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Załącznik 1A – Lista inteligentnych specjalizacji. 

LISTA KODÓW PKD WPISUJACYCH SIĘ DO INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – 

MAZURSKIEGO, NIEPODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU Z POMOCY DE MINIMIS. 

UCZESTNICY PROJEKTU KTÓRZY WSKAŻĄ JEDEN Z PONIŻSZYCH PKD JAKO GŁOWNE PKD PLANOWANEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODCZAS OCENY WNIOSKU O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ INWESTYCYJNĄ 

OTRZYMAJĄ DODATKOWE PUNKTY. 

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI 

Dział Nazwa działu Nr kodu PKD Opis 

01 
Uprawy rolne, chów i hodowla 
zwierząt, łowiectwo, włączając 

działalność usługową 

PKD 01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną  

PKD 01.62.Z  

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 
gospodarskich 

PKD 01.64.Z  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin  

PKD 01.70.Z  

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając 
działalność usługową 

 

Produkcja artykułów spożywczych 

PKD 10.52.Z Produkcja lodów 

10 

PKD 10.71.Z  

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 

PKD 10.72.Z  

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja 
konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek  

PKD 10.82.Z  Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych  

PKD 10.83.Z  Przetwórstwo herbaty i kawy  

PKD 10.85.Z  Wytwarzanie gotowych posiłków i dań  

PKD 10.86.Z  

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i 
żywności dietetycznej  

PKD 10.89.Z  

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

11 Produkcja napojów 

PKD 11.05.Z  Produkcja piwa  

PKD 11.06.Z  Produkcja słodu 

PKD 11.07.Z  

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód 
mineralnych i pozostałych wód butelkowanych  

71 
Działalność w zakresie architektury i 

inżynierii; badania i analizy 
techniczne 

PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 

75 Działalność weterynaryjna PKD 75.00.Z  Działalność weterynaryjna  

 

EKONOMIA WODY 

30 
Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 

30.11 Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 

30.12 Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.61.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.61.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.62.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.62.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.62.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.64.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.64.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.70.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.70.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/01.70.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.71.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.71.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.71.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.72.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.72.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.72.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.82.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.82.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.83.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.83.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.85.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.85.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.86.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.86.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.86.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.89.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.89.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/10.89.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.05.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.05.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.06.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.06.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.07.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.07.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/11.07.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/71.20.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/71.20.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/75.00.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/75.00.Z.html
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33 Naprawa, konserwacja i 
instalowanie maszyn i urządzeń 

33.15 Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

35 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

 PKD 35.30 Z 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody 

PKD 36.00.Z  Pobór, dostarczanie i uzdatnianie wody  

38 

Działalność związana ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

PKD 38.12 Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

PKD 38.21 Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 

 PKD 38.22 Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

PKD 38.31 Z Demontaż wyrobów zużytych 

PKD 38.32 Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

42 
Roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

PKD 42.91 Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 

PKD 42.21 Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych 

50 Transport wodny 

PKD 50.10.Z  Transport morski i przybrzeżny pasażerski  

PKD 50.20.Z  Transport morski i przybrzeżny towarów  

PKD 50.30.Z  Transport wodny śródlądowy pasażerski  

PKD 50.40.Z  Transport wodny śródlądowy towarów  

55 Zakwaterowanie 

PKD 55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  

PKD 55.20.Z  

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania  

PKD 55.30.Z  

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów 
kempingowych) i pola namiotowe  

PKD 55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie  

77 Wynajem i dzierżawa 
PKD 77.21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

PKD 77.34 Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 

79 

Działalność organizatorów turystyki, 
pośredników i agentów 

turystycznych oraz pozostała 
działalność usługowa w zakresie 

rezerwacji i działalności z nią 
związane 

PKD 79.11.A  Działalność agentów turystycznych  

PKD 79.11.B  Działalność pośredników turystycznych  

PKD 79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki  

PKD 79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  

PKD 79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej  

PKD 79.90.C  

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/36.00.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/36.00.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.30.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.30.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.40.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/50.40.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.30.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.30.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.30.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.90.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/55.90.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.11.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.11.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.11.B.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.11.B.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.12.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.12.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.A.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.B.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.B.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.C.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.C.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/79.90.C.html
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93 
Działalność sportowa, rozrywkowa i 

rekreacyjna 

 PKD 93.11 Z Działalność obiektów sportowych 

PKD 93.12 Z Działalność klubów sportowych 

PKD 93.13 Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

PKD 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem 

96 Pozostała indywidulana działalność 
usługowa PKD 96.04 Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

 

 

DREWNO I MEBLARSTWO  

02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

PKD 02.20.Z  Pozyskiwanie drewna  

PKD 02.40.Z  Działalność usługowa związana z leśnictwem  

16 

Produkcja wyrobów z drewna oraz 
korka, z wyłączeniem mebli; 

produkcja wyrobów ze słomy i 
materiałów używanych do 

wyplatania 

PKD 16.10.Z  Produkcja wyrobów tartacznych  

PKD 16.21.Z  

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie 
drewna  

PKD 16.22.Z  Produkcja gotowych parkietów podłogowych  

PKD 16.23.Z  

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla 
budownictwa  

PKD 16.24.Z  Produkcja opakowań drewnianych  

PKD 16.29.Z  

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania  

20 Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

PKD 20.52 Z Produkcja klejów 

22 
Produkcja wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych 
PKD 22.23 Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

23 
Produkcja wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców 
niemetalicznych 

PKD 23.11 Z Produkcja szkła płaskiego 

PKD 23.12 Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 

25 Produkcja metalowych wyrobów 
gotowych z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń 

PKD 25.12 Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

PKD 25.72 Z Produkcja zamków i zawiasów 

31 Produkcja mebli 

PKD 31.01.Z  Produkcja mebli biurowych i sklepowych  

PKD 31.02.Z  Produkcja mebli kuchennych  

PKD 31.03.Z  Produkcja materaców  

PKD 31.09.Z  Produkcja pozostałych mebli  

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/02.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/02.20.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/02.40.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/02.40.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.10.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.21.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.21.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.21.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.22.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.22.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.23.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.23.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.23.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.24.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.24.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.29.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.29.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/16.29.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.01.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.01.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.02.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.02.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.03.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.03.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.09.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/31.09.Z.html
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43 
Roboty budowlane specjalistyczne 

PKD 43.32 Z Zakładanie stolarki budowlanej 

46 
Handel hurtowy, z wyłączeniem 

handlu pojazdami samochodowymi 

PKD 46.47 Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 

PKD 46.73 Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i 
wyposażenia sanitarnego 

PKD 46.65 Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 

95 
Naprawa i konserwacja 

komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego 

PKD 95.24 Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

 

 

 


