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OBSZARY INTE LIGENTNYCH SPECJAL IZACJI
woJEwoDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO ZGODNTE ZE STRATEGTA ROZWOJU
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DREWNO I NIEBLARSTWO
Tabela l
Rodzaje dzialalno(ci npisuj4clch sig l inteligentn4 specjalizacjg Drenno i meblrrstno

Sekcja Dzial I Nlzrvl dzialu Podklasa Nazua oodklasr
Drervno i meblarstrvo - Produkcia i pozvskiwanie

02 Lcinictuo i nozl'skirvanie dr*rna ft

C l6 Produkcja rvyrobtirv z tlrervna oraz kolka, z
rvllqczeniem nrebli: produkcja rryrobrin zc shrmy
i nraterialtir.r' uZr * anlch do rr volatania

H

JI Produkcia rncbli
( 20 Produkcia chcrnikaliow i wvrrrhow chernicznvclr 20522 Produkcia kleiriw
C 22 Produkcja wyrobtiw z gurny i tworzyw

sztuoznvch
22232 Prrdukc.ja wyrob<iw dla budownictwa z twot'7yw

sztucznvclr
L l) Produkcja rnetalowych rvyrob<irv gotowych, z

rr r laczcnicnr rnaszr n i Lrrzatlzcrr

25122 Produkcja nletalowych elemcnt6w stolalki
budowlanei

( 25 Produkc.ja metalowyclr rvyrob6w gotowych, z
rrrlaczcnicm maszrn i urzadzcri

25722 Pnrdukc.ja zatnkorv i zawiirsriu

( /) Produkcja rvvrobon' z pozostal)clr mineralnych
surowc6w niernctalicznvch

23nZ Produkc.fa szkla plaskiego

(-
/J Produkcja $'1rob(\v z pozostal)ch rrrineralnlch

surowc6w nicrnctalicznvclr
23122 Ksztaltonanie i obr6bka szkla nlaskieso

Drervno i meblarstwo - Handel i uslugi
S 95 Naprau'a i konsenlac.ia konlputer(i$ i artlkukirv

tuZvtktr ostrbisteso i domorrcgt,
95242 Napraua i konseru'ac.ja nrcbli i urposazcnia

donroweso
c 16 Handel lrurtou'1.. z rrl laczeniem handlu

ptr.jazdanri samochodowyrni

46472 SprzedaZ hurto$a mebli. dvu'antiw i sprzetu

oSu ictleniorvego

C 46 llandel hurtorvl. z u1 laczcnicnr handlu
po jazdami santrchodou ymi

46732 Sprzcdaz lrurtona drerrna. nraterialti$

bud()\\liillleh i rr5posazcnia slnitllnrcgtr
G +o Ilandel hurto*1. z rrvlaczcnicm handlu

pojazdami sarnochodowvmi

46652 SorzsdaZ lturtorr t mebli biurorvr ch

F {J Roboty budorvlane spcc jalistl,cznc 43322 Zakladanic stolarki budorr larre.j

fiutlcjontrjlcrclt tr olrszrrzc'irttclrgctttnrclt spccjalizar'ji noiclridzlrra uarrriisko-tnazurskicgo.

ZvwNoSc wYSoKt EJ JAKoScl
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Rorlrajc dzialalnoici rrpi:rrj4erch riq n intcligcnln4 spccjalizlcjq T.rrrno(d rrsokit.i jakoici

l)L\lhlil\\ \\ 'li)I\ ilt ,l/t.ilc. t/\ lt (itl\ p{\dsta$ic I}ariarrra potene'jllLr inrrrurcrjncgo i rtrzrrrriorreLo l)r/a(lsigl)iorsl\
lutlk!lontllilc\ch * ottszrtze rrtela{crtl\ch spcclrlrzirtji uojerrorlzlrrr rrarnririsko rnazurskicgo
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Sekcia l)zial Nazn a dzialu Podklasa Nazrra podklasv
Zr n no(f rvrsokiei iako(ci - Produkcia

(l I llprarrr rolrre- clrrirr i hodoula zsicrztrt.
Ios icctrrtr- *laczaiac dzialalnoic uslugoua

#

03 Rvbactrvo

Zrrrnoi( nrsokici iakoici I'rzrlrrr'rrslrro i uslrrci
C l0 l)rodukcia artr kultirr snolr rr czr clr F -,|

c' ll Pt',trlulcia r)Jt)()i(i\v t 4

N,I 75 [ )ziirlitlrto:e \\ctcr\ llilr\ inir i] #

i\l [)zialalrroic rr zakrc:ic architckturr i inZrrricrii:
badania i analizv tq'chnicznc
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EKO\O}IIA WODY
Tabela 3
Rodzaje dzialalno5ci npisuj4clch siq n intcligentn4 spccjalizacjq llkonomia n'od1

Sekcia Dzial Nazrva dzialu Podklasa Nazna podklasl

Ekonomia rrodt - Drodukcia i nlprtnN strtkrirr i lodzi

30 Produkc-fa pozostalcgo sprzetu transporto\\ cgo 3(:tt lz Produkc.ja statk(i\\ i konstrukc.j i pl1 u aj acl ch

( 30 Pnrdukr' ja pozostaleeo sprzgtu transp(rrt()\\csr) 30t22 l)rodukcia lodzi rvlcieczkrlrrrch i sDortorvrch

C l) Naprawa, konscrwacja i instabwanic tnaszyn i
urzadzcri

l3l5z NaDrarra i konseruacia statk(rtr i krdzi

Ekonomia rrodv - Zakrvaterorratrie. lvvpoczvllek i sporl

H 50 Transoort rvodttv # #

I )f Zakwatcrowanie h t
N 79 [)zialalnoic orsanizatortirr tLrrlst1'ki,

poSrcdniko* i agcnttil turlstlcznlch
oraz pozostala dzialalno(i ttslttgona
rv zakrcsie rczenritc.ji i dzialalnoSci z nia
zl iazanc

+ 4

R 9.1 DzialalnoSc soorto\\a. rozrt rtkona i rekreacl lit 93IIZ [)zialalrroic obickkirl sporto\!]'ch

R 93 DzialalnoSc sporto\\a. rozrttrkorra t rekreacl na 93t2Z Dzialalnoic klubriu snortou vch

R 93 [)zialalnoSc spork]\\a. rozrt$ko$A i rekrcacl irta q3t3z [)zialalnoic obiektti* sluZaclch poprarvic
konchcii flzvcznci

R (.)3 DzialalnoSc sDorto\\'a. rozrvu kou a r rckr!'act lna 93t92 l)ozostala tlzialalno(c z$ iazana zc sDortcnl

N 17 W1'na.jcm i dzierzarra 772t2 Wl poZl czanie i dzie r2arla sprzgtu
lckrcacy j nego i sportorvego

S 96 Pozostala indl rvidualna dzialalnoii
uslttsola

96042 DzialalnoSc uslugorva zwiazana z popra\rq
kondvcii fizvcznei

N 77 W1'na.jcnr i dzicrla*a 77342 \\'rrla.jcnr i dzierZarra irodkixv transporttl
tt tttlttcgo

Ekonomia nodr - ochrona Srodorriska i inslalacit'rrotlnt'
E 36 Pob6r, uzdatnianie i dostarczanie lvody 4

D 35 Wlt\\ irrzanie i zaopirtrl$anie $ energie

clcktrlczna. gaz. parc nodn4. gorqca rvodr't
oo* ietrze do uklarltiu klimatr zacr invch

.i 5l0z W1t*arzitnre izaopatrrrranie u parc uodna.
goraca sodc i porrietrze do Lrkladrirv
k I i rnatvzacvi nvch

E 38 l)zialalnoSc zuiazana ze zbierantetn.
pr/cl win zln icrn i rrnicszkrxlli* iarticrtr

odoadtirv: odzvsk suLorvctiv

38172 Zhicranic odpadorv nicbczpiccznych

E 38 DzialalnoSc zn iazana ze zbicranicm.
plzctwulzaniertt i urtic:zkrrdlirr iitnicnt
odpadirrvl odzysk stu owc(iw

381lz Obrtibka i usuuanis odpadtiu innlch ni2
nicbezpiccznc

E 38 DzialalnoSc zrliazana zc zbicrarticm.
przetwalzirnicnr i urticszkodlis iirnicrn
odnadr'rw: odzvsk suurrvctiw

38212 Przctu arzanie i unieszkodliwianic odpatkiw
rr iebczpiecznych

E 3lt DzialalnoSc zu'iazana zc zbicranrenr.

llrrcts ar'/anienl i un icszkrnll i rr iarricnr
odpadirrv; odzvsk sut'ou ctirv

38ltz [ )cnrontaz $ r robi[r' zulltych

E llt [)zialalrroSc zu iaztrrl zc zbicranicnt.
plzctu rrr zirrticttt i Ltn ictzkr ttlli q irtnicnt
oclpadri* ; odzysk surou'cri*

t s_l2z ( )tlzr sk suro$ cirrr z nratcrillt'Nr scgrego$ anr clr

F ,tt lltlbotv zrr iazanc z butlos a obicktrirr
inlrnicrii ladouci i rrodncr

1lelz Rtrbott zrrinzanc z [rrrdouil ohicktit\\ ittZrnicrii
urlln,'i

F .11 l{obotr zrrilzane z budtlul rrhrcktrirr
irrTr nisrii ladorrci i rr rrdrtei

4)?tz Ilohotr zrr i'tz'urc z butltrrril rrrrocilstirr
Drzcsr lou r ch i siccr rozdziclczr ch

Ekonomianodr'-inneuieterrittnieZrr rantachspccializlc.iiT,tnnoS(nrsttkici iako(ti
0i Rvbrtctrvt 03t tz Ilrbolorrstso s rrotlach nr()rskich

0l RVhilctwo \)3J27. C lttin i ltotltlrvlit rr b oraz pozostalr eh

orglrrizlntiu utrdrrrch rr lotlach Srirdladosrch
03 Rvbitctrvo 03t?z Ilr holirsstuo rr uodach irtitlladorrrch
03 R) bilct$o t)3)lz ( htiu i lro&rrrla rrb oraz pr)r()stal\ch

olganizrrrtiu *otlrr\ch rv lotlaclt nurt'skiclt

C l0 I)rodukc.ja arty kultitt spoTr s czr ch to20z ['r'zt'tl arzlrtic i konscrw owanic t't b.
\k()rur)iak(i\\ i tnitczaktis

t' tl Ploclukcju napojritr I t)17. Pnrllnlc.jl nupoit'riv bczalkolrolos vch: protlukc.jl
\\(id nrincrallt\ch i pozostalrch rrtitl
butclkou irrrvclr

lirrrkeiortrrirterch rr obszrrzc itrtcligerrlnrclr :pcclrlizrcjr rrojcl,rtlzlrut \\lllr)rr\lo tttrzurskieg,r.

l'rbela {
Rodzaic dzi:rlalnoiri ntrisuiiltrch siq rr produkc.ig ntrsr\n dla intcligcnln\th \\rrnrii i \hzur

Sckcia l)zinl \uzn u tlzialu Potlkllsa \rzrr a podklirst

C 28 Protlukc.ja nraszl n i Lrrzadzsri. gdzic indzrc'i

nicsklasyfikou ana

lnItz [)r'odukc.ia silnikris i turbin. z rt r laczctticnt
silniktiu lotniczych. sartxrchothrwvolt i

nr()t{)c vk l()w Vcll
(' l8 I)rotlukc.ja rrtaszr rt i urzitdzct't. gtlzic indzir'i

nicsklast likoq rttrit
)8122 I)rotlLrkr'ja sprzctLr i $rpostlcnia (l() napcdtt

Itt tlratrl iczrtcgtr i trrterrtttittt cu ttcgrr

lu $4



C 28 Produkcja maszyn i urz4dzei, gdzie indzie.j
niesklasvfikowana

28t32 Produkcja pozostalych pomp i sprg2arek

C 28 Produkcja maszyn i urz4dzeir, gdzie indziej
niesklasvtikowana

28t42 Produkc.ja pozostalych kurkow i zarvor6rv

C z8 Produkcja maszyn i uvqdzeh, gdzie indziej
niesklasvfikowana

28t52 Produkcja lozysk, kol zgbatych, przekladni
zqbatych i elementow naoedowvch

C 28 Produkcja masry-n i urzqdzeh, gdzie indziel
niesklasvfikowana

282t2 Produkcja piec6w, palenisk i palnik6w
piecowych

C 28 Produkcja maszyn i urzqdzeh, gdzie indziej
niesklasvtikowana

28222 Produkcja urz4dzeri d2wigowych i chrvytak6rv

L 28 Produkcja maszyn i wz4dzeh, gdzie indziej
niesklasvtikowana

28242 Produkcja nar4dzi rgcznych mechanicznych

C 28 Produkcja maszyn i urzqdzeh. gdzie indzie.i
niesklasvfikowana

28252 Produkcja przemyslowych urz4dzefr
chlodniczvch i rventvlacvinvch

C 28 Produkcja maszyn i urz4dzeh, gdzie indziej
niesklasvfikowana

28292 Produkcja pozostalych maszyn ogolnego
przeznaczenia, edzie indziei niesklasvfikowana

C 28 Produkcja maszyn i urzqdzei. gdzie indziej
niesklasvfikowana

28412 Produkcja maszyn do obmbki rnetalu

c 28 Produkcja maszyn i rrz4dzeh, gdzie indziej
niesklasylikowana

2849z, Produkcja pozostalych narzgdzi mechanicznych

C 28 Produkcja maszyn i wz1dzefi, gdzie indziei
niesklasvfikowana

28992 Produkcja pozostalych maszyn specjalnego
orzeznaczenia. edzie indziei niesklasvtikowana

C 28 Produkcja maszyn i urzqdzefi. gdzie indzie.j
niesklasvfikowana

28932 Produkcja maszyn stosowanych w przetw6rstwie
zywnoSci, t\.toniu i produkcii napoi6rv

C 28 Produkcja maszyn i vlz1dze{, gdzie indziej
niesklasvfikowana

28302 Produkcja rnaszyn dla rolnictrva i lednictua

Innowacylnego I rozwolowego przedsiebiorstw funkcionuiacyclr rv obszarze inteli,Ientnych specializacir uoieuodawa *arrniltsko-na podstawle
rnazunkiego
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