Lista kodów PKD kwalifikujących do skorzystania z
preferencyjnych kredytów w ramach instrumentu finansowego
Programu Kreatywna Europa
Kolorem zielonym oznaczono kategorie dodane w roku 2019

Dziedzictwo i archiwa:
Sekcja R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Grupa 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana
z kulturą
91.01 Działalność bibliotek i archiwów
 dokumentacyjna i informacyjna działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni,
pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania oraz działalność archiwów publicznych w tym
archiwów rządowych , świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców,
takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie; w tym :
 gromadzenie zbiorów
 katalogowanie zbiorów,
 wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac
artystycznych itp.,
 wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.,
 przechowywanie zdjęć i filmów przez biblioteki i usługi z tym związane.
91.02 Działalność muzeów
 działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak:
 muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,
 muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby
pamięci,
 pozostałe muzea wyspecjalizowane,
 muzea na wolnym powietrzu.
91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 konserwacja i ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych
obiektów ruchomych.
Sekcja C
Przetwórstwo przemysłowe
Grupa 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.11 Drukowanie gazet
 drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery
razy w tygodniu
18.12 Pozostałe drukowanie


drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy
w tygodniu,
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drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów,plakatów, katalogów
reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych,
druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych,
albumów,kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego,papieru z
nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich,
offsetowych, rotograwiurowych,fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn
drukarskich,kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i
termokopiarek, włączając szybkie drukowanie,



drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych,tworzywie sztucznym, szkle,
metalu, drewnie i ceramice,



drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego,fleksografii, sitodruku i
innych metod).

18.13 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku


wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych,włączając skanowanie
i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,



przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM,
Internet),



działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich,włączając tworzenie płyt dla
druku typograficznego i offsetowego,



grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,



transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,



reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,



przygotowanie ilustracji, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych
bloków drewnianych,



produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form
prezentacji cyfrowej,



projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety,modele itp.,



wykonywanie korekty tekstu.

18.14 Introligatorstwo i podobne usługi


działalność usługowa wykonywana po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną,
taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism,
katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń,
bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych,



oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie,
wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,



obróbkę wykańczającą CD-ROM,



usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,
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czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc,
kopiowanie w Braille'u.

Książki i wydawnictwa:
Sekcja J
Informacja i komunikacja
Grupa 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.11 Wydawanie książek
 wydawanie:
 książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji,
 włączając słowniki i encyklopedie,
 w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
 atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.
58.13 Wydawanie gazet
 wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się co najmniej
4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet.
58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu,
w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet,
 wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.
58.19 Pozostała działalność wydawnicza




wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:


katalogów,



materiałów reklamowych,



fotografii, rycin i pocztówek,



kartek z życzeniami,



formularzy,



plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,



pozostałych wyrobów drukowanych

wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line.

Grupa 63.9 Działalność usługowa w zakresie informacji, pozostała
63.91 Działalność agencji informacyjnych
 działalność agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla
mediów.

Sekcja G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
Grupa 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
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47.61 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 sprzedaż detaliczna wszelkiego rodzaju książek.
47.62 Sprzedaż detaliczna
wyspecjalizowanych sklepach

gazet

i

artykułów

piśmiennych

prowadzona

w

 sprzedaż detaliczna gazet i magazynów,
 sprzedaż detaliczna artykułów piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.
Sekcja M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Grupa 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
74.30 Działalność związana z tłumaczeniami
 działalność związana z tłumaczeniami

Sztuki wizualne
Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
Grupa 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach


sprzedaż detaliczna wyrobów rzemieślniczych
 aktywność komercyjnych galerii sztuki
 sprzedaż realizowana przez komercyjne galerie artystyczne
Sekcja M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Grupa 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i
dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa
domowego,
 projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują
użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów,
kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby
użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
 działalność projektantów graficznych,
 działalność dekoratorów wnętrz.

74.20 Działalność fotograficzna
 usługi fotograficzne w zakresie:
 fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości
ślubnych itp.,
 fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu
nieruchomościami lub dla celów turystyki,
 fotografii lotniczej,
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fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak:
śluby, spotkania, pokazy mody itp.,
 obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak:
 wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów
i taśm filmowych przyjętych od klienta,
 wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne,
 wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich ekspresowym
wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny,
 oprawianie slajdów,
 kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,
 działalność fotoreporterów,
 mikrofilmowanie dokumentów.
Sekcja R
Grupa 90.0

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.03 Artystyczna i literacka działalność twórcza
 działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy,
artyści uprawiający kwasoryt itp.,
 działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę
popularno-naukową itp.,
 działalność niezależnych dziennikarzy,
 renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Architektura
Sekcja M
Grupa 71.1

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo
techniczne

71.11 Działalność w zakresie architektury
 opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury
związane z:
 projektowaniem budowlanym,
 projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Sztuki performatywne
Sekcja M
Grupa 74.9

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu
zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania
książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez
wydawców, producentów itp.
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Sekcja N
Dział 78

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Działalność związana z zatrudnieniem

78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról
teatralnych,
Sekcja R
Grupa 90.0

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:
 działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,
 działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub
prezenterzy.
90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 działalność wspomagająca wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych,
musicalowych i innych:
 działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców
teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny,
konferansjerów itd.
 działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.
90.04 Działalność obiektów kulturalnych



działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków
kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych.

Audio-video i multimedia
Sekcja C
Dział 18

Przetwórstwo przemysłowe
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 reprodukcja z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD,taśm z muzyką lub
innym zapisem dźwiękowym,
 reprodukcja z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi
nagraniami wideo,
 reprodukcja z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju
dyskach i taśmach.
Dział 32

Produkcja instrumentów muzycznych

32.20 Produkcja instrumentów muzycznych
 produkcja instrumentów strunowych,
 produkcja klawiszowych instrumentów strunowych, włączając pianina automatyczne,
 produkcja klawiszowych organów piszczałkowych, włączając fisharmonie i podobne
instrumenty klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem,
 produkcja akordeonów i podobnych instrumentów, włączając harmonijki ustne,
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produkcja instrumentów dętych,
produkcja perkusyjnych instrumentów muzycznych,
produkcja instrumentów muzycznych, w których dźwięk jest wytwarzany elektronicznie,
produkcja pozytywek, szaf grających, katarynek itp.,
produkcja części i akcesoriów do instrumentów muzycznych, takich jak:metronomy, widełki
stroikowe, kamertony, karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych itp.,
 produkcja gwizdków, rogów i pozostałych dętych instrumentów sygnalizacyjnych.
Grupa 33.1

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.19 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 renowacja organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.
Sekcja G
Grupa 47.4

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
 sprzedaż detaliczna konsoli do gier wideo,
 sprzedaż detaliczna gier wideo.
Grupa 47.6

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

47.63 Sprzedaż detaliczna nagrań
wyspecjalizowanych sklepach

dźwiękowych

i

audiowizualnych

prowadzona

w

 sprzedaż detalicznanagrań muzycznych, taśm wideo i audio, płyt CD i DVD,
 sprzedaż detaliczna czystych taśm, płyt i dyskietek.
Sekcja J
Grupa 58.2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

58.21 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform.
Grupa 59.1

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 produkcja filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych,
programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.
59.12 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
 montaż filmowy, telewizyjny i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze
obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne
efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa,
 działalność laboratoriów filmowych,
 cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej,
 wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych,
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 działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.
59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 dystrybucja filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji
telewizyjnych itp. jednostek,
 nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD.
59.14 Działalność związana z projekcją filmów
 projekcja filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach, w tym usługi filmów na życzenie i inne kanały dystrybucji,
 działalność klubów filmowych.
Sekcja J
Grupa 59.2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 produkcja oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt CD; wydawanie,
promocja i dystrybucja nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej,
detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców. Działalności te wykonywane w ramach tej samej
jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. Jeżeli nie są związane
z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji
i dystrybucji nagrań wzorcowych.
 nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję
programów radiofonicznych na taśmach,
 nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych,
 promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych,
telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo, druku i pozostałych mediach. Jednostki
zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami
autorskimi w imieniu ich właściciela.
 wydawanie nut.
Sekcja J
Grupa 60.1

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Nadawanie programów radiofonicznych

60.10 Nadawanie programów radiofonicznych
 transmisja radiofoniczna sygnałów dźwiękowych przez studia nadawcze i systemy do transmisji
programów dźwiękowych, ogólnodostępnych lub dla abonentów,
 działalność stacji radiofonicznych, tj. układanie i nadawanie programów dźwiękowych dla osób
stowarzyszonych lub dla abonentów, drogą radiową, kablowa lub satelitarną,
 transmisja radiofoniczna przez Internet (internetowe stacje radiowe),
 transmisja danych zintegrowaną z programami radiofonicznymi.
Sekcja J
Grupa 60.2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
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 tworzenie programów telewizyjnych, poprzez nabywanie określonych programów (np. filmów,
programów dokumentalnych itp.), produkcję określonych programów we własnym zakresie
(np. wiadomości lokalne, relacje na żywo) lub ich kombinację.
 programowanie i transmisja programów telewizyjnych ogólnych i specjalistycznych (relacje
sportowe, informacyjne itp.),
 nadawanie programów na życzenie. Programy te mogą być nadawane przez producenta lub
dystrybuowane przez osoby trzecie takie jak telewizje kablowe lub dostawcy telewizji
satelitarnej. Programy te mogą być ogólnodostępne lub abonamentowe.
 informacje powiązane z emisją programów telewizyjnych.
Dział 62

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana

62.01 Działalność związana z oprogramowaniem
 tworzenie oprogramowania w zakresie gier komputerowych
Dział 63

Działalność usługowa w zakresie informacji

63.11 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
 usługi przesyłania strumieniowego obrazu lub dźwięku

Edukacja i organizacje członkowskie
Sekcja P
Dział 85

Edukacja
Edukacja

85.42 Szkoły wyższe
 kształcenie w szkołach wyższych sztuk performatywnych
85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj
nauczania mogą być nazywane"szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie
zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one
do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.
 nauka gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
 zajęcia z dziedziny sztuki,
 kursy tańca,


szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,



szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,



szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,



kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Sekcja S
Dział 94

Pozostała działalność usługowa
Działalność organizacji członkowskich

94.12 Działalność organizacji profesjonalnych
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 działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub
pewną dziedziną zawodową, w zakresie powiązanym z sektorami kultury i kreatywnymi, np.
działalność stowarzyszeń architektów,
 działalność organizacji twórców, np. pisarzy, malarzy, artystów scenicznych, dziennikarzy itp.
94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich
 działalność stowarzyszeń zachęcających do działalności kulturalnej,rekreacyjnej oraz
hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby
historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne,kluby
kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.

Pozostała działalność w zakresie sektorów kultury i kreatywnych
Sekcja G
Dział 46

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych.
Dział 47

Handel Detaliczny, Z Wyłączeniem Handlu Detalicznego Pojazdami Samochodowymi

47.79 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach





Sprzedaż detaliczna:
używanych książek,
antyków,
sprzedaż prowadzona przez domy aukcyjne.

Sekcja N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Grupa 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
77.29 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 Wypożyczanie i dzierżawa:
 biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,
 książek, magazynów i czasopism.
Sekcja S
Pozostała działalność usługowa
Grupa 95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
95.29 Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 naprawa książek
 naprawa instrumentów muzycznych, z wyłączeniem renowacji organów i pozostałych
instrumentów zabytkowych,
 strojenie fortepianów i pianin.
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