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Podklasa 30.30.Z obejmuje m.in. produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych, stacji 

orbitalnych i promów kosmicznych. 

 

Podklasa 51.22.Z obejmuje wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych oraz transport kosmiczny pasażerów i towarów. 

 

Podklasa 61.30.Z obejmuje: 

-  działalnośd związaną z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu 

realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej; 

-  dostarczanie programów wizualnych, dźwiękowych i tekstowych odbieranych z kanałów telewizyjnych, stacji i sieci telewizyjnych lub radiowych, przez 

systemy satelitarne bezpośrednio do domu odbiorców. Jednostki które są tu klasyfikowane nie uczestniczą w tworzeniu programów; 

-  zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci satelitarnej. 

 

Podklasa ta nie obejmuje natomiast pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z. 

 

Podklasa 61.90.Z obejmuje m.in.: 

-  świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji 

radarowych; 

-  obsługę koocowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów 

komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych; 

-  udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych. 

 

Podklasa ta nie obejmuje natomiast zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

sklasyfikowanego m.in. 61.30.Z. 

 


