
[X] - GAŁĘZIE GOSPODARKI

industriesX1 gałęzie gospodarki

agriculture and forestryXa2 rolnictwo i leśnictwo

livestock rearingXab3 hodowla

handling of animalsXabh4 praca ze zwierzętami

beekeepingXabo5 pszczelarstwo

fish farmingXabp6 hodowla ryb

sericultureXabs7 hodowla jedwabników

poultry farmingXabu8 drobiarstwo

artificial inseminationXaby9 inseminacja

agricultureXad10 rolnictwo

cereal farmingXada11 uprawa zbóż

crop farmingXade12 uprawa roślin okopowych

industrial crop farmingXadi13 uprawa roślin przemysłowych

plantationsXadib14 plantacje

cotton farmingXadic15 uprawa bawełny

mushroom farmingXadim16 uprawa grzybów

reed cultivationXadir17 uprawa trzciny

tea farmingXadis18 uprawa herbaty

textile plant farmingXadit19 uprawa roślin włóknodajnych

tobacco farmingXadiv20 uprawa tytoniu

rubber plantationsXadiw21 plantacja kauczuku

flower and perfume-plant growingXado22 kwiaciarstwo

grassland cultivationXadu23 uprawa roślin pastewnych
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vineyardsXadv24 uprawa winorośli

berry farmingXadx25 uprawa jagód

orchardsXady26 sadownictwo

horticultureXadz27 ogrodnictwo

dairy farmingXal28 hodowla bydła mlecznego

forestry and loggingXap29 leśnictwo i eksploatacja lasów

forestryXapa30 leśnictwo

resin tappingXapar31 żywicowanie

loggingXapo32 eksploatacja lasów

hunting and fishingXb33 łowiectwo i rybołówstwo

huntingXba34 łowiectwo

game propagationXbe35 odnawianie pogłowia zwierzyny

fishingXbo36 rybołówstwo

coastal fishingXboc37 rybołówstwo przybrzeżne

deep-sea fishingXbod38 rybołówstwo dalekomorskie

oyster farmingXbos39 hodowla ostryg

mining and quarryingXd40 przemysł wydobywczy

mining industryXda41 górnictwo

coal miningXdac42 wydobycie węgla

anthracite miningXdaca43 wydobycie antracytu

bituminous-coal miningXdacb44 wydobycie węgla kamiennego

metal miningXdam45 górnictwo rud metali

bauxite miningXdama46 wydobycie boksytów

copper miningXdame47 wydobycie miedzi

gold miningXdamg48 wydobycie złota
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iron ore miningXdami49 wydobycie rudy żelaza

uranium miningXdamu50 wydobycie uranu

non-metallic mineral industryXdan51 wydobycie minerałów niemetalicznych

asbestos miningXdana52 wydobycie azbestu

chemical mineral miningXdanc53 wydobycie minerałów chemicznych

phosphate-rock miningXdanco54 wydobycie fosfatu

potash miningXdancp55 wydobycie soli potasowej

salt miningXdancs56 wydobycie soli kamiennej

sulfur miningXdancu57 wydobycie siarki

diamond miningXdand58 wydobycie diamentów

petroleum and natural gas industryXdano59 wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego

offshore oil extractionXdanof60 wydobycie ropy naftowej z morza

oil sands industryXdanok61 przerób piasku bitumicznego

oil shale industryXdanol62 przerób łupków bitumicznych

oil well operationXdanoo63 eksploatacja odwiertów naftowych

petroleum refiningXdanor64 rafinacja ropy naftowej

fuel sales and distributionXdanos65 sprzedaż i dysrtybucja paliwa

peat diggingXdap66 wydobycie torfu

quarrying industryXde67 kamieniołomy

clay quarryingXdec68 wydobycie gliny

gypsum quarryingXdeg69 wydobycie gipsu

slate quarryingXdes70 wydobycie łupków

manufacturing industriesXe71 przemysł wytwórczy

armaments industryXea72 przemysł zbrojeniowy

food industryXeb73 przemysł spożywczy
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meat industryXeba74 przemysł mięsny

animal byproducts industryXebar75 przetwórstwo ubocznych produktów uboju

dairy industryXebc76 przemysł mleczarski

canning industryXebe77 przemysł przetwórczy

canning industry (fruit, vegetables)Xebef78 przemysł przetwórczy owocowo-warzywny

canning industry (fish)Xebep79 przemysł przetwórczy rybny

milling industryXebi80 młynarstwo

feed productionXebif81 przemysł paszowy

vegetable oil industryXebk82 olejarnie

bakery products industryXebo83 piekarnictwo i ciastkarstwo

coffee roastingXebt84 palarnia kawy

sugar industryXebu85 przemysł cukrowniczy

chocolate and confectionery industryXeby86 cukiernictwo

beverage industryXec87 produkcja napojów

alcoholic beverage industryXeca88 produkcja napojów alkoholowych

breweriesXecab89 browarnictwo

distilleriesXecad90 gorzelnie

wineriesXecaw91 przemysł winiarski

non-alcoholic beverage industryXeco92 produkcja napojów bezalkoholowych

tobacco industryXed93 przemysł tytoniowy

textile industryXef94 przemysł włókienniczy

cotton industryXefa95 przemysł bawełniany

wool industryXefe96 przemysł wełniany

synthetic fibre industryXeff97 przemysł włókien sztucznych

linen industryXefi98 przemysł lniarski
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jute industryXefo99 przerób juty

coir industryXefp100 przerób włókna kokosowego

silk industryXefu101 przemysł jedwabniczy

viscose rayon industryXefv102 przemysł wiskozowy

fibre-rope industryXefy103 powroźnictwo

manufacture of textile goodsXeg104 wytwarzanie wyrobów włókienniczych

hat industryXega105 kapelusznictwo

clothing industryXego106 przemysł odzieżowy

mattress makingXegu107 wyrób materaców

woodworking industryXeh108 przemysł drzewny

sawmilling industryXeha109 tartak

particle board manufactureXehc110 wyrób płyt wiórowych

veneer industryXehe111 wyrób oklein

furniture industryXehf112 przemysł meblowy

wicker goods industryXehi113 przemysł koszykarski

cooperageXeho114 bednarstwo

pencil industryXehp115 wyrób ołówków

match manufacturing industryXehu116 przemysł zapałczany

cork products industryXehy117 produkcja wyrobów z korka

paper and paper products industryXej118 przemysł papierniczy

pulp and paper industryXeja119 produkcja papieru i kartonu

paper and cardboard converting industryXejo120 przetwarzanie papieru i kartonu

printing industryXek121 przemysł drukarski

leather and fur industriesXel122 przemysł skórzany

tanning industryXela123 garbarstwo
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leather goods industryXele124 produkcja wyrobów ze skóry

shoe industryXeli125 przemysł obuwniczy

shoemakersXelis126 produkcja obuwia

fur industryXelo127 kuśnierstwo

rubber industryXem128 przemysł gumowy

tyre manufacturing industryXemo129 produkcja opon

tyre-cord manufactureXemoc130 produkcja kordu oponowego

chemical industryXep131 przemysł chemiczny

sulfur refining industryXepa132 rafinacja siarki

biotechnology industryXepb133 przemysł biotechnologiczny

chlorine productionXepc134 produkcja chloru

detergent industryXepd135 produkcja środków piorących

explosives industryXepe136 produkcja materiałów wybuchowych

fertilizer industryXepf137 produkcja nawozów

pesticide productionXepg138 produkcja pestycydów

coal by-products industryXepi139 przemysł koksochemiczny

coking plantsXepic140 koksownie

coal gasificationXepig141 gazyfikacja węgla

coal liquefactionXepil142 skraplanie węgla

petrochemical industryXepo143 przemysł petrochemiczny

manufacture of photographic suppliesXepp144 produkcja materiałów fotograficznych

plastics industryXepu145 przemysł tworzyw sztucznych

synthetic rubber industryXepur146 produkcja kauczuku syntetycznego

putty productionXepurp147 produkcja mastyksu

dyestuff industryXepv148 produkcja barwników
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paint and varnish industryXepx149 produkcja farb i lakierów

pharmaceutical industryXepy150 przemysł farmaceutyczny

cosmetics industryXepz151 przemysł kosmetyczny

non-metallic mineral products industriesXeq152 przemysł mineralny

brick and tile industryXeqa153 przemysł ceramiczny

refractory brick industryXeqar154 produkcja cegieł ogniotrwałych

sandlime brick industryXeqas155 produkcja cegieł silikatowych

pottery industryXeqe156 produkcja porcelany i fajansu

glass industryXeqi157 przemysł szklarski

fibrous glass industryXeqif158 produkcja włókna szklanego

cement industryXeqo159 produkcja cementu

asbestos cement industryXeqof160 produkcja azbestocementu

lime industryXeqq161 produkcja wapna

gypsum industryXeqr162 produkcja gipsu

asbestos processing industryXequ163 produkcja azbestu

abrasives industryXeqy164 produkcja materiałów ściernych

basic metal industriesXer165 przemysł ciężki metalowy

ore concentrationXera166 wzbogacanie rud metali

hydrometallurgyXerc167 hydrometalurgia

ore reductionXere168 redukcja rudy metalu

smelting plantsXeres169 hutnictwo

foundriesXerf170 odlewnie

iron and steel industryXeri171 hutnictwo żelaza

blast furnace slag industryXeris172 produkcja żużla wielkopiecowego

steelworksXerit173 stalownie
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non-ferrous metal industriesXero174 przemysł metali nieżelaznych

aluminium industryXerol175 produkcja aluminium

lead industryXerop176 produkcja ołowiu

slag by-products industryXeros177 produkcja żużlopochodnych

rare metals industryXerox178 produkcja metali rzadkich

metalworking industryXes179 obróbka metali

hardware industryXesa180 produkcja drobnych produktów metalowych

tool making industryXesat181 produkcja narzędzi

machinery industryXese182 przemysł maszynowy

maintenance shopsXesem183 warsztat techniczny

repair shopsXeser184 warsztat naprawczy

sheet-metal workingXesh185 walcownia

boilermakingXesi186 warsztat kotlarski

powder metallurgyXeso187 metalurgia proszków

electrical industryXet188 przemysł elektrotechniczny

electronics industryXete189 przemysł elektroniczny

microelectronicsXetem190 mikroelektronika

manufacture of electrodesXetg191 produkcja elektrod

manufacture of household electrical appliancesXeth192 produkcja elektrycznych urządzeń domowych

manufacture of dielectric materialsXeti193 produkcja materiałów izolacyjnych

battery and dry cell manufactureXeto194 produkcja akumulatorów

photovoltaics industryXets195 produkcja ogniw fotoelektrycznych

manufacture of fluorescent tubesXetu196 produkcja lamp fluoroscencyjnych

transport equipment industryXev197 produkcja sprzętu komunikacyjnego

shipbuilding industryXeva198 przemysł okrętowy
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boat-buildingXevb199 budowa łodzi

railway equipment industryXeve200 produkcja taboru kolejowego

motor vehicle industryXevi201 przemysł motoryzacyjny

coachworkXevic202 praca przy nadwoziach

motorcycle industryXevit203 produkcja motocykli

bicycle industryXevo204 produkcja rowerów

aircraft industryXevu205 przemysł lotniczy

aircraft repair and maintenanceXevur206 naprawa i konserwacja samolotów

precision mechanicsXew207 mechanika precyzyjna

watchmaking industryXewa208 produkcja zegarków

instrumentation industryXewi209 produkcja narzędzi precyzyjnych

optical industryXewo210 przemysł optyczny

arts and craftsXex211 sztuka i rzemiosło

manufacture of musical instrumentsXexa212 przemysł instrumentów muzycznych

jewellery manufactureXexe213 złotnictwo i jubilerstwo

manufacture of artificial flowersXexi214 wyrób kwiatów sztucznych

toy industryXexo215 przemysł zabawkarski

plumbingXexp216 roboty sanitarne

manufacture of orthopaedic prosthesesXexr217 produkcja protez ortopedycznych

plastics converting industryXexu218 przetwórstwo tworzyw sztucznych

construction industryXi219 budownictwo

building industryXib220 przemysł budowlany

civil engineeringXip221 inżynieria lądowa i wodna

surveyingXipa222 miernictwo

photogrammetryXipap223 fotogrametria
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cartographyXipc224 kartografia

bridge buildingXipi225 budowa mostów

underwater constructionXipu226 budownictwo hydrotechniczne

construction of damsXipy227 budowa zapór wodnych

power generation and distributionXo228 produkcja i dystrybucja energii

electric power generationXoc229 elektrownia

thermal power stationsXoca230 elektrownia cieplna

hydroelectric power stationsXoci231 elektrownia wodna

nuclear power stationsXocu232 elektrownia atomowa

gas industryXog233 gazownictwo

gas distributionXoga234 dystrybucja gazu

recycling of materialsXr235 recykling

transport and communication industriesXu236 transport i łączność

transport industryXub237 transport (gałąź gospodarki)

rail transportXuba238 transport kolejowy

road transportXube239 transport drogowy

deliverymenXubed240 dostawca

water transportXubi241 transport wodny

inland water transportXubin242 żegluga śródlądowa

sea transportXubis243 żegluga morska

dock workXubix244 prace portowe

air transportXubo245 transport lotniczy

transport by helicopterXuboc246 transport helikopterem

flight operationsXubof247 czynności w trakcie lotu

ground operationsXubop248 czynności naziemne

10



space travelXubu249 transport w przestrzeni kosmicznej

communications industryXuk250 łączność (gałąź gospodarki)

postal servicesXuka251 usługi pocztowe

journalismXukj252 dziennikarstwo

telecommunicationsXuko253 telekomunikacja

trade and warehousingXx254 handel i magazynowanie

wholesale tradeXxa255 handel hurtowy

retail tradeXxe256 handel detaliczny

banking and insuranceXxi257 bankowość i ubezpieczenia

warehousingXxo258 magazynowanie

cold storageXxoc259 składowanie w chłodni

servicesXy260 usługi

community servicesXyc261 usługi publiczne

government servicesXyca262 administracja państwowa

police forcesXycb263 policja

prison servicesXycd264 służba więzienna

fire servicesXycf265 straż pożarna

defence servicesXych266 obrona narodowa

ordnanceXycho267 siły zbrojne

educational institutionsXyck268 instytucje oświatowe

museumsXyckm269 muzea

librariesXycl270 biblioteki

social assistance servicesXycm271 pomoc społeczna

day-care centresXycmc272 centra opieki dziennej

health servicesXyco273 służba zdrowia
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long-term care facilitiesXycoc274 opieka długoterminowa

dental servicesXycod275 usługi stomatologiczne

hospitalsXycoh276 szpitale

haemodialysis centresXycohe277 ośrodki hemodializy

nursing personnelXycohn278 personel pielęgniarski

masseursXycom279 masażyści

health care personnelXycop280 personel pomocniczy służby zdrowia

care of the disabledXycos281 opieka nad osobami niepełnosprawnymi

veterinary servicesXycp282 służby weterynaryjne

funeral servicesXycr283 usługi pogrzebowe

grave diggersXycrd284 grabarze

public transportXyct285 transport publiczny

water and sanitation servicesXycu286 wodociągi i usługi sanitarne

public water supplyXycub287 zaopatrzenie w wodę

sanitation servicesXycus288 kanalizacja

weather servicesXycw289 służby meteorologiczne

research establishmentsXycy290 placówka badawcza

zoological gardensXycz291 ogród zoologiczny

entertainment servicesXyd292 rozrywka i wypoczynek

theatresXyda293 teatry

casinosXydc294 kasyno

film industryXydf295 kinematografia

itinerant entertainment servicesXydi296 wesołe miasteczko

circusesXydic297 cyrk

musiciansXydim298 muzycy
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music industryXydm299 branża muzyczna

concertsXydmc300 koncerty

amusement arcadesXyds301 parki rozrywki

television studiosXydt302 studio telewizyjne

sports facilitiesXydu303 obiekty sportowe

horse riding establishmentsXyduh304 ośrodek jazdy konnej

swimming poolsXydus305 baseny pływackie

domestic serviceXyf306 usługi domowe

hotel industryXyh307 hotele

laundriesXyl308 pralnie

hairdressingXym309 usługi fryzjerskie

beauty parloursXyn310 usługi kosmetyczne

photographyXyp311 usługi fotograficzne

restaurantsXyr312 restauracje
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