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Załącznik nr 2 


 


Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe 


do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW) 
 


A. Objaśnienia podstawowych pojęć 


 


Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 


o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 


zawodowych (Dz. U.  Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.): 


 


1) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane 


przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło 


w związku z pracą: 


a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 


zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, 


b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 


czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, 


c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy 


w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem 


wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy; 


2) na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do 


świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu 


pracownik uległ: 


a) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż 


określone w pkt. 1, chyba że wypadek spowodowany został 


postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku 


z wykonywaniem powierzonych mu zadań, 


b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 


c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające 


u pracodawcy organizacje związkowe; 


3) za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie 


wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które 


nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu 


podczas: 


a) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę 


pobierającą stypendium sportowe, 


b) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do 


pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub 


tymczasowego aresztowania, 


c) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie, 


d) sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego 


wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej, 


e) odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 


w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie 


odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania 


zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania 


wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot 


kierujący, 


f) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 


spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną 


na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o 


systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych 


spółdzielni, 


g) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy 


zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 


z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 


h) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy 


agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do 


której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 


dotyczące zlecenia, 


i) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem 


działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie 


ubezpieczeń społecznych, 


j) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą 


przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu 


przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 


k) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub 


czynności związanych z powierzonymi funkcjami 


duszpasterskimi lub zakonnymi, 


l) odbywania służby zastępczej, 


m) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez 


słuchaczy pobierających stypendium, 


n) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy 


zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 


z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 


albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta 


z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub 


jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz 


pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, 


o) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków 


służbowych; 


4) za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku 


którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy 


od dnia wypadku;  


5) za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku 


którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, 


słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo 


rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, 


a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 


psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy 


w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie 


ciała; 


6) za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu 


w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 


 


B. Objaśnienia do wypełniania statystycznej karty wypadku 


 


Liczba pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) – oznaczenia 


kodowe (pozycja B części adresowej formularza). 


Pracujący są to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek 


lub dochód. Do pracujących, w części dotyczącej badania wypadków 


przy pracy (pozycja A), zalicza się wszystkich pracujących wg stanu 


w dniu zaistnienia zdarzenia, bez względu na to, czy osoby te pracują 


również w innych jednostkach sprawozdawczych (bez osób pracujących 


na podstawie umowy zlecenia), a mianowicie:   


1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, 


powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi 


i zatrudnionymi dorywczo; 


2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: 


a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi 


członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność 


gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie 


pracują w spółce), 


b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące 


wolne zawody; 


3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na 


warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin 


oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 


4) osoby wykonujące pracę nakładczą; 


5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków  spółdzielni 


kółek rolniczych; 


6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 


Liczba pracujących Kod 


1 pracujący (osoba samozatrudniająca się, bez pracowników) 0 


2 – 9 pracujących (bez przeliczenia ma pełny etat) 1 


10 – 49 pracujących (bez przeliczenia ma pełny etat) 2 


50 – 249 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 3 


250 – 499 pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 4 


500 lub więcej pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) 5 


Nieznana liczba pracujących 9 


Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka 
(pytanie X1). W polu tym należy podać nazwę miejscowości (gminy), 


natomiast kod (7-cyfrowy) dla tej miejscowości zostanie uzupełniony 


przez urząd statystyczny (podobnie jak w pyt. 15). 


Rodzaj działalności wg PKD 2007 (pytanie X2). W polu tym 


należy podać nazwę rodzaju wykonywanej działalności przez jednostkę, 


która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego (np. oddziału, 


filii, sklepu, magazynu), natomiast kod (5-cyfrowy) dla tej działalności 


zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny. 
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Forma własności – klasyfikacja i oznaczenia kodowe (pytanie X3) 


Forma własności Kod 


SEKTOR PUBLICZNY  
Własność Skarbu państwa 111 
Własność państwowych osób prawnych 112 
Własność samorządowa 113 


Własność mieszana w sektorze publicznym  
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą 
własności skarbu państwa 121 
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą 
własności państwowych osób prawnych 122 
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą 
własności samorządowej 123 
Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem 
przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej 127 
Własność mieszana między sektorami z przewagą 
własności sektora publicznego  
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu 
państwa 131 
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora publicznego, w tym z przewagą własności 
państwowych osób prawnych 132 
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora publicznego, w tym z przewagą własności 
samorządowej 133 
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek 
rodzaju własności publicznej 137 


SEKTOR PRYWATNY  
Własność krajowych osób fizycznych 214 
Własność prywatna krajowa pozostała 215 
Własność zagraniczna 216 


Własność mieszana w sektorze prywatnym  
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności krajowych osób fizycznych 224 
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności prywatnej krajowej pozostałej 225 
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności zagranicznej 226 
Własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem 
przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej 227 
Własność mieszana między sektorami z przewagą 
własności sektora prywatnego  
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych 
osób fizycznych 234 
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej 
krajowej pozostałej 235 
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora prywatnego, w tym z przewagą własności 
zagranicznej 236 
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności 
sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek 
rodzaju własności prywatnej 237 


BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ  


Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa 
w kapitale ogółem 331 


Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z najwyższym udziałem własności państwowych osób 
prawnych w kapitale ogółem 332 


Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z najwyższym udziałem własności samorządowej w kapitale 
ogółem 333 


Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z najwyższym udziałem własności krajowych osób 
fizycznych w kapitale ogółem 334 


Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych 
jednostek prywatnych w kapitale ogółem 335 


 


Forma własności (dok.) Kod 
Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych 
w kapitale ogółem 336 
Własność mieszana między sektorami z takim samym 
udziałem własności sektora publicznego i prywatnego 
z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności 
w kapitale ogółem 338 


 


Obywatelstwo – klasyfikacja i oznaczenia kodowe (pytanie 03) 


Obywatelstwo Kod 


Obywatelstwo nieznane 0 


Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce 1 
Obywatel z kraju UE innego niż ten, w którym wypadek miał 
miejsce 2 


Obywatel spoza krajów UE 3 
 


Status zatrudnienia – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


(pytanie 04) 


Status zatrudnienia Kod 


Nieznany 000 


Osoba samozatrudniająca się 100 
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym 
wymiarze czasu pracy 311 
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 312 
Pracownik zatrudniony na czas określony, w pełnym 
wymiarze czasu pracy 321 
Pracownik zatrudniony na czas określony, w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 322 


Osoba współpracująca 400 


Praktykant/uczeń 500 


Inny status 900 


Zawód wykonywany (pytanie 05) 
Do końca 2010 r. zawód poszkodowanego należy podać, posługując 


się klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 
wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, 
poz. 2644 z późn. zm.). Od 1 stycznia 2011 r. należy posługiwać się 
klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Informację 
o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby poszkodowane 
w wypadkach przy pracy, opisujemy pełnym kodem tego zawodu 
(specjalności), tj. 6-cioma cyframi oraz przypisanym do tego kodu 
określeniem słownym. 


Rodzaj urazu – klasyfikacja i oznaczenia kodowe (pytanie 08) 


Rodzaj urazu Kod 


Rodzaj urazu nieznany lub nieokreślony 000 


Rany i powierzchowne urazy  010 


Złamania kości 020 


Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania 030 


Amputacje urazowe (utrata części ciała) 040 


Urazy wewnętrzne 050 


Oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia 


wodą lub parą, odmrożenia 060 


Zatrucia, zakażenia 070 


Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu 080 


Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia 090 


Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz 


promieniowania (różne od odmrożenia) 100 


Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy) 110 


Liczne urazy 120 


Inny uraz  999 
 


Umiejscowienie urazu – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 
(pytanie 09) 


Umiejscowienie urazu Kod 


Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone  00 


Głowa  


Czaszka, mózg, z naczyniami krwionośnymi 11 


Twarz 12 


Oko, oczy 13 


Ucho, uszy 14 
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Umiejscowienie urazu (dok.) Kod 
Ząb, zęby 15 
Głowa, liczne miejsca 18 
Głowa, miejsca niewymienione lub nieznane 19 
Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym 20 
Grzbiet, łącznie z kręgosłupem 30 
Tułów i organy wewnętrzne  
Żebra, łopatki 41 
Organy wewnętrzne klatki piersiowej 42 
Obszar miednicy i brzucha, wraz z organami wewnętrznymi 43 
Tułów i organy wewnętrzne, liczne miejsca urazu 48 
Tułów i organy wewnętrzne, miejsca niewymienione lub 
nieznane 49 
Kończyny górne  
Bark wraz ze stawem barkowym 51 
Ramię wraz z łokciem 52 
Dłoń 53 
Palec, palce  54 
Nadgarstek 55 
Kończyny górne, liczne miejsca urazu 58 
Kończyny górne, miejsca niewymienione lub nieznane 59 
Kończyny dolne   
Biodro ze stawem biodrowym 61 
Noga ze stawem kolanowym 62 
Staw skokowy 63 
Stopa 64 
Palec, palce 65 
Kończyny dolne, liczne miejsca urazu 68 
Kończyny dolne, miejsca niewymienione lub nieznane 69 
Całe ciało i jego różne części  
Całe ciało  71 
Liczne urazy części ciała 78 
Inna część ciała 99 


Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem 
(pytanie 14) to suma wartości uszkodzonych maszyn, urządzeń, 


narzędzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich 


wyposażenia itp. 


Położenie geograficzne miejsca wypadku (pytanie 15). W polu 


tym należy podać nazwę miejscowości, na terenie której wydarzył się 


wypadek.  


W przypadku miejscowości położonej na terenie kraju kod 


(7-cyfrowy) dla tej miejscowości zostanie uzupełniony przez urząd 


statystyczny zgodnie z identyfikatorami i nazwami jednostek podziału 


terytorialnego kraju, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia 


Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 


zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 


urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 


obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 


terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.), obowiązującego 


od dnia 1 stycznia 1999 r. Dla miejscowości położonej poza granicami 


kraju urząd statystyczny w miejsce kodu wpisze 7 razy „z” (symbol: 


zzzzzzz). 


Miejsce powstania wypadku (pytanie 18) to miejsce, w którym 


przebywał poszkodowany w chwili wypadku (może to być zarówno 


pomieszczenie pracy jak i inne miejsce). 


Miejsce powstania wypadku – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


Miejsce powstania wypadku Kod 


Brak danych 000 


Miejsca produkcji przemysłowej   


Miejsce produkcji 011 


Miejsce konserwacji i napraw  012 


Miejsce magazynowania  013 


Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie 019 


Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa  


Teren budowy - obiekt w budowie 021 


Teren budowy - obiekt rozbierany, burzony, remontowany 022 


Kopalnia odkrywkowa, kamieniołom itp.  023 


Teren budowy - pod ziemią 024 


Teren budowy - na wodzie, ponad wodą 025 


Teren budowy - w środowisku wysokiego ciśnienia 026 


Inne, niewymienione lub nieznane tereny w tej grupie 029 


 


 


 


 


 


Miejsce powstania wypadku (dok.) Kod 
Miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny 
zielone  
Miejsce hodowli 031 
Miejsce upraw ziemiopłodów 032 
Miejsce upraw drzew i krzewów  033 
Teren leśny 034 
Miejsce hodowli i/lub połowu ryb, upraw wodnych itp. 035 
Ogród, park, ogród botaniczny, ogród zoologiczny 036 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie  039 
Biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe   
Biuro, biblioteka, sala konferencyjna itp. 041 
Placówka naukowa, szkoła, przedszkole 042 
Miejsce handlu  043 
Zakład usługowy 044 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie 049 
Placówki ochrony zdrowia  050 
Miejsca i środki komunikacji publicznej  
Tereny komunikacji publicznej (np. drogi, parkingi, 
poczekalnie itp.) 061 
Środki transportu lądowego  062 
Tereny związane z komunikacją publiczną, przeznaczone 
wyłącznie dla upoważnionego personelu (np. tory kolejowe, 
płyta lotniska itp.) 063 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca i środki w tej 
grupie 069 
Gospodarstwa domowe  
Mieszkanie, dom jednorodzinny  071 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie 079 
Obiekty sportowe   
Obiekty sportowe kryte  081 
Obiekty sportowe odkryte 082 
Inne, niewymienione lub nieznane obiekty w tej grupie  089 
W powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy  
Na wysokości - na stałym poziomie (dach, taras itp.) 091 
Na wysokości - pylon, maszt, zawieszona platforma itp. 092 
W powietrzu - na pokładzie samolotu 093 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie  099 
Pod ziemią, wyłączając place budowy    
Pod ziemią - tunel  101 
Pod ziemią - kopalnia 102 
Pod ziemią - studzienki, kanały ściekowe 103 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie  109 
Na wodzie, ponad wodą, wyłączając place budowy    
Morze lub ocean - na pokładzie wszystkich rodzajów 
statków, platform itp. 111 
Jezioro, rzeka, port - na pokładzie wszystkich rodzajów 
statków, platform itp. 112 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie  119 
W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając place 
budowy  
W środowisku wysokiego ciśnienia - pod wodą 
(np. nurkowanie) 121 
W środowisku wysokiego ciśnienia - komora 122 
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie 129 
Inne miejsce  999 


Proces pracy (pytanie 19) to podstawowy rodzaj pracy, 


wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek miał 


miejsce. 


Proces pracy – klasyfikacja i oznaczenia kodowe  


Proces pracy Kod 


Brak informacji 00 


Produkcja, przetwarzanie, magazynowanie   


Produkcja, przetwarzanie  11 


Magazynowanie  12 


Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie 19 


Wydobycie i prace ziemne, prace budowlane   


Wydobycie i prace ziemne 21 


Budowanie nowych budynków 22 


Budowanie infrastruktury, np. dróg, mostów, tam, portów itp. 23 


Przebudowywanie, naprawa, rozbudowywanie, konserwacja 


obiektów budowlanych i infrastruktury  24 


Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 25 


Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie 29 
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Proces pracy (dok.) Kod 
Uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, 
leśnictwo, hodowla zwierząt, ryb   
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne 31 
Warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo 32 
Chów i hodowla zwierząt 33 
Prace związane z leśnictwem 34 
Hodowla ryb, rybołówstwo 35 
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie 39 
Usługi, praca umysłowa  
Usługi, opieka, pomoc dla społeczeństwa 41 
Praca umysłowa - nauczanie, szkolenie, praca biurowa, 
organizowanie, zarządzanie 42 
Działalność handlowa - kupowanie, sprzedawanie i usługi 
towarzyszące 43 
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie 49 
Inne prace   
Przygotowywanie, instalowanie, montowanie, 
demontowanie, rozbieranie itp. 51 
Konserwacja, naprawa, regulacja itp. 52 
Czyszczenie, sprzątanie - maszynowo lub ręcznie 53 
Gospodarka odpadami, wywóz śmieci itp.  54 
Monitorowanie, inspekcja - z zastosowaniem lub bez 
urządzeń monitorujących 55 
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie 59 
Przemieszczanie się, sport, działalność artystyczna    
Przemieszczanie się, w tym środkami transportu 61 
Sport, działalność artystyczna 62 
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie 69 
Inny proces pracy  99 


Rodzaj miejsca wypadku (pytanie 20) określa miejsce zdarzenia ze 


względu na lokalizację stanowiska pracy w zakładzie pracy lub poza 


nim. 


Jednostka lokalna zakładu pracy jest to zorganizowana całość 


(zakład, oddział, filia itp.) położona w miejscu zidentyfikowanym 


odrębnym adresem, pod którym lub z którego jest prowadzona 


działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą, przy czym: 


1) zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod jednym 


adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi, 


2) objęte odrębną rejestracją prawną organizacyjne części podmiotów 


są jednostkami lokalnymi, 


3) jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są 


jednostkami lokalnymi według miejsc, z których są wydawane 


polecenia lub jest organizowana praca, 


4) jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są 


jednostkami lokalnymi według miejsc, w których są przyjmowane 


zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo 


są wykonywane prace zarządu, albo jest prowadzona organizacja 


pracy budowlanej i pomocniczej; place budów (miejsca realizacji 


poszczególnych budów) nie są jednostkami lokalnymi, 


5) sprzedaż obwoźna, obnośna oraz punkt sprzedaży detalicznej bez 


stałej lokalizacji, jak również prowadzenie usług wyłącznie u klienta 


jest jedną jednostką lokalną w miejscu zamieszkania osoby 


fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki 


organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. 


Rodzaj miejsca wypadku – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


Ogólna charakterystyka miejsca wypadku Kod 


Nieokreślone miejsce wypadku 0 


Miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy 1 


Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy 2 


Inne miejsce wypadku 9 


Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili 


wypadku (pytanie 21) to czynność wykonywana przez 


poszkodowanego w sposób zamierzony, bezpośrednio przed 


wypadkiem. 


Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili 
wypadku – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 
Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili 


wypadku 
Kod 


Brak informacji 00 


Obsługiwanie maszyn   


Uruchamianie/zatrzymywanie maszyn 11 
Podawanie/odbieranie materiałów, półwyrobów, 
wyrobów itp. 12 


 


 


 


Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili 
wypadku (dok.) 


Kod 


Nadzorowanie i inne czynności wiązane z pracą oraz 
przemieszczaniem się maszyny 13 
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie 19 
Prace narzędziami ręcznymi   
Prace narzędziami niezmechanizowanymi 21 
Prace narzędziami zmechanizowanymi 22 
Inne, niewymienione lub nieznane prace w tej grupie  29 
Kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa 
ruchomych maszyn i innych urządzeń  
Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn 
i innych urządzeń ruchomych, z własnym napędem 31 
Kierowanie środkami transportu lub obsługiwanie maszyn 
i innych urządzeń ruchomych, bez napędu własnego 32 
Jazda środkami transportu w roli pasażera 33 
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie 39 
Operowanie przedmiotami   
Branie do rąk, chwytanie, trzymanie, umieszczanie – 
w poziomie 41 
Wiązanie, opasywanie/owijanie, odrywanie, rozpinanie/ 
rozwiązywanie, ściskanie, skręcanie/rozkręcanie połączeń 
śrubowych, wyginanie itp. 42 
Mocowanie, zawieszanie, unoszenie itp. 43 
Rzucanie, odrzucanie 44 
Otwieranie lub zamykanie pudełka, paczki itp. 45 
Wlewanie do, wypełnianie płynem, podlewanie, rozpylanie, 
wylewanie, wybieranie płynu itp. 46 
Otwieranie lub zamykanie szuflady, drzwi itp. 47 
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie  49 
Transport ręczny  
Transport w pionie - podnoszenie, opuszczanie  51 
Transport w poziomie - ciągnięcie, pchanie, toczenie 52 
Przenoszenie 53 
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie  59 
Poruszanie się  
Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z itp. 61 
Wchodzenie do/wychodzenie z 62 
Skakanie, podskakiwanie itp. 63 
Czołganie, wspinanie się itp. 64 
Wstawanie, siadanie 65 
Pływanie, nurkowanie 66 
Ruchy w miejscu, np. podczas mycia, ubierania/rozbierania 
się itp. 67 
Inne, niewymienione lub nieznane czynności w tej grupie  69 
Obecność  70 
Inna czynność 99 


Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 
(pytanie 23) to wydarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem 


procesu pracy, które wywołało wypadek.  


Jeżeli wypadek nastąpił w wyniku szeregu następujących po sobie 


wydarzeń, to powinno zostać zarejestrowane ostatnie z tych wydarzeń. 


Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego – 


klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego Kod 


Brak informacji 00 


Odchylenia związane z elektrycznością, wybuch, pożar   


Odchylenie związane z elektrycznością, np. uszkodzenie 


wyposażenia - prowadzące do kontaktu pośredniego  11 


Odchylenie związane z elektrycznością, np. uszkodzenie 


wyposażenia - prowadzące do kontaktu bezpośredniego  12 


Wybuch 13 


Pożar, zapłon 14 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w  tej 


grupie 19 


Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych   


Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym  21 


Przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, 


rozpylanie płynów  22 


Emisja par i gazów 23 


Emisja pyłów, dymów, cząstek  24 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 29 


Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, 


załamanie się czynnika materialnego   


Uszkodzenie materiału - na łączeniu, szwie 31 


 







 


5 


Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 


(dok.) 
Kod 


Uszkodzenie, rozerwanie - tworzące odłamki (drewna, szkła, 


metalu, kamienia, plastiku, inne) 32 


Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika 


materialnego - upadek czynnika z góry (uderzenie 


poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny) 33 


Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika 


materialnego -  do dołu (wciągnięcie poszkodowanego w dół) 34 


Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika 


materialnego - na tym samym poziomie 35 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 39 


Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, 


transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, 


zwierzęciem   


Utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym 


uruchomieniem) lub materiałem obrabianym  41 


Utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym 


sprzętem ruchomym (zmechanizowanym lub nie) 42 


Utrata kontroli nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) 


lub materiałem obrabianym tym narzędziem 43 


Utrata kontroli nad obiektem  44 


Utrata kontroli nad zwierzęciem  45 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 49 


Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby   


Upadek osoby z wysokości - na niższy poziom 51 


Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby - na tym samym 


poziomie 52 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 59 


Ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół 


do urazów zewnętrznych)   


Wejście na ostry przedmiot 61 


Klękanie, siadanie na, opieranie się  62 


Pochwycenie lub odrzucenie osoby 63 


Nieskoordynowane, niewłaściwe ruchy 64 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 69 


Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący 


na ogół do urazu wewnętrznego)   


Podnoszenie 71 


Pchanie, ciągnięcie 72 


Schylanie się 73 


Obracanie się, skręcanie 74 


Złe stąpnięcie 75 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 79 


Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność  


Wstrząs, strach 81 


Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony pracowników zakładu 


pracy (w tym poszkodowanego)  82 


Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony osób spoza zakładu 


pracy  83 


Agresja, potrącenie - przez zwierzę 84 


Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie 


zagrożenia  85 


Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej 


grupie 89 


Inne odchylenie 99 


Wydarzenie powodujące uraz (pytanie 25) opisuje, w jaki sposób 


poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub psychicznego) 


spowodowanego przez czynnik materialny. 


Wydarzenie powodujące uraz – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


Wydarzenie powodujące uraz Kod 


Brak informacji 00 


Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, 


niebezpiecznymi substancjami i preparatami 


chemicznymi  


Pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą 11 


 


 


Wydarzenie powodujące uraz (dok.) Kod 


Kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni  12 


Kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym 


obiektem/środowiskiem 13 


Kontakt z zimnym/zamrożonym obiektem/środowiskiem 14 


Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami 


chemicznymi przez wdychanie  15 


Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami 


chemicznymi przez skórę/oczy 16 


Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami 


chemicznymi przez układ pokarmowy 17 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie 19 


Tonięcie, zakopanie, zamknięcie   


Tonięcie w cieczy 21 


Zakopanie, zasypanie ciałem stałym 22 


Zamknięcie w czymś, otoczenie przez gaz, pył itp. 23 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie 29 


Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt   


Pionowe 31 


Poziome 32 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie 39 


Uderzenie przez obiekt w ruchu  


Uderzenie przez wyrzucony obiekt 41 


Uderzenie przez spadający obiekt 42 


Uderzenie przez kołyszący się obiekt 43 


Uderzenie przez obracający się, poruszający się, 


transportowany obiekt, włączając pojazdy 44 


Kolizja z poruszającym się obiektem, włączając pojazdy 


(poszkodowany poruszał się), kolizja z osobą 45 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie 49 


Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym   


Kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.) 51 


Kontakt z przedmiotem ze szpicą (gwóźdź, ostre 


narzędzie itp.) 52 


Kontakt z przedmiotem szorstkim, chropowatym  53 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie 59 


Uwięzienie, zmiażdżenie   


Uwięzienie, zmiażdżenie - w 61 


Uwięzienie, zmiażdżenie - pod 62 


Uwięzienie, zmiażdżenie - między 63 


Kontakt powodujący oderwanie lub odcięcie części ciała 64 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie 69 


Obciążenie fizyczne lub psychiczne  


Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego 71 


Oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia 72 


Obciążenie psychiczne (np. nagły stres, szok) 73 


Inny, niewymieniony lub nieokreślony rodzaj obciążenia 79 


Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia  


Ugryzienie 81 


Użądlenie  82 


Uderzenie lub duszenie 83 


Inny, niewymieniony lub  nieokreślony przejaw agresji 89 


Inne wydarzenie 99 


Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez 


poszkodowanego w chwili wypadku (pytanie 22) to maszyna, 


narzędzie lub inny obiekt, używany przez poszkodowanego w chwili, 


gdy uległ on wypadkowi. 


Czynnik materialny związany z odchyleniem (pytanie 24) to 


maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik środowiska, który ma 


bezpośredni związek z wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu 


normalnego. Jeśli z odchyleniem jest związanych kilka czynników 


materialnych, to wówczas musi być wskazany ostatni z tych czynników 


materialnych. 


Czynnik materialny będący źródłem urazu (pytanie 26) to 


maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik środowiska, z którym 


kontakt stał się przyczyną urazu (fizycznego lub psychicznego). 


Czynnik materialny – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


Czynnik materialny Kod 


Czynnik materialny nie występuje lub brak informacji  


Czynnik materialny nie występuje  00.01 


Brak informacji 00.02 
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Czynnik materialny (cd.) Kod 
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na 
poziomie gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub 
ruchome, tymczasowe)   
Budynki, konstrukcje i ich elementy - drzwi, ściany, okna, 
przepierzenia itp. 01.01 
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - stałe 
(np. podłogi, podłoże wewnątrz i na zewnątrz, teren 
gospodarstwa rolnego, obszary sportowe itp.) 01.02 
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - ruchome lub 
tymczasowe (np. kładka, ruchomy chodnik itp.) 01.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 01.99 
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad 
poziomem gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, 
stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)   
Budynki i ich elementy na wysokości - stałe (np. dachy, 
tarasy, drzwi i okna, schody, platformy itp.) 02.01 
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - 
stacjonarne (np. przejścia, pomosty, stałe drabiny, pylony, 
rusztowania itp.) 02.02 
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - ruchome 
(np. rusztowania przestawne, drabiny przenośne, ruchome 
pomosty, podnoszone platformy itp.) 02.03 
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - 
tymczasowe (rusztowania, kosze robocze itp.) 02.04 
Obiekty, konstrukcje nad wodą (np. platformy wiertnicze, 
rusztowania na barkach itp.) 02.05 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 02.99 
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - 
poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, 
stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)   
Wykopy, wyrobiska, studnie itp. 03.01 
Obiekty podziemne, tunele itp. 03.02 
Obiekty, konstrukcje pod wodą 03.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 03.99 
Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, 
cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje   
Systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, instalacje - 
stacjonarne 04.01 
Systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, instalacje - ruchome 04.02 
Instalacje odprowadzające, kanalizacja, odpływy itp. 04.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 04.99 
Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, 
magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii    
Urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii - silniki, 
generatory (cieplne, elektryczne itp.) 05.01 
Układy przenoszenia i przechowywania energii 
(mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne, 
włączając baterie i akumulatory itp.) 05.02 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie  05.99 
Narzędzia ręczne bez napędu   
Narzędzia ręczne bez napędu - do piłowania  06.01 
Narzędzia ręczne bez napędu - do cięcia, przecinania 
(włączając nożyczki, sekatory) 06.02 
Narzędzia ręczne bez napędu - do rzeźbienia, dłutowania, 
grawerowania, nacinania, strzyżenia, koszenia itp. 06.03 
Narzędzia ręczne bez napędu - do skrobania, szlifowania, 
polerowania itp. 06.04 
Narzędzia ręczne bez napędu - do wiercenia, skręcania, 
przykręcania itp. 06.05 
Narzędzia ręczne bez napędu - do łączenia części 
(przybijania, nitowania, łączenia przy pomocy zszywek itp.) 06.06 
Narzędzia ręczne bez napędu - do szycia, haftowania itp. 06.07 
Narzędzia ręczne bez napędu - do spajania (spawania, 
lutowania, zgrzewania, klejenia itp.)   06.08 
Narzędzia ręczne bez napędu - do wydobywania materiałów 
i prac ziemnych (włączając narzędzia rolnicze) 06.09 
Narzędzia ręczne bez napędu - do mycia i sprzątania, 
woskowania, smarowania 06.10 
Narzędzia ręczne bez napędu - do malowania 06.11 
Narzędzia ręczne bez napędu - do chwytania, 
przytrzymywania w miejscu 06.12 
Narzędzia ręczne bez napędu - do prac kuchennych 
(wyłączając noże) 06.13 
Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i inne medyczne 
- ostre, tnące 06.14 
Narzędzia ręczne bez napędu - chirurgiczne i inne medyczne 
- nietnące, inne do prac medycznych 06.15 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 06.99 
Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub 
prowadzone ręcznie   
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do piłowania  07.01 


 


 


 


Czynnik materialny (cd.) Kod 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do cięcia, odcinania 
(włączając nożyce, sekatory itp.) 07.02 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do rzeźbienia, 
dłutowania, grawerowania, nacinania, strzyżenia, 
koszenia itp.  07.03 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do skrobania, 
szlifowania, polerowania itp.  (włączając przecinarki 
tarczowe) 07.04 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wiercenia, 
wkręcania, przykręcania itp. 07.05 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do łączenia części 
(przybijania, nitowania, łączenia przy pomocy zszywek itp.) 07.06 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do szycia, 
haftowania itp.   07.07 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do spajania (spawania, 
lutowania, zgrzewania, klejenia itp.)   07.08 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do wydobywania 
materiałów i prac ziemnych (włączając narzędzia rolnicze, 
młoty pneumatyczne) 07.09 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do mycia i sprzątania, 
woskowania, smarowania itp. (włączając 
wysokociśnieniowe narzędzia do czyszczenia, odkurzacze) 07.10 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do malowania 07.11 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do chwytania, 
przytrzymywania w miejscu 07.12 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - do prac kuchennych 
(wyłączając noże) 07.13 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - wytwarzające ciepło 
(suszarki, palniki, żelazka itp.) 07.14 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i inne 
medyczne - ostre, tnące 07.15 
Zmechanizowane narzędzia ręczne - chirurgiczne i inne 
medyczne -  bez tnących 07.16 
Narzędzia pneumatyczne (bez określonego przeznaczenia) 07.17 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 07.99 
Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome   
Przenośne lub ruchome maszyny górnicze, do robót 
ziemnych, urządzenia wiertnicze itp.  09.01 
Przenośne lub ruchome maszyny rolnicze  09.02 
Przenośne lub ruchome maszyny do robót budowlanych 
(wyłączając maszyny do robót ziemnych) 09.03 
Ruchome maszyny do sprzątania  09.04 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 09.99 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne   
Stacjonarne maszyny i urządzenia górnicze lub do robót 
ziemnych 10.01 
Maszyny  i urządzenia do wstępnej obróbki materiałów - do 
mielenia, proszkowania, filtrowania, oddzielania, mieszania, 
miksowania itp. 10.02 
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów w 
procesach chemicznych (np. procesy fermentowania, 
reakcje itp.) 10.03 
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów 
w podwyższonych temperaturach (np. piece, suszarki, 
piekarniki itp.) 10.04 
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów 
w niskich temperaturach (np. chłodziarki, zamrażarki itp.)  10.05 
Maszyny i urządzenia do przetwarzania materiałów - inne 
procesy 10.06 
Maszyny i urządzenia do formowania - przez ściskanie, 
zagęszczanie 10.07 
Maszyny i urządzenia do formowania - przez walcowanie, 
kalandrowanie itp. (włączając maszyny papiernicze) 10.08 
Maszyny i urządzenia do formowania - przez wtryskiwanie, 
dmuchanie, przędzenie, urabianie, topienie, odlewanie, 
tłoczenie itp. 10.09 
Obrabiarki skrawające 10.10 
Pilarki 10.11 
Maszyny i urządzenia do cięcia i przecinania (włączając 
nożyce, krajalnice, gilotyny) 10.12 
Maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia, suszenia, 
malowania, drukowania 10.13 
Maszyny i urządzenia do nanoszenia powłok - do 


galwanizowania, elektrolitycznej obróbki powierzchni, 


natryskiwania cieplnego itp. 10.14 
Maszyny i urządzenia do łączenia (spajania, klejenia, 


przybijania, przykręcania, nitowania, przędzenia, owijania 


drutem, łączenia za pomocą zszywek itp.) 10.15 
Maszyny i urządzenia pakujące, owijające (plombujące, 


etykietujące, zamykające itp.) 10.16 
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Czynnik materialny (cd.) Kod 
Inne maszyny i urządzenia do specyficznych zastosowań 
(np. kontroli, pomiarów, ważenia, badań, monitorowania) 10.17 
Specjalistyczne maszyny i urządzenia do upraw 10.18 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 10.99 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, 
przenoszenia i magazynowania   
Przenośniki taśmowe, ślimakowe, kubełkowe itp.  11.01 
Dźwigi, windy, podnośniki, urządzenia podnoszące 11.02 
Stacjonarne dźwignice, ruchome dźwignice, żurawie na 
pojazdach, suwnice pomostowe, urządzenia z zawieszonym 
ładunkiem 11.03 
Ruchome urządzenia przewożące, wózki transportowe 
(z napędem lub bez) 11.04 
Środki pomocnicze do transportu, elementy chwytające 
(haki, liny itp.), sprzęt zabezpieczający, kontrolujący i 
różnorodne urządzenia do przenoszenia (włączając nosidełka 
dla dzieci)  11.05 
Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki (silosy, 
zbiorniki) - stacjonarne 11.06 
Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki - ruchome 11.07 
Akcesoria magazynowe, regały, palety, stojaki do palet 11.08 
Różnorodne opakowania, małej i średniej wielkości, 
niestacjonarne (kontenery, różnorodne pojemniki, butelki, 
skrzynki itp.) 11.09 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 11.99 
Pojazdy drogowe   
Ciężkie pojazdy transportowe 12.01 
Lekkie pojazdy transportowe 12.02 
Pojazdy dwu lub trójkołowe, napędzane lub nie 12.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony pojazd w tej grupie 12.99 
Inne pojazdy transportowe   
Pojazdy szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu 
ładunków 13.01 
Pojazdy szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu 
osób 13.02 
Pojazdy pływające do przewozu ładunków 13.03 
Pojazdy pływające do przewozu osób 13.04 
Pojazdy pływające służące do połowu  13.05 
Pojazdy powietrzne do przewozu towarów 13.06 
Pojazdy powietrzne do przewozu osób 13.07 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony pojazd w tej grupie 13.99 
Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn   
Materiały budowlane 14.01 
Elementy lub zespoły maszyn lub pojazdów, 
niezmechanizowane 14.02 
Elementy lub zespoły, zmechanizowane (włączając części 
i składniki tych czynników materialnych) 14.03 
Elementy montażowe (nity, kołki, śruby, gwoździe itp.) 14.04 
Cząstki, pył, odłamki, wióry itp. 14.05 
Produkty gospodarstwa rolnego  14.06 
Produkty stosowane w uprawie i hodowli (włączając nawóz, 
paszę dla zwierząt) 14.07 
Przechowywane wyroby - włączając przedmioty 
i opakowania na obszarach magazynowania 14.08 
Przechowywane wyroby - w rolkach, zwojach 14.09 
Ładunki - przemieszczane przez zmechanizowane 
urządzenia transportujące, przenośniki 14.10 
Ładunki - zawieszone na urządzeniach podnoszących, 
dźwignicach 14.11 
Ładunki - przemieszczane ręcznie 14.12 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 14.99 
Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, 
biologiczne   
Substancje żrące, powodujące korozję (stałe, ciekłe lub 
gazowe) 15.01 
Substancje szkodliwe, toksyczne (stałe, ciekłe lub gazowe) 15.02 
Substancje łatwopalne (stałe, ciekłe lub gazowe) 15.03 
Substancje eksplodujące, łatwo wchodzące w reakcje (stałe, 
ciekłe lub gazowe) 15.04 
Gazy, pary biologicznie obojętne, duszące 15.05 
Substancje promieniotwórcze 15.06 
Materiał biologiczny 15.07 
Substancje obojętne, stałe lub ciekłe 15.08 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 15.99 
Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem  
Urządzenia ochronne i zabezpieczające do maszyn 16.01 
Środki ochrony indywidualnej 16.02 
Urządzenia i sprzęt stosowany w przypadku awarii  16.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 16.99 
Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń   
Meble 17.01 


 


 


 


Czynnik materialny (dok.) Kod 
Sprzęt komputerowy, biurowy - do komunikowania się 17.02 
Sprzęt - do nauki, pisania, rysowania itp. 17.03 
Sprzęt sportowy (w tym także do gier) 17.04 
Broń 17.05 
Rzeczy osobiste, ubranie 17.06 
Instrumenty muzyczne 17.07 
Urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, ale 
używane zawodowo 17.08 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 17.99 
Ludzie i inne organizmy żywe   
Rośliny  18.01 
Zwierzęta - domowe, hodowlane 18.02 
Zwierzęta - inne 18.03 
Mikroorganizmy 18.04 
Wirusy  18.05 
Ludzie 18.06 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 18.99 
Odpady   
Odpady - z surowców, produktów, materiałów, obiektów 19.01 
Odpady - z chemikaliów 19.02 
Odpady - z substancji biologicznych, roślin, zwierząt 19.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 19.99 
Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego   
Zjawiska fizyczne - hałas, promieniowanie, ciśnienie  20.01 
Elementy środowiska naturalnego i zjawiska atmosferyczne 
(włączając zbiornik wodny, ziemię, deszcz, grad, śnieg, 
lód itp.) 20.02 
Czynniki powstałe na skutek działania sił natury (np. lawa, 
fala powodziowa, ogień) 20.03 
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie 20.99 
Inny czynnik materialny 99.00 


Przyczyny wypadku (pytanie 27) są to wszelkie braki 


i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do 


powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi 


(technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją 


stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. 


Przyczyny wypadku – klasyfikacja i oznaczenia kodowe 


Przyczyny wypadku Kod 


Niewłaściwy stan czynnika materialnego  


Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania 


techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego  


Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 


zagrożenia 001 


Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego 002 


Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego 003 


Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 004 


Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 005 


Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej 006 


Niewłaściwe elementy sterownicze 007 


Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 008 


Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, 


konserwacji lub napraw 009 


Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości 


projektowo-konstrukcyjne 019 


Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego  


Zastosowanie materiałów zastępczych 021 


Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 022 


Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości 


wykonania 039 


Wady materiałowe czynnika materialnego  


Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 041 


Inne, niewymienione lub nieokreślone wady materiałowe 059 


Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego  


Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego 061 


Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 062 


Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 063 


Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości 


związane z eksploatacją 079 


Niewłaściwa ogólna organizacja pracy  


Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 101 


Niewłaściwe polecenia przełożonych 102 


Brak nadzoru 103 


Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 104 
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Przyczyny wypadku (cd.) Kod 


Wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac 


nie wchodzących w zakres obowiązków pracownika 105 


Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 106 


Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez 


wymaganych kontroli, przeglądów 107 


Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od 


przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 108 


Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika 109 


Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie 


bezpieczeństwa i higieny pracy 110 


Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania 


niewłaściwej technologii 111 


Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami 


lekarskimi lub bez badań lekarskich 112 


Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej 113 


Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w 


narzędzia, surowce 114 


Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości 


związane z ogólną organizacją pracy 119 


Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy  


Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 121 


Nieodpowiednie przejścia i dojścia 122 


Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów 


pracy (surowców, półproduktów, produktów itp.) 123 


Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii 


(np. odpadów, opakowań, resztek substancji, niewyłączenie 


zasilania itp.) 124 


Brak środków ochrony indywidualnej 125 


Niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej 126 


Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości 


organizacji  stanowiska pracy 139 


Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 


materialnym przez pracownika  


Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika 


materialnego 141 


Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika 


materialnego 142 


Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób 


w strefie zagrożenia 143 


Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego 


(np. niezaciągnięcie hamulca na postoju) 144 


Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego 


osobie nie upoważnionej 145 


Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego 


przeznaczeniem 146 


Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego 147 


Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie 


czynnika materialnego przez pracownika 148 


Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości  


w posługiwaniu się czynnikiem materialnym 159 


Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika  


Nieużywanie przez pracownika środków ochrony 


indywidualnej 161 


Nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających 162 


Nieużywanie przez pracownika środków ochrony zbiorowej 164 


Inne 179 


Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika  


Wykonywanie pracy nie wchodzącej w zakres obowiązków 


pracownika 181 


Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach 


niedozwolonych 182 


Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, 


czy nie ma niebezpieczeństwa 183 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Przyczyny wypadku (dok.) Kod 


Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia 


(np. niewyłączenie maszyny, niewyłączenie napięcia) 184 


Zbyt szybka jazda 185 


Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia 186 


Żarty, bójki 187 


Inne niewłaściwe zachowanie się pracownika 199 


Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający 


bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany  


Nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną 201 


Przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną 202 


Zmęczeniem 203 


Zdenerwowaniem 204 


Spożyciem alkoholu, środków odurzających lub substancji 


psychotropowych 205 


Innymi przyczynami 219 


Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane  


Nieznajomością zagrożenia 221 


Nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 


pracy 222 


Lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) 223 


Lekceważeniem poleceń przełożonych 224 


Niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej 


czynności 225 


Zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem 226 


Niewłaściwym tempem pracy 227 


Brakiem doświadczenia 228 


Innymi przyczynami 239 


Inna przyczyna 999 


 


 


Uwagi: 


 


Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na 


podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, sporządzonego 


według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 


i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia 


okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, 


poz. 2298), w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy 


pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy 


lub na podstawie karty wypadku, sporządzonej według wzoru 


określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 


z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia 


powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy 


pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu 


jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992). 


 


Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca 


przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej wypadków przy 


pracy, zgodnie z art. 234 § 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 


pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.).  






pkd7

		1

		0111Z		UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

		0112Z		UPRAWA RYŻU

		0113Z		UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH

		0114Z		UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ

		0115Z		UPRAWA TYTONIU

		0116Z		UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH

		0119Z		POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

		0121Z		UPRAWA WINOGRON

		0122Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH

		0123Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH

		0124Z		UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH

		0125Z		UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW

		0126Z		UPRAWA DRZEW OLEISTYCH

		0127Z		UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW

		0128Z		UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

		0129Z		UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH

		0130Z		ROZMNAŻANIE ROŚLIN

		0141Z		CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO

		0142Z		CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW

		0143Z		CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH

		0144Z		CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH

		0145Z		CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ

		0146Z		CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ

		0147Z		CHÓW I HODOWLA DROBIU

		0149Z		CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT

		0150Z		UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

		0161Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

		0162Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

		0163Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

		0164Z		OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

		0170Z		ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

		0210Z		GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH

		0220Z		POZYSKIWANIE DREWNA

		0230Z		POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA

		0240Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

		0311Z		RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH

		0312Z		RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

		0321Z		CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH

		0322Z		CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

		0510Z		WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO

		0520Z		WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

		0610Z		GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ

		0620Z		GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO

		0710Z		GÓRNICTWO RUD ŻELAZA

		0721Z		GÓRNICTWO RUD URANU I TORU

		0729Z		GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH

		0811Z		WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

		0812Z		WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU

		0891Z		WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW

		0892Z		WYDOBYWANIE TORFU

		0893Z		WYDOBYWANIE SOLI

		0899Z		POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

		0910Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

		0990Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

		1011Z		PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

		1012Z		PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU

		1013Z		PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

		1020Z		PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

		1031Z		PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW

		1032Z		PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

		1039Z		POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

		1041Z		PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH

		1042Z		PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH

		1051Z		PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

		1052Z		PRODUKCJA LODÓW

		1061Z		WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ

		1062Z		WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH

		1071Z		PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

		1072Z		PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

		1073Z		PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH

		1081Z		PRODUKCJA CUKRU

		1082Z		PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

		1083Z		PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY

		1084Z		PRODUKCJA PRZYPRAW

		1085Z		WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

		1086Z		PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

		1089Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		1091Z		PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

		1092Z		PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

		1101Z		DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI

		1102Z		PRODUKCJA WIN GRONOWYCH

		1103Z		PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH

		1104Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH

		1105Z		PRODUKCJA PIWA

		1106Z		PRODUKCJA SŁODU

		1107Z		PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

		1200Z		PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

		1310A		PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ

		1310B		PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ

		1310C		PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

		1310D		PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI

		1320A		PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH

		1320B		PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH

		1320C		PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

		1320D		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN

		1330Z		WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

		1391Z		PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH

		1392Z		PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

		1393Z		PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW

		1394Z		PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH

		1395Z		PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY

		1396Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

		1399Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		1411Z		PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ

		1412Z		PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

		1413Z		PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

		1414Z		PRODUKCJA BIELIZNY

		1419Z		PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

		1420Z		PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH

		1431Z		PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

		1439Z		PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ

		1511Z		WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH

		1512Z		PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH

		1520Z		PRODUKCJA OBUWIA

		1610Z		PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH

		1621Z		PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA

		1622Z		PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH

		1623Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

		1624Z		PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

		1629Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

		1711Z		PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ

		1712Z		PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY

		1721Z		PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

		1722Z		PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

		1723Z		PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

		1724Z		PRODUKCJA TAPET

		1729Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

		1811Z		DRUKOWANIE GAZET

		1812Z		POZOSTAŁE DRUKOWANIE

		1813Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

		1814Z		INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

		1820Z		REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

		1910Z		WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU

		1920Z		WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

		2011Z		PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH

		2012Z		PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW

		2013Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH

		2014Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH

		2015Z		PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

		2016Z		PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH

		2017Z		PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH

		2020Z		PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH

		2030Z		PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH

		2041Z		PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

		2042Z		PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

		2051Z		PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

		2052Z		PRODUKCJA KLEJÓW

		2053Z		PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH

		2059Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		2060Z		PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

		2110Z		PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

		2120Z		PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

		2211Z		PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY

		2219Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY

		2221Z		PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

		2222Z		PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

		2223Z		PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

		2229Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

		2311Z		PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO

		2312Z		KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO

		2313Z		PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO

		2314Z		PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH

		2319Z		PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE

		2320Z		PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH

		2331Z		PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK

		2332Z		PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY

		2341Z		PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH

		2342Z		PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH

		2343Z		PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH

		2344Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH

		2349Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH

		2351Z		PRODUKCJA CEMENTU

		2352Z		PRODUKCJA WAPNA I GIPSU

		2361Z		PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

		2362Z		PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU

		2363Z		PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ

		2364Z		PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ

		2365Z		PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM

		2369Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU

		2370Z		CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA

		2391Z		PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH

		2399Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		2410Z		PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH

		2420Z		PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI

		2431Z		PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO

		2432Z		PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

		2433Z		PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO

		2434Z		PRODUKCJA DRUTU

		2441Z		PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH

		2442A		PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO

		2442B		PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM

		2443Z		PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY

		2444Z		PRODUKCJA MIEDZI

		2445Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

		2446Z		WYTWARZANIE PALIW JĄDROWYCH

		2451Z		ODLEWNICTWO ŻELIWA

		2452Z		ODLEWNICTWO STALIWA

		2453Z		ODLEWNICTWO METALI LEKKICH

		2454A		ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI

		2454B		ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

		2511Z		PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

		2512Z		PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

		2521Z		PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

		2529Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

		2530Z		PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ

		2540Z		PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI

		2550Z		KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

		2561Z		OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

		2562Z		OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

		2571Z		PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW

		2572Z		PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW

		2573Z		PRODUKCJA NARZĘDZI

		2591Z		PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

		2592Z		PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI

		2593Z		PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

		2594Z		PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB

		2599Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		2611Z		PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

		2612Z		PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH

		2620Z		PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

		2630Z		PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

		2640Z		PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

		2651Z		PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

		2652Z		PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW

		2660Z		PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO

		2670Z		PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO

		2680Z		PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

		2711Z		PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

		2712Z		PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

		2720Z		PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW

		2731Z		PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

		2732Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI

		2733Z		PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO

		2740Z		PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

		2751Z		PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

		2752Z		PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

		2790Z		PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

		2811Z		PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

		2812Z		PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO

		2813Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK

		2814Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW

		2815Z		PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH

		2821Z		PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH

		2822Z		PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

		2823Z		PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

		2824Z		PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH

		2825Z		PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

		2829Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		2830Z		PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

		2841Z		PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

		2849Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH

		2891Z		PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII

		2892Z		PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA

		2893Z		PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

		2894Z		PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

		2895Z		PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

		2896Z		PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW

		2899Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		2910A		PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

		2910B		PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

		2910C		PRODUKCJA AUTOBUSÓW

		2910D		PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW

		2910E		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		2920Z		PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

		2931Z		PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

		2932Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		3011Z		PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH

		3012Z		PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH

		3020Z		PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO

		3030Z		PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN

		3040Z		PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH

		3091Z		PRODUKCJA MOTOCYKLI

		3092Z		PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH

		3099Z		PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		3101Z		PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

		3102Z		PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

		3103Z		PRODUKCJA MATERACÓW

		3109Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

		3211Z		PRODUKCJA MONET

		3212Z		PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH

		3213Z		PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH

		3220Z		PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

		3230Z		PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO

		3240Z		PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

		3250Z		PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

		3291Z		PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI

		3299Z		PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		3311Z		NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

		3312Z		NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

		3313Z		NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

		3314Z		NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

		3315Z		NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI

		3316Z		NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH

		3317Z		NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

		3319Z		NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

		3320Z		INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

		3511Z		WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

		3512Z		PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

		3513Z		DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

		3514Z		HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

		3521Z		WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

		3522Z		DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

		3523Z		HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

		3530Z		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

		3600Z		POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

		3700Z		ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

		3811Z		ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

		3812Z		ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

		3821Z		OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

		3822Z		PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

		3831Z		DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

		3832Z		ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

		3900Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

		4110Z		REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

		4120Z		ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

		4211Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

		4212Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

		4213Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

		4221Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

		4222Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

		4291Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

		4299Z		ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

		4311Z		ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

		4312Z		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

		4313Z		WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

		4321Z		WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

		4322Z		WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

		4329Z		WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

		4331Z		TYNKOWANIE

		4332Z		ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

		4333Z		POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

		4334Z		MALOWANIE I SZKLENIE

		4339Z		WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

		4391Z		WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

		4399Z		POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

		4511Z		SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

		4519Z		SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		4520Z		KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		4531Z		SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		4532Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		4540Z		SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

		4611Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

		4612Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

		4613Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

		4614Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

		4615Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

		4616Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

		4617Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

		4618Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

		4619Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

		4621Z		SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

		4622Z		SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

		4623Z		SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

		4624Z		SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR

		4631Z		SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

		4632Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

		4633Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

		4634A		SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

		4634B		SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

		4635Z		SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

		4636Z		SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH

		4637Z		SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

		4638Z		SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

		4639Z		SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

		4641Z		SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

		4642Z		SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

		4643Z		SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

		4644Z		SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

		4645Z		SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

		4646Z		SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

		4647Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

		4648Z		SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

		4649Z		SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

		4651Z		SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

		4652Z		SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

		4661Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

		4662Z		SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

		4663Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

		4664Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH

		4665Z		SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH

		4666Z		SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

		4669Z		SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

		4671Z		SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

		4672Z		SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

		4673Z		SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

		4674Z		SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

		4675Z		SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

		4676Z		SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

		4677Z		SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

		4690Z		SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

		4711Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

		4719Z		POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4721Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4722Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4723Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4724Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4725Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4726Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4729Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4730Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

		4741Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4742Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4743Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4751Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4752Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4753Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4754Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4759Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4761Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4762Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4763Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4764Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4765Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4771Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4772Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4773Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4774Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4775Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4776Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4777Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4778Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4779Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

		4781Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

		4782Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

		4789Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

		4791Z		SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

		4799Z		POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

		4910Z		TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

		4920Z		TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

		4931Z		TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

		4932Z		DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH

		4939Z		POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

		4941Z		TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

		4942Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

		4950A		TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH

		4950B		TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW

		5010Z		TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI

		5020Z		TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

		5030Z		TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI

		5040Z		TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

		5110Z		TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI

		5121Z		TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW

		5122Z		TRANSPORT KOSMICZNY

		5210A		MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH

		5210B		MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

		5221Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

		5222A		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

		5222B		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

		5223Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY

		5224A		PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH

		5224B		PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH

		5224C		PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

		5229A		DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

		5229B		DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

		5229C		DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

		5310Z		DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)

		5320Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

		5510Z		HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

		5520Z		OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

		5530Z		POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

		5590Z		POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

		5610A		RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

		5610B		RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

		5621Z		PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

		5629Z		POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

		5630Z		PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

		5811Z		WYDAWANIE KSIĄŻEK

		5812Z		WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

		5813Z		WYDAWANIE GAZET

		5814Z		WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

		5819Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

		5821Z		DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

		5829Z		DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

		5911Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

		5912Z		DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

		5913Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

		5914Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW

		5920Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

		6010Z		NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH

		6020Z		NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

		6110Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

		6120Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

		6130Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

		6190Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

		6201Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

		6202Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

		6203Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

		6209Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

		6311Z		PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

		6312Z		DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

		6391Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH

		6399Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		6411Z		DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO

		6419Z		POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

		6420Z		DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

		6430Z		DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

		6491Z		LEASING FINANSOWY

		6492Z		POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

		6499Z		POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

		6511Z		UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

		6512Z		POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

		6520Z		REASEKURACJA

		6530Z		FUNDUSZE EMERYTALNE

		6611Z		ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI

		6612Z		DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

		6619Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

		6621Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

		6622Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

		6629Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

		6630Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

		6810Z		KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

		6820Z		WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

		6831Z		POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

		6832Z		ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

		6910Z		DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

		6920Z		DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

		7010Z		DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

		7021Z		STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

		7022Z		POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

		7111Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

		7112Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

		7120A		BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

		7120B		POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

		7211Z		BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

		7219Z		BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

		7220Z		BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

		7311Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

		7312A		POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

		7312B		POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

		7312C		POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

		7312D		POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

		7320Z		BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

		7410Z		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

		7420Z		DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

		7430Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

		7490Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		7500Z		DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

		7711Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

		7712Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

		7721Z		WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

		7722Z		WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.

		7729Z		WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

		7731Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

		7732Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

		7733Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

		7734Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

		7735Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO

		7739Z		WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

		7740Z		DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

		7810Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

		7820Z		DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

		7830Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

		7911A		DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

		7911B		DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

		7912Z		DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

		7990A		DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

		7990B		DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

		7990C		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		8010Z		DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

		8020Z		DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

		8030Z		DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

		8110Z		DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

		8121Z		NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

		8122Z		SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

		8129Z		POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

		8130Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

		8211Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

		8219Z		WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

		8220Z		DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

		8230Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

		8291Z		DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

		8292Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

		8299Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		8411Z		KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

		8412Z		KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

		8413Z		KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA

		8421Z		SPRAWY ZAGRANICZNE

		8422Z		OBRONA NARODOWA

		8423Z		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

		8424Z		BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

		8425Z		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

		8430Z		OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

		8510Z		WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

		8520Z		SZKOŁY PODSTAWOWE

		8531A		GIMNAZJA

		8531B		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

		8531C		LICEA PROFILOWANE

		8532A		TECHNIKA

		8532B		ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

		8532C		SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

		8541Z		SZKOŁY POLICEALNE

		8542A		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

		8542B		SZKOŁY WYŻSZE

		8551Z		POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

		8552Z		POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

		8553Z		POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU

		8559A		NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

		8559B		POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

		8560Z		DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

		8610Z		DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

		8621Z		PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

		8622Z		PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

		8623Z		PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA

		8690A		DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

		8690B		DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO

		8690C		PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

		8690D		DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

		8690E		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		8710Z		POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

		8720Z		POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

		8730Z		POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		8790Z		POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

		8810Z		POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		8891Z		OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

		8899Z		POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		9001Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

		9002Z		DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

		9003Z		ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

		9004Z		DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

		9101A		DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK

		9101B		DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW

		9102Z		DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

		9103Z		DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

		9104Z		DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY

		9200Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

		9311Z		DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

		9312Z		DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

		9313Z		DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

		9319Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

		9321Z		DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

		9329Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

		9411Z		DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW

		9412Z		DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

		9420Z		DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

		9491Z		DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH

		9492Z		DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH

		9499Z		DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

		9511Z		NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

		9512Z		NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

		9521Z		NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

		9522Z		NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

		9523Z		NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

		9524Z		NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO

		9525Z		NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

		9529Z		NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

		9601Z		PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

		9602Z		FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

		9603Z		POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

		9604Z		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

		9700Z		GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

		9810Z		GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY

		9820Z		GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

		9900Z		ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

		9609Z		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
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zawód wykonywany

		1		PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY

				I KIEROWNICY

		11		Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni

		111		Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

		1111		Przedstawiciele władz publicznych

		111101		Parlamentarzysta

		111102		Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

		111103		Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)

		1112		Wyżsi urzędnicy administracji publicznej

		111201		Wyższy urzędnik państwowy

		111202		Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej

		1113		Wyżsi urzędnicy władz samorządowych

		111301		Wyższy urzędnik samorządowy

		1114		Zawodowi działacze organizacji członkowskich

		111401		Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców

		111402		Zawodowy działacz organizacji politycznej

		111403		Zawodowy działacz organizacji pozarządowej

		111404		Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej

		111405		Zawodowy działacz organizacji związkowej

		112		Dyrektorzy generalni i wykonawczy

		1120		Dyrektorzy generalni i wykonawczy

		112001		Dyrektor do spraw administracyjnych

		112002		Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych

		112003		Dyrektor do spraw energetyki

		112004		Dyrektor do spraw informatyki / informacji

		112005		Dyrektor do spraw personalnych

		112006		Dyrektor finansowy

		112007		Dyrektor generalny

		112008		Dyrektor handlowy

		112009		Dyrektor logistyki

		112010		Dyrektor marketingu

		112011		Dyrektor operacyjny

		112012		Dyrektor produkcji

		112013		Dyrektor rozwoju biznesu

		112014		Dyrektor sprzedaży

		112015		Dyrektor techniczny

		112016		Dyrektor wykonawczy

		112017		Prezes

		112018		Rektor

		112019		Syndyk

		112090		Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy

		12		Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

		121		Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

		1211		Kierownicy do spraw finansowych

		121101		Główny księgowy

		121102		Kierownik biura rachunkowego

		121103		Kierownik działu finansowego

		1212		Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

		121201		Kierownik działu kadrowo-płacowego

		121202		Kierownik działu szkoleń

		121203		Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

		121204		Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

		1213		Kierownicy do spraw strategicznych i planowania

		121301		Dyrektor departamentu

		121302		Kierownik do spraw strategicznych i planowania

		121303		Naczelnik / kierownik wydziału

		1219		Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

		121901		Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

		121902		Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu

		121903		Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

		121990		Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

		122		Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju

		1221		Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

		122101		Kierownik działu marketingu

		122102		Kierownik działu sprzedaży

		122103		Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży

		1222		Kierownicy do spraw reklamy i public relations

		122201		Kierownik agencji reklamowej

		122202		Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

		1223		Kierownicy do spraw badań i rozwoju

		122301		Kierownik do spraw rozwoju produktu

		122302		Kierownik działu badawczo-rozwojowego

		13		Kierownicy do spraw produkcji i usług

		131		Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie

		1311		Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

		131101		Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych

		131102		Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

		131103		Kierownik w gospodarce leśnej

		1312		Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie

		131201		Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych

		131202		Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie

		131203		Szyper

		132		Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji

		1321		Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

		132101		Główny technolog

		132102		Kierownik do spraw kontroli jakości

		132103		Kierownik działu produkcji

		132104		Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

		1322		Kierownicy w górnictwie

		132201		Kierownik działu wydobycia

		132202		Kierownik jednostki ratownictwa górniczego

		132203		Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym

		132204		Kierownik ruchu w zakładzie górniczym

		1323		Kierownicy do spraw budownictwa

		132301		Kierownik budowy

		132302		Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego

		1324		Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni

		132401		Kierownik działu logistyki

		132402		Kierownik działu transportu

		132403		Kierownik działu zakupów

		132404		Kierownik magazynu

		132405		Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego

		132406		Kierownik przedsiębiorstwa transportowego

		132407		Zawiadowca stacji

		133		Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

		1330		Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

		133001		Kierownik działu informatyki

		133002		Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

		133003		Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego

		133004		Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

		133005		Kierownik rozwoju technologii informatycznych

		133006		Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych

		133007		Kierownik sieci informatycznych

		133090		Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

		134		Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych

		1341		Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

		134101		Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

		134102		Kierownik przedszkola

		134103		Kierownik wioski dziecięcej

		134104		Kierownik żłobka

		134190		Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

		1342		Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

		134201		Kierownik hospicjum

		134202		Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej

		134203		Kierownik placówki usług medycznych

		134204		Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

		134205		Pielęgniarka oddziałowa

		1343		Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

		134301		Kierownik domu spokojnej starości

		1344		Kierownicy w instytucjach opieki społecznej

		134401		Kierownik domu dziecka

		134402		Kierownik domu opieki społecznej

		134403		Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej

		134404		Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

		1345		Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

		134501		Dyrektor szkoły

		134502		Dziekan

		134503		Kierownik warsztatów szkolnych

		1346		Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

		134601		Kierownik agencji doradztwa finansowego

		134602		Kierownik agencji ubezpieczeniowej

		134603		Kierownik działu w banku

		134604		Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej

		134605		Kierownik placówki bankowej

		134690		Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

		1349		Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

		134901		Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego

		134902		Dyrektor zakładu dla nieletnich

		134903		Kierownik agencji ochrony mienia i osób

		134904		Kierownik firmy audytorskiej

		134905		Kierownik kancelarii prawnej

		134990		Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

		14		Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych

		141		Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie

		1411		Kierownicy w hotelarstwie

		141101		Kierownik działu w hotelu

		141102		Kierownik hostelu / motelu

		141103		Kierownik hotelu

		141104		Kierownik pensjonatu

		1412		Kierownicy w gastronomii

		141201		Kierownik działu w lokalu gastronomicznym

		141202		Kierownik lokalu gastronomicznego

		142		Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego

		1420		Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

		142001		Kierownik działu w handlu detalicznym

		142002		Kierownik działu w handlu hurtowym

		142003		Kierownik hurtowni

		142004		Kierownik supermarketu

		143		Kierownicy do spraw innych typów usług

		1431		Kierownicy do spraw sportu,  rekreacji i kultury

		143101		Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych

		143102		Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej

		143103		Kierownik archiwum

		143104		Kierownik biblioteki

		143105		Kierownik domu kultury

		143106		Kierownik galerii sztuki

		143107		Kierownik kasyna

		143108		Kierownik kina

		143109		Kierownik klubu fitness

		143110		Kierownik klubu sportowego

		143111		Kierownik muzeum

		143112		Kierownik parku rozrywki / cyrku

		143113		Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej

		143114		Kierownik siłowni

		143115		Kierownik szkółki jeździeckiej

		143116		Kierownik teatru

		143190		Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury

		1439		Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

		143901		Kierownik biura podroży

		143902		Kierownik biura tłumaczeń

		143903		Kierownik centrum handlowego

		143904		Kierownik centrum konferencyjnego

		143905		Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)

		143906		Kierownik do spraw windykacji

		143907		Kierownik firmy sprzątającej

		143908		Kierownik kempingu

		143990		Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

		2		SPECJALIŚCI

		21		Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

		211		Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi

		2111		Fizycy i astronomowie

		211101		Astrofizyk

		211102		Astronom

		211103		Fizyk

		211104		Fizyk medyczny

		2112		Meteorolodzy

		211201		Hydrometeorolog

		211202		Meteorolog

		211203		Synoptyk

		2113		Chemicy

		211301		Chemik

		211302		Chemik – technologia chemiczna

		2114		Specjaliści nauk o Ziemi

		211401		Geofizyk

		211402		Geograf

		211403		Geolog

		211404		Hydrograf morski

		211405		Hydrolog

		211406		Oceanolog

		211490		Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

		212		Matematycy, statystycy i pokrewni

		2120		Matematycy, statystycy i pokrewni

		212001		Aktuariusz

		212002		Matematyk

		212003		Demograf

		212004		Statystyk

		212090		Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni

		213		Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni

		2131		Biolodzy i pokrewni

		213101		Antropolog

		213102		Biochemik

		213103		Biofizyk

		213104		Bioinżynier

		213105		Biolog

		213106		Biotechnolog

		213107		Genetyk

		213108		Mikrobiolog

		213190		Pozostali biolodzy i pokrewni

		2132		Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

		213201		Doradca rolniczy

		213202		Gleboznawca

		213203		Inżynier leśnictwa

		213204		Inżynier ogrodnictwa

		213205		Inżynier rolnictwa

		213206		Inżynier rybactwa

		213207		Inżynier zootechniki

		213208		Klasyfikator gruntów

		213209		Rzeczoznawca rolniczy

		213290		Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

		2133		Specjaliści do spraw ochrony środowiska

		213301		Audytor ekologiczny

		213302		Ekolog

		213303		Specjalista ochrony środowiska

		214		Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)

		2141		Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

		214101		Inżynier normowania pracy

		214102		Inżynier organizacji i planowania produkcji

		214103		Inżynier utrzymania ruchu

		214104		Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

		214105		Konsultant komitetu technicznego

		214106		Logistyk

		214107		Normalizator

		214108		Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia

		214109		Specjalista kontroli jakości

		214110		Towaroznawca

		214190		Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

		2142		Inżynierowie budownictwa

		214201		Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

		214202		Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

		214203		Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe

		214204		Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

		214205		Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

		214206		Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów

		214207		Inżynier budowy dróg

		214208		Inżynier budowy mostów

		214209		Inżynier geotechnik

		214210		Rzeczoznawca budowlany

		214290		Pozostali inżynierowie budownictwa

		2143		Inżynierowie inżynierii środowiska

		214301		Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

		214302		Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

		214303		Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

		214304		Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

		214305		Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

		214306		Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

		214307		Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

		214390		Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska

		2144		Inżynierowie mechanicy

		214401		Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

		214402		Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

		214403		Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

		214404		Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

		214405		Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

		214406		Inżynier mechanik – środki transportu

		214407		Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

		214408		Inżynier mechanik lotniczy

		214409		Inżynier mechanizacji rolnictwa

		214410		Inżynier spawalnik

		214490		Pozostali inżynierowie mechanicy

		2145		Inżynierowie chemicy i pokrewni

		214501		Inżynier inżynierii chemicznej

		214502		Inżynier technologii chemicznej

		214503		Inżynier technologii żywności

		214590		Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

		2146		Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni

		214601		Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych

		214602		Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego

		214603		Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego

		214604		Inżynier górnik – wiertnictwo

		214605		Inżynier hutnik

		214606		Inżynier inżynierii materiałowej

		214607		Inżynier odlewnik

		214690		Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni

		2149		Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		214901		Audytor energetyczny

		214902		Inspektor dozoru technicznego

		214903		Inżynier automatyki i robotyki

		214904		Inżynier awionik

		214905		Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

		214906		Inżynier energetyk

		214907		Inżynier gospodarki przestrzennej

		214908		Inżynier kliniczny

		214909		Inżynier poligraf

		214910		Inżynier pożarnictwa

		214911		Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

		214912		Inżynier technologii betonów

		214913		Inżynier technologii ceramiki

		214914		Inżynier technologii drewna

		214915		Inżynier technologii przetwórstwa skóry

		214916		Inżynier technologii szkła

		214917		Inżynier transportu drogowego

		214918		Inżynier transportu kolejowego

		214919		Inżynier włókiennik

		214920		Kontroler kolejowy

		214921		Legalizator

		214922		Metrolog

		214923		Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)

		214924		Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych

		214925		Specjalista do spraw pakowania i opakowań

		214926		Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

		214990		Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		215		Inżynierowie elektrotechnologii

		2151		Inżynierowie elektrycy

		215101		Inżynier elektroenergetyk

		215102		Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

		215103		Inżynier elektryk

		215104		Inżynier elektryk – automatyk

		215190		Pozostali inżynierowie elektrycy

		2152		Inżynierowie elektronicy

		215201		Inżynier elektronik

		215202		Inżynier mechatronik

		215203		Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

		215204		Optoelektronik

		2153		Inżynierowie telekomunikacji

		215301		Inżynier telekomunikacji

		215302		Technolog inżynierii telekomunikacyjnej

		216		Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni

		2161		Architekci

		216101		Architekt

		216102		Architekt wnętrz

		2162		Architekci krajobrazu

		216201		Architekt krajobrazu

		216202		Architekt zieleni wewnątrz budynków

		2163		Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

		216301		Projektant biżuterii

		216302		Kostiumograf

		216303		Projektant mody

		216304		Projektant wzornictwa przemysłowego

		2164		Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

		216401		Inżynier ruchu drogowego

		216402		Inżynier ruchu kolejowego

		216403		Urbanista

		2165		Kartografowie i geodeci

		216501		Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

		216502		Inżynier geodeta – geodezja górnicza

		216503		Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

		216504		Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

		216505		Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

		216506		Inżynier geodeta – geomatyka

		216507		Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

		216508		Kartograf

		216590		Pozostali kartografowie i geodeci

		2166		Projektanci grafiki i multimediów

		216601		Grafik komputerowy DTP

		216602		Grafik komputerowy multimediów

		216603		Ilustrator

		216604		Projektant grafiki

		216605		Projektant grafiki stron internetowych

		216606		Specjalista do spraw animacji multimedialnej

		216690		Pozostali projektanci grafiki i multimediów

		22		Specjaliści do spraw zdrowia

		221		Lekarze

		2211		Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

		221101		Lekarz

		2212		Lekarze specjaliści

		221201		Lekarz – alergologia

		221202		Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia

		221203		Lekarz – angiologia

		221204		Lekarz – audiologia i foniatria

		221205		Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna

		221206		Lekarz – chirurgia dziecięca

		221207		Lekarz – chirurgia klatki piersiowej

		221208		Lekarz – chirurgia naczyniowa

		221209		Lekarz – chirurgia ogólna

		221210		Lekarz – chirurgia onkologiczna

		221211		Lekarz – chirurgia plastyczna

		221212		Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa

		221213		Lekarz – choroby płuc

		221214		Lekarz – choroby wewnętrzne

		221215		Lekarz – choroby zakaźne

		221216		Lekarz – dermatologia i wenerologia

		221217		Lekarz – diabetologia

		221218		Lekarz – diagnostyka laboratoryjna

		221219		Lekarz – endokrynologia

		221220		Lekarz – epidemiologia

		221221		Lekarz – farmakologia kliniczna

		221222		Lekarz – gastroenterologia

		221223		Lekarz – genetyka kliniczna

		221224		Lekarz – geriatria

		221225		Lekarz – ginekologia onkologiczna

		221226		Lekarz – hematologia

		221227		Lekarz – hipertensjologia

		221228		Lekarz – immunologia kliniczna

		221229		Lekarz – kardiochirurgia

		221230		Lekarz – kardiologia

		221231		Lekarz – kardiologia dziecięca

		221232		Lekarz – medycyna nuklearna

		221233		Lekarz – medycyna paliatywna

		221234		Lekarz – medycyna pracy

		221235		Lekarz – medycyna ratunkowa

		221236		Lekarz – medycyna rodzinna

		221237		Lekarz – medycyna sądowa

		221238		Lekarz – medycyna sportowa

		221239		Lekarz – medycyna transportu

		221240		Lekarz – mikrobiologia lekarska

		221241		Lekarz – nefrologia

		221242		Lekarz – neonatologia

		221243		Lekarz – neurochirurgia

		221244		Lekarz – neurologia

		221245		Lekarz – neurologia dziecięca

		221246		Lekarz – neuropatologia

		221247		Lekarz – okulistyka

		221248		Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca

		221249		Lekarz – onkologia kliniczna

		221250		Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

		221251		Lekarz – otorynolaryngologia

		221252		Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca

		221253		Lekarz – patomorfologia

		221254		Lekarz – pediatria

		221255		Lekarz – położnictwo i ginekologia

		221256		Lekarz – psychiatria

		221257		Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży

		221258		Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa

		221259		Lekarz – radioterapia onkologiczna

		221260		Lekarz – rehabilitacja medyczna

		221261		Lekarz – reumatologia

		221262		Lekarz – seksuologia

		221263		Lekarz – toksykologia kliniczna

		221264		Lekarz – transfuzjologia kliniczna

		221265		Lekarz – transplantologia kliniczna

		221266		Lekarz – urologia

		221267		Lekarz – urologia dziecięca

		221268		Lekarz – zdrowie publiczne

		221290		Pozostali lekarze specjaliści

		222		Pielęgniarki

		2221		Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

		222101		Pielęgniarka

		2222		Pielęgniarki specjalistki

		222201		Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

		222202		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

		222203		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

		222204		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

		222205		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

		222206		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

		222207		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

		222208		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

		222209		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

		222210		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

		222211		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

		222212		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

		222213		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

		222214		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

		222215		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

		222216		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

		222217		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

		222218		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

		222219		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

		222220		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

		222221		Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

		222222		Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

		222290		Pozostałe pielęgniarki specjalistki

		223		Położne

		2231		Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

		223101		Położna

		2232		Położne specjalistki

		223201		Położna specjalista organizacji i zarządzania

		223202		Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

		223203		Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

		223204		Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

		223205		Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego

		223206		Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

		223207		Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

		223290		Pozostałe położne specjalistki

		224		Specjaliści ratownictwa medycznego

		2240		Specjaliści ratownictwa medycznego

		224001		Ratownik medyczny specjalista

		225		Lekarze weterynarii

		2251		Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

		225101		Lekarz weterynarii

		2252		Lekarze weterynarii specjaliści

		225201		Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej

		225202		Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

		225203		Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni

		225204		Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych

		225205		Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy

		225206		Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów

		225207		Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb

		225208		Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej

		225209		Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych

		225210		Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych

		225211		Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

		225212		Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

		225213		Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

		225214		Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej

		225215		Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt

		225216		Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

		225217		Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

		226		Lekarze dentyści

		2261		Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

		226101		Lekarz dentysta

		2262		Lekarze dentyści specjaliści

		226201		Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna

		226202		Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa

		226203		Lekarz dentysta – epidemiologia

		226204		Lekarz dentysta – ortodoncja

		226205		Lekarz dentysta – periodontologia

		226206		Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna

		226207		Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca

		226208		Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją

		226209		Lekarz dentysta – zdrowie publiczne

		226290		Pozostali lekarze dentyści specjaliści

		227		Diagności laboratoryjni

		2271		Diagności  laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

		227101		Diagnosta laboratoryjny

		2272		Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej

		227201		Diagnosta laboratoryjny – cytomorfologia medyczna

		227202		Diagnosta laboratoryjny – epidemiologia

		227203		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna diagnostyka medyczna

		227204		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna diagnostyka sądowa

		227205		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna genetyka medyczna

		227206		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna hematologia medyczna

		227207		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna immunologia medyczna

		227208		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna parazytologia medyczna

		227209		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna toksykologia medyczna

		227210		Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna transfuzjologia medyczna

		227211		Diagnosta laboratoryjny – mikrobiologia medyczna

		227212		Diagnosta laboratoryjny – zdrowie publiczne

		227213		Diagnosta laboratoryjny – zdrowie środowiskowe

		227290		Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej

		228		Inni specjaliści ochrony zdrowia

		2281		Farmaceuci

		228101		Farmaceuta – analityka farmaceutyczna

		228102		Farmaceuta – bromatologia

		228103		Farmaceuta – farmacja apteczna

		228104		Farmaceuta – farmacja kliniczna

		228105		Farmaceuta – farmacja przemysłowa

		228106		Farmaceuta – farmacja szpitalna

		228107		Farmaceuta – farmakologia

		228108		Farmaceuta – lek roślinny

		228109		Farmaceuta – mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna

		228110		Farmaceuta – toksykologia

		228111		Farmaceuta – zdrowie publiczne

		228112		Farmaceuta – zdrowie środowiskowe

		228190		Pozostali farmaceuci

		2282		Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony  środowiska

		228201		Inspektor dozoru jądrowego

		228202		Promotor zdrowia

		228203		Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

		228204		Specjalista zdrowia  publicznego

		2283		Fizjoterapeuci

		228301		Fizjoterapeuta

		2284		Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

		228401		Specjalista dietetyk

		228402		Specjalista żywienia człowieka

		2285		Audiofonolodzy i logopedzi

		228501		Audiofonolog

		228502		Logopeda

		228503		Logopeda – neurologopedia

		228504		Logopeda – surdologopedia

		2286		Optometryści

		228601		Optometrysta

		2289		Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

		228901		Epidemiolog

		228902		Koordynator badań klinicznych

		228903		Kosmetolog

		228904		Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym

		228905		Psychoterapeuta

		228906		Specjalista psychoterapii uzależnień

		228907		Specjalista terapii uzależnień

		228908		Toksykolog

		228990		Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

		23		Specjaliści nauczania i wychowania

		231		Nauczyciele akademiccy

		2310		Nauczyciele akademiccy

		231001		Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne

		231002		Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne

		231003		Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

		231004		Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne

		231005		Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

		231006		Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne

		231007		Nauczyciel akademicki – nauki leśne

		231008		Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne

		231009		Nauczyciel akademicki – nauki medyczne

		231010		Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej

		231011		Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi

		231012		Nauczyciel akademicki – nauki prawne

		231013		Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze

		231014		Nauczyciel akademicki – nauki techniczne

		231015		Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne

		231016		Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne

		231017		Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe

		231018		Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe

		231019		Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne

		231020		Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne

		231021		Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne

		231090		Pozostali nauczyciele akademiccy

		232		Nauczyciele kształcenia zawodowego

		2320		Nauczyciele kształcenia zawodowego

		232001		Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu

		232002		Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

		232003		Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

		232004		Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

		232005		Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

		232006		Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

		232007		Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

		232090		Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

		233		Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

		2330		Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

		233001		Nauczyciel biologii

		233002		Nauczyciel chemii

		233003		Nauczyciel etyki

		233004		Nauczyciel fizyki i astronomii

		233005		Nauczyciel geografii

		233006		Nauczyciel historii

		233007		Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej

		233008		Nauczyciel języka angielskiego

		233009		Nauczyciel języka francuskiego

		233010		Nauczyciel języka hiszpańskiego

		233011		Nauczyciel języka niemieckiego

		233012		Nauczyciel języka polskiego

		233013		Nauczyciel języka rosyjskiego

		233014		Nauczyciel języka włoskiego

		233015		Nauczyciel matematyki

		233016		Nauczyciel muzyki

		233017		Nauczyciel plastyki

		233018		Nauczyciel przedsiębiorczości

		233019		Nauczyciel przysposobienia obronnego

		233020		Nauczyciel religii

		233021		Nauczyciel techniki

		233022		Nauczyciel wiedzy o kulturze

		233023		Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

		233024		Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

		233025		Nauczyciel wychowania fizycznego

		233090		Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

		234		Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

		2341		Nauczyciele szkół podstawowych

		234101		Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

		234102		Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

		234103		Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

		234104		Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej

		234105		Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej

		234106		Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej

		234107		Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej

		234108		Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

		234109		Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej

		234110		Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej

		234111		Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

		234112		Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

		234113		Nauczyciel nauczania początkowego

		234114		Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

		234115		Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

		234116		Nauczyciel religii w szkole podstawowej

		234117		Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

		234118		Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

		234190		Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

		2342		Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

		234201		Nauczyciel przedszkola

		234202		Wychowawca małego dziecka

		235		Inni specjaliści nauczania i wychowania

		2351		Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

		235101		Andragog

		235102		Ewaluator programów edukacji

		235103		Metodyk edukacji na odległość

		235104		Metodyk multimedialny

		235105		Nauczyciel doradca metodyczny

		235106		Nauczyciel instruktor

		235107		Pedagog

		235108		Pedagog medialny

		235109		Wizytator

		235190		Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

		2352		Nauczyciele szkół specjalnych

		235201		Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)

		235202		Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta)

		235203		Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)

		235204		Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

		235205		Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

		235290		Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

		2353		Lektorzy języków obcych

		235301		Lektor języka angielskiego

		235302		Lektor języka francuskiego

		235303		Lektor języka hiszpańskiego

		235304		Lektor języka niemieckiego

		235305		Lektor języka rosyjskiego

		235306		Lektor języka włoskiego

		235390		Pozostali lektorzy języków obcych

		2354		Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych

		235401		Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych

		2355		Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

		235501		Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

		235502		Instruktor tańca

		235503		Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych

		2356		Instruktorzy technologii informatycznych

		235601		Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych

		2359		Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

		235901		Dydaktyk aplikacji multimedialnych

		235902		Egzaminator on-line

		235903		Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

		235904		Nauczyciel bibliotekarz

		235905		Nauczyciel konsultant

		235906		Nauczyciel  logopeda

		235907		Nauczyciel na odległość

		235908		Nauczyciel psycholog

		235909		Nauczyciel  –  specjalista terapii pedagogicznej

		235910		Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

		235911		Pedagog animacji kulturalnej

		235912		Pedagog szkolny

		235913		Specjalista do spraw zarządzania w oświacie

		235914		Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

		235915		Wykładowca na kursach (edukator, trener)

		235990		Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

		24		Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

		241		Specjaliści do spraw finansowych

		2411		Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

		241101		Biegły rewident

		241102		Specjalista do spraw kontrolingu

		241103		Specjalista do spraw rachunkowości

		241104		Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

		241105		Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

		241106		Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej

		2412		Doradcy finansowi i inwestycyjni

		241201		Doradca emerytalny

		241202		Doradca finansowy

		241203		Doradca inwestycyjny

		241204		Doradca podatkowy

		2413		Analitycy finansowi

		241301		Analityk giełdowy

		241302		Analityk kredytowy

		241303		Projektant pakietów usług finansowych

		241304		Specjalista bankowości

		241305		Specjalista do spraw factoringu

		241306		Specjalista do spraw finansów

		241307		Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

		241308		Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

		241309		Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

		241310		Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)

		241390		Pozostali analitycy finansowi

		242		Specjaliści do spraw administracji i zarządzania

		2421		Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

		242101		Administrator produkcji filmowej

		242102		Koordynator projektów unijnych

		242103		Makler nadzorujący

		242104		Negocjator biznesowy

		242105		Organizator transportu drogowego

		242106		Specjalista do spraw doskonalenia  organizacji

		242107		Specjalista do spraw konsultingu

		242108		Specjalista do spraw logistyki

		242109		Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy

		242110		Specjalista ochrony informacji niejawnych

		242190		Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

		2422		Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

		242201		Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

		242202		Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

		242203		Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego

		242204		Audytor

		242205		Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

		242206		Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

		242207		Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

		242208		Inspektor farmaceutyczny

		242209		Inspektor kontroli skarbowej

		242210		Inspektor nadzoru bankowego

		242211		Inspektor nadzoru budowlanego

		242212		Inspektor ochrony danych osobowych

		242213		Inspektor  ochrony rybołówstwa

		242214		Inspektor pracy

		242215		Kontroler państwowy

		242216		Rzecznik patentowy

		242217		Specjalista administracji publicznej

		242218		Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

		242219		Specjalista do spraw integracji europejskiej

		242220		Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

		242221		Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

		242222		Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

		242223		Specjalista do spraw planowania strategicznego

		242224		Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych

		242225		Specjalista do spraw zamówień publicznych

		242226		Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

		242227		Specjalista zarządzania kryzysowego

		242290		Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju

		2423		Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

		242301		Analityk pracy

		242302		Doradca EURES

		242303		Doradca personalny

		242304		Doradca zawodowy

		242305		Konsultant do spraw kariery

		242306		Lider klubu pracy

		242307		Specjalista do spraw kadr

		242308		Specjalista do spraw kultury firmy

		242309		Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

		242310		Specjalista do spraw wynagrodzeń

		242311		Specjalista do spraw zarządzania talentami

		242312		Specjalista wielokulturowości

		242390		Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

		2424		Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

		242401		Broker edukacyjny

		242402		Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

		242403		Specjalista do spraw szkoleń

		242490		Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

		243		Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations

		2431		Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

		243101		Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

		243102		Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

		243103		Menedżer produktu

		243104		Opiekun marki (brand manager)

		243105		Specjalista analizy i rozwoju  rynku

		243106		Specjalista do spraw marketingu i handlu

		243107		Specjalista do spraw reklamy

		2432		Specjaliści do spraw public relations

		243201		Etyk biznesu

		243202		Lobbysta

		243203		Specjalista do spraw public relations

		2433		Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

		243301		Inżynier sprzedaży

		243302		Opiekun klienta

		243303		Przedstawiciel medyczny

		243304		Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

		243305		Specjalista do spraw sprzedaży

		243306		Specjalista zaopatrzenia medycznego

		2434		Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

		243401		Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych

		243402		Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych

		244		Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

		2441		Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

		244101		Pośrednik w obrocie nieruchomościami

		244102		Rzeczoznawca majątkowy

		244103		Zarządca nieruchomości

		244190		Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

		25		Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

		251		Analitycy systemowi i programiści

		2511		Analitycy systemowi

		251101		Analityk systemów teleinformatycznych

		251102		Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

		251103		Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

		2512		Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

		251201		Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

		251202		Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

		251290		Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

		2513		Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

		251301		Architekt stron internetowych

		251302		Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

		251303		Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu

		2514		Programiści aplikacji

		251401		Programista  aplikacji

		2519		Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych  gdzie indziej niesklasyfikowani

		251901		Informatyk medyczny

		251902		Specjalista zastosowań informatyki

		251903		Tester oprogramowania komputerowego

		251904		Tester systemów teleinformatycznych

		251990		Pozostali analitycy systemowi i specjaliści  do  spraw rozwoju aplikacji komputerowych  gdzie indziej niesklasyfikowani

		252		Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych

		2521		Projektanci i administratorzy baz danych

		252101		Administrator baz danych

		252102		Analityk baz danych

		252103		Projektant baz danych

		2522		Administratorzy systemów komputerowych

		252201		Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP

		252202		Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

		252203		Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP

		252290		Pozostali administratorzy systemów komputerowych

		2523		Specjaliści do spraw sieci komputerowych

		252301		Administrator sieci informatycznej

		252302		Inżynier systemów i sieci komputerowych

		2529		Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

		252901		Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

		26		Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

		261		Specjaliści z dziedziny prawa

		2611		Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

		261101		Adwokat

		261102		Prokurator

		261103		Radca prawny

		2612		Sędziowie

		261201		Sędzia

		2619		Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

		261901		Asystent prawny

		261902		Asystent prokuratora

		261903		Asystent sędziego

		261904		Komornik sądowy

		261905		Notariusz

		261906		Prawnik legislator

		261907		Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

		261908		Referendarz sądowy

		261990		Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

		262		Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

		2621		Archiwiści i muzealnicy

		262101		Archiwista

		262102		Muzealnik

		2622		Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

		262201		Analityk informacji i raportów medialnych

		262202		Analityk ruchu na stronach internetowych

		262203		Bibliotekoznawca

		262204		Broker informacji (researcher)

		262205		Menedżer zawartości serwisów internetowych

		262206		Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

		262207		Specjalista zarządzania informacją

		262290		Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

		263		Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych

		2631		Ekonomiści

		263101		Ekonometryk

		263102		Ekonomista

		2632		Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

		263201		Archeolog

		263202		Etnograf

		263203		Kulturoznawca

		263204		Socjolog

		263290		Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

		2633		Filozofowie, historycy i politolodzy

		263301		Filozof

		263302		Historyk

		263303		Historyk sztuki

		263304		Politolog

		263305		Specjalista polityki społecznej

		263306		Teolog

		2634		Psycholodzy i pokrewni

		263401		Psycholog

		263402		Psycholog biznesu

		263403		Psycholog kliniczny

		263404		Psycholog organizacji

		263405		Psycholog sportowy

		263406		Psycholog wychowawczy / dziecka

		263407		Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych

		263408		Specjalista komunikacji społecznej

		263409		Specjalista marketingu społecznego

		263490		Pozostali psycholodzy i pokrewni

		2635		Specjaliści do spraw społecznych

		263501		Kurator sądowy

		263502		Mediator

		263503		Specjalista do spraw rodziny (familiolog)

		263504		Specjalista pracy socjalnej

		263505		Specjalista resocjalizacji

		263506		Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

		263590		Pozostali specjaliści do spraw społecznych

		2636		Specjaliści do spraw religii

		263601		Duchowny religii mojżeszowej

		263602		Duchowny religii muzułmańskiej

		263603		Duchowny wyznania prawosławnego

		263604		Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

		263605		Duchowny wyznań ewangelickich

		263606		Zakonnik

		263690		Pozostali specjaliści do spraw religii

		264		Literaci, dziennikarze i filolodzy

		2641		Literaci i inni autorzy tekstów

		264101		Edytor materiałów źródłowych

		264102		Pisarz

		264103		Poeta

		264104		Redaktor wydawniczy

		264105		Scenarzysta

		264190		Pozostali literaci i inni autorzy tekstów

		2642		Dziennikarze

		264201		Dziennikarz

		264202		Fotoedytor

		264203		Krytyk artystyczny

		264204		Redaktor programowy

		264205		Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy

		2643		Filolodzy i tłumacze

		264301		Filolog – filologia klasyczna

		264302		Filolog – filologia obcojęzyczna

		264303		Filolog –  filologia polska

		264304		Tłumacz języka angielskiego

		264305		Tłumacz języka arabskiego

		264306		Tłumacz języka chińskiego

		264307		Tłumacz języka francuskiego

		264308		Tłumacz języka hiszpańskiego

		264309		Tłumacz języka japońskiego

		264310		Tłumacz języka migowego

		264311		Tłumacz języka niemieckiego

		264312		Tłumacz języka rosyjskiego

		264313		Tłumacz języka włoskiego

		264314		Tłumacz konferencyjny ustny

		264315		Tłumacz tekstów

		264390		Pozostali filolodzy i tłumacze

		265		Twórcy i artyści

		2651		Artyści plastycy

		265101		Artysta fotografik

		265102		Artysta grafik

		265103		Artysta malarz

		265104		Artysta rzeźbiarz

		265105		Konserwator dzieł sztuki

		265106		Scenograf

		265190		Pozostali artyści plastycy

		2652		Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

		265201		Artysta muzyk instrumentalista

		265202		Artysta muzyk wokalista

		265203		Dyrygent

		265204		Kompozytor

		265205		Muzyk reżyser dźwięku

		265206		Muzykolog

		265207		Piosenkarz

		265290		Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

		2653		Choreografowie i tancerze

		265301		Choreograf

		265302		Tancerz baletowy

		265390		Pozostali choreografowie i tancerze

		2654		Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

		265401		Asystent reżysera filmowego

		265402		Operator obrazu

		265403		Producent filmowy

		265404		Producent teatralny

		265405		Producent telewizyjny

		265406		Realizator programu telewizyjnego

		265407		Reżyser filmowy

		265408		Reżyser teatralny

		265409		Reżyser telewizyjny

		265490		Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

		2655		Aktorzy

		265501		Aktor

		265502		Aktor lalkarz

		265503		Mim

		2656		Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

		265601		Komentator sportowy

		265602		Konferansjer

		265603		Lektor dialogów filmowych i radiowych

		265604		Prezenter muzyczny (discjockey)

		265605		Prezenter telewizyjny

		265606		Spiker radiowy

		2659		Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

		265901		Twórca ludowy

		265990		Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

		3		TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

		31		Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

		311		Technicy nauk fizycznych i technicznych

		3111		Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

		311101		Laborant chemiczny

		311102		Probierz

		311103		Technik analityk S

		311104		Technik geodeta S

		311105		Technik geofizyk S

		311106		Technik geolog S

		311107		Technik hydrolog S

		311108		Technik meteorolog S

		311109		Technik metrolog

		311190		Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

		3112		Technicy budownictwa

		311201		Kosztorysant budowlany

		311202		Laborant budowlany

		311203		Technik architekt

		311204		Technik budownictwa S

		311205		Technik budownictwa wodnego S

		311206		Technik drogownictwa S

		311207		Technik dróg i mostów kolejowych S

		311208		Technik inżynierii środowiska i melioracji S

		311209		Technik urządzeń sanitarnych S

		311290		Pozostali technicy budownictwa

		3113		Technicy elektrycy

		311301		Kontroler jakości wyrobów elektrycznych

		311302		Technik elektroenergetyk transportu szynowego S

		311303		Technik elektryk S

		311304		Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

		311305		Technik elektryk samochodowy

		311306		Technik elektryk urządzeń  zabezpieczenia i sterowania  ruchem kolejowym

		311307		Technik energetyk

		311390		Pozostali technicy elektrycy

		3114		Technicy elektronicy i pokrewni

		311401		Diagnosta kolejowy

		311402		Instalator systemów alarmowych

		311403		Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

		311404		Instalator systemów telewizji przemysłowej

		311405		Kontroler jakości wyrobów elektronicznych

		311406		Projektant systemów alarmowych

		311407		Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S

		311408		Technik elektronik S

		311409		Technik elektroniki medycznej S

		311410		Technik mechatronik S

		311490		Pozostali technicy elektronicy i pokrewni

		3115		Technicy mechanicy

		311501		Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

		311502		Kontroler jakości wyrobów mechanicznych

		311503		Kontroler stanu technicznego pojazdów

		311504		Technik mechanik S

		311505		Technik mechanik budowy środków transportu

		311506		Technik mechanik eksploatacji środków transportu

		311507		Technik mechanik – konserwator urządzeń dźwigowych

		311508		Technik mechanik maszyn i urządzeń

		311509		Technik mechanik obróbki skrawaniem

		311510		Technik mechanik precyzyjny

		311511		Technik mechanik urządzeń przemysłowych

		311512		Technik mechanizacji rolnictwa S

		311513		Technik pojazdów samochodowych S

		311590		Pozostali technicy mechanicy

		3116		Technicy chemicy i pokrewni

		311601		Technik papiernictwa S

		311602		Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

		311603		Technik technologii chemicznej S

		311604		Technik technologii środków farmaceutycznych

		311605		Technik technologii środków kosmetycznych

		311606		Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

		311690		Pozostali technicy chemicy i pokrewni

		3117		Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

		311701		Technik górnictwa odkrywkowego S

		311702		Technik górnictwa otworowego S

		311703		Technik górnictwa podziemnego S

		311704		Technik hutnik S

		311705		Technik odlewnik S

		311706		Technik przeróbki kopalin stałych S

		311707		Technik wiertnik S

		311790		Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

		3118		Kreślarze

		311801		Rysownik geodezyjny

		311802		Rysownik kartograficzny

		311890		Pozostali kreślarze

		3119		Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

		311901		Cechowniczy

		311902		Kontroler jakości połączeń spawanych

		311903		Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych S

		311904		Operator badań defektoskopowych

		311905		Operator reaktora

		311906		Pracownik obsługi bankomatów

		311907		Serwisant urządzeń medycznych

		311908		Technik akustyk

		311909		Technik automatyk

		311910		Technik budownictwa okrętowego S

		311911		Technik cyfrowych procesów graficznych S

		311912		Technik garbarz S

		311913		Technik gazownictwa

		311914		Technik instrumentów muzycznych S

		311915		Technik normowania pracy

		311916		Technik obuwnik S

		311917		Technik organizacji produkcji

		311918		Technik poligraf S

		311919		Technik pożarnictwa S

		311920		Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

		311921		Technik technologii ceramicznej S

		311922		Technik technologii drewna S

		311923		Technik technologii materiałów budowlanych

		311924		Technik technologii odzieży S

		311925		Technik technologii szkła S

		311926		Technik technologii wyrobów skórzanych S

		311927		Technik transportu drogowego S

		311928		Technik transportu kolejowego S

		311929		Technik urządzeń chłodniczych

		311930		Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

		311931		Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S

		311932		Technik włókiennik S

		311990		Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

		312		Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie

		3121		Mistrzowie produkcji w górnictwie

		312101		Mistrz produkcji w górnictwie odkrywkowym

		312102		Mistrz produkcji w górnictwie otworowym

		312103		Mistrz produkcji w górnictwie podziemnym

		3122		Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

		312201		Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym

		312202		Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym

		312203		Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym

		312204		Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym

		312205		Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym

		312206		Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym

		312207		Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym

		312208		Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym

		312209		Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym

		312290		Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

		3123		Mistrzowie produkcji w budownictwie

		312301		Mistrz produkcji w budownictwie drogowym

		312302		Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym

		312303		Mistrz produkcji w budownictwie mostowym

		312304		Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym

		312305		Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym

		312306		Mistrz produkcji w budownictwie wodnym

		312390		Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie

		313		Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych

		3131		Operatorzy urządzeń energetycznych

		313101		Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

		313102		Elektroenergetyk elektrowni wodnych

		313103		Elektroenergetyk nastawni

		313104		Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

		313105		Maszynista agregatów prądotwórczych

		313106		Maszynista turbozespołu parowego

		313107		Maszynista turbozespołu wodnego

		313108		Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

		313109		Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

		313110		Obchodowy bloku

		313190		Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych

		3132		Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

		313201		Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych

		313202		Maszynista chłodni

		313203		Maszynista sprężarek

		313204		Maszynista wentylatorów w kopalni

		313205		Operator (maszynista) stacji pomp

		313206		Operator spalarni odpadów komunalnych

		313207		Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

		313208		Operator urządzeń oczyszczania ścieków

		313209		Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

		313290		Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

		3133		Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

		313301		Kontroler procesów w produkcji nawozów sztucznych

		313302		Kontroler procesów w produkcji włókien chemicznych

		313303		Kontroler reaktorów chemicznych

		313304		Kontroler urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

		313305		Kontroler urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

		313306		Kontroler urządzeń filtrujących i oddzielających

		313307		Kontroler urządzeń koksowniczych

		313390		Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

		3134		Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

		313401		Kontroler procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

		3135		Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

		313501		Kontroler urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali

		313502		Kontroler urządzeń do wytopu metali

		313503		Kontroler urządzeń obróbki cieplnej metali

		313504		Kontroler urządzeń odlewniczych

		313505		Kontroler urządzeń walcowniczych

		313590		Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

		3139		Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

		313901		Kontroler robotów przemysłowych

		313902		Kontroler urządzeń do produkcji papieru

		313903		Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

		313904		Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym

		313990		Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

		314		Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

		3141		Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

		314101		Laborant bakteriologiczny

		314102		Laborant biochemiczny

		314103		Laborant w hodowli roślin

		314190		Pozostali technicy nauk biologicznych

		3142		Technicy rolnictwa i pokrewni

		314201		Laborant nasiennictwa

		314202		Technik architektury krajobrazu S

		314203		Technik hodowca koni S

		314204		Technik hodowca zwierząt

		314205		Technik ogrodnik S

		314206		Technik pszczelarz S

		314207		Technik rolnik S

		314208		Technik rybactwa śródlądowego S

		314290		Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni

		3143		Technicy leśnictwa

		314301		Technik leśnik S

		3144		Technicy technologii żywności

		314401		Kontroler jakości produktów spożywczych

		314402 Technik technologii żywności S		Technik przetwórstwa mleczarskiego S

		314403		Technik technologii żywności S

		314404		Technik technologii żywności – cukrownictwo

		314405		Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

		314406		Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

		314407		Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

		314408		Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia  żywności  mrożonej

		314409		Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

		314410		Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

		314411		Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

		314412		Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

		314413		Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

		314414		Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

		314415		Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

		314416		Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

		314417		Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

		314490		Pozostali technicy technologii żywności

		315		Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

		3151		Pracownicy służb technicznych żeglugi

		315101		Mechanik statku żeglugi śródlądowej

		315102		Oficer elektroautomatyk okrętowy

		315103		Oficer mechanik statku morskiego

		315104		Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

		315105		Technik mechanik okrętowy S

		315190		Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

		3152		Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

		315201		Bosman

		315202		Bosman portu

		315203		Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

		315204		Kapitan portu morskiego

		315205		Kapitan statku morskiego

		315206		Kapitan statku żeglugi śródlądowej

		315207		Kapitan żeglugi przybrzeżnej

		315208		Oficer pokładowy

		315209		Oficer portu

		315210		Operator systemu VTS

		315211		Pilot morski

		315212		Pilot żeglugi śródlądowej

		315213		Przewoźnik żeglugi śródlądowej

		315214		Technik nawigator morski S

		315215		Technik rybołówstwa morskiego S

		315216		Technik żeglugi śródlądowej S

		315290		Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

		3153		Piloci statków powietrznych i personel pokrewny

		315301		Mechanik pokładowy

		315302		Nawigator lotniczy

		315303		Obserwator pokładowy prób w locie

		315304		Operator pokładowych urządzeń specjalnych

		315305		Operator tankowania statków powietrznych

		315306		Pilot balonu wolnego – instruktor

		315307		Pilot doświadczalny

		315308		Pilot samolotowy  zawodowy / liniowy

		315309		Pilot sterowcowy zawodowy / liniowy

		315310		Pilot szybowcowy – instruktor

		315311		Pilot śmigłowcowy  zawodowy / liniowy

		315312		Pilot wiatrakowcowy zawodowy

		315313		Radiooperator pokładowy

		315314		Skoczek spadochronowy – instruktor

		315315		Skoczek spadochronowy doświadczalny

		315316		Technik awionik S

		315317		Technik mechanik lotniczy S

		315390		Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny

		3154		Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

		315401		Dyspozytor lotniczy

		315402		Informator służby informacji powietrznej

		315403		Kontroler ruchu lotniczego

		315404		Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego

		315490		Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

		3155		Technicy urządzeń ruchu lotniczego

		315501		Technik urządzeń ruchu lotniczego

		32		Średni personel do spraw zdrowia

		321		Technicy medyczni i farmaceutyczni

		3211		Operatorzy aparatury medycznej

		321101		Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

		321102		Perfuzjonista

		321103		Technik elektroradiolog S

		321190		Pozostali operatorzy aparatury medycznej

		3212		Technicy analityki medycznej

		321201		Technik analityki medycznej

		3213		Technicy farmaceutyczni

		321301		Technik farmaceutyczny S

		3214		Technicy medyczni i dentystyczni

		321401		Protetyk słuchu S

		321402		Technik dentystyczny S

		321403		Technik ortopeda S

		322		Dietetycy i żywieniowcy

		3220		Dietetycy i żywieniowcy

		322001		Dietetyk S

		322002		Technik żywienia i gospodarstwa domowego S

		323		Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne  metody terapii

		3230		Praktykujący  niekonwencjonalne lub komplementarne  metody terapii

		323001		Akupunkturzysta

		323002		Bioenergoterapeuta

		323003		Biomasażysta

		323004		Chiropraktyk

		323005		Homeopata

		323006		Instruktor hipoterapii

		323007		Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

		323008		Muzykoterapeuta

		323009		Naturopata

		323010		Osteopata

		323011		Refleksolog

		323090		Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

		324		Technicy weterynarii

		3240		Technicy weterynarii

		324001		Laborant weterynaryjny

		324002		Technik weterynarii S

		325		Inny średni  personel do spraw zdrowia

		3251		Asystenci dentystyczni

		325101		Asystentka stomatologiczna S

		325102		Higienistka stomatologiczna S

		3252		Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

		325201		Terapeuta środowiskowy

		3253		Optycy okularowi

		325301		Optyk okularowy

		325302		Technik optyk S

		3254		Technicy fizjoterapii i masażyści

		325401		Technik fizjoterapii

		325402		Technik masażysta S

		3255		Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

		325501		Edukator ekologiczny

		325502		Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

		325503		Inspektor ochrony radiologicznej

		325504		Inspektor ochrony środowiska

		325505		Instruktor higieny

		325506		Kontroler higieny mięsa

		325507		Strażnik ochrony przyrody / środowiska

		325508		Technik analizy i monitoringu środowiska

		325509		Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S

		325510		Technik dozymetrysta

		325511		Technik ochrony środowiska S

		325512		Weterynaryjny kontroler sanitarny

		325590		Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

		3256		Ratownicy medyczni

		325601		Ratownik medyczny S

		3259		Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

		325901		Felczer

		325902		Higienistka szkolna

		325903		Instruktor terapii uzależnień

		325904		Koordynator pobierania i przeszczepiania  tkanek i narządów

		325905		Opiekunka dziecięca S

		325906		Ortoptystka S

		325907		Terapeuta zajęciowy S

		325990		Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

		33		Średni personel do spraw  biznesu i administracji

		331		Średni personel do spraw finansowych

		3311		Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

		331101		Dealer aktywów finansowych

		331102		Makler papierów wartościowych

		331103		Pośrednik finansowy

		331104		Pracownik obsługi produktów finansowych

		331105		Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych

		331190		Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

		3312		Pracownicy do spraw kredytów,  pożyczek i pokrewni

		331201		Pracownik (doradca) do spraw kredytów

		331202		Pracownik (doradca) do spraw pożyczek

		331203		Referent (asystent) bankowości

		331290		Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

		3313		Księgowi

		331301		Księgowy

		3314		Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

		331401		Asystent do spraw statystyki

		331402		Technik agrobiznesu S

		331403		Technik ekonomista S

		331490		Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

		3315		Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

		331501		Gemmolog

		331502		Likwidator szkód

		331503		Rzeczoznawca

		331504		Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

		331505		Rzeczoznawca samochodowy

		331506		Taksator

		331507		Taksator nieruchomości

		331508		Taksator ryzyka działalności firm

		332		Agenci i pośrednicy handlowi

		3321		Agenci ubezpieczeniowi

		332101		Agent ubezpieczeniowy

		332102		Akwizytor funduszy emerytalnych

		332103		Broker reasekuracyjny

		332104		Broker ubezpieczeniowy

		3322		Przedstawiciele handlowi

		332201		Ekspozytor towarów (merchandiser)

		332202		Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

		332203		Przedstawiciel handlowy

		3323		Zaopatrzeniowcy

		332301		Agent do spraw zakupów

		332302		Zaopatrzeniowiec

		3324		Pośrednicy handlowi

		332401		Makler giełd towarowych

		332402		Makler morski

		332490		Pozostali pośrednicy handlowi

		333		Pośrednicy usług biznesowych

		3331		Spedytorzy i pokrewni

		333101		Agent celny

		333102		Agent klarujący

		333103		Eksploatator portu

		333104		Pracownik działu logistyki

		333105		Spedytor

		333106		Technik eksploatacji portów i terminali S

		333107		Technik logistyk S

		333108		Technik spedytor S

		333190		Pozostali spedytorzy i pokrewni

		3332		Organizatorzy konferencji i imprez

		333201		Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)

		333202		Organizator imprez ślubnych

		333203		Organizator imprez sportowych

		333204		Organizator usług konferencyjnych

		333205		Organizator widowni

		3333		Pośrednicy pracy i zatrudnienia

		333301		Pośrednik pracy

		333302		Pracownik agencji pracy tymczasowej

		333390		Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia

		3334		Agenci do spraw rynku nieruchomości

		333401		Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości

		3339		Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

		333901		Agent usług artystycznych

		333902		Licytator

		333903		Promotor marki (trendsetter)

		333904		Sprzedawca reklam internetowych

		333905		Tajemniczy klient (mystery shopper)

		333906		Technik organizacji reklamy S

		333990		Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

		334		Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

		3341		Kierownicy biura

		334101		Kierownik biura

		3342		Sekretarze sądowi

		334201		Sekretarz sądowy

		3343		Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

		334301		Akredytowany asystent parlamentarny

		334302		Asystent dyrektora

		334303		Asystent parlamentarny

		334304		Asystent zarządu

		334305		Sekretarz konsularny

		334306		Technik administracji S

		334390		Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

		3344		Sekretarze medyczni i pokrewni

		334401		Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych

		334402		Sekretarka medyczna

		335		Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru

		3351		Funkcjonariusze celni i ochrony granic

		335101		Funkcjonariusz celny

		335102		Funkcjonariusz straży granicznej

		335103		Urzędnik do spraw imigracji

		3352		Urzędnicy do spraw podatków

		335201		Kontroler rozliczeń podatkowych

		335202		Rewident kontroli skarbowej

		335203		Urzędnik podatkowy

		335290		Pozostali urzędnicy do spraw podatków

		3353		Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

		335301		Urzędnik ubezpieczeń społecznych

		335390		Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

		3354		Urzędnicy organów udzielających licencji

		335401		Urzędnik do spraw licencji

		335402		Urzędnik do spraw paszportów

		335403		Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę

		335404		Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

		335490		Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

		3356		Funkcjonariusze służby więziennej

		335601		Funkcjonariusz służby ochrony

		335602		Funkcjonariusz służby penitencjarnej

		335690		Pozostali funkcjonariusze służby więziennej

		3359		Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

		335901		Inspektor budowlany

		335902		Inspektor budowy dróg

		335903		Inspektor budowy mostów

		335904		Inspektor do spraw obrony cywilnej

		335905		Inspektor kontroli handlu i usług

		335906		Inspektor ochrony przeciwpożarowej

		335907		Inspektor do spraw miar i wag

		335908		Inspektor sanitarny

		335909		Inspektor transportu drogowego

		335990		Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

		34		Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

		341		Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

		3411		Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

		341101		Detektyw prywatny

		341102		Sekretarka notarialna

		341103		Sekretarka w kancelarii prawnej

		3412		Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

		341201		Asystent osoby niepełnosprawnej S

		341202		Opiekun osoby starszej S

		341203		Opiekun w domu pomocy społecznej S

		341204		Opiekunka środowiskowa S

		341205		Pracownik socjalny

		341206		Pracownik zarządzania kryzysowego

		341290		Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

		3413		Pracownicy z zakresu działalności religijnej

		341301		Pracownik parafialny

		341302		Świecki krzewiciel wiary

		341390		Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej

		342		Sportowcy, trenerzy i pokrewni

		3421		Sportowcy i pokrewni

		342101		Dżokej

		342102		Zawodnik dyscypliny sportu

		3422		Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

		342201		Instruktor dyscypliny sportu

		342202		Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

		342203		Menedżer dyscypliny sportu

		342204		Menedżer  imprez sportowych

		342205		Menedżer sportu

		342206		Sędzia sportowy

		342207		Trener klasy I

		342208		Trener klasy II

		342209		Trener klasy mistrzowskiej

		3423		Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

		342301		Instruktor fitness

		342302		Instruktor gimnastyki korekcyjnej

		342303		Instruktor jazdy konnej

		342304		Instruktor odnowy biologicznej

		342305		Instruktor rekreacji ruchowej

		342306		Instruktor rytmiki

		342307		Instruktor sportów siłowych

		342308		Instruktor sportów ekstremalnych

		342309		Instruktor sztuki walki

		342310		Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

		342390		Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

		343		Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

		3431		Fotografowie

		343101		Fotograf S

		343102		Fotoreporter

		343103		Fotosista

		343104		Fototechnik S

		3432		Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

		343201		Dekorator sklepów

		343202		Dekorator wnętrz

		343203		Florysta S

		343204		Plastyk S

		343205		Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego S

		343290		Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

		3433		Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej

		343301		Bibliotekarz S

		343302		Pracownik galerii / muzeum

		343303		Technik informacji naukowej S

		343390		Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej

		3434		Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

		343401		Organizator usług kateringowych

		343402		Szef kuchni (kuchmistrz)

		343403		Technik organizacji usług gastronomicznych S

		3435		Aktorzy cyrkowi i pokrewni

		343501		Akrobata

		343502		Aktor cyrkowy S

		343503		Clown

		343504		Iluzjonista

		343505		Komik

		343506		Treser zwierząt cyrkowych

		343507		Żongler

		343590		Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

		3436		Muzycy i pokrewni

		343601		Aktor scen muzycznych S

		343602		Muzyk S

		343603		Organista

		3437		Tancerze

		343701		Tancerz S

		3439		Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

		343901		Animator kultury S

		343902		Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

		343903		Garderobiana

		343904		Inspicjent

		343905		Kaskader filmowy

		343906		Kaskader filmowy koordynator

		343907		Kierownik planu filmowego

		343908		Menedżer klubu muzycznego

		343909		Oświetlacz filmowy

		343910		Pirotechnik filmowy

		343911		Pirotechnik widowiskowy

		343912		Realizator światła

		343913		Rekwizytor

		343914		Sekretarz planu filmowego

		343915		Sufler

		343916		Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej S

		343990		Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

		35		Technicy informatycy

		351		Technicy do spraw  technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń  teleinformatycznych

		3511		Operatorzy urządzeń  teleinformatycznych

		351101		Operator bezprzewodowych sieci komputerowych

		351102		Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych

		351103		Technik teleinformatyk S

		3512		Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

		351201		Konserwator systemów komputerowych i sieci

		351202		Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy (ERP)

		351203		Technik informatyk S

		351290		Pozostali technicy wsparcia  informatycznego i technicznego

		3513		Operatorzy sieci i systemów komputerowych

		351301		Operator sieci komputerowych

		351302		Operator sprzętu komputerowego

		351303		Operator systemów komputerowych

		351390		Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych

		3514		Technicy sieci internetowych

		351401		Administrator stron internetowych

		351402		Administrator systemów poczty elektronicznej

		351403		Pracownik pozycjonowania stron internetowych

		351404		Projektant stron internetowych (webmaster)

		352		Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

		3521		Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

		352101		Asystent operatora dźwięku S

		352102		Asystent operatora obrazu

		352103		Asystent techniczny realizatora dźwięku

		352104		Asystent techniczny realizatora programu

		352105		Imitator efektów dźwiękowych

		352106		Kinooperator

		352107		Mikser dźwięku

		352108		Mikser obrazu

		352109		Montażysta dźwięku

		352110		Montażysta obrazu

		352111		Operator dźwięku

		352112		Operator kamery

		352113		Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

		352114		Operator urządzeń transmisyjnych radiowych

		352115		Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych

		352116		Realizator dźwięku

		352117		Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

		352118		Realizator rekonstrukcji dźwięku

		352119		Technik dźwięku S

		352120		Technik realizacji dźwięku S

		352121		Technik urządzeń audiowizualnych S

		352190		Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

		3522		Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

		352201		Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej

		352202		Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

		352203		Technik telekomunikacji S

		352290		Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

		4		PRACOWNICY BIUROWI

		41		Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

		411		Pracownicy obsługi biurowej

		4110		Pracownicy obsługi biurowej

		411001		Administrator nieruchomości

		411002		Pracownik do spraw ewidencji ludności

		411003		Pracownik kancelaryjny

		411004		Technik prac biurowych S

		411090		Pozostali pracownicy obsługi biurowej

		412		Sekretarki (ogólne)

		4120		Sekretarki (ogólne)

		412001		Sekretarka

		413		Operatorzy urządzeń biurowych

		4131		Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

		413101		Maszynistka

		413102		Operator aplikacji komputerowych

		413103		Operator edytorów tekstu

		413104		Stenograf

		4132		Operatorzy wprowadzania danych

		413201		Operator wprowadzania danych

		42		Pracownicy obsługi klienta

		421		Pracownicy obrotu pieniężnego

		4211		Kasjerzy bankowi i pokrewni

		421101		Asystent usług pocztowych

		421102		Asystent usług telekomunikacyjnych

		421103		Kasjer bankowy

		421104		Kasjer walutowy

		421105		Kontroler pocztowy

		421106		Kontroler rozliczeń pieniężnych

		421107		Skarbnik bankowy

		421108		Technik usług pocztowych i finansowych S

		421109		Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych S

		421190		Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

		4212		Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

		421201		Bukmacher

		421202		Krupier

		421203		Pracownik kolektury

		421290		Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

		4213		Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych

		421301		Pracownik instytucji pożyczkowej

		421302		Pracownik lombardu

		4214		Windykatorzy i pokrewni

		421401		Inkasent

		421402		Poborca skarbowy

		421403		Windykator

		421490		Pozostali windykatorzy i pokrewni

		422		Pracownicy do spraw informowania klientów

		4221		Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

		422101		Pracownik biura podróży

		422102		Rezydent biura turystycznego

		422103		Technik obsługi turystycznej S

		4222		Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

		422201		Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

		4223		Operatorzy centrali telefonicznych

		422301		Operator centrali telefonicznej

		4224		Recepcjoniści hotelowi

		422401		Recepcjonista hotelowy

		422402		Technik hotelarstwa S

		4225		Pracownicy biur informacji

		422501		Informator ruchu pasażerskiego

		422502		Pracownik informacji turystycznej

		422590		Pozostali pracownicy biur informacji

		4226		Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

		422601		Pracownik biura przepustek

		422602		Recepcjonista

		422603		Rejestratorka medyczna

		4227		Ankieterzy

		422701		Ankieter

		43		Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

		431		Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

		4311		Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

		431101		Asystent do spraw księgowości

		431102		Fakturzystka

		431103		Technik rachunkowości S

		4312		Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

		431201		Pracownik do spraw statystyki

		431202		Pracownik do spraw ubezpieczeń

		431203		Pracownik w biurze maklerskim

		431290		Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

		4313		Pracownicy obsługi płacowej

		431301		Pracownik obsługi płacowej

		432		Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

		4321		Magazynierzy i pokrewni

		432101		Ekspedient wypożyczalni

		432102		Inwentaryzator

		432103		Magazynier

		432104		Pracownik punktu skupu

		432190		Pozostali magazynierzy i pokrewni

		4322		Planiści produkcyjni

		432201		Planista produkcyjny

		4323		Pracownicy do spraw transportu

		432301		Dyspozytor radio taxi

		432302		Dyspozytor transportu samochodowego

		432303		Ekspedytor

		432304		Odprawiacz pociągów

		432390		Pozostali pracownicy do spraw transportu

		44		Pozostali pracownicy obsługi biura

		441		Pozostali pracownicy obsługi biura

		4411		Pomocnicy biblioteczni

		441101		Pomocnik biblioteczny

		4412		Listonosze i pokrewni

		441201		Ekspedient pocztowy

		441202		Kurier

		441203		Listonosz

		441290		Pozostali listonosze i pokrewni

		4413		Kodowacze, korektorzy i pokrewni

		441301		Kodowacz (koder)

		441302		Korektor tekstu

		441390		Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni

		4414		Technicy archiwiści i pokrewni

		441401		Archiwista dokumentów elektronicznych

		441402		Archiwista zakładowy

		441403		Technik archiwista S

		441490		Pozostali technicy archiwiści i pokrewni

		4415		Pracownicy działów kadr

		441501		Pracownik do spraw osobowych

		441502		Pracownik do spraw socjalnych

		4419		Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

		441901		Asystent do spraw wydawniczych

		441990		Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

		5		PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY

		51		Pracownicy usług osobistych

		511		Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

		5111		Stewardzi

		511101		Stewardesa

		511102		Steward statku morskiego

		511190		Pozostali stewardzi

		5112		Konduktorzy i pokrewni

		511201		Kierownik pociągu

		511202		Konduktor

		511203		Konduktor – konserwator kolei linowej

		511204		Kontroler biletów

		511205		Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

		511206		Rewizor pociągów

		511290		Pozostali konduktorzy i pokrewni

		5113		Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

		511301		Pilot wycieczek

		511302		Przewodnik turystyczny górski

		511303		Przewodnik turystyczny miejski

		511304		Przewodnik turystyczny terenowy

		512		Kucharze

		5120		Kucharze

		512001		Kucharz S

		512002		Kucharz małej gastronomii S

		512090		Pozostali kucharze

		513		Kelnerzy i barmani

		5131		Kelnerzy

		513101		Kelner S

		5132		Barmani

		513201		Barista

		513202		Barman

		513203		Sommelier

		514		Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

		5141		Fryzjerzy

		514101		Fryzjer S

		514102		Fryzjer damski

		514103		Fryzjer męski

		514104		Perukarz

		514105		Technik usług fryzjerskich S

		5142		Kosmetyczki i pokrewni

		514201		Charakteryzator

		514202		Kosmetyczka

		514203		Manikiurzystka

		514204		Pedikiurzystka

		514205		Pracownik solarium

		514206		Tatuażysta

		514207		Technik usług kosmetycznych S

		514208		Wizażystka / stylistka

		514290		Pozostałe kosmetyczki i pokrewni

		515		Gospodarze obiektów

		5151		Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

		515101		Inspektor hotelowy

		515102		Intendent

		515190		Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

		5152		Pracownicy usług domowych

		515201		Gospodyni

		515202		Organizator usług domowych

		515203		Technik turystyki wiejskiej S

		515204		Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego

		515290		Pozostali pracownicy usług domowych

		5153		Gospodarze budynków

		515301		Gospodarz domu

		515302		Kościelny

		515303		Robotnik gospodarczy

		515390		Pozostali gospodarze budynków

		516		Pozostali pracownicy usług osobistych

		5161		Astrolodzy, wróżbici i pokrewni

		516101		Astrolog

		516102		Wróżbita

		5162		Osoby do towarzystwa

		516201		Osoba do towarzystwa

		5163		Pracownicy zakładów pogrzebowych

		516301		Kremator

		516302		Organizator usług pogrzebowych

		516303		Tanatoprakser

		516304		Żałobnik

		516390		Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

		5164		Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

		516401		Fryzjer zwierząt (groomer)

		516402		Opiekun dzikich zwierząt

		516403		Opiekun zwierząt domowych

		516404		Trener koni wyścigowych

		516405		Treser psów

		516406		Zoofizjoterapeuta

		516407		Zoopsycholog

		516490		Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

		5165		Instruktorzy nauki jazdy

		516501		Instruktor doskonalenia technik jazdy

		516502		Instruktor nauki jazdy

		5169		Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

		516901		Radiesteta

		516990		Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

		52		Sprzedawcy i pokrewni

		521		Sprzedawcy uliczni i bazarowi

		5211		Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

		521101		Sprzedawca na targowisku / bazarze

		521102		Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

		5212		Sprzedawcy uliczni żywności

		521201		Sprzedawca uliczny żywności

		522		Pracownicy sprzedaży w sklepach

		5221		Właściciele sklepów

		522101		Antykwariusz

		522102		Kioskarz

		522103		Właściciel małego sklepu

		5222		Kierownicy sprzedaży w marketach

		522201		Kierownik sali sprzedaży

		522202		Kierownik stoiska w markecie

		5223		Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

		522301		Sprzedawca S

		522302		Sprzedawca w branży mięsnej

		522303		Sprzedawca w branży przemysłowej

		522304		Sprzedawca w branży spożywczej

		522305		Technik handlowiec S

		522306		Technik księgarstwa S

		522390		Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

		523		Kasjerzy i sprzedawcy biletów

		5230		Kasjerzy i sprzedawcy biletów

		523001		Kasjer biletowy

		523002		Kasjer handlowy

		523003		Kasjer w zakładzie pracy

		523090		Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

		524		Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni

		5241		Modelki i modele

		524101		Modelka / model prezentacji ubiorów

		524102		Modelka / model twórczości reklamowej i artystycznej

		524190		Pozostałe modelki i modele

		5242		Demonstratorzy wyrobów

		524201		Demonstrator wyrobów

		5243		Agenci sprzedaży bezpośredniej

		524301		Akwizytor

		524302		Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

		5244		Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

		524401		Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

		524402		Organizator obsługi sprzedaży internetowej

		524403		Sprzedawca na telefon

		524404		Telemarketer

		5245		Pracownicy stacji obsługi pojazdów

		524501		Ekspedient w stacji obsługi pojazdów

		524502		Sprzedawca w stacji paliw

		5246		Wydawcy posiłków

		524601		Wydawca posiłków / bufetowy

		5249		Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		524901		Bukieciarz

		524902		Doradca klienta

		524903		Ekspedient w punkcie usługowym

		524904		Hostessa

		524990		Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		53		Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

		531		Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli

		5311		Opiekunowie dziecięcy

		531101		Asystent edukacji romskiej

		531102		Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych

		531103		Opiekunka dzieci w drodze do szkoły

		531104		Opiekunka dziecięca domowa

		531105		Rodzic zastępczy

		531190		Pozostali opiekunowie dziecięcy

		5312		Asystenci nauczycieli

		531201		Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

		531202		Asystent nauczyciela przedszkola

		532		Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

		5321		Pomocniczy personel medyczny

		532101		Asystentka pielęgniarska

		532102		Opiekun medyczny S

		532190		Pozostały pomocniczy personel medyczny

		5322		Pracownicy domowej opieki osobistej

		532201		Opiekunka domowa

		532202		Siostra PCK

		532290		Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

		5329		Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		532901		Pomoc apteczna

		532902		Pomoc dentystyczna

		532903		Preparator medyczny

		532904		Sanitariusz szpitalny

		532905		Zabiegowy balneologiczny

		532990		Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		54		Pracownicy usług ochrony

		541		Pracownicy usług ochrony

		5411		Strażacy

		541101		Strażak

		5412		Strażnicy w zakładach dla nieletnich

		541201		Strażnik w zakładzie dla nieletnich

		5413		Pracownicy ochrony osób i mienia

		541306		Portier

		541307		Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

		541308		Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

		541309		Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

		541310		Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

		541311		Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

		541312		Strażnik gminny / miejski

		541313		Strażnik straży marszałkowskiej

		541314		Strażnik straży ochrony kolei

		541315		Technik ochrony fizycznej osób i mienia S

		541390		Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

		5419		Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

		541901		Pracownik obsługi monitoringu

		541902		Ratownik górniczy

		541903		Ratownik górski

		541904		Ratownik morski

		541905		Ratownik pokładowy

		541906		Ratownik wodny zawodowy

		541907		Strażnik leśny

		541908		Strażnik łowiecki

		541909		Strażnik rybacki

		541990		Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

		6		ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

		61		Rolnicy produkcji towarowej

		611		Rolnicy produkcji roślinnej

		6111		Rolnicy upraw polowych

		611101		Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw polowych

		611102		Rolnik łąkarz

		611103		Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

		611104		Rolnik upraw polowych

		611190		Pozostali rolnicy upraw polowych

		6112		Sadownicy

		611201		Kierownik małego przedsiębiorstwa sadowniczego

		611202		Rolnik chmielarz

		611203		Sadownik

		611290		Pozostali  sadownicy

		6113		Ogrodnicy

		611301		Chirurg pielęgniarz drzew

		611302		Kierownik małego przedsiębiorstwa ogrodniczego

		611303		Ogrodnik S

		611304		Ogrodnik producent nasion

		611305		Ogrodnik szkółkarz

		611306		Ogrodnik terenów zieleni

		611307		Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

		611308		Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych

		611309		Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

		611310		Ogrodnik – uprawy pod osłonami

		611311		Producent i zbieracz ziół

		611390		Pozostali ogrodnicy

		6114		Rolnicy upraw mieszanych

		611401		Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw mieszanych

		611402		Producent zdrowej żywności

		611403		Rolnik upraw mieszanych

		612		Hodowcy zwierząt

		6121		Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

		612101		Dojarz

		612102		Hodowca bydła

		612103		Hodowca koni

		612104		Hodowca owiec

		612105		Hodowca trzody chlewnej

		612106		Hodowca zwierząt domowych

		612107		Hodowca zwierząt futerkowych

		612108		Juhas

		612109		Kierownik małego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

		612110		Masztalerz

		612190		Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

		6122		Hodowcy drobiu

		612201		Hodowca drobiu

		612202		Kierownik małego przedsiębiorstwa hodowli drobiu

		612203		Pracownik wylęgarni drobiu

		6123		Pszczelarze i hodowcy jedwabników

		612301		Hodowca jedwabników

		612302		Pszczelarz S

		6129		Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

		612901		Hodowca inwentarza mieszanego

		612902		Hodowca ptaków

		612903		Hodowca zwierząt laboratoryjnych

		612990		Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

		613		Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

		6130		Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

		613001		Baca

		613002		Kierownik małego przedsiębiorstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej

		613003		Rolnik S

		62		Leśnicy i rybacy

		621		Robotnicy leśni i pokrewni

		6210		Robotnicy leśni i pokrewni

		621001		Drwal / pilarz drzew

		621002		Robotnik leśny

		621003		Wozak zrywkarz

		621090		Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

		622		Rybacy

		6221		Hodowcy ryb

		622101		Rybak hodowca

		622102		Rybak stawowy

		6222		Rybacy śródlądowi

		622201		Rybak śródlądowy S

		6223		Rybacy morscy

		622301		Rybak rybołówstwa morskiego

		63		Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

		631		Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

		6310		Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

		631001		Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

		632		Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

		6320		Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

		632001		Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

		633		Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

		6330		Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

		633001		Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

		634		Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

		6340		Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

		634001		Rybak pracujący na własne potrzeby

		634002		Zbieracz owoców, ziół i innych roślin

		7		ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

		71		Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

		711		Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

		7111		Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

		711101		Konserwator budynków

		711102		Monter konstrukcji budowlanych S

		711103		Renowator zabytków architektury S

		7112		Murarze i pokrewni

		711201		Monter kamiennych elementów budowlanych

		711202		Murarz S

		711203		Zdun S

		7113		Robotnicy obróbki kamienia

		711301		Kamieniarz S

		7114		Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

		711401		Betoniarz

		711402		Betoniarz - zbrojarz S

		711403		Palowniczy

		711404		Zbrojarz

		7115		Cieśle i stolarze budowlani

		711501		Cieśla S

		711502		Cieśla szalunkowy

		711503		Stolarz budowlany

		711504		Szkutnik

		7116		Robotnicy budowy dróg i pokrewni

		711601		Brukarz

		711602		Dróżnik obchodowy

		711603		Monter nawierzchni kolejowej S

		711604		Mostowniczy

		711605		Toromistrz

		711606		Układacz nawierzchni drogowych

		7117		Monterzy budownictwa wodnego

		711701		Monter budownictwa wodnego S

		7119		Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		711901		Montażysta dekoracji

		711902		Monter reklam

		711903		Monter rusztowań

		711904		Robotnik rozbiórki budowli

		711990		Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		712		Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

		7121		Dekarze

		712101		Dekarz S

		7122		Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

		712201		Cykliniarz

		712202		Glazurnik

		712203		Parkieciarz

		712204		Posadzkarz S

		712290		Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

		7123		Tynkarze i pokrewni

		712301		Monter ociepleń budynków

		712302		Sztukator

		712303		Tynkarz

		712390		Pozostali tynkarze i pokrewni

		7124		Monterzy izolacji

		712401		Monter izolacji budowlanych S

		712402		Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych

		712403		Monter izolacji przemysłowych S

		712404		Termoizoler

		712490		Pozostali monterzy izolacji

		7125		Szklarze

		712501		Monter / składacz okien

		712502		Szklarz

		712503		Szklarz budowlany

		712504		Szklarz pojazdów

		712505		Witrażownik

		7126		Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych

		712601		Hydraulik

		712602		Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

		712603		Monter instalacji gazowych S

		712604		Monter instalacji i urządzeń sanitarnych S

		712605		Monter rurociągów górniczych

		712606		Monter rurociągów okrętowych

		712607		Monter rurociągów przemysłowych

		712608		Monter sieci cieplnych

		712609		Monter sieci deszczownianych

		712610		Monter sieci gazowych

		712611		Monter sieci komunalnych S

		712612		Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

		712613		Monter systemów rurociągowych S

		712614		Monter urządzeń energii odnawialnej

		712615		Studniarz

		712690		Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

		7127		Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

		712701		Mechanik urządzeń chłodniczych

		712702		Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

		712703		Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

		7129		Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		712901		Monter płyt kartonowo - gipsowych

		712902		Monter suchej zabudowy

		712903		Monter żaluzji

		712904		Technolog robót wykończeniowych w budownictwie S

		712990		Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

		713		Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

		7131		Malarze i pokrewni

		713101		Malarz - tapeciarz S

		713102		Malarz budowlany

		713103		Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych

		713104		Szpachlarz

		713105		Tapeciarz

		713190		Pozostali malarze i pokrewni

		7132		Lakiernicy

		713201		Lakiernik S

		713202		Lakiernik proszkowy

		713203		Lakiernik samochodowy

		713204		Lakiernik tworzyw sztucznych

		713205		Lakiernik wyrobów drzewnych

		713206		Malarz lakiernik samolotowy

		713207		Malarz lakiernik wyrobów metalowych

		713208		Piaskarz

		713290		Pozostali lakiernicy

		7133		Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

		713301		Alpinista przemysłowy

		713302		Czyściciel elewacji budowlanych

		713303		Kominiarz S

		713304		Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

		713390		Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

		72		Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

		721		Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych

				i pokrewni

		7211		Formierze odlewniczy i pokrewni

		721101		Brązownik

		721102		Formierz odlewnik

		721103		Ludwisarz

		721104		Modelarz odlewniczy S

		721105		Zalewacz form

		721190		Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

		7212		Spawacze i pokrewni

		721201		Lutowacz

		721202		Operator automatów spawalniczych

		721203		Operator zgrzewarek

		721204		Spawacz metodą MAG

		721205		Spawacz metodą MIG

		721206		Spawacz metodą TIG

		721207		Spawacz ręczny gazowy

		721208		Spawacz ręczny łukiem elektrycznym

		721209		Zgrzewacz

		721290		Pozostali spawacze i pokrewni

		7213		Blacharze

		721301		Blacharz S

		721302		Blacharz budowlany

		721303		Blacharz izolacji przemysłowych S

		721304		Blacharz lotniczy

		721305		Blacharz okrętowy

		721306		Blacharz samochodowy S

		7214		Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

		721401		Monter bram

		721402		Monter kadłubów okrętowych S

		721403		Monter konstrukcji aluminiowych

		721404		Monter konstrukcji stalowych

		721405		Oczyszczacz konstrukcji stalowych

		721490		Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

		7215		Takielarze i monterzy konstrukcji linowych

		721501		Monter / konserwator kolei linowych

		721502		Monter konstrukcji linowych stałych

		721503		Monter wiertni

		721504		Takielarz

		721590		Pozostali monterzy konstrukcji linowych

		722		Kowale, ślusarze i pokrewni

		7221		Kowale i operatorzy pras kuźniczych

		722101		Kowal S

		722102		Kowal wyrobów zdobniczych

		722103		Operator pras kuźniczych

		722104		Podkuwacz koni

		722190		Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych

		7222		Ślusarze i pokrewni

		722201		Eguterzysta

		722202		Płatnerz

		722203		Rusznikarz

		722204		Ślusarz S

		722205		Ślusarz galanterii metalowej

		722206		Ślusarz narzędziowy

		722207		Traser

		722290		Pozostali ślusarze i pokrewni

		7223		Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

		722301		Frezer

		722302		Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

		722303		Operator maszyn do obróbki skrawaniem

		722304		Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

		722305		Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

		722306		Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

		722307		Operator obrabiarek skrawających S

		722308		Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

		722309		Operator obrabiarek zespołowych

		722310		Operator urządzeń do wyważania i centrowania

		722311		Strugacz

		722312		Szlifierz metali

		722313		Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

		722314		Tokarz w metalu

		722315		Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

		722316		Wiertacz w metalu

		722390		Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

		7224		Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

		722401		Docieracz polerowacz

		722402		Szlifierz ostrzarz

		722490		Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

		723		Mechanicy maszyn i urządzeń

		7231		Mechanicy pojazdów samochodowych

		723101		Mechanik autobusów

		723102		Mechanik ciągników

		723103		Mechanik pojazdów samochodowych S

		723104		Mechanik samochodów ciężarowych

		723105		Mechanik samochodów osobowych

		723106		Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)

		723190		Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

		7232		Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

		723201		Mechanik płatowców

		723202		Mechanik silników lotniczych

		723203		Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych

		723204		Układacz konserwator spadochronów

		723290		Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

		7233		Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

		723301		Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników

		723302		Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych

		723303		Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

		723304		Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

		723305		Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

		723306		Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

		723307		Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

		723308		Mechanik maszyn rolniczych

		723309		Mechanik maszyn szwalniczych

		723310		Mechanik - monter maszyn i urządzeń S

		723311		Mechanik okrętowy

		723312		Mechanik silników spalinowych

		723313		Mechanik taboru kolejowego

		723314		Monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim S

		723315		Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych

		723316		Motorzysta statku morskiego

		723317		Motorzysta żeglugi śródlądowej

		723390		Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

		7234		Mechanicy pojazdów jednośladowych

		723401		Mechanik pojazdów jednośladowych

		73		Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

		731		Rzemieślnicy

		7311		Mechanicy precyzyjni

		731101		Grawer

		731102		Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych S

		731103		Mechanik precyzyjny S

		731104		Optyk - mechanik S

		731105		Ortopeda mechanik

		731106		Zegarmistrz S

		731190		Pozostali mechanicy precyzyjni

		7312		Monterzy instrumentów muzycznych

		731201		Monter akordeonów

		731202		Monter fortepianów i pianin

		731203		Monter instrumentów dętych blaszanych

		731204		Monter instrumentów lutniczych

		731205		Monter instrumentów muzycznych S

		731206		Monter instrumentów perkusyjnych

		731207		Organomistrz

		731290		Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

		7313		Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

		731301		Bursztyniarz

		731302		Metaloplastyk

		731303		Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych

		731304		Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych

		731305		Złotnik - jubiler S

		731390		Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

		7314		Ceramicy i pokrewni

		731401		Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

		731402		Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

		731403		Formowacz ściernic

		731404		Formowacz wyrobów ceramicznych

		731405		Garncarz

		731406		Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych

		731407		Odlewnik wyrobów ceramicznych

		731408		Sortowacz – brakarz ceramiki

		731409		Szkliwierz ceramiki

		731490		Pozostali ceramicy i pokrewni

		7315		Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

		731501		Formowacz wyrobów szklanych

		731502		Hutnik – dmuchacz szkła

		731503		Krajacz szkła

		731504		Polerowacz szkła ręczny

		731505		Sortowacz – brakarz szkła

		731506		Szlifierz polerowacz szkła optycznego

		731507		Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

		731508		Szlifierz szkła płaskiego

		731590		Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

		7316		Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

		731601		Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

		731602		Galwanizer

		731603		Giloszer szkła

		731604		Grawer szkła

		731605		Lustrzarz

		731606		Pozłotnik

		731607		Rzeźbiarz szkła

		731608		Szyldziarz

		731609		Zdobnik ceramiki

		731610		Zdobnik szkła

		731690		Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

		7317		Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

		731701		Fajkarz

		731702		Koszykarz - plecionkarz S

		731703		Łubiankarz

		731704		Modelarz wyrobów plecionkarskich

		731705		Rzeźbiarz w drewnie

		731706		Sitarz

		731707		Szczotkarz

		731708		Trzciniarz

		731790		Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

		7318		Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

		731801		Arkadownik

		731802		Dziewiarz

		731803		Koronkarka

		731804		Plecionkarz

		731805		Przędzarz

		731806		Przygotowywacz włókna

		731807		Renowator tkanin unikatowych

		731808		Rękodzielnik wyrobów włókienniczych S

		731809		Tkacz

		731890		Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

		7319		Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

		731901		Pamiątkarz

		731902		Wytwórca galanterii

		731903		Wytwórca sztucznych kwiatów

		731904		Zabawkarz

		731990		Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

		732		Robotnicy poligraficzni

		7321		Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

		732101		Fotograf poligraficzny

		732102		Fotograf w drukarni filmowej

		732103		Giloszer

		732104		Grawer poligraficzny

		732105		Komputerowy składacz tekstu

		732106		Moletownik

		732107		Montażysta reprodukcyjny

		732108		Operator DTP

		732109		Operator fotoskładu

		732110		Operator skanera poligraficznego

		732111		Rysownik litograficzny

		732112		Rytownik

		732113		Trawiacz poligraficzny

		732190		Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

		7322		Drukarze

		732201		Drukarz S

		732202		Drukarz sitodrukowy

		732203		Drukarz tkanin

		732204		Maszynista maszyn fleksograficznych

		732205		Maszynista maszyn offsetowych

		732206		Maszynista maszyn typograficznych

		732207		Maszynista maszyn wklęsłodrukowych

		732208		Operator kserokopiarek

		732290		Pozostali drukarze

		7323		Introligatorzy i pokrewni

		732301		Introligator S

		732302		Introligator galanteryjny

		732303		Introligator poligraficzny

		732304		Operator maszyn introligatorskich

		74		Elektrycy i elektronicy

		741		Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

		7411		Elektrycy budowlani i pokrewni

		741101		Elektromonter instalacji elektrycznych

		741102		Elektromonter reklam świetlnych

		741103		Elektryk S

		741104		Elektryk budowlany

		741190		Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

		7412		Elektromechanicy i elektromonterzy

		741201		Elektromechanik S

		741202		Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

		741203		Elektromechanik pojazdów samochodowych S

		741204		Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

		741205		Elektromechanik urządzeń chłodniczych

		741206		Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym

		741207		Elektromonter (elektryk) zakładowy

		741208		Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych

		741209		Elektromonter lotniczy

		741210		Elektromonter maszyn elektrycznych

		741211		Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

		741212		Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

		741213		Elektromonter okrętowy

		741214		Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

		741215		Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

		741216		Elektromonter taboru szynowego

		741217		Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

		741218		Elektromonter transformatorów

		741219		Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

		741220		Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

		741290		Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy

		7413		Monterzy linii elektrycznych

		741301		Elektromonter linii kablowych

		741302		Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

		741303		Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć

		741304		Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

		741305		Elektromonter sieci trakcyjnej

		741390		Pozostali monterzy linii elektrycznych

		742		Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

		7421		Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

		742101		Automatyk sterowania ruchem kolejowym

		742102		Monter - elektronik S

		742103		Monter elektronik – aparatura medyczna

		742104		Monter elektronik – aparatura pomiarowa

		742105		Monter elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

		742106		Monter elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

		742107		Monter elektronik – instalacja anten

		742108		Monter elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

		742109		Monter elektronik – sprzęt komputerowy

		742110		Monter elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej

		742111		Monter elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne

		742112		Monter elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne

		742113		Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia

		742114		Monter mechatronik S

		742115		Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra

		742116		Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra

		742117		Serwisant sprzętu komputerowego

		742190		Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych

		7422		Monterzy i serwisanci sieci  instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

		742201		Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

		742202		Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych S

		742203		Monter sieci telekomunikacyjnych

		75		Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

		751		Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

		7511		Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

		751101		Garmażer

		751102		Jeliciarz

		751103		Przetwórca ryb

		751104		Rozbieracz – wykrawacz

		751105		Rzeźnik - wędliniarz S

		751106		Ubojowy

		751190		Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

		7512		Piekarze, cukiernicy i pokrewni

		751201		Cukiernik S

		751202		Dekorator wyrobów cukierniczych

		751203		Karmelarz

		751204		Piekarz S

		751290		Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

		7513		Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

		751301		Maślarz

		751302		Serowar

		751390		Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

		7514		Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

		751401		Młynarz

		751402		Przetwórca owoców i warzyw

		751490		Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

		7515		Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

		751501		Grzyboznawca

		751502		Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

		751503		Klasyfikator grzybów

		751504		Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

		751505		Klasyfikator ryb

		751590		Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

		752		Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

		7521		Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

		752101		Impregnator drewna

		752102		Manipulant drewna okrągłego

		752103		Mygłowacz

		752104		Parzelniczy drewna

		752105		Sortowacz materiałów drzewnych

		752106		Suszarniowy drewna

		752190		Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

		7522		Stolarze meblowi i pokrewni

		752201		Bednarz

		752202		Gięciarz drewna

		752203		Kołodziej

		752204		Renowator mebli artystycznych

		752205		Stolarz S

		752206		Stolarz galanterii drzewnej

		752207		Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

		752208		Stolarz meblowy

		752209		Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

		752290		Pozostali stolarze meblowi i pokrewni

		7523		Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

		752301		Frezer drewna

		752302		Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów

		752303		Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

		752304		Operator urządzeń do polerowania drewna

		752305		Pilarz

		752306		Polerowacz wyrobów z drewna

		752307		Strugacz drewna

		752308		Szlifierz materiałów drzewnych

		752309		Tartacznik

		752310		Tokarz w drewnie

		752311		Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

		752312		Wiertacz drewna

		752390		Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

		753		Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

		7531		Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

		753101		Bieliźniarz

		753102		Gorseciarka

		753103		Kapelusznik – czapnik

		753104		Kożusznik

		753105		Krawiec S

		753106		Kuśnierz S

		753107		Modystka

		753108		Rękawicznik

		753190		Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

		7532		Konstruktorzy i krojczowie odzieży

		753201		Konstruktor odzieży

		753202		Krojczy

		7533		Szwaczki, hafciarki i pokrewni

		753301		Hafciarka

		753302		Parasolnik

		753303		Szwaczka

		753304		Wytwórca abażurów

		753305		Żaglownik

		753390		Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

		7534		Tapicerzy i pokrewni

		753401		Bieliźniarz – kołdrzarz

		753402		Tapicer S

		753403		Tapicer meblowy

		753490		Pozostali tapicerzy i pokrewni

		7535		Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

		753501		Garbarz skór S

		753502		Garbarz skór bez włosa

		753503		Klasyfikator skór

		753504		Konserwator skór surowych

		753505		Wyprawiacz skór futerkowych

		753590		Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

		7536		Obuwnicy i pokrewni

		753601		Cholewkarz

		753602		Obuwnik S

		753603		Obuwnik miarowy

		753604		Obuwnik ortopedyczny

		753605		Obuwnik przemysłowy

		753606		Szewc naprawiacz

		7537		Kaletnicy, rymarze i pokrewni

		753701		Bandażysta ortopedyczny

		753702		Kaletnik S

		753703		Rymarz

		754		Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni

		7541		Nurkowie

		754101		Kierownik prac podwodnych

		754102		Nurek

		754103		Nurek saturowany

		754104		Operator systemów nurkowych

		754105		Płetwonurek ratownik

		7542		Strzałowi

		754201		Strzałowy

		7543		Brakarze wyrobów przemysłowych

		754301		Brakarz wyrobów przemysłowych

		7544		Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

		754401		Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

		754402		Pracownik ochrony roślin

		7549		Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

		754901		Monter znaków nawigacyjnych

		8		OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

		81		Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

		811		Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

		8111		Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

		811101		Górnik eksploatacji podziemnej S

		811102		Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S

		811103		Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)

		811104		Operator koparki

		811105		Operator koparko – ładowarki

		811106		Operator ładowarki

		811107		Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

		811108		Operator maszyn urabiających i ładujących

		811109		Operator obudów zmechanizowanych

		811110		Operator spycharki

		811111		Wydobywca kruszywa i gliny

		811190		Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

		8112		Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

		811201		Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

		811202		Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

		811203		Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

		811204		Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

		8113		Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

		811301		Górnik eksploatacji otworowej S

		811302		Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych

		811303		Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych S

		811304		Wiertacz studni

		811390		Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

		8114		Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

		811401		Hartowacz betonów i sylikatów

		811402		Krajacz materiałów budowlanych

		811403		Operator automatów ceglarskich i wapienno - piaskarskich

		811404		Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych

		811405		Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego

		811406		Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych

		811407		Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

		811408		Pilarz kamienia

		811409		Szlifierz kamienia

		811490		Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

		812		Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

		8121		Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

		812101		Ciągacz rur

		812102		Hartownik

		812103		Operator agregatów do obróbki cieplnej

		812104		Operator maszyn do produkcji drutów i prętów

		812105		Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej S

		812106		Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych S

		812107		Operator maszyn i urządzeń odlewniczych S

		812108		Operator maszyny rozlewniczej

		812109		Operator pieców do obróbki cieplnej

		812110		Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

		812111		Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali

		812112		Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali

		812113		Operator urządzeń przygotowania wsadu

		812114		Operator urządzeń walcowni

		812115		Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

		812116		Piecowy pieca łukowego

		812117		Pulpitowy wielkich pieców

		812118		Tłoczarz w metalu

		812119		Wytapiacz metali nieżelaznych

		812120		Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów

		812190		Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

		8122		Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

		812201		Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok

		812202		Operator urządzeń do emaliowania

		812203		Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

		812204		Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

		812205		Operator urządzeń do platerowania

		812206		Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

		812207		Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

		812290		Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

		813		Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

		8131		Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

		813101		Aparatowy procesów chemicznych

		813102		Operator maszyn do produkcji papy

		813103		Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych

		813104		Operator maszyn zapałczanych

		813105		Operator reaktorów i autoklawów

		813106		Operator urządzeń destylacyjnych

		813107		Operator urządzeń do ekstrakcji

		813108		Operator urządzeń do krystalizacji

		813109		Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

		813110		Operator urządzeń do produkcji cementu

		813111		Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych

		813112		Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych

		813113		Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów

		813114		Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

		813115		Operator urządzeń do produkcji katalizatorów

		813116		Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych

		813117		Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych

		813118		Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych

		813119		Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

		813120		Operator urządzeń do produkcji ołówków

		813121		Operator urządzeń do produkcji sadzy

		813122		Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry

		813123		Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących

		813124		Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych

		813125		Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

		813126		Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych

		813127		Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych

		813128		Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

		813129		Operator urządzeń filtrujących

		813130		Operator urządzeń granulujących

		813131		Operator urządzeń homogenizujących

		813132		Operator urządzeń koksowniczych

		813133		Operator urządzeń mieszających

		813134		Operator urządzeń przemysłu chemicznego S

		813135		Operator urządzeń rozdrabniających

		813136		Operator urządzeń sorpcyjnych

		813137		Operator urządzeń wyparnych

		813138		Operator wirówek

		813139		Stokażowy

		813190		Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

		8132		Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

		813201		Operator minilabu fotograficznego

		813202		Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych

		813290		Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

		814		Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

		8141		Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

		814101		Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

		814102		Operator urządzeń do wulkanizacji

		814103		Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych

		814104		Wulkanizator

		814105		Wulkanizator taśm przenośnikowych

		814190		Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

		8142		Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

		814201		Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

		814202		Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

		814203		Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych

		814204		Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych

		814205		Operator urządzeń do cięcia folii i płyt

		814206		Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

		814207		Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

		814208		Operator wtryskarki

		814290		Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

		8143		Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

		814301		Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych

		814302		Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury

		814303		Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych

		814304		Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych

		814305		Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej

		814306		Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei

		814307		Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru

		814308		Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej

		814390		Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

		815		Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

		8151		Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

		815101		Operator maszyn do przygotowania włókien

		815102		Operator maszyn przędzalniczych

		815103		Operator przewijarek i skręcarek nitek

		815190		Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

		8152		Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

		815201		Operator maszyn dziewiarskich

		815202		Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

		815203		Operator maszyn tkackich

		815204		Operator maszyn w przemyśle włókienniczym S

		815290		Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

		8153		Operatorzy maszyn do szycia

		815301		Operator maszyn do szycia

		8154		Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

		815401		Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

		8155		Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

		815501		Operator agregatów natryskowych

		815502		Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór

		815503		Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór

		815590		Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

		8156		Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni

		815601		Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych

		815602		Operator urządzeń kaletniczych

		815603		Operator urządzeń montażowych obuwia

		815604		Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia

		815690		Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

		8157		Operatorzy maszyn do prania

		815701		Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów

		815702		Pracownik pralni chemicznej

		8159		Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

		815901		Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin

		815902		Operator maszyn tapicerskich

		815903		Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży

		815904		Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających

		815990		Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

		816		Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

		8160		Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

		816001		Aparatowy produkcji drożdży

		816002		Aparatowy produkcji octu

		816003		Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego S

		816004		Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty

		816005		Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego

		816006		Operator urządzeń do produkcji cukru

		816007		Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych

		816008		Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy

		816009		Operator urządzeń do produkcji makaronu

		816010		Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych

		816011		Operator urządzeń do produkcji pasz

		816012		Operator urządzeń do produkcji pieczywa

		816013		Operator urządzeń do produkcji piwa

		816014		Operator urządzeń do produkcji spirytusu

		816015		Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych

		816016		Operator urządzeń do produkcji wina

		816017		Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych

		816018		Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

		816019		Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych

		816020		Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego

		816021		Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż

		816022		Operator urządzeń do suszenia zbóż

		816023		Operator urządzeń elewatorów zbożowych

		816024		Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe

		816025		Operator urządzeń przemysłu tytoniowego

		816026		Operator urządzeń przetwórstwa drobiu

		816027		Operator urządzeń przetwórstwa kawy

		816028		Operator urządzeń przetwórstwa mięsa

		816029		Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego

		816030		Operator urządzeń przetwórstwa ryb

		816031		Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego

		816090		Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

		817		Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

		8171		Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

		817101		Operator kalandrów wyrobów papierowych

		817102		Operator linii do belowania makulatury

		817103		Operator maszyny odwadniającej celulozę

		817104		Operator maszyny papierniczej

		817105		Operator maszyny tekturniczej

		817106		Operator pergaminiarki

		817107		Operator urządzeń bielących masy włókniste

		817108		Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

		817109		Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

		817110		Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

		817111		Operator urządzeń do ścierania drewna

		817112		Operator urządzeń rębalni drewna

		817113		Operator urządzeń rozwłókniających

		817114		Operator urządzeń warzelni

		817190		Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

		8172		Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

		817201		Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

		817202		Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

		817203		Operator pras w produkcji drzewnej

		817204		Operator sklejarek płyt stolarskich

		817205		Operator skrawarek drewna

		817206		Operator spajarek okleiny i łuszczki

		817207		Operator strugarek i frezarek do drewna

		817208		Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt

		817209		Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy

		817290		Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna

		818		Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

		8181		Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

		818101		Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

		818102		Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

		818103		Operator odprężarek wyrobów szklanych

		818104		Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła

		818105		Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

		818106		Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

		818107		Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych

		818108		Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych

		818109		Operator urządzeń do gięcia szkła

		818110		Operator urządzeń do hartowania szkła

		818111		Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych

		818112		Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła

		818113		Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych

		818114		Operator urządzeń do produkcji termosów

		818115		Operator urządzeń przemysłu ceramicznego S

		818116		Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S

		818117		Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej

		818118		Przygotowywacz mas ceramicznych

		818119		Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych

		818120		Szlifierz ceramiki

		818121		Szlifierz polerowacz szkła maszynowy

		818122		Topiarz fryty

		818123		Topiarz mas mineralnych

		818124		Topiarz szkła

		818125		Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych

		818126		Wypalacz wyrobów ceramicznych

		818190		Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

		8182		Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

		818201		Maszynista kotła

		818202		Maszynista urządzeń nawęglania

		818203		Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

		818204		Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych

		818205		Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych

		818206		Palacz kotłów parowych

		818290		Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

		8183		Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania butelek i urządzeń znakujących

		818301		Operator maszyn kopertujących

		818302		Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek

		818303		Operator urządzeń pakujących

		818304		Operator urządzeń znakujących

		8189		Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

		818901		Operator urządzeń do paletyzacji

		818902		Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych

		818990		Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani

		82		Monterzy

		821		Monterzy

		8211		Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

		821101		Monter aparatów i przyrządów optycznych

		821102		Monter aparatury i urządzeń chemicznych

		821103		Monter kotłów i armatury kotłowej

		821104		Monter maszyn i urządzeń okrętowych

		821105		Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

		821106		Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

		821107		Monter obrabiarek

		821108		Monter płatowców i śmigłowców

		821109		Monter pojazdów i urządzeń transportowych

		821110		Monter silników spalinowych

		821111		Monter sprzętu gospodarstwa domowego

		821112		Monter taboru szynowego

		821113		Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych

		821114		Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

		821115		Monter urządzeń laserowych

		821116		Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

		821190		Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

		8212		Monterzy sprzętu elektrycznego

		821201		Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

		821202		Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

		821203		Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

		821204		Monter maszyn elektrycznych

		821205		Monter osprzętu elektrotechnicznego

		821206		Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

		821290		Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego

		8213		Monterzy sprzętu elektronicznego

		821301		Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej

		821302		Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

		821303		Monter elektroniki samochodowej

		821304		Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

		821305		Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

		821306		Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

		821390		Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

		8219		Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

		821901		Konfekcjoner wyrobów gumowych

		821902		Monter mebli

		821903		Monter rowerów i wózków

		821904		Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

		821905		Monter wyrobów z drewna

		821906		Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

		821907		Składacz sprzętu spadochronowego

		821990		Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

		83		Kierowcy i operatorzy pojazdów

		831		Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

		8311		Maszyniści kolejowi i metra

		831101		Kierowca drezyny i wózka motorowego

		831102		Kierowca lokomotywy spalinowej

		831103		Maszynista pociągu metra

		831104		Maszynista pojazdu trakcyjnego

		831105		Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra

		831106		Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych

		831107		Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego

		831190		Pozostali maszyniści kolejowi i metra

		8312		Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

		831201		Dróżnik przejazdowy

		831202		Dyspozytor ruchu metra

		831203		Dyżurny ruchu i stacji metra

		831204		Dyżurny ruchu kolejowego

		831205		Manewrowy

		831206		Manewrowy metra

		831207		Nastawniczy

		831208		Operator pociągowy

		831209		Rewident taboru kolejowego

		831210		Ustawiacz

		831211		Zwrotniczy

		831290		Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

		832		Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

		8321		Kierowcy motocykli

		832101		Kurier motocyklowy

		8322		Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

		832201		Kierowca mechanik

		832202		Kierowca samochodu dostawczego

		832203		Kierowca samochodu osobowego

		832204		Przewoźnik osób

		832205		Taksówkarz

		833		Kierowcy ciężarówek i autobusów

		8331		Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

		833101		Kierowca autobusu

		833102		Kierowca trolejbusu

		833103		Motorniczy tramwaju

		8332		Kierowcy samochodów ciężarowych

		833201		Kierowca autocysterny

		833202		Kierowca ciągnika siodłowego

		833203		Kierowca samochodu ciężarowego

		834		Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

		8341		Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

		834101		Kierowca ciągnika rolniczego

		834102		Kombajnista (kierowca kombajnu)

		834103		Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych S

		834104		Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej

		834105		Operator maszyn leśnych S

		834106		Operator maszyn ogrodniczych

		834107		Operator maszyn rolniczych

		834108		Operator nadsiębiernych ciągników zrywkowych

		834109		Operator urządzeń technologicznych stosowanych w leśnictwie

		834110		Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych

		834111		Operator zrywkowych kolejek linowych

		834190		Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

		8342		Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

		834201		Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S

		834202		Operator maszyn drogowych

		834203		Operator maszyn i sprzętu torowego

		834204		Operator sprzętu ciężkiego

		834290		Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

		8343		Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

		834301		Maszynista doku

		834302		Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

		834303		Maszynista kolei linowych

		834304		Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

		834305		Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych

		834306		Operator dźwignic linotorowych

		834307		Operator - mechanik wyciągarki szybowcowej

		834308		Operator mostu zwodzonego

		834309		Operator przenośników

		834310		Operator przenośników taśmowych

		834311		Operator suwnic (suwnicowy)

		834312		Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

		834313		Operator urządzeń ładunkowych silosu

		834314		Operator wieżowy przenośnika taśmowego

		834315		Operator wywrotnic wagonowych

		834316		Operator żurawia jezdniowego

		834317		Operator żurawia wieżowego

		834390		Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

		8344		Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

		834401		Kierowca operator wózków jezdniowych

		835		Marynarze i pokrewni

		8350		Marynarze i pokrewni

		835001		Flisak - retman

		835002		Latarnik

		835003		Marynarz statku morskiego

		835004		Marynarz w żegludze śródlądowej

		835005		Sternik żeglugi śródlądowej

		835090		Pozostali marynarze i pokrewni

		9		PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

		91		Pomoce domowe i sprzątaczki

		911		Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

		9111		Pomoce domowe i sprzątaczki

		911101		Pomoc domowa

		911102		Sprzątaczka domowa

		9112		Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

		911201		Łazienkowa

		911202		Palacz pieców zwykłych

		911203		Pokojowa

		911204		Pomoc laboratoryjna

		911205		Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S

		911206		Salowa

		911207		Sprzątaczka biurowa

		911208		Sprzątacz pojazdów

		911290		Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

		912		Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze

		9121		Praczki ręczne i prasowacze

		912101		Maglarz

		912102		Praczka

		912103		Prasowaczka ręczna

		9122		Czyściciele pojazdów

		912201		Czyściciel pojazdów

		912202		Operator myjni

		9123		Zmywacze okien

		912301		Zmywacz okien (czyściciel szyb)

		9129		Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem

		912901		Czyściciel basenów pływackich

		912902		Czyściciel dywanów

		912903		Zmywacz graffiti

		92		Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie

		921		Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie

		9211		Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych

		921101		Pomocniczy robotnik polowy

		9212		Robotnicy pomocniczy przy hodowli zwierząt

		921201		Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt

		9213		Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

		921301		Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

		9214		Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie

		921401		Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni

		921402		Pomocniczy robotnik szklarniowy

		921403		Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym

		9215		Robotnicy pomocniczy w leśnictwie

		921501		Pomocniczy robotnik leśny

		921502		Pomocniczy robotnik w łowiectwie

		9216		Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i uprawach wodnych

		921601		Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

		93		Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

		931		Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie

		9311		Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach

		931101		Robotnik górniczy dołowy

		931102		Robotnik naziemny w górnictwie

		931190		Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach

		9312		Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

		931201		Grabarz

		931202		Kopacz

		931203		Meliorant

		931204		Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)

		931205		Robotnik drogowy

		931206		Robotnik mostowy

		931207		Robotnik torowy

		931290		Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

		9313		Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym

		931301		Robotnik budowlany

		932		Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

		9321		Pakowacze

		932101		Pakowacz

		9329		Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

		932901		Konserwator części

		932902		Lagowacz

		932903		Liczarz

		932904		Patroszacz ryb

		932905		Pomoc krawiecka

		932906		Pomocnik ciastkarza

		932907		Pomocnik lakiernika

		932908		Pomocnik mechanika

		932909		Pomocnik mleczarski

		932910		Pomocnik piekarza

		932911		Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

		932912		Robotnik przy myciu części i zespołów

		932913		Sortowacz

		932914		Wydawca materiałów

		932915		Znakowacz wyrobów

		932990		Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

		933		Robotnicy pomocniczy transportu i prac magazynowych

		9331		Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni

		933101		Rykszarz

		9332		Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

		933201		Dorożkarz

		933202		Wozak

		9333		Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

		933301		Ładowacz

		933302		Napełniający zbiorniki transportowe

		933303		Pracownik przeprowadzkowy

		933304		Robotnik magazynowy

		933305		Robotnik na rampie

		933306		Robotnik portowy (doker)

		933307		Sztauer – trymer

		933308		Tragarz

		933309		Wagowy

		933390		Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

		9334		Układacze towarów na półkach

		933401		Pracownik rozkładający towar na półkach

		94		Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki

		941		Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki

		9411		Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

		941101		Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

		9412		Pomoce kuchenne

		941201		Pomoc kuchenna

		941202		Zmywacz naczyń

		95		Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

		951		Pracownicy świadczący usługi na ulicach

		9510		Pracownicy świadczący usługi na ulicach

		951001		Czyściciel butów

		951002		Dystrybutor ulotek

		951003		Rozlepiacz afiszy

		951004		Zmywacz szyb samochodowych uliczny

		951090		Pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach

		952		Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych

		9520		Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych

		952001		Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych

		96		Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych

		961		Ładowacze nieczystości i pokrewni

		9611		Ładowacze nieczystości

		961101		Ładowacz nieczystości płynnych

		961102		Ładowacz nieczystości stałych

		9612		Sortowacze odpadów

		961201		Sortowacz surowców wtórnych

		9613		Zamiatacze i pokrewni

		961301		Robotnik oczyszczania miasta

		961302		Robotnik placowy

		961303		Zamiatacz

		962		Pozostali pracownicy przy pracach prostych

		9621		Gońcy, bagażowi i pokrewni

		962101		Bagażowy

		962102		Boy hotelowy

		962103		Dostawca potraw

		962104		Dźwigowy (windziarz)

		962105		Goniec

		962106		Kolporter

		962107		Noszowy

		962190		Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi

		9622		Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

		962201		Pracownik prac dorywczych

		962202		Statysta

		9623		Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów

		962301		Odczytywacz liczników

		962302		Wybieracz monet / żetonów z automatów

		9629		Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

		962901		Bileter

		962902		Dozorca

		962903		Parkingowy

		962904		Szaleciarz

		962905		Szatniarz

		962906		Woźny

		962990		Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani






Jak poprawnie wypełnić formularz Z-KW (w wersji off-line)


Uwagi, z którymi warto się zapoznać przed wypełnieniem formularza.


Aby prawidłowo wypełnić i wysłać sprawozdanie należy mieć wersję Acrobat Reader 9.0 PL lub wersję 9.4 (w wersji 9.4 należy przy wysyłce dodatkowo odblokować możliwość wysłania sprawozdania na serwer na żółtym pasku pojawiającym się u góry).

1. Wypełnianie pierwszego w danym roku sprawozdania Z-KW

Informacje o wypełnianiu sprawozdań incydentalnych znajdują się na stronie: 


http://form.stat.gov.pl/formularze/2011/formularze_incydentalne.htm

Jeśli wypełniacie Państwo po raz pierwszy w danym roku formularz Z-KW off-line, to w polu „Numer Spr. w portalu” należy wpisać „0” (zero).

2. Wypełnianie kolejnych formularzy w danym roku


Aby wypełnić kolejny formularz Z-KW off-line należy WEJŚĆ NA PORTAL i kliknąć na ikonę „Wprowadzenie sprawozdania dodatkowego”. 



W portalu sprawozdawczym pojawi się wiersz „Badanie wypadków” o statusie „nierozpoczęte”. Numer sprawozdania z tego wiersza należy wpisać w polu „Numer Spr. w portalu”. Numer sprawozdania widoczny jest w kolumnie „Nr spr. dodatk.” Jak na rysunku: 



3. Wypełnianie formularza off-line


Po polach formularza Z-KW najlepiej „chodzić” klikając na nie myszą. Można również posługiwać się klawiszem „Tab”.


Aby wyświetlić listę załączników potrzebną do wypełnienia formularza, należy kliknąć na ikonę spinacza znajdującą się w lewym dolnym rogu każdej strony formularza.


Aby szybko wyszukać symbol wykonywanego zawodu lub symbol PKD, należy:


a/ otworzyć listę załączników klikając na ikonę spinacza znajdującą się w lewym dolnym rogu formularza,

b/ w oknie, które się pojawi wybrać odpowiedni załącznik, np. dla znalezienia kodu zawodu wybieramy (podświetlamy) załącznik Słownik_Zawodów.xls  i otwieramy go kliknięciem,

c/ nacisnąć na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl+f; pojawi się okienko „Znajdowanie”, w którym należy wpisać szukaną frazę (np. statystyk) i kliknąć na przycisk "Znajdź następny"; znaleziona nazwa będzie podświetlona; cyfrowy kod, który znajduje się w kolumnie po lewej stronie opisu wpisujemy w odpowiednie pole na formularzu.

Kod można także przekopiować do formularza w następujący sposób: zaznaczyć myszą cyfrowy kod w pasku formuły nad tabelą, wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+c (kopiuj), stanąć myszką na odpowiednim polu w formularzu i wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+v (wklej), a następnie wcisnąć klawisz ENTER (nastąpi automatyczne wstawienie opisu). 

Podobnie postępujemy w przypadku słownika działalności (PKD_2007.xls), w przypadku problemów z wyszukaniem właściwego kodu można odszukać kod w wyszukiwarce klasyfikacji na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Szczegółowy opis objaśnień, pozostałych klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia formularza Z-KW znajduje się w załączniku Objaśnienia.pdf.


Poszczególne pola należy wpisując kod w kolumnie „kod lub liczba” (nastąpi automatyczne wstawienie opisu) lub wybierając z listy rozwijalnej odpowiedni opis (nastąpi automatyczne wstawienie kodu).

Sposób wypełniania formularza Z-KW:

		Lp

		Pytanie

		Treść

		Sposób postępowania



		1

		

		Numer Spr. w portalu

		Wpisujemy numer sprawozdania kolejnego w stosunku do już istniejącego w portalu sprawozdawczym.

Uwaga: przy pierwszym formularzu off-line wpisujemy „0”. Patrz początek instrukcji.



		2

		

		R E G O N

		Wpisujemy 14-znakowy Numer identyfikacyjny- Regon sprawozdawcy



		3

		A (liczba)

		Liczba pracujących


(bez przeliczania na pełny etat)

		Wpisujemy liczbę pracujących w jednostce, która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego. 

W polu B (kod) program automatycznie wstawi odpowiedni kod. Jeśli liczba pracujących nie zostanie wpisana, program automatycznie wstawi kod „9” (nieznana liczba pracujących).



		4

		

		- przy pracy


- traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy

		Zaznaczamy odpowiedni kwadracik.



		5

		

		Kolejny nr statystycznej karty wypadku w zakładzie pracy od początku roku, większy o 1 od "Numeru Spr. w portalu"

		Wpisujemy numer z rejestru wypadków prowadzonego w zakładzie pracy poszkodowanego.






		6

		

		Czy jednostka spełnia jedno z podanych kryteriów?

		Zaznaczamy odpowiedni kwadracik.


Jeśli wybraliśmy opcję „tak”, musimy wypełnić „DODATKOWE DANE O JEDNOSTCE”.



		7

		01

		Płeć

		Zaznaczamy odpowiedni kwadracik.



		8

		02

		Rok urodzenia

		Wpisujemy rok urodzenia (4 cyfry). 

Osoba poszkodowana nie może mieć mniej niż 16 lat.



		9

		03

		Obywatelstwo

		Wpisujemy kod lub wybieramy z listy odpowiednią pozycję.



		10

		04

		Status zatrudnienia

		Wpisujemy kod lub wybieramy z listy odpowiednią pozycję.



		11

		05

		Zawód wykonywany

		Korzystamy z załącznika Słownik_Zawodów.xls. – aby szybko znaleźć określony zawód wciśnij klawisze Ctrl+f



		12

		06

		Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (w latach)

		Wpisujemy staż pracy dwucyfrowo, np.: 00; 01;12; itd.



		13

		07

		Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku

		Rozwijamy listę i wybieramy odpowiednią pozycję.



		14

		08

		Rodzaj urazu

		Wpisujemy kod lub wybieramy z listy odpowiednią pozycję.



		15

		09

		Umiejscowienie urazu

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.



		16

		10

		Liczba osób poszkodowanych

		Wpisujemy liczbę osób.



		17

		11

		Skutki wypadku

		Zaznaczamy odpowiedni kwadracik.



		18

		12

		Liczba dni niezdolności do pracy

		Wpisujemy liczbę w zakresie: 0-210.

Błąd może być uznany, gdy liczba mieści się w zakresie: 211-365.



		19

		13

		Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach)

		Wpisujmy odpowiednią liczbę.



		20

		14

		Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem - w tys. zł.

		Wpisujemy odpowiednią liczbę maksymalnie 4-cyfrową z jednym znakiem po przecinku. Jeśli nie wpiszmy żadnej wartości, program automatycznie nada wartość „0,0”.



		21

		15

		Położenie geograficzne miejsca wypadku

		Wybieramy odpowiednie województwo, a następnie powiat i gminę z list.



		22

		16

		Data wypadku

		Wpisujemy datę wypadku lub wybieramy ją z kalendarza. 

Data nie może być późniejsza od bieżącej.



		23

		17

		Godzina wypadku

		Wybieramy z listy odpowiednią pozycję.



		24

		18

		Miejsce powstania wypadku

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.



		25

		19

		Proces pracy

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.



		26

		20

		Rodzaj miejsca wypadku

		Wpisujemy kod lub wybieramy z listy odpowiednią pozycję.



		27

		21

		Czynność wykonywana przez


poszkodowanego w chwili wypadku

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.



		28

		22

		Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.

Kod należy wpisać bez kropki w środku.



		29

		23

		Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.



		30

		24

		Czynnik materialny związany z odchyleniem

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.

Kod należy wpisać bez kropki w środku.



		31

		25

		Wydarzenie powodujące uraz

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.



		32

		26

		Czynnik materialny będący źródłem urazu

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.


Kod należy wpisać bez kropki w środku.



		33

		27

		Przyczyny wypadku (należy podać wszystkie przyczyny)

		Wpisujemy kod lub wybieramy z podwójnej listy odpowiednią pozycję.


Przyczyny nie mogą się powtarzać. 



		34

		28

		Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II karty)

		Zaznaczamy odpowiedni kwadracik.

Zaznaczona pozycja powinna korespondować z wybraną pozycją w pytaniu 11.



		35

		29

		Liczba dni niezdolności do pracy(znana w momencie wypełniania części II karty)

		Wpisujemy odpowiednią liczbę dni. 

W wyjątkowych przypadkach wartość w polu może być równa wartości w pytaniu 12.



		36

		

		Imię i nazwisko osoby


sporządzającej sprawozdanie

		Należy wpisać imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie.



		37

		

		E-mail osoby sporządzającej


sprawozdanie.

		Należy wpisać e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie.



		38

		

		Telefon osoby sporządzającej


sprawozdanie.

		Należy wpisać telefon osoby sporządzającej sprawozdanie. Numer telefonu nie może się zaczynać od znaku ”(„  np.: (0-48). Można natomiast wpisywać „-„ (myślniki, kreski pionowe i cyfry). 





Aby sprawdzić czy wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione, należy kliknąć na przycisk znajdujący się na dole formularza „Sprawdź przed wysłaniem” .


4. Zapisywanie formularza


W każdej chwili możemy zapisać - częściowo lub w całości wypełniony - formularz Z-KW na dysk lokalny (własny) w programie Acrobat Reader 9.0 PL (Plik/Zapisz jako…) jako plik w formacie pdf. 


Formularz ten można ponownie otworzyć, aby kontynuować wypełnianie, a następnie wysłać na portal. 


5. Wysyłanie formularza

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć na przycisk „Wyślij na Portal Sprawozdawczy”. 


Uwaga: Jeśli sprawozdanie o takim numerze, jaki wpisaliśmy w pole „Numer Spr. w portalu” już istnieje, to pojawi się odpowiedni komunikat. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy już wcześniej wysłano formularz off-line do portalu lub wypełniono sprawozdanie on-line w portalu sprawozdawczym o takim samym numerze. Wówczas postępujemy w następujący sposób:

· jeśli chcemy dokonać korekty lub wypełnić CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCĄ już istniejącego formularza, możemy nadpisać (zmienić) dane i zatwierdzić; 

· jeśli formularz został wypełniony po raz drugi, a nie chcemy dokonać jego korekty, należy zrezygnować z wysłania go do portalu;

· jeśli jest to formularz wypełniony dla nowego, kolejnego wypadku w zakładzie pracy, a mimo to formularz o takim numerze już figuruje na portalu, to powinniśmy:

·  dodać sprawozdanie z kolejnym numerem na Portalu Sprawozdawczym (patrz punkt 2); 

· następnie w aplikacji off-line zmienić liczbę wpisaną w polu „Numer Spr. w portalu” na nowo nadany numer; 

· dopiero wtedy wysłać na portal. 


Justyna Kulewska


Urząd Statystyczny w Gdańsku


Tel. (058) 7683-200


Każda kolejna karta wypadku w zakładzie pracy powinna mieć też kolejny numer sprawozdania w Portalu Sprawozdawczym. 
 
Aby dodać sprawozdanie z kolejnym numerem należy wejść na Portal Sprawozdawczy i po zaznaczeniu sprawozdania ZKW-2011 kliknąć ikonkę         "Wprowadzanie sprawozdania dodatkowego", sprawozdanie w aplikacji off-line należy uzupełnić z takim numerem jaki został nowo dodany na Portalu Sprawozdawczym.
Liczba pracujących 
(bez przeliczania na pełny etat) 
- traktowanego na równi
z wypadkiem przy pracy
- przy pracy
Z-KW
STATYSTYCZNA  KARTA
WYPADKU
R E G O N
Kolejny nr statystycznej karty wypadku
w zakładzie pracy od początku roku.
Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
 Urząd Statystyczny 80-434 Gdańsk ul. Danusi 4
1. nie posiada własnego numeru statystycznego REGON, a posługuje się numerem statystycznym jednostki macierzystej
i co najmniej jedna z cech identyfikujących jednostkę   (województwo, miasto, gmina, PKD, FW) jest różna od cech jednostki macierzystej,
2. posiada własny numer statystyczny REGON, lecz od chwili otrzymania tego numeru jednostka przeniosła swoją siedzibę                                                                       do innego województwa (wyróżnik terytorialny w numerze REGON jest inny niż wyróżnik terytorialny województwa, na terenie którego znajduje się obecnie siedziba jednostki), 
3. posiada numer statystyczny REGON, w którym nastąpiły zmiany w okresie sprawozdawczym.
Czy jednostka spełnia
 jedno z podanych
 kryteriów?
Lp
Rodzaj informacji
kod lub liczba
Opis
Dodatkowe dane o jednostce (np. jej oddziale, filii, sklepie, magazynie), tj. o faktycznym miejscu pracy poszkodowanego
X1
Miejscowość (gmina), na terenie której 
znajduje się jednostka
X2
Rodzaj działalności wg PKD 2007 (załącznik PKD_2007.xls)
X3
Forma własności
Poszkodowany
01
Płeć
02
Rok urodzenia
03
Obywatelstwo
04
Status zatrudnienia
05
Zawód wykonywany 
(załącznik Słownik_Zawodów.xls )
06
Staż na zajmowanym stanowisku pracy 
w zakładzie (w latach)  
07
Godziny przepracowane od podjęcia  
pracy do chwili wypadku
Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania karty)
08
Rodzaj urazu
09
Umiejscowienie urazu
10
Liczba osób poszkodowanych
11
Skutki wypadku
12
Liczba dni niezdolności do pracy
13
Straty czasu pracy innych osób 
(w roboczogodzinach)
14
Szacunkowe straty materialne spowodo- wane wypadkiem - w tys. zł., z jednym znakiem po przecinku (bez strat związa-nych ze stratami czasu pracy)
Wypadek i jego przebieg
15
Położenie geograficzne miejsca wypadku
16
Data wypadku
17
Godzina wypadku (0-23)
18
Miejsce powstania wypadku
19
Proces pracy
20
Rodzaj miejsca wypadku
21
Czynność wykonywana przez poszkodo-wanego w chwili wypadku 
22
Czynnik materialny związany z czynnością
wykonywaną przez poszkodowanego 
w chwili wypadku
23
Wydarzenie będące odchyleniem od stanu 
normalnego
24
Czynnik związany z odchyleniem
25
Wydarzenie powodujące uraz
26
Czynnik materialny będący źródłem urazu
27
Przyczyny wypadku 
(należy podać wszystkie przyczyny)
Czy będzie wypełniana w chwili obecnej II część uzupełniająca karty?
Liczba pracujących 
(bez przeliczania na pełny etat) 
- traktowanego na równi
z wypadkiem przy pracy
- przy pracy
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CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA
Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku              miesiącu         dniu         (zgodnie z pozycją 16 Statystycznej Karty Wypadku)
28
Skutki wypadku 
(znane w momencie wypełniania 
części II karty)
29
Liczba dni niezdolności do pracy (znana 
w momencie wypełniania części II karty)
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Informacje dodatkowe 
Mając na uwadze podnoszenie jakości badań statystycznych pod kątem poprawy ich efektywności, zmniejszenia kosztów oraz redukcji obciążenia prosimy o odpowiedź na dwa pytania, które pozwolą nam na uzyskanie informacji o rzeczywistym obciążeniu związanym          z przygotowaniem danych dla potrzeb badania i wypełnieniu formularza. Uzyskane informacje będą podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z uproszczeniem i ograniczeniem obowiązków sprawozdawczych.
Poniższe błędy należy poprawić na formularzu przed wysłaniem na portal
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WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
WOJ. LUBELSKIE
WOJ. LUBUSKIE
WOJ. ŁÓDZKIE
WOJ. MAŁOPOLSKIE
WOJ. ŚLĄSKIE
WOJ. MAZOWIECKIE
WOJ. OPOLSKIE
WOJ. PODKARPACKIE
WOJ. PODLASKIE
WOJ. POMORSKIE
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJ. WIELKOPOLSKIE
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
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SEKTOR PUBLICZNY
SEKTOR PRYWATNY
BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ
1
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3
Obywatelstwo nieznane
Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce
Obywatel z kraju UE innego niż ten, w którym wypadek miał miejsce
Obywatel spoza krajów UE
0
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Nieznany
Osoba samozatrudniająca się
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy
Osoba współpracująca
Praktykant/uczeń
Inny status
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321
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400
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Rodzaj urazu nieznany lub nieokreślony
Rany i powierzchowne urazy
Złamania kości
Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania
Amputacje urazowe (utrata części ciała)
Urazy wewnętrzne
Oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia wodą lub parą, odmrożenia
Zatrucia, zakażenia
Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu
Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia
Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz promieniowania (różne od odmrożenia)
Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy)
Liczne urazy
Inny uraz
000
010
020
030
040
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070
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120
999
Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone
Głowa
Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym
Grzbiet, łącznie z kręgosłupem
Tułów i organy wewnętrzne
Kończyny górne
Kończyny dolne
Całe ciało i jego różne części
Inna część ciała
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WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
WOJ. LUBELSKIE
WOJ. LUBUSKIE
WOJ. ŁÓDZKIE
WOJ. MAŁOPOLSKIE
WOJ. ŚLĄSKIE
WOJ. MAZOWIECKIE
WOJ. OPOLSKIE
WOJ. PODKARPACKIE
WOJ. PODLASKIE
WOJ. POMORSKIE
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJ. WIELKOPOLSKIE
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
poza granicami kraju
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32
ZZ
Brak danych
Miejsca produkcji przemysłowej
Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa
Miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone
Biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe
Miejsca i środki komunikacji publicznej
Gospodarstwa domowe
Obiekty sportowe
W powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy
Pod ziemią, wyłączając place budowy
Na wodzie, ponad wodą, wyłączając place budowy
W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając place budowy
Inne miejsce
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07
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09
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12
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Brak informacji
Produkcja, przetwarzanie, magazynowanie
Wydobycie i prace ziemne, prace budowlane
Uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt, ryb
Usługi, praca umysłowa
Inne prace
Przemieszczanie się, sport, działalność artystyczna
Inny proces pracy
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Nieokreślone miejsce wypadku
Miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy
Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy
Inne miejsce wypadku
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Brak informacji
Obsługiwanie maszyn
Prace narzędziami ręcznymi
Kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń
Operowanie przedmiotami
Transport ręczny
Poruszanie się
Obecność
Inna czynność
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Czynnik materialny nie występuje lub brak informacji
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na poziomie gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad poziomem gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje
Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii
Narzędzia ręczne bez napędu
Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie
Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome
Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne
Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania
Pojazdy drogowe
Inne pojazdy transportowe
Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn
Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne
Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem
Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń
Ludzie i inne organizmy żywe
Odpady
Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego
Inny czynnik materialny
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99
Brak informacji
Odchylenia związane z elektrycznością, wybuch, pożar
Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych
Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego
Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby
Ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych)
Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)
Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność
Inne odchylenie
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Czynnik materialny nie występuje lub brak informacji
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na poziomie gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad poziomem gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje
Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii
Narzędzia ręczne bez napędu
Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie
Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome
Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne
Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania
Pojazdy drogowe
Inne pojazdy transportowe
Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn
Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne
Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem
Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń
Ludzie i inne organizmy żywe
Odpady
Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego
Inny czynnik materialny
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99
Brak informacji
Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi
Tonięcie, zakopanie, zamknięcie
Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt
Uderzenie przez obiekt w ruchu
Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym
Uwięzienie, zmiażdżenie
Obciążenie fizyczne lub psychiczne
Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia
Inne wydarzenie
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Czynnik materialny nie występuje lub brak informacji
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na poziomie gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stałe lub ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad poziomem gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - poniżej poziomu gruntu (wewnątrz lub na zewnątrz, stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje
Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii
Narzędzia ręczne bez napędu
Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie
Maszyny i wyposażenie - przenośne lub ruchome
Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne
Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania
Pojazdy drogowe
Inne pojazdy transportowe
Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn
Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne
Urządzenia i wyposażenie związane z bezpieczeństwem
Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń
Ludzie i inne organizmy żywe
Odpady
Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego
Inny czynnik materialny
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99
Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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04
06
10
12
14
16
18
20
22
99
Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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99
Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
Wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane
Inna przyczyna
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18
20
22
99
Wysłanie formularza powoduje nadpisanie danych już znajdujących się na Portalu Sprawozdawczym.
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