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Wykaz branż  
zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż 

strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 
 

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

1 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 
łowiectwo, włączając działalność 
usługową 

C przetwórstwo przemysłowe 10 produkcja artykułów spożywczych 

11 produkcja napojów 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

2 leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

C przetwórstwo przemysłowe 16 produkcja wyrobów z drewna oraz 
korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i materiałów 
używanych do wyplatania 

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

E dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

38 działalność związana ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

2. Wnętrza przyszłości: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

2 leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

C przetwórstwo przemysłowe 13 produkcja wyrobów tekstylnych 

16 produkcja wyrobów z drewna oraz 
korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i materiałów 
używanych do wyplatania 

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru 

18 poligrafia i reprodukcja zapisanych 
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nośników informacji 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

25 produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i 
urządzeń 

31 produkcja mebli 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 15 produkcja skór i wyrobów ze skór 
wyprawionych 

23 produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych 

24 produkcja metali 

E dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

38 działalność związana ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

71 działalność w zakresie architektury i 
inżynierii; badania i analizy techniczne 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

3. Przemysł jutra: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 24 produkcja metali 

25 produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i 
urządzeń 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

29 produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli 

30 produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie 
maszyn i urządzeń 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 
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C przetwórstwo przemysłowe 20 produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

23 produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych 

26 produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

E dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

38 działalność związana ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

71 działalność w zakresie architektury i 
inżynierii; badania i analizy techniczne 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

H transport i gospodarka magazynowa 49 transport lądowy oraz transport 
rurociągowy 

50 transport wodny 

51 transport lotniczy 

52 magazynowanie i działalność usługowa 
wspomagająca transport 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 26 produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

29 produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli 

30 produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie 
maszyn i urządzeń 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 
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M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

71 działalność w zakresie architektury i 
inżynierii; badania i analizy techniczne 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

5. Rozwój oparty na ICT: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 26 produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

J informacja i komunikacja 61 telekomunikacja 

62 działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

63 działalność usługowa w zakresie 
informacji 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

23 produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych 

24 produkcja metali 

25 produkcja metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i 
urządzeń 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie 
maszyn i urządzeń 

J informacja i komunikacja 59 działalność związana z produkcją 
filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i 
muzycznych 

M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

6. Nowoczesne technologie medyczne: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 21 produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i 
pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 86 opieka zdrowotna 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 
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C przetwórstwo przemysłowe 26 produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z 
oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

63 działalność usługowa w zakresie 
informacji 

M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

74 pozostała działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

7. Budownictwo: 

F Budownictwo 41 roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków 

42 roboty związane z budową obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej 

43 roboty budowlane specjalistyczne 

 


