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Załącznik nr 11  do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Akademia kompetencji ICT – INKUBATOR 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” nr RPSL.07.03.03-24-03G8/15 

WYCIĄG Z PKD -  OBSZARY TECHNOLOGICZ NE I TECHNOLOGIE SKŁADOWE NALEŻĄCE DO OBSZARU 

TECHNOLOGICZNEGO 4 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE  

WG PKD 

 

Sekcja J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

grupa/ 

klasa/ 

podklasa 

Nazwa grupowania Opis dodatkowy 

Dział 61 - TELEKOMUNIKACJA 

61.10.Z 

Działalność w zakresie 

telekomunikacji 

przewodowej 

Podklasa ta obejmuje działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem 

systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu 

realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne 

mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji. 

Podklasa ta obejmuje: 

 obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu 

zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, 

mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi, 

 obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów 

telewizyjnych, 

 zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu 

własnych systemów, 

 dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów, 

 świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym, 

 zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.  

Podklasa ta nie obejmuje: 

 od sprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 61.90.Z. 

61.20.Z 

Działalność w zakresie 

telekomunikacji 

bezprzewodowej, 

z wyłączeniem 

telekomunikacji 

satelitarnej 

Podklasa ta obejmuje: 

 obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania 

głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury 

telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję 

wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na 

jednej technologii lub ich kombinacji, 

 obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, takich jak: 

pagery, telefony komórkowe i podobne, 

 zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci, 

 świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem 

satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym, 

 zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej. 

Podklasa nie obejmuje: 

 pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego 

w 61.90.Z. 
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61.30.Z 

Działalność w zakresie 

telekomunikacji 

satelitarnej 

Podklasa ta obejmuje: 

 działalność związaną z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów 

transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu 

realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej, 

 dostarczanie programów wizualnych, dźwiękowych i tekstowych odbieranych 

z kanałów telewizyjnych, stacji i sieci telewizyjnych lub radiowych, przez systemy 

satelitarne bezpośrednio do domu odbiorców. Jednostki które są tu klasyfikowane 

nie uczestniczą w tworzeniu programów, 

 zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci satelitarnej. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego 

w 61.90.Z. 

61.90.Z 

Działalność w zakresie 

pozostałej 

telekomunikacji 

Podklasa ta obejmuje: 

 świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie 

za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych, 

 obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów 

operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów 

komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów 

telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych, 

 zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy 

klientem a dostawcą usług internetowych (ISP - Internet Service Provider), które 

nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład 

komutowany dostęp do Internetu, 

 udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych, 

 dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia 

telekomunikacyjne: 

o umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP - Voice Over 

Internet Protocol), 

 pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż 

uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług). 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury 

telekomunikacyjnej, sklasyfikowanego w 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z 

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

62.01.Z 
Działalność związana 

z oprogramowaniem 

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie 

oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników. 

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: 

 rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania 

wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, 

 pisanie programów na zlecenie użytkownika, 

 projektowanie stron internetowych. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z, 

 tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na 

własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z, 

 planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt 

komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy 
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dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego 

w 62.02.Z 

62.02.Z 

Działalność związana 

z doradztwem w zakresie 

informatyki 

Podklasa ta obejmuje: 

 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt 

komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając 

szkolenia dla użytkowników. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z, 

 sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z, 

 instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z, 

 oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych 

z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z. 

62.03.Z 

Działalność związana 

z zarządzaniem 

urządzeniami 

informatycznymi 

Podklasa ta obejmuje: 

 zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania 

danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi 

wspomagające. 

62.09.Z 

Pozostała działalność 

usługowa w zakresie 

technologii 

informatycznych 

i komputerowych 

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną 

i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną: 

 usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, 

 instalowanie komputerów osobistych, 

 instalowanie oprogramowania. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z, 

 działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z, 

 konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z, 

 zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z, 

 przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z. 

Dział 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 

63.11.Z 

Przetwarzanie danych; 

zarządzanie stronami 

internetowymi (hosting) i 

podobna działalność 

Podklasa ta obejmuje: 

 działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, 

przetwarzania danych i działalności powiązanych, 

 specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania 

strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie 

usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze 

współdzieleniem czasu, 

 przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty 

z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego 

przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem 

bazy danych. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery 

wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych 

usług. 
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63.12.Z 
Działalność portali 

internetowych 

Podklasa ta obejmuje: 

 działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby 

generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści 

w formacie łatwym do wyszukania, 

 działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale 

internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 wydawania książek, gazet, czasopism w Internecie, sklasyfikowanego w 

odpowiednich podklasach działu 58, 

 nadawania programów przez Internet, sklasyfikowanego w odpowiednich 

podklasach działu 60. 

63.91.Z 
Działalność agencji 

informacyjnych 

Podklasa ta obejmuje 

 działalność agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia 

i reportaże dla mediów. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 działalności niezależnych fotoreporterów, sklasyfikowanej w 74.20.Z, 

 działalności niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanej w 90.03.Z. 

63.99.Z 

Pozostała działalność 

usługowa w zakresie 

informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowaną, taką jak: 

 zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon, 

 wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie, 

 dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 działalności centrów telefonicznych, sklasyfikowanej w 82.20.Z, 

 działalności bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B. 

 

Sekcja M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 

grupa/ 

klasa/ 

podklasa 

Nazwa grupowania Opis dodatkowy 

Dział 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 

71.11.Z 
Działalność w zakresie 

architektury 

Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo 

w zakresie architektury związane z: 

 projektowaniem budowlanym, 

 projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem 

krajobrazu. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z, 

 dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z. 

71.12.Z 

Działalność w zakresie 

inżynierii i związane z nią 

doradztwo techniczne 

Podklasa ta obejmuje: 

 projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad 

inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, 

procesów i systemów) i doradztwo związane z: 

o maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi, 
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o projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i 

inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru 

budowlanego, 

o projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, 

inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa 

pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając 

doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, 

o projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, 

włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, 

 opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, 

sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp., 

 projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych, 

 wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, 

 wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji: 

o wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi, 

o wykonywanie pomiarów hydrologicznych, 

o opracowywanie map topograficznych i ogólno geograficznych oraz 

map tematycznych, w tym ortofotomap. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem 

surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z, 

 działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z,62.01.Z, 

 doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z, 

 wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B, 

 badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, 

sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1, 

 projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z, 

 fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z 

 prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 

prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z. 

71.20.A 

Badania i analizy 

związane z jakością 

żywności 

Podklasa ta obejmuje: 

 wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie 

zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju, 

 nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt, 

 wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z, 

 działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi, sklasyfikowanej 

w odpowiednich podklasach działu 86. 

71.20.B 
Pozostałe badania i 

analizy techniczne 

Podklasa ta obejmuje: 

 wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i 

analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając: 

o wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami, 

o wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp., 

o wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, 

trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp., 

o wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność, 
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o wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu 

elektronicznego itp., 

o wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin, 

o wykonywanie pomiarów uszkodzeń, 

o wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych 

składu i czystości wody i powietrza, 

 wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników 

ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp., 

 wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych, 

 wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam 

itp.), 

 działalność laboratoriów policyjnych. 

Dział 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 

74.10.Z 

Działalność w zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

Podklasa ta obejmuje: 

 projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego 

wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku 

osobistego i gospodarstwa domowego, 

 projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które 

optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem 

materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni 

wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, 

popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację, 

 działalność projektantów graficznych, 

 działalność dekoratorów wnętrz. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego 

w 62.01.Z, 

 projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 

 projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad 

inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, 

procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z. 

74.20.Z Działalność fotograficzna 

Podklasa ta obejmuje: 

 usługi fotograficzne w zakresie: 

o fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć 

z uroczystości ślubnych itp., 

o fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, 

dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki, 

o fotografii lotniczej, 

o fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset 

z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp., 

 obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak: 

o wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie 

i powiększanie z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta, 

o wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria 

fotograficzne, 
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o wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich 

ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających 

sprzęt fotograficzny, 

o oprawianie slajdów, 

o kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii, 

 działalność fotoreporterów, 

 mikrofilmowanie dokumentów. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją, 

sklasyfikowanej w 59.12.Z, 

 działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z, 

 działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, 

sklasyfikowanej w 96.09.Z. 

74.30.Z 
Działalność związana 

z tłumaczeniami 
Podklasa ta obejmuje także działalność tłumaczy przysięgłych. 

74.90.Z 

Pozostała działalność 

profesjonalna, naukowa 

i techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

Podklasa ta obejmuje: 

 pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla 

małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu 

nieruchomościami, 

 pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów, 

 działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny 

dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.), 

 kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht, 

 działalność związaną z prognozowaniem pogody, 

 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, 

 działalność agronomów i ekonomistów rolnych, 

 doradztwo w sprawach środowiska naturalnego, 

 pozostałe doradztwo techniczne, 

 doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz 

doradztwo w zakresie zarządzania, 

 działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów, 

 działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, 

w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub 

sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac 

artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp. 

Podklasa ta nie obejmuje: 

 sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, 

sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1, 

 sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, 

sklasyfikowanej w 47.91.Z, 

 sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej 

w 47.99.Z, 

 pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich 

podklasach grupy 68.3, 

 działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z, 

 doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z, 
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 działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej 

w odpowiednich podklasach grupy 71.1, 

 projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego 

w grupie 71.12.Z, 74.10.Z, 

 badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, 

sklasyfikowanych w 71.20.A, 

 projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych 

w 73.11.Z, 

 tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z, 

 działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z, 

 działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z, 

 zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z, 

 poradnictwa w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów, 

sklasyfikowanego w 88.99.Z. 
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Dziedzina 2 - Nauki inżynieryjne i techniczne 

grupa/ 

klasa/ 

podklasa 

Nazwa dziedziny nauki i technik 

Dział 2.2 - Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna 

2.2.a Elektrotechnika i elektronika 

2.2.b Robotyka i automatyka 

2.2.c Systemy automatyzacji i kontroli 

2.2.d Inżynieria i systemy łączności 

2.2.e Telekomunikacja 

2.2.f Sprzęt komputerowy i architektura komputerów 

 


