PKD 2007
Zespół Uzdrowisk Kłodzkie S.A. realizuje dwa podstawowe rodzaje działalności:

•
•

lecznictwo uzdrowiskowe,
produkcja zdrojowa.

Szczegółowym przedmiotem działalności Spółki, opisanym w Statucie Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.,
usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) jest:
Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych pozostałych wód
butelkowanych (PKD 11.07.Z)
Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z)
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)

7. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
8. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.1l.Z)
10. bieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
12. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
13. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
dpadami (PKD 39.00.Z)

14. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)
15. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)
16. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD
46.39.Z)

17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
18. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
19. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
21. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)

22. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.73.Z)

23. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.75.Z)

24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z)

25. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
26. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
27. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
28. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
29. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych / katering (PKD 56.21.Z)
30. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
31. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
32. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
33. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej (PKD 61.20.Z)

34. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)

35. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
36. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
37. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
38. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
39. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD
62.09.Z)

40. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD
63.11.Z)

41. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
42. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
43. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
44. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z)

46. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
47. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

49. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (PKD 77.40.Z)

50. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
51. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
79.90.C)

52. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
53. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
54. Bezpieczeństwo Państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z)
55. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
56. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
57. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
58. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
59. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)
60. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
61. Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)
62. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
63. Działalność pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)
64. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
65. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
66. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z)
67. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)
68. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
69. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)
70. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
71. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)
72. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
73. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)
74. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
75. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

Przedmiot działalności
PKD 2004
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. realizuje dwa podstawowe rodzaje działalności:

•

lecznictwo uzdrowiskowe,

•

produkcja zdrojowa.

Szczegółowym przedmiotem działalności Spółki, opisanym w Statucie "Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich"
S.A., usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:

1.
2.
3.
4.

Szpitalnictwo (PKD 85.11.Z),
Praktyka lekarska (PKD 85.12.Z),
Praktyka stomatologiczna (PKD 85.13.Z),
Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 85.14.D),

5. Działalność paramedyczna (PKD 85.14.A),
6. Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z)
7. Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 14.50.Z),
8. Hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
9. Hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
10. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
55.23.Z),

11. Restauracje (PKD 55.30.A),
12. Stołówki (PKD 55.51.Z),
13. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A),
14. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 51.34.B),
15. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z),
16. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z),
17. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
18. Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z),
19. Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),
20. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
21. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
22. Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
23. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
24. Działalność taksówek osobowych (PKD 60.22.Z),
25. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
26. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych przyrodniczych i technicznych (PKD
73.10.H),

27. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi (PKD 73.10.C),
28. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z),
29. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
30. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10.B),
31. Reklama (PKD 74.40.Z),
32. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 41.00.A),
33. Wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A),
34. Usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C),
35. Odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D),
36. Produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z),
37. Działalność geologiczno-poszukiwawcza (PKD 74.20.B),
38. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
39. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
40. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z),
41. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
42. Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.72.Z),
43. Obrona narodowa (PKD 75.22.Z),
44. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z),
45. Produkcja odpadów z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
46. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z).

