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ICT
skladowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji
Klasa

Nazwa grupowania

Opis - wyjaśnienia PKD 2007. Klasa obejmuje:

26.11/07 Produkcja elementów elektronicznych

produkcję półprzewodników i pozostałych elementów elektronicznych,
takich jak:
− kondensatory elektroniczne,
− rezystory elektroniczne,
− mikroprocesory,
− lampy elektronowe,
− złączki elektroniczne,
− puste płytki obwodów drukowanych,
− układy scalone (analogowe, cyfrowe, hybrydowe),
− diody, tranzystory i podobne elementy,
− induktory elektroniczne (np. dławiki, cewki, transformatory),
− kryształy elektroniczne i zestawy kryształów,
− solenoidy, przełączniki, przetworniki dla zastosowań elektronicznych,
− kostki lub płytki do półprzewodników - wyroby gotowe lub półwyroby,
− elementy monitorów (plazmowych, polimerowych, ciekłokrystalicznych (LCD)),
− diody elektroluminescencyjne (LED),
− kable do drukarek, monitorów, do USB (uniwersalnych magistrali szeregowych), złącza
itp.

26.12/07 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

− produkcję zmontowanych płytek obwodów drukowanych,
− montaż obwodów drukowanych,
− produkcję kart interfejsu (np. dźwięk, obraz, sterowniki, sieć, modemy).
− produkcję komputerów biurkowych (desktopów),
− produkcję laptopów,
− produkcję komputerów dużej mocy (mainframe),
− produkcję komputerów kieszonkowych (np. notesów elektronicznych),
− produkcję napędów dysków magnetycznych, modułów pamięci typu „flash” i pozostałych
urządzeń pamięci,
− produkcję napędów dysków optycznych (np. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW),
− produkcję drukarek,
− produkcję monitorów komputerowych,
− produkcję klawiatur,
− produkcję wszelkiego rodzaju myszy, joysticków i manipulatorów kulowych (trackball),
− produkcję specjalistycznych terminali komputerowych,
− produkcję serwerów komputerowych,
− produkcję skanerów, włączając skanery kodu kreskowego,
− produkcję czytników kart inteligentnych,
− produkcję kasków do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
− produkcję projektorów komputerowych (projektorów wideo),
− produkcję terminali komputerowych, bankomatów (typu ATM), terminali kasowych (POS),
które działają na zasadach innych niż mechaniczne,
− produkcję wielofunkcyjnych urządzeń spełniających dwie lub więcej funkcji: drukowanie,
skanowanie, kopiowanie, faksowanie.

26.20/07 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30/07 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

− produkcję sprzętu przekaźnikowego dla centrali telefonicznych,
− produkcję telefonów bezprzewodowych,
− produkcję sprzętu dla prywatnych centrali (PAX) połączonych z publiczną siecią
telefoniczną,
− produkcję telefonów, faksów, włączając urządzenia typu automatyczne sekretarki
telefoniczne,
− produkcję urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych, takich jak pomosty, routery i
przejścia,
− produkcję anten nadawczych i odbiorczych,
− produkcję urządzeń dla telewizji kablowej,
− produkcję pagerów,
− produkcję telefonów komórkowych,
− produkcję przenośnych urządzeń komunikacyjnych,
− produkcję urządzeń dla rozgłośni radiowych i studiów telewizyjnych oraz urządzeń
nadawczych, włączając produkcję kamer telewizyjnych,
− produkcję modemów, sprzętu do przesyłania informacji,
− produkcję systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wysyłających sygnały
do stacji kontrolnej,
− produkcję radiowych i telewizyjnych nadajników przekaźnikowych,
− produkcję urządzeń komunikacyjnych działających na podczerwień (np. urządzeń zdalnie
sterowanych, pilotów).

26.40/07 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

− produkcję magnetowidów i podobnego sprzętu nagrywającego,
− produkcję odbiorników telewizyjnych,
− produkcję monitorów i ekranów telewizyjnych,
− produkcję urządzeń do nagrywania i kopiowania dźwięku,
− produkcję aparatury stereofonicznej,
− produkcję odbiorników radiowych,
− produkcję aparatury nagłaśniającej,
− produkcję kamer wideo użytku domowego,
− produkcję szaf grających,
− produkcję wzmacniaczy do instrumentów muzycznych i systemów nagłaśniających,
− produkcję mikrofonów,
− produkcję odtwarzaczy CD i DVD,
− produkcję sprzętu do karaoke,
− produkcję słuchawek (np. radiowych, stereofonicznych, komputerowych),
− produkcję konsoli do gier video.

26.80/07 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

produkcję niezapisanych:
− magnetycznych taśm i kaset służących do rejestrowania obrazu i dźwięku,
− dyskietek,
− nośników napędu dysków optycznych i twardych.
brak opisu
obejmuje sprzedaż hurtową:
− elektronicznych zaworów i lamp,
− urządzeń półprzewodnikowych,
− układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
− obwodów drukowanych,
− czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),
− wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

46.51/07 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52/07 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego

58.21/07 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29/07 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10/07 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych dla
wszystkich platform.
tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego
oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:
− systemów operacyjnych,
− programów użytkowych i pozostałych.
− 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.

Uwagi

61.20/07 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej

− 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.

61.30/07 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

− 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.

61.90/07 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

− 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:
• 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).

62.01/07 Działalność związana z oprogramowaniem

- pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie
oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.
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.

62.02/07 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

− planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy,
oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.
− zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych
należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.
pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i
komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:
− usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,
− instalowanie komputerów osobistych,
− instalowanie oprogramowania.
− 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.

62.03/07 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09/07 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych

63.11/07 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność

− 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.
72.19/07 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk
i technicznych
przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:
− nauk przyrodniczych,
− nauk technicznych,
− nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
− nauk rolniczych,
− międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.
72.20/07 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych

77.40/07 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
− nauk społecznych,
− nauk humanistycznych,
− międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.
działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych
produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich
właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję,
wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji
(franszyzy).
Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.
Klasa ta obejmuje:
− dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
− tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
• prawa do patentu,
• znaków handlowych, nazwy marek,
• prawa do badania i oceny minerałów,
• franszyzy.

85.42/07 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz
szkoły wyższe

- uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na poziomie studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra
inżyniera) lub równorzędny,
- studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), na które przyjmowani są kandydaci
posiadający tytuł magistra lub równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej
wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej
działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.
Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

95.11/07 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

naprawę i konserwację:
− komputerów stacjonarnych,
− komputerów przenośnych (laptopów),
− napędów dysków magnetycznych, dysków przenośnych i pozostałych układów pamięci,
− napędów dysków optycznych (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD- RW),
− drukarek,
− monitorów,
− klawiatury,
− akcesoriów typu mysz, joystick i manipulator kulkowy (trackball),
− wewnętrznych i zewnętrznych modemów komputerowych,
− wyspecjalizowanych terminali komputerowych,
− serwerów komputerowych,
− skanerów, włączając skanery kodów kreskowych,
− czytników kart magnetycznych (smart card),
− kasków (hełmów) do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
− rzutników komputerowych,
− terminali komputerowych typu: bankomat (ATM); terminale kasowe (POS), które nie są
obsługiwane mechanicznie,
− podręcznych komputerów typu „hand-help” (PDA).

95.12/07 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

naprawę i konserwację:
− telefonów bezprzewodowych,
− telefonów komórkowych,
− modemów (sprzętu transmisyjnego),
− faksów,
− urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. urządzeń trasujących, pomostów,
modemów),
− krótkofalówek, urządzeń nadawczo-odbiorczych,
− komercyjnych kamer telewizyjnych i kamer wideo.

w zakresie merytorycznym specjalizacji ICT

63.12/07 Działalność portali internetowych

