Kod
PKD

Nazwa Grupowania
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01.00

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

01.10

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.15

Uprawa tytoniu
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

05.00

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

05.10

Wydobywanie węgla kamiennego

05.20

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

06.00

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

06.10

Górnictwo ropy naftowej

06.20

Górnictwo gazu ziemnego

07.00

Górnictwo rud metali

07.10

Górnictwo rud żelaza

07.20

Górnictwo rud metali nieżelaznych

07.21

Górnictwo rud uranu i toru

07.29

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

08.00

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

08.10

Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08.11

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.90

Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

08.91

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

08.92

Wydobywanie torfu

08.93

Wydobywanie soli

08.99

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09.00

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

09.10

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.90

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10.00

Produkcja artykułów spożywczych

12.00

Produkcja wyrobów tytoniowych

19.00

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

19.10

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.20

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.00

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

20.10

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.15

Produkcja nawozów i związków azotowych

20.50

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

20.51

Produkcja materiałów wybuchowych

24.00

Produkcja metali

24.40

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.46

Wytwarzanie paliw jądrowych

25.00

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

25.40

Produkcja broni i amunicji

30.00

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

30.30

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.40

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW
KLIMATYZACYJNYCH

35.00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

1z4

35.10

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

35.11

Wytwarzanie energii elektrycznej
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

38.00

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

38.10

Zbieranie odpadów

38.12

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.20

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.21

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

41.00

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

41.10

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

BUDOWNICTWO

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
46.00

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowym

46.17

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.21

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.30

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.35

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.39

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.00

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

47.20

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

49.00

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

49.50

Transport rurociągowy

50.00

Transport wodny

51.00

Transport lotniczy

51.20

Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

51.22

Transport kosmiczny

52.00

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

52.20

Działalność usługowa wspomagająca transport

52.21

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22

Działalność usługowa wspomagająca transport wodny

52.23

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
INFORMACJA I KOMUNIKACJA

58.21

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

60.00

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

60.10

Nadawanie programów radiofonicznych

60.20

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

64.00

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.10

Pośrednictwo pieniężne

64.11

Działalność banku centralnego

64.19

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20

Działalność holdingów finansowych

64.30

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.90

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.92

Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
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65.00

Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

65.10

Ubezpieczenia

65.11

Ubezpieczenia na życie

65.12

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

65.20

Reasekuracja

65.30

Fundusze emerytalne

66.00

Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.10

Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.11

Zarządzanie rynkami finansowymi

66.12

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.20

Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.21

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.30

Działalność związana z zarządzaniem funduszami
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

68.00

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

68.10

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.30

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

68.31

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

77.22

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

84.00

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

84.10

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

84.11

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.12

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych

84.13

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

84.20

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

84.21

Sprawy zagraniczne

84.22

Obrona narodowa

84.23

Wymiar sprawiedliwości

84.24

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

84.30

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

90.00

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

92.00

Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

94.00

Działalność organizacji członkowskich

94.10

Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

94.11

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12

Działalność organizacji profesjonalnych

94.20

Działalność związków zawodowych

94.90

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

94.91

Działalność organizacji religijnych

94.92

Działalność organizacji politycznych

94.99

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
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GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI
NA WŁASNE POTRZEBY
97.00

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

98.00

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

98.10

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

98.20

Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

99.00

Organizacje i zespoły eksterytorialne
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