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Lista kodów PKD branże preferowane 
 
reklama i marketing 
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 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) 
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
 
architektura 
71.11.Z Działalność w zakresie architektury 
 
sztuka 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
 
projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe 
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
 
przemysł filmowy i muzyczny 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 
 
fotografia 
74.20.Z Działalność fotograficzna 
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media 
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 
 
gry komputerowe 
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych  
 
oprogramowanie 
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych działalność związana z bursztynem 
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 
 
IT 
elektronika 
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 
26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
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 
26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji 
27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych 
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
 
telekomunikacja 
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 
26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji 
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informatyka 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych 
 
Internet 
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność 
63.12.Z Działalność portali internetowych63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
serwis i utrzymanie urządzeń IT 
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 
 
instalacja sprzętu i oprogramowania 
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych 
 
programowanie 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych 
 
badania i rozwój w zakresie IT 
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych 
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Przemysł czasu wolnego 
 
sport 
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
93.12.Z Działalność klubów sportowych 
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 
rekreacja 
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
turystyka 79.11.ADziałalność agentów turystycznych 
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych 
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej 
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
 
kultura 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
 
nauka języka 
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
organizacja imprez 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
działalność organizacji i zrzeszeń związanych z przemysłem czasu wolnego 
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 
Pozostałe 
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 
18.12.Z Pozostałe drukowanie 
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 
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18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 
32.40.Z Produkcja gier i zabawek 
58.11.Z Wydawanie książek 
58.13.Z Wydawanie gazet 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 


