
L.P.

NAZWA 

INTELIGENTNEJ 

SPECJALIZACJI

L.p. Symbol Nazwa podklasy

1. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

2. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

3. 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających

4. 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

5. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

6. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

1. 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

2. 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

3. 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych

4. 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

5. 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

6. 24.44.Z Produkcja miedzi

7. 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

8. 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

9. 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

10. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

11. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

12. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

13. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

14. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

15. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

16. 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

17. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów

18. 25.73.Z Produkcja narzędzi

19. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

20. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

21. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

22. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

23. 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

24. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

25. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

26. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28. 28.11.Z
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i 

motocyklowych

29. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

30. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

31. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

32. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

33. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

34. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

35. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

36. 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

37. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

38. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii

39. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

40. 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Zaawansowane 

wyroby metalowe

II.

Wielkogabarytowe 

konstrukcje wodne i 

lądowe

I.

Wykaz Kodów PKD Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego



41. 28.96.Z
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z 

tych materiałów

42. 28.99.Z
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

43. 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

44. 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

45. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

46. 29.32.Z
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem 

motocykli

47. 30.91.Z Produkcja motocykli

48. 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

49. 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

50. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

51. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

52. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

53. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

54. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

55. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

56. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

57. 35.30.Z
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych

58. 46.14.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów

59. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek

60. 46.63.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 

lądowej i wodnej

1. 02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów 

leśnych

2. 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

3. 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

4. 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

5. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

6. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

7. 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

8. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

9. 16.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania

10. 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

11. 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

12. 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

13. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

14. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Lp. Symbol Nazwa podklasy

1. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

2. 17.11.Z Produkcja masy włóknistej

3. 17.12.Z Produkcja papieru i tektury

4. 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

5. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

6. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

7. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

8. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali

Zaawansowane 

wyroby metalowe

II.

Opakowania przyjazne 

środowisku

IV.

Produkty drzewno-

meblarskie

III.



1. 08.92.Z Wydobywanie torfu

2. 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

3. 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

4. 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

5. 20.11.Z Produkcja gazów technicznych

6. 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

7. 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

8. 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

9. 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych

10. 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

11. 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

12. 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

13. 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

14. 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych

15. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

16. 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

17. 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

18. 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

19. 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

20. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

21. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

24. 23.14.Z Produkcja włókien szklanych

25. 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

26. 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

27. 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

28. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

29. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

30. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

31. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

32. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

33. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

34. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

35. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

1. 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

2. 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

3. 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

4. 01.21.Z Uprawa winogron

5. 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

6. 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

7. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

8. 01.30.Z Rozmnażanie roślin

9. 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

10. 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

11. 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

12. 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

13. 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz

14. 01.46.Z Chów i hodowla świń

Nowoczesne 

przetwórstwo rolno-

spożywcze

VI.

Produkty inżynierii 

chemicznej i 

materiałowej

V.



15. 01.47.Z Chów i hodowla drobiu

16. 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

17. 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

18. 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

19. 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

20. 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

21. 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich

22. 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych

23. 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

24. 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

25. 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

26. 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

27. 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

28. 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

29. 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

30. 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

31. 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

32. 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

33. 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

34. 10.52.Z Produkcja lodów

35. 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

36. 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

37. 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

38. 10.72.Z
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i 

ciastek

39. 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

40. 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

41. 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

42. 10.84.Z Produkcja przypraw

43. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

44. 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

45. 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

46. 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

47. 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

48. 11.05.Z Produkcja piwa

49. 11.07.Z
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych

50. 46.11.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

51. 46.17.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych

52. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

53. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

54. 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

55. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

56. 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

57. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

58. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

59. 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

60. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

1. 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

2. 49.20.Z Transport kolejowy towarów

Multimodalny 

transport i logistyka

VII.

Nowoczesne 

przetwórstwo rolno-

spożywcze

VI.



3. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

4. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

5. 49.41.Z Transport drogowy towarów

6. 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski

7. 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

8. 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski

9. 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów

10. 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

11. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

12. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

13. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

14. 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski

15. 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

16. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

17. 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich

18. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

19. 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych

20. 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych

21. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

1. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

2. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

4. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

5. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

6. 26.60.Z
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i 

elektroterapeutycznego

7. 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

8. 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych

9. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

10. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

11. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

12. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

13. 47.41.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

14. 47.42.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach

15. 47.43.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach

16. 47.54.Z
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach

17. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

18. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

19. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

20. 61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej

21. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

22. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

23. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

24. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

25. 62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych

Produkty oparte na 

technologiach 

informacyjnych

VIII.

Multimodalny 

transport i logistyka

VII.



26. 63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność

27. 63.12.Z Działalność portali internetowych

28. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

29. 72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych

30. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

31. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Produkty oparte na 

technologiach 

informacyjnych

VIII.


