
C 24 produkcja metali 

24.10.Z produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych  

24.20.Z produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych 

C 24.3 produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce 

24.31.Z produkcja prętów ciągnionych na zimno 

24.32.Z produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 

24.33.Z produkcja wyrobów formowanych na zimno 

24.34.Z produkcja drutu 

C 24.4 produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych 

24.41.Z produkcja metali szlachetnych 

24.42.A produkcja aluminium hutniczego 

24.42.B produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium  

24.43.Z produkcja ołowiu, cynku i cyny 

24.44.Z produkcja miedzi 

24.45.Z produkcja pozostałych metali nieżelaznych 

24.46.Z wytwarzanie paliw jądrowych 

C 24.5 odlewnictwo metali 

24.51.Z odlewnictwo żeliwa 

24.52.Z odlewnictwo staliwa 

24.53.Z odlewnictwo metali lekkich 

24.54.A odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 

24.54.B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

C 25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, 

C 25.1 produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 

25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części  

25.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

C 25.2 produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

25.21.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 

25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

25.30.Z produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą  

25.40.Z produkcja broni i amunicji 

25.50.Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  

C 25.6 obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.61.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale 

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych 

C 25.7 produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi 

http://www.krs-gus.pl/pkd-24.10.Z-produkcja,surowki,zelazostopow,zeliwa,i,stali,oraz,wyrobow,hutniczych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.10.Z-produkcja,surowki,zelazostopow,zeliwa,i,stali,oraz,wyrobow,hutniczych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.20.Z-produkcja,rur,przewodow,ksztaltownikow,zamknietych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.20.Z-produkcja,rur,przewodow,ksztaltownikow,zamknietych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.31.Z-produkcja,pretow,ciagnionych,na,zimno.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.31.Z-produkcja,pretow,ciagnionych,na,zimno.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.32.Z-produkcja,wyrobow,plaskich,walcowanych,na,zimno.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.32.Z-produkcja,wyrobow,plaskich,walcowanych,na,zimno.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.33.Z-produkcja,wyrobow,formowanych,na,zimno.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.33.Z-produkcja,wyrobow,formowanych,na,zimno.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.34.Z-produkcja,drutu.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.34.Z-produkcja,drutu.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.41.Z-produkcja,metali,szlachetnych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.41.Z-produkcja,metali,szlachetnych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.42.A-produkcja,aluminium,hutniczego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.42.A-produkcja,aluminium,hutniczego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.42.B-produkcja,wyrobow,z,aluminium,i,stopow,aluminium.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.42.B-produkcja,wyrobow,z,aluminium,i,stopow,aluminium.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.43.Z-produkcja,olowiu,cynku,i,cyny.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.43.Z-produkcja,olowiu,cynku,i,cyny.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.44.Z-produkcja,miedzi.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.44.Z-produkcja,miedzi.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.45.Z-produkcja,pozostalych,metali,niezelaznych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.45.Z-produkcja,pozostalych,metali,niezelaznych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.51.Z-odlewnictwo,zeliwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.51.Z-odlewnictwo,zeliwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.52.Z-odlewnictwo,staliwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.52.Z-odlewnictwo,staliwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.53.Z-odlewnictwo,metali,lekkich.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.53.Z-odlewnictwo,metali,lekkich.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.54.A-odlewnictwo,miedzi,i,stopow,miedzi.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.54.A-odlewnictwo,miedzi,i,stopow,miedzi.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.54.B-odlewnictwo,pozostalych,metali,niezelaznych,gdzie,indziej,niesklasyfikowane.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-24.54.B-odlewnictwo,pozostalych,metali,niezelaznych,gdzie,indziej,niesklasyfikowane.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.11.Z-produkcja,konstrukcji,metalowych,i,ich,czesci.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.11.Z-produkcja,konstrukcji,metalowych,i,ich,czesci.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.12.Z-produkcja,metalowych,elementow,stolarki,budowlanej.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.12.Z-produkcja,metalowych,elementow,stolarki,budowlanej.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.21.Z-produkcja,grzejnikow,i,kotlow,centralnego,ogrzewania.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.21.Z-produkcja,grzejnikow,i,kotlow,centralnego,ogrzewania.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.29.Z-produkcja,pozostalych,zbiornikow,cystern,i,pojemnikow,metalowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.29.Z-produkcja,pozostalych,zbiornikow,cystern,i,pojemnikow,metalowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.30.Z-produkcja,wytwornic,pary,z,wylaczeniem,kotlow,do,centralnego,ogrzewania,goraca,woda.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.30.Z-produkcja,wytwornic,pary,z,wylaczeniem,kotlow,do,centralnego,ogrzewania,goraca,woda.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.40.Z-produkcja,broni,i,amunicji.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.40.Z-produkcja,broni,i,amunicji.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.50.Z-kucie,prasowanie,wytlaczanie,i,walcowanie,metali,metalurgia,proszkow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.50.Z-kucie,prasowanie,wytlaczanie,i,walcowanie,metali,metalurgia,proszkow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.61.Z-obrobka,metali,i,nakladanie,powlok,na,metale.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.61.Z-obrobka,metali,i,nakladanie,powlok,na,metale.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.62.Z-obrobka,mechaniczna,elementow,metalowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.62.Z-obrobka,mechaniczna,elementow,metalowych.html


25.71.Z produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 

25.72.Z produkcja zamków i zawiasów 

25.73.Z produkcja narzędzi 

C 25.9 produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 

25.91.Z produkcja pojemników metalowych 

25.92.Z produkcja opakowań z metali 

25.93.Z produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 

25.94.Z produkcja złączy i śrub 

25.99.Z produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

C 28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

C 28.1 produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 

28.11.Z produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  

28.12.Z produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego 

28.13.Z produkcja pozostałych pomp i sprężarek 

28.14.Z produkcja pozostałych kurków i zaworów 

28.15.Z produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 

28.2 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia 

28.21.Z produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 

28.22.Z produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 

28.23.Z produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 

28.24.Z produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 

28.25.Z produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 

28.29.Z produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

28.30.Z produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

28.4 produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 

28.41.Z produkcja maszyn do obróbki metalu 

28.49.Z produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 

28.9 produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 

28.91.Z produkcja maszyn dla metalurgii 

28.92.Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 

28.93.Z produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu 

28.94.Z produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego 

28.95.Z produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 

28.96.Z 

produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych 
materiałów 

28.99.Z produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana  

 

http://www.krs-gus.pl/pkd-25.71.Z-produkcja,wyrobow,nozowniczych,i,sztuccow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.71.Z-produkcja,wyrobow,nozowniczych,i,sztuccow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.72.Z-produkcja,zamkow,i,zawiasow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.72.Z-produkcja,zamkow,i,zawiasow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.73.Z-produkcja,narzedzi.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.73.Z-produkcja,narzedzi.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.91.Z-produkcja,pojemnikow,metalowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.91.Z-produkcja,pojemnikow,metalowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.92.Z-produkcja,opakowan,z,metali.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.92.Z-produkcja,opakowan,z,metali.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.93.Z-produkcja,wyrobow,z,drutu,lancuchow,i,sprezyn.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.93.Z-produkcja,wyrobow,z,drutu,lancuchow,i,sprezyn.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.94.Z-produkcja,zlaczy,i,srub.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.94.Z-produkcja,zlaczy,i,srub.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.99.Z-produkcja,pozostalych,gotowych,wyrobow,metalowych,gdzie,indziej,niesklasyfikowana.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-25.99.Z-produkcja,pozostalych,gotowych,wyrobow,metalowych,gdzie,indziej,niesklasyfikowana.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.11.Z-produkcja,silnikow,i,turbin,z,wylaczeniem,silnikow,lotniczych,samochodowych,i,motocyklowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.11.Z-produkcja,silnikow,i,turbin,z,wylaczeniem,silnikow,lotniczych,samochodowych,i,motocyklowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.12.Z-produkcja,sprzetu,i,wyposazenia,do,napedu,hydraulicznego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.12.Z-produkcja,sprzetu,i,wyposazenia,do,napedu,hydraulicznego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.13.Z-produkcja,pozostalych,pomp,i,sprezarek.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.13.Z-produkcja,pozostalych,pomp,i,sprezarek.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.14.Z-produkcja,pozostalych,kurkow,i,zaworow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.14.Z-produkcja,pozostalych,kurkow,i,zaworow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.15.Z-produkcja,lozysk,kol,zebatych,przekladni,zebatych,i,elementow,napedowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.15.Z-produkcja,lozysk,kol,zebatych,przekladni,zebatych,i,elementow,napedowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.21.Z-produkcja,piecow,palenisk,i,palnikow,piecowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.21.Z-produkcja,piecow,palenisk,i,palnikow,piecowych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.22.Z-produkcja,urzadzen,dzwigowych,i,chwytakow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.22.Z-produkcja,urzadzen,dzwigowych,i,chwytakow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.23.Z-produkcja,maszyn,i,sprzetu,biurowego,z,wylaczeniem,komputerow,i,urzadzen,peryferyjnych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.23.Z-produkcja,maszyn,i,sprzetu,biurowego,z,wylaczeniem,komputerow,i,urzadzen,peryferyjnych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.24.Z-produkcja,narzedzi,recznych,mechanicznych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.24.Z-produkcja,narzedzi,recznych,mechanicznych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.25.Z-produkcja,przemyslowych,urzadzen,chlodniczych,i,wentylacyjnych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.25.Z-produkcja,przemyslowych,urzadzen,chlodniczych,i,wentylacyjnych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.29.Z-produkcja,pozostalych,maszyn,ogolnego,przeznaczenia,gdzie,indziej,niesklasyfikowana.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.29.Z-produkcja,pozostalych,maszyn,ogolnego,przeznaczenia,gdzie,indziej,niesklasyfikowana.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.30.Z-produkcja,maszyn,dla,rolnictwa,i,lesnictwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.30.Z-produkcja,maszyn,dla,rolnictwa,i,lesnictwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.41.Z-produkcja,maszyn,do,obrobki,metalu.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.41.Z-produkcja,maszyn,do,obrobki,metalu.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.49.Z-produkcja,pozostalych,narzedzi,mechanicznych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.49.Z-produkcja,pozostalych,narzedzi,mechanicznych.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.91.Z-produkcja,maszyn,dla,metalurgii.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.91.Z-produkcja,maszyn,dla,metalurgii.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.92.Z-produkcja,maszyn,dla,gornictwa,i,do,wydobywania,oraz,budownictwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.92.Z-produkcja,maszyn,dla,gornictwa,i,do,wydobywania,oraz,budownictwa.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.93.Z-produkcja,maszyn,stosowanych,w,przetworstwie,zywnosci,tytoniu.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.93.Z-produkcja,maszyn,stosowanych,w,przetworstwie,zywnosci,tytoniu.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.94.Z-produkcja,maszyn,dla,przemyslu,tekstylnego,odziezowego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.94.Z-produkcja,maszyn,dla,przemyslu,tekstylnego,odziezowego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.95.Z-produkcja,maszyn,dla,przemyslu,papierniczego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.95.Z-produkcja,maszyn,dla,przemyslu,papierniczego.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.96.Z-produkcja,maszyn,do,obrobki,gumy,lub,tworzyw,sztucznych,oraz,wytwarzania,wyrobow,z,tych,materialow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.96.Z-produkcja,maszyn,do,obrobki,gumy,lub,tworzyw,sztucznych,oraz,wytwarzania,wyrobow,z,tych,materialow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.96.Z-produkcja,maszyn,do,obrobki,gumy,lub,tworzyw,sztucznych,oraz,wytwarzania,wyrobow,z,tych,materialow.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.99.Z-produkcja,pozostalych,maszyn,specjalnego,przeznaczenia,gdzie,indziej,niesklasyfikowana.html
http://www.krs-gus.pl/pkd-28.99.Z-produkcja,pozostalych,maszyn,specjalnego,przeznaczenia,gdzie,indziej,niesklasyfikowana.html

