Załącznik nr 11
do Regulaminu konkursu
- Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego

Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje
Województwa Lubelskiego
Opracowana na podstawie „Zaktualizowanej indykatywnej listy kodów PKD wpisujących się w Regionalne
Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego” stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r.

Lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Rodzaje działalnosci wykluczone z możliwości
Specjalizacje Województwa Lubelskiego
wsparcia w ramach Działania 3.7
Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
Dział 01 PKD w całości jest wyłączony ze wsparcia.
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję
roślinną

Działalność objeta kodem PKD 01.61.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia

Dział 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Dział 02 PKD w całości jest wyłączony ze wsparcia.

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Działalność objeta kodem PKD 02.40.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia

Dział 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
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Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.11.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa
z drobiu:
- produkcja schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
- produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa
w kawałkach
- wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych
pochodzenia zwierzęcego..

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z
wyłączeniem mięsa z drobiu

Wyłaczenie wystepuje również, w przypadku, gdy
działalność dotyczy bezpośrenio takich produktów jak Jelita,
pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w
kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance,
suszone lub wędzone;
Ponadto wyłaczenie występuje również, gdy działalność
dotyczy takich produktów jak: stearyna z tłuszczu, oleju i
łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju; nieemulgowany,
niemieszany i niepreparowany.
Wykluczenie występuje również w przypadku, gdy
działalność dotyczy takich produktów jak pozostałości po
oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych
lub roślinnych.

Ponadto wyłaczenie występuje również, gdy działalność
dotyczy martwych zwierzęt, nienadajacych się do spożycia
przez ludzi (tj. Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne oraz
zwierzęta: konie, osły, muły, osłomuły, żywe; bydło żywe (w
tym: jałówki, krowy); świnie żywe; owce i kozy, żywe; drób
domowy żywy (w tym: kaczki, gęsi, indyki i perliczki); ssaki
naczelne i pozostałe (w tym: wieloryby, delfiny, morświny,
manaty i krowy morskie, króliki domowe); gady (w tym węże
i żółwie); ptaki (w tym: drapieżne, papugowate – papugi,
papugi długoogonowe, ary i kakadu, gołębie),
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Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.12.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu:
- produkcja świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa
z drobiu, porcjowanego
- wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu
Wyłaczenie wystepuje również, w przypadku, gdy
działalność dotyczy bezpośrenio takich produktów jak Jelita,
pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w
kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance,
suszone lub wędzone;

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Ponadto wyłaczenie występuje również, gdy działalność
dotyczy martwych zwierzęt, nienadajacych się do spożycia
przez ludzi (tj. Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne oraz
zwierzęta: konie, osły, muły, osłomuły, żywe; bydło żywe (w
tym: jałówki, krowy); świnie żywe; owce i kozy, żywe; drób
domowy żywy (w tym: kaczki, gęsi, indyki i perliczki); ssaki
naczelne i pozostałe (w tym: wieloryby, delfiny, morświny,
manaty i krowy morskie, króliki domowe); gady (w tym węże
i żółwie); ptaki (w tym: drapieżne, papugowate – papugi,
papugi długoogonowe, ary i kakadu, gołębie),
Ponadto wyłaczenie występuje również, gdy działalność
dotyczy takich produktów jak: stearyna z tłuszczu, oleju i
łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju; nieemulgowany,
niemieszany i niepreparowany.

Wykluczenie występuje również w przypadku, gdy
działalność dotyczy takich produktów jak pozostałości po
oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych
lub roślinnych.
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Działalność objęta kodem PKD 10.13.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.
Wyłaczenie wystepuje również, w przypadku, gdy
działalność dotyczy bezpośrenio takich produktów jak Jelita,
pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w
kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance,
suszone lub wędzone;

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z
mięsa drobiowego

Ponadto wyłaczenie występuje również, gdy działalność
dotyczy martwych zwierzęt, nienadajacych się do spożycia
przez ludzi (tj. Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne oraz
zwierzęta: konie, osły, muły, osłomuły, żywe; bydło żywe (w
tym: jałówki, krowy); świnie żywe; owce i kozy, żywe; drób
domowy żywy (w tym: kaczki, gęsi, indyki i perliczki); ssaki
naczelne i pozostałe (w tym: wieloryby, delfiny, morświny,
manaty i krowy morskie, króliki domowe); gady (w tym węże
i żółwie); ptaki (w tym: drapieżne, papugowate – papugi,
papugi długoogonowe, ary i kakadu, gołębie),

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i
mięczaków

Działalność objęta kodem PKD 10.20.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Działalność objęta kodem PKD 10.31.Z jest wyłączona ze
wsparcia (nie dotyczy przemysłowego obierania
ziemniaków)

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

Działalność objęta kodem PKD 10.32.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.
Działalność objęta kodem PKD 10.39.Z jest w całości

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i wyłączona ze wsparcia.
warzyw

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.41.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych:
- produkcja olejów z ryb i ssaków morskich
- produkcja nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z
oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju
słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju
rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia
lnianego itp.,
- produkcja rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek,
oleju sojowego itp.
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10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów
jadalnych

Działalność objęta kodem PKD 10.42.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Działalność objęta kodem PKD 10.51.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.

10.52.Z Produkcja lodów
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

Działalność objęta kodem PKD 10.61.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.
Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.62.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych:
- wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,
- mielenie kukurydzy metodą mokrą,
- wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy,
inuliny, izoglukozy itp.,
- wytwarzanie glutenu.

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów
ciastkarskich i ciastek
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja
konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.73.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych
wyrobów mącznych - tylko tych, które zawierają w masie
ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych
bezkręgowców wodnych:
wyrobów mącznych
- produkcja makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub
surowych, nadziewanych lub nienadziewanych
- produkcja kuskusu
- produkcja konserwowanych lub mrożonych wyrobów
makaronowych
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10.81.Z Produkcja cukru

Działalność objęta kodem PKD 10.81.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z Produkcja przypraw

Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.84.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Produkcja przypraw w zakresie produkcji octu.

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych
homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
gdzie indziej niesklasyfikowana

Wykluczenie w ramach kodu PKD 10.89.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana w zakresie produkcji miodu sztucznego i
karmelu.
Działalność objęta kodem PKD 10.91.Z jest w całości

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich wyłączona ze wsparcia.
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Działalność objęta kodem PKD 10.92.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia.

Dział 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód
mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Dział 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej
13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien
tekstylnych, włączając produkcje nici
13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
13.20.D Produkcja pozostałych tkanin (wyłącznie w zakresie
produkcji tkanin z zasobów biologicznych)
Dział 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na
bazie drewna
16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
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16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i
ciesielskich dla budownictwa
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna;
produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych
do wyplatania (z wyłączeniem przetwarzania korka
Dział 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
17.11.Z Produkcja masy włóknistej
17.12.Z Produkcja papieru i tektury
17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz
opakowań z papieru i tektury
17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego,
toaletowych i sanitarnych
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z Produkcja tapet
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Dział 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW
CHEMICZNYCH
20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych

Wykluczenie w ramach kodu PKD 20.14.Z dotyczy poniżej
wskazanych obszarów.
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych w zakresie produkcji alkoholu etylowego
pochodzenia rolniczego nie przeznaczonego do spożycia.

20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków
agrochemicznych
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb
drukarskich i mas uszczelniających
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i
czyszczących
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.52.Z Produkcja klejów
20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych
Dział 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
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21.10.Z Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych
Dział 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z
tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw
sztucznych
Dział 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
23.14.Z Produkcja włókien szklanych
23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
Dział 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki okiennej
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego
ogrzewania
25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do
centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów
metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dział 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
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26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego
użytku
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu
elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu
fotograficznego
26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych
niezapisanych nośników informacji
Dział 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i
transformatorów
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej
energii elektrycznej
27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i
elektrycznych przewodów i kabli
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Dział 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu
hydraulicznego i pneumatycznego
28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i
elementów napędowych
28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z
wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
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28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i
wentylacyjnych
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania
oraz budownictwa
28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie
żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego,
odzieżowego i skórzanego
28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw
sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dział 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z
wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.B Produkcja samochodów osobowych
29.10.C Produkcja autobusów
29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych
przeznaczonych do przewozu towarów
29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych;
produkcja przyczep i naczep
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i
elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Dział 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO
30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego
30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych maszyn
10

Załącznik nr 11
do Regulaminu konkursu
- Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego

30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.91.Z Produkcja motocykli
Dział 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając dentystyczne
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Dział 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I
POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Dział 35 PKD w całości jest wyłączony ze wsparcia.

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej - jedynie ze źródeł Działalność objeta kodem PKD 35.11.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia
odnawialnych
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

Działalność objeta kodem PKD 35.12.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia
Działalność objeta kodem PKD 35.21.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą Działalność objeta kodem PKD 35.30.Z jest w całości
wyłączona ze wsparcia
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dział 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Dział 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Dział 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż
niebezpieczne
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Dział 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z
GOSPODARKĄ ODPADAMI
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała
działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
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Dział 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich
Dział 61 TELEKOMUNIKACJA
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji
bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Dział 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych
Dział 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie
informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dział 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I
INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
Dział 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
DZIAŁ 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
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75.00.Z Działalność weterynaryjna
DZIAŁ 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZNA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIEN DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie
dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
Dział 86 OPIEKA ZDROWOTNA
86.10.Z Działalność szpitali
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Dział 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca
opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Dział 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Dział 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I
REKREACYJNA
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej
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