
 

 

 

 

 
 

„Kompetencje z języka angielskiego szansą dla 
pracowników z branży motoryzacyjnej” 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie 

„Kompetencje z języka angielskiego szansą dla pracowników z branży motoryzacyjnej” 

finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO 

BRANŻY MOTORYZACYJNEJ. 

 

Grupa/ 

klasa/ 

podklasa 

Nazwa grupowania Opis dodatkowy 

22.11 Produkcja pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

22.11.Z Produkcja opon i dętek z 

gumy; bieżnikowanie i 

regenerowanie opon z 

gumy 

 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję opon gumowych dla pojazdów 

samochodowych, sprzętu, maszyn jezdnych, 

samolotów, zabawek, mebli i pozostałych 

zastosowań, takich jak: 

• opony pneumatyczne, 

• opony pełne i amortyzatory, 

• produkcję dętek, 

• produkcję wymienialnych bieżników do opon, 

taśm i pasów do bieżnikowania opon, osłon 

zabezpieczających przed chlapaniem itp., 

• regenerację i bieżnikowanie opon. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji materiałów do naprawy ogumienia, 

sklasyfikowanej w 22.19.Z, 

• naprawy przebitego ogumienia, dopasowywania 

lub wymiany,sklasyfikowanej w 45.20.Z. 

29.10 Produkcja pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 
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29.10.A 29.10.A Produkcja silników 

do pojazdów 

samochodowych (z 

wyłączeniem motocykli) 

oraz do ciągników 

rolniczych 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję silników do pojazdów samochodowych 

(z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników 

rolniczych, 

• przebudowę fabryczną silników do pojazdów 

samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz 

do ciągników rolniczych. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji silników elektrycznych (z wyłączeniem 

silników rozruchowych), sklasyfikowanej w 

27.11.Z, 

• produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i 

gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z, 

• produkcji silników do motocykli, sklasyfikowanej 

w 30.91.Z. 

29.10.B Produkcja samochodów 

osobowych 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję samochodów osobowych z silnikiem z 

zapłonem iskrowym, 

• produkcję samochodów osobowych z silnikiem z 

zapłonem samoczynnym, 

• produkcję samochodów osobowych z silnikiem 

zasilanym gazem: LPG, CNG, 

• produkcję samochodów osobowych z napędem 

hybrydowym, 

• produkcję samochodów osobowych z napędem 

elektrycznym, 

• produkcję samochodów osobowych z silnikiem 

zasilanym biopaliwami, 

• produkcję pozostałych samochodów osobowych 

do przewozu osób, 

• produkcję podwozi do samochodów osobowych. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji sprzętu oświetleniowego do 

samochodów osobowych,sklasyfikowanej w 

27.40.Z, 

• produkcji nadwozi do samochodów osobowych, 

sklasyfikowanej w 29.20.Z, 

• produkcji wyposażenia elektrycznego do 

samochodów osobowych,sklasyfikowanej w 

29.31.Z, 

• produkcji części i akcesoriów do samochodów 

osobowych,sklasyfikowanej w 29.32.Z, 

• konserwacji, naprawy i przebudowy samochodów 

osobowych,sklasyfikowanych w 45.20.Z. 

29.10.C Produkcja autobusów Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów, 
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• produkcję podwozi do autobusów. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji sprzętu oświetleniowego do 

autobusów, sklasyfikowanej w 27.40.Z, 

• produkcji nadwozi do autobusów, 

sklasyfikowanej w 29.20.Z, 

• produkcji wyposażenia elektrycznego do 

autobusów, sklasyfikowanej w 29.31.Z, 

• produkcji części i akcesoriów do autobusów, 

sklasyfikowanej w 29.32.Z, 

• konserwacji, naprawy i przebudowy autobusów, 

sklasyfikowanych w 45.20.Z. 

29.10.D Produkcja pojazdów 

samochodowych 

przeznaczonych do 

przewozu towarów 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję pojazdów samochodowych 

przeznaczonych do przewozu towarów,takich jak 

samochody: 

• dostawcze, ciężarowe, ciągniki przystosowane do 

poruszania się po wszystkich typach dróg z 

możliwością dołączania naczep, samowyładowcze 

przystosowane do wszystkich typów dróg itp., 

• produkcję podwozi do ww. pojazdów 

samochodowych. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji sprzętu oświetleniowego do ww. 

pojazdów samochodowych,sklasyfikowanej w 

27.40.Z, 

• produkcji nadwozi do ww. pojazdów 

samochodowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z, 

• produkcji wyposażenia elektrycznego do ww. 

pojazdów samochodowych,sklasyfikowanej w 

29.31.Z, 

• produkcji części i akcesoriów do ww. pojazdów 

samochodowych,sklasyfikowanej w 29.32.Z, 

• konserwacji, napraw i przebudowy ww. pojazdów 

samochodowych,sklasyfikowanych w 45.20.Z. 

29.10.E Produkcja pozostałych 

pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję pojazdów terenowych, gokartów i 

podobnych pojazdów,włączając samochody 

wyścigowe, 

• produkcję pozostałych pojazdów 

samochodowych, takich jak: 

• pojazdy śnieżne, wózki golfowe, pojazdy-amfibie, 

• samochody pożarnicze, śmieciarki, bibliobusy, 

pojazdy opancerzone,specjalne samochody do 

przewozu kosztowności, pieniędzy itp., 

• betoniarki samochodowe, 
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• samochody przeznaczone do pracy poza drogami 

publicznymi oraz do celów specjalnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

• produkcję podwozi do ww. pojazdów 

samochodowych. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji ciągników rolniczych, sklasyfikowanej w 

28.30.Z, 

• produkcji ciągników stosowanych w 

budownictwie lub górnictwie,sklasyfikowanej w 

28.92.Z, 

• produkcji wywrotek terenowych, sklasyfikowanej 

w 28.92.Z, 

• produkcji części i akcesoriów do ww. pozostałych 

pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 

29.32.Z, 

• produkcji czołgów i pozostałych wojskowych 

wozów bojowych,sklasyfikowanej w 30.40.Z, 

• produkcji motocykli, sklasyfikowanej w 30.91.Z, 

• produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, 

sklasyfikowanej w 30.99.Z, 

• konserwacji, naprawy i przebudowy ww. 

pozostałych pojazdów samochodowych, 

sklasyfikowanych w 45.20.Z. 

29.2 Produkcja nadwozi do 
pojazdów silnikowych; 
produkcja przyczep i 
naczep 

 

29.20 Produkcja nadwozi do 
pojazdów silnikowych; 
produkcja przyczep i 
naczep 

 

29.20.Z  Produkcja nadwozi do 

pojazdów silnikowych; 

produkcja przyczep i 

naczep 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, 

włączając kabiny do tych pojazdów, 

• produkcję wyposażenia dla pojazdów 

silnikowych, przyczep i naczep, 

• produkcję przyczep i naczep, takich jak: 

• cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu 

mebli itp., 

• przyczepy kempingowe itp., 

• produkcję pojemników i kontenerów 

przystosowanych do przewozu jednym lub więcej 

środkami transportu. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji przyczep i naczep specjalnie 
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zaprojektowanych do wykorzystywania w 

rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.30.Z, 

• produkcji części i akcesoriów do nadwozi 

pojazdów silnikowych,sklasyfikowanej w 29.32.Z, 

• produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, 

sklasyfikowanej w 30.99.Z. 

29.3  Produkcja części i 
akcesoriów do pojazdów 
silnikowych 

 

29.31  Produkcja wyposażenia 
elektrycznego i 
elektronicznego do 
pojazdów silnikowych 

 

29.31.Z  Produkcja wyposażenia 

elektrycznego i 

elektronicznego do 

pojazdów silnikowych 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję wyposażenia elektrycznego do 

pojazdów silnikowych, takiego,jak: prądnice, 

alternatory, świece zapłonowe, zespoły 

przewodów do układu zapłonowego, elektryczne 

systemy otwierania okien i drzwi,wycieraczki do 

szyb oraz nadmuch elektryczny zapobiegający 

oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły 

wskaźników do tablicy rozdzielczej,regulatory 

napięcia prądu itp., 

• produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji akumulatorów do pojazdów, 

sklasyfikowanej w 27.20.Z, 

• produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów 

silnikowych,sklasyfikowanej w 27.40.Z, 

• produkcji pomp do pojazdów silnikowych i 

silników, sklasyfikowanej w 28.13.Z. 

29.32  Produkcja pozostałych 
części i akcesoriów do 
pojazdów silnikowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

29.32.Z  Produkcja pozostałych 

części i akcesoriów do 

pojazdów silnikowych, z 

wyłączeniem motocykli 

Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję różnorodnych części i akcesoriów do 

pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), 

takich jak: 

• hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, 

amortyzatory, chłodnice,tłumiki, rury 

wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, 

kolumny i przekładnie do układu kierowniczego, 

• produkcję części i akcesoriów do nadwozi 

pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), 

takich jak: 

• pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, 

drzwi, zderzaki, 
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• produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z 

wyłączeniem motocykli. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji opon, sklasyfikowanej w 22.11.Z, 

• produkcji węży, pasków i pozostałych wyrobów z 

gumy, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 

• produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i 

gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z, 

• konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów 

silnikowych,sklasyfikowanych w 45.20.Z. 

30.9  Produkcja sprzętu 
transportowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

 

30.91  Produkcja motocykli  

30.91.Z  Produkcja motocykli Podklasa ta obejmuje: 

• produkcję motocykli, motorynek i rowerów 

posiadających silnik pomocniczy, 

• produkcję silników do motocykli, 

• produkcję przyczep motocyklowych bocznych, 

• produkcję części i akcesoriów do motocykli. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• produkcji wyposażenia elektrycznego i 

elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanej w 

29.31.Z, 

• konserwacji i naprawy motocykli, 

sklasyfikowanych w 45.40.Z. 

45.1  Sprzedaż hurtowa i 
detaliczna pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.11  Sprzedaż hurtowa i 
detaliczna samochodów 
osobowych i furgonetek 

 

45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i 

detaliczna samochodów 

osobowych i furgonetek 

Podklasa ta obejmuje: 

• sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów 

samochodowych, nowych i używanych: 

• samochodów osobowych, włączając 

wyspecjalizowane samochody takie 

jak:ambulanse i mikrobusy itp. (<= 3,5 t.), 

• sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów 

terenowych (<= 3,5 t). 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• sprzedaży hurtowej i detalicznej części i 

akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach 
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grupy 45.3. 

45.19  Sprzedaż hurtowa i 
detaliczna pozostałych 
pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i 

detaliczna pozostałych 

pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli 

Podklasa ta obejmuje: 

• sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów 

samochodowych, nowych i używanych: 

• samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, 

• samochodów kempingowych, przyczep 

turystycznych i pozostałych pojazdów 

turystycznych, 

• sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów 

terenowych (> 3,5 t). 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• sprzedaży hurtowej i detalicznej części i 

akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach 

grupy 45.3. 

45.2  Konserwacja i naprawa 
pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.20  Konserwacja i naprawa 
pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.20.Z  Konserwacja i naprawa 

pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli 

Podklasa ta obejmuje: 

naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów 

samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak: 

• naprawy mechaniczne, 

• naprawy elektryczne, 

• naprawy elektronicznych systemów 

wtryskowych, 

• przeglądy, 

• naprawy nadwozia, 

• naprawy części, 

• mycie, polerowanie itp., 

• lakierowanie i malowanie, 

• naprawy szyb i okien, 

• naprawy siedzeń samochodowych, 

• naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana, 

• wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w 

pojazdach samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli, 

• instalowanie części i akcesoriów w pojazdach 
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samochodowych (niebędące częścią procesu 

produkcji), z wyłączeniem motocykli. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• bieżnikowania i regeneracji opon, 

sklasyfikowanego w 22.11.Z, 

• konserwacji i naprawy motocykli, 

sklasyfikowanych w 45.40.Z, 

• wykonywania badań silników, pojazdów 

samochodowych itp., sklasyfikowanego w 

71.20.B. 

45.3  Sprzedaż hurtowa i 
detaliczna części i 
akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.31  Sprzedaż hurtowa części i 
akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i 
akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.32  Sprzedaż detaliczna części i 
akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 

45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i 

akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów 

silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w 

47.30.Z. 

45.4  Sprzedaż hurtowa i 
detaliczna motocykli, ich 
naprawa i konserwacja 
oraz sprzedaż hurtowa i 
detaliczna części i 
akcesoriów do nich 

 

45.40  Sprzedaż hurtowa i 
detaliczna motocykli, ich 
naprawa i konserwacja 
oraz sprzedaż hurtowa i 
detaliczna części i 
akcesoriów do nich 

 

45.40.Z  Sprzedaż hurtowa i 

detaliczna motocykli, ich 

naprawa i konserwacja 

oraz sprzedaż hurtowa i 

detaliczna części i 

Podklasa ta obejmuje: 

• sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, 

włączając motorowery, 

• sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów 

do motocykli,włączając sprzedaż komisową i 



 

 

 

 

 
 

„Kompetencje z języka angielskiego szansą dla 
pracowników z branży motoryzacyjnej” 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

akcesoriów do nich wysyłkową, 

• naprawę i konserwację motocykli. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

• wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z. 

 


