczy tytoniu, kurtyna 
powietrzna 

 
 
56. WINDY I DŹWIGI 
 
DŹWIGI, SUWNICE, ŻURAWIE 

• suwnica, dźwig samojezdny torowy, schody ruchome, żuraw 
DO UMÓWIENIA SIĘ jaki zakres gdzie – wynajem dźwigu z operatorem 
 

WINDY TOWAROWE, OSOBOWE, PLATFORMY 
• winda towarowa, winda osobowa, winda szpitalna, winda okrętowa, winda hydrauliczna, platforma, podnośniki dla 

niepełnosprawnych, schodołaz 
 
 
57. WODNO – KANALIZACYJNA 
 
INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 

• wewnętrzna: instalacja kanalizacyjna, instalacja wodna, węzeł sanitarny, instalacja wod-kan, hydrofornia (wewnątrz 
obiektu, np. mieszkalnego), opomiarowanie, odpompowanie wody, suchy pion, instalacja zraszaczowa ( + maszyny 
inne) 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
• armatura wod-kan, ceramika sanitarna, wodomierz, rury wod-kan, separator wod-kan (dostawa), hydrofor, 

nawiertaki, materiały do osmozy, wodomierz, moduł pomiarowy 
OBSZARY WODNE I HYDROTECHNIKA 

• staw, kąpielisko, zbiornik retencyjny, ciek wodny, kanał wodny, staw, kąpielisko, basen p.poż., pole irygacyjne, 
odmulenie/oczyszczenie rzeki/stawu, konserwacja koryta i cieku, kaskady, ścianka szczelna, przepust, melioracja, 
umocnienie brzegowe, wał przeciwpowodziowy, budowla hydrotechnicza, zapora, tama, jazy, groble, wały 
zabezpieczające brzegi, przewiert, drenaż, prace podwodne, nadbrzeże 

SIECI ZEWNĘTRZNE 
• zewnętrzna sieć wodna, sieć kanalizacji, sieć wod-kan, przyłącze wody, przepompownia, studnia, ujęcie wodne, 

kanalizacja deszczowa, systemy nawadniające, czyszczenie kanalizacji, usunięcie osadu, modernizacja komory 
wodomierzy, inspekcja przy pomocy kamery sieci kanalizacji, separator 

UZDATNIANIE WODY 
• oczyszczalnia ścieków, domowa i przydomowa oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, obsługa 

oczyszczalni, dostawa wody, generator dwutlenku chloru, instalacja PIX, pompy recyrkulacji osadu na oczyszczalni 
 

 
58. WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 
 
ARANŻACJA WNĘTRZA 

• aranżacja wnętrza 
CERAMIKA I DEKORACJE  

• ceramika artystyczna, ceramika użytkowa, zastawa stołowa, dekoracje, zegary, doniczki, dywan  
MEBLE I AKCESORIA  

• meble biurowe, meble dydaktyczne, meble kuchenne, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, regały, regał 
jezdny, blat, renowacja mebli, szafka, ławka, stół , krzesło, wieszak, gablota, akcesoria meblarskie 

SAUNA  
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• sauna, jaccuzi 
ŻALUZJE ROLETY  

• żaluzje, rolety 
 
 

59. ZAGADNIENIA NIESKLASYFIKOWANE 
 


