
Kody PKD 

Numer Opis Numer Opis Numer Opis 

0510 Wydobywanie węgla 

kamiennego 

2012 Produkcja barwników i 

pigmentów 

3299 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

0729 Górnictwo pozostałych rud 

metali nieżelaznych 

2013 Produkcja pozostałych 

podstawowych 

chemikaliów 

nieorganicznych 

2011 Produkcja gazów technicznych 

0811 Wydobywanie kamieni 

ozdobnych oraz kamienia 

dla potrzeb budownictwa, 

skał wapiennych, gipsu, 

kredy i łupków 

2014 Produkcja pozostałych 

podstawowych 

chemikaliów organicznych 

2332 Produkcja cegieł, dachówek i 

materiałów budowlanych, z wypalanej 

gliny 

0891 Wydobywanie minerałów 

dla przemysłu 

chemicznego oraz do 

produkcji nawozów 

2015 Produkcja nawozów i 

związków azotowych 

2351 Produkcja cementu 

0893 Wydobywanie soli 2016 Produkcja tworzyw 

sztucznych w formach 

podstawowych 

2352 Produkcja wapna i gipsu 

0899 Pozostałe górnictwo 

i wydobywanie, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

2017 Produkcja kauczuku 

syntetycznego w formach 

podstawowych 

2451 Odlewnictwo żeliwa 

1032 Produkcja soków 

z owoców i warzyw 

2060 Produkcja włókien 

chemicznych 

2452 Odlewnictwo staliwa 

1039 Pozostałe przetwarzanie 

i konserwowanie owoców 

i warzyw 

2110 Produkcja podstawowych 

substancji 

farmaceutycznych 

2453 Odlewnictwo metali lekkich 

1041 Produkcja olejów 

i pozostałych tłuszczów 

płynnych 

2221 Produkcja opon i dętek z 

gumy; bieżnikowanie i 

regenerowanie opon z 

gumy 

2454 Odlewnictwo pozostałych metali 

nieżelaznych 

1062 Wytwarzanie skrobi i 

wyrobów skrobiowych 

2222 Produkcja opakowań z 

tworzyw sztucznych 

2611 Produkcja elementów elektronicznych 

1104 Produkcja pozostałych 

niedestylowanych 

napojów fermentowanych 

2311 Produkcja szkła płaskiego 2680 Produkcja magnetycznych i optycznych 

niezapisanych nośników informacji 

1106 Produkcja słodu 2312 Kształtowanie i obróbka 

szkła płaskiego 

3832 Odzysk surowców z materiałów 

segregowanych 

1310 Przygotowanie i 

przędzenie włókien 

tekstylnych 

2313 Produkcja szkła 

gospodarczego 

  

1320 Produkcja tkanin 2314 Produkcja włókien 

szklanych 

  

1394 Produkcja wyrobów 

powroźniczych, lin, 

2319 Produkcja i obróbka 

pozostałego szkła, 

  



 

szpagatów i wyrobów 

sieciowych 

włączając szkło techniczne 

1395 Produkcja włóknin 

i wyrobów wykonanych 

z włóknin, z wyłączeniem 

odzieży 

2320 Produkcja wyrobów 

ogniotrwałych 

  

1411 Produkcja odzieży 

skórzanej 

2331 Produkcja ceramicznych 

kafli i płytek 

  

1610 Produkcja wyrobów 

tartacznych 

2342 Produkcja ceramicznych 

wyrobów sanitarnych 

  

1621 Produkcja arkuszy 

fornirowych i płyt 

wykonanych na bazie 

drewna 

2343 Produkcja ceramicznych 

izolatorów i osłon 

izolacyjnych 

  

1711 Produkcja masy włóknistej 2444 Produkcja miedzi   

1712 Produkcja papieru 

i tektury 

2445 Produkcja pozostałych 

metali nieżelaznych 

  

1722 Produkcja artykułów 

gospodarstwa domowego, 

toaletowych i sanitarnych 

2446 Wytwarzanie paliw 

jądrowych 

  

1920 Wytwarzanie i 

przetwarzanie produktów 

rafinacji ropy naftowej 

2720 Produkcja baterii i 

akumulatorów 

  


