Zestawienie propozycji zmian
do projektu rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Symbol i nazwa

Lp grupowania

Propozycja zmiany

Resort

1.

W projekcje załącznika brakuje części opisowej
zawierającej zasady metodyczne, definicje
działalności oraz zasad klasyfikowania jednostek.

Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów

Wyjaśnienie: Zasady metodyczne, wyjaśnienia i
klucze powiązań pomiędzy PKD-2004 a PKD-2007
będą osobnymi publikacjami ogłoszonymi
obwieszczeniem Prezesa GUS.

2.

W części dot. wpływu regulacji na finanse
publiczne, wpływu na funkcjonowanie
przedsiębiorstw naleŜy podać koszty związane z
wprowadzeniem PKD.

Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów

GUS przewiduje, Ŝe część przedsiębiorstw dokona
zmiany symbol klasyfikacji działalności PKD przy
okazji wywiązywania się z innych zobowiązań
wobec organów administracji. Dla pozostałej części
podmiotów konieczne będzie ich przekodowanie.
Koszty przekodowania (zarówno dla podmiotów jak
i organów rejestrowych) będą uzaleŜnione od
przyjętych rozwiązań, nad którymi pracuje Zespół
Międzyresortowy.

3.

W części dot. konsultacji społecznych proszę
podać ich wyniki oraz listę konsultowanych
organizacji (wymienienie ich w rozdzielniku do
pisma przewodniego nie jest wystarczające).

Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów

W ramach konsultacji społecznych jedynie
Naczelna Izba Lekarska odpowiedziała na pismo
Prezesa GUS przekazujące projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) i zgłosiła swoje propozycje
odnośnie zmian w klasyfikacji.
W pozycjach 60, 63, 64 i 69 zawarte jest
stanowisko GUS odnośnie propozycji Naczelnej
Izby Lekarskiej.

Po uzupełnieniu powyŜszych danych naleŜy
ponownie skierować projekt do uzgodnień
międzyresortowych.

4.

Brak moŜliwości przedstawienia opinii prawnolegislacyjnej ze względu na nieogłoszenie aktu
unijnego

Rządowe Centrum
Legislacji

Stanowisko GUS
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5.

NaleŜałoby zmienić § 3 na:
−„Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem
1 marca 2007 r.”
a moŜe i później, ze względu na zapis w
uzasadnieniu rozporządzenia „...Ŝe nowa
klasyfikacja będzie mogła zacząć obowiązywać
najpóźniej w lutym 2007 r...”

Ministerstwo
Skarbu Państwa

Uwaga uwzględniona

6.

Decyzja o rozdzieleniu części właściwej klasyfikacji
i objaśnień nie jest rozwiązaniem odpowiednim. Z
powodu braku objaśnień i kluczy powiązań z
dotychczasową klasyfikacją nasuwają się
wątpliwości, gdzie będą klasyfikowane niektóre
rodzaje działalności.
Data 1.01.2007 r. wdroŜenia PKD jest niemoŜliwa
do zrealizowania w Krajowym Rejestrze Sądowym,
najbliŜsza data moŜliwa do akceptacji to
1.01.2008.
Niezbędne jest przyjęcie w rozporządzeniu
przepisów przejściowych dla obowiązywania
poprzedniej i nowej wersji PKD.

Ministerstwo
Finansów

Wyjaśnienie: Zasady metodyczne, wyjaśnienia i
klucze powiązań pomiędzy PKD-2004 a PKD-2007
będą osobnymi publikacjami ogłoszonymi
obwieszczeniem Prezesa GUS.

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Uwaga uwzględniona

8.

Propozycja rozwaŜenia wprowadzenia vacatio
legis, tak, aby wchodziło ono w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2008 r.

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Uwaga uwzględniona

9.

Propozycja rozwaŜenia wprowadzenia okresu
przejściowego dla obowiązywania poprzedniej i
nowej wersji PKD.

Narodowy Bank
Polski

Propozycja uwzględniona

10.

1.Brak podklasy, w której byłaby klasyfikowana
działalność osób, które świadczą tylko pracę.
2. Przy wpisywaniu w rejestrach podklas typu
działalność pomocnicza pozostała związana z
prowadzeniem działalności gospodarczej dodać
uszczegółowienie.

Wojewoda
Wielkopolski

Ad. 1 Propozycja klasyfikowania jednoosobowych
podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
jednego podmiotu w odpowiednich podklasach,
zgodnie z wykonywaną przez nie działalnością.
Ad. 2 Uwaga dot. zasad prowadzenia rejestrów.

7.
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11.

Niejednolite definicje handlu detalicznego i
hurtowego (PKD, akty prawne)

Wojewoda
Zachodniopomorski

Wyjaśnienie: Dla potrzeb klasyfikowania wg PKD
obowiązują definicje zawarte, zarówno w zasadach
metodycznych PKD jak i w wyjaśnieniach, które
będą wydane jako osobne publikacje
obwieszczeniem Prezesa GUS
W obecnie obowiązującym PKD definicje dot.
handlu umieszczone są równieŜ w zasadach
metodycznych punkty 75-89 oraz w części
„Wyjaśnienia” – sekcja G.

Propozycja zmiany nazwy na:
−Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Ministerstwo
Środowiska

Propozycja zmiany zostanie uwzględniona po
Państwa decyzji odnośnie jednolitego
nazewnictwa: „łowiectwo” czy „gospodarka
łowiecka”

Propozycja zmiany nazwy grupy, klasy i podklasy
na:
−Gospodarka łowiecka, hodowlana i pozyskiwanie
zwierząt łownych, włączając działalność
usługową

Ministerstwo
Środowiska

Propozycja zmiany zostanie uwzględniona po
Państwa decyzji odnośnie nazewnictwa: czy
„łowiectwo” czy „gospodarka łowiecka”

Propozycja dodania podklasy 03.13.Z Działalność
usługowa związana z rybołówstwem

Wojewoda
Wielkopolski

Propozycja nieuwzględniona.
Działalność usługowa związana z rybołówstwem
mieści w zakresie podklas:
−03.11.Z - w przypadku wód morskich
−03.12.Z - w przypadku wód śródlądowych
Niniejszy zapis znajduje się w wyjaśnieniach do
PKD, które będą wydane jako osobna publikacja
obwieszczeniem Prezesa GUS.

Propozycja zmiany nazwy działu na:
−Produkcja wyrobów tekstylnych

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

12. Sekcja A
Rolnictwo, leśnictwo i
rybactwo

13. 01.7, 01.70, 01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie
zwierząt łownych,
włączając działalność
usługową

14. 03.1
Rybołówstwo

15. Dział 13
Produkcja wyrobów
włókienniczych
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16. 13.3, 13.30, 13.30.Z

Propozycja zmiany nazwy na:
−Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy na:
−Produkcja dzianin metraŜowych

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy na:
−Produkcja odzieŜy, z wyłączeniem wyrobów
futrzarskich

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy na:
−Produkcja pozostałej odzieŜy i dodatków do
odzieŜy, gdzie indziej niesklasyfikowana

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja dodania klasy 18.15 Drukowanie map

Główny Geodeta
Kraju

Propozycja rozbicia klasy na:
20.59.A Produkcja bioetanolu
20.59.B Produkcja estrów metylowych kwasów
tłuszczowych
20.59.C Produkcja innych biokomponentów
20.59.D Produkcja pozostałych wyrobów
chemicznych

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja nieuwzględniona.
Do poziomu klas (poziom unijny) nie moŜna
zmieniać struktury klasyfikacji. Drukowanie map
mieści się w zakresie podklasy 18.12.Z
Drukowanie pozostałe i będzie moŜliwe
wydzielenie takiego grupowania w klasyfikacji
wyrobów i usług.
Propozycja nieuwzględniona.
Produkcja etanolu i estrów zaproponowanych jako
rozbicie klasy 20.59 mieści się w zakresie podklasy
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych
chemikaliów organicznych.
Podział wg produktów do rozwaŜenia przy
tworzeniu PKWiU.

Wykończanie materiałów
włókienniczych

17. 13.41. 13.41.Z
Produkcja dzianin

18. 14.1
Produkcja odzieŜy, z
wyłączeniem odzieŜy ze
skór futerkowych i dzianej

19. 14.19, 14.19.Z
Produkcja pozostałej
odzieŜy i dodatków do
odzieŜy

20. Dział 18
Poligrafia i reprodukcja
zapisanych nośników
informacji

21. 20.59
Produkcja pozostałych
wyrobów chemicznych,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
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22. 29.10

Propozycja zmiany kolejności podklas
29.10.A na 29.10.B
29.10.B na 29.10.D
29.10.D na 29.10.E
29.10.E na 29.10.A

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja uwzględnienia działalności polegającej
na przesyłaniu paliw gazowych w systemie
sieciowym oraz magazynowaniu paliw gazowych w
instalacjach magazynowych.

Ministerstwo
Gospodarki

Wyjaśnienie: Przesyłanie paliw gazowych w
systemie sieciowym mieści się w grupowaniu
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie
sieciowym.
Składowanie surowców (na pewien czas) np. w
górotworze podziemnym mieści się w sekcji B
Górnictwo i wydobywanie, w przypadku gazu jest
to podklasa 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
natomiast magazynowanie klasyfikowane jest w
sekcji H Transport i gospodarka magazynowa.

Propozycja, aby nazwa została ujednolicona z

Wojewoda
Zachodniopomorski

Propozycja nieuwzględniona.
Nazwa zgodna z klasyfikacją NACE. Podklasa
41.10.Z dotyczy realizacji projektów budowlanych
na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu
przygotowania lub budowy budynków do sprzedaŜy
– bez własnego wykonawstwa robót budowlanych,
a podklasa 41.20.Z obejmuje budowę kompletnych
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na
własny rachunek lub na zlecenie.

Główny Inspektor
Nadzoru
Budowlanego

Propozycja uwzględniona

Produkcja pojazdów
samochodowych

23. 35.2
Wytwarzanie paliw
gazowych; dystrybucja i
handel paliwami gazowymi
w systemie sieciowym

24. 41.10.Z
Realizacja projektów
budowlanych na rachunek
własny

25. 42.21, 42.21.Z
Roboty związane z budową
rurociągów

nazwą podklasy 41.20.Z i powinna brzmieć:
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków na własny rachunek mieszkalnych i
niemieszkalnych

Propozycja zmiany nazwy na:
−Roboty związane z budową rurociągów i sieci
rozdzielczych
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26. 43.2

Nie zostały uwzględnione instalacje gazowe

Wojewoda
Lubelski

Wyjaśnienie: Instalacje gazowe mieszczą się w
zakresie podklasy 43.22.Z Wykonywanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i
klimatyzacyjnych
Informacja odnośnie instalacji gazowych
umieszczona jest w wyjaśnieniach do PKD, które
będą wydane jako osobna publikacja
obwieszczeniem Prezesa GUS.

Propozycja zmiany nazwy na:
−SprzedaŜ detaliczna wyrobów tekstylnych w
wyspecjalizowanych sklepach

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja skorygowania grupy o agroturystykę
lub nadanie tej formie turystyki i wypoczynku
odrębnej grupy (ze względu na klasyfikację
obiektów budowlanych i projektowanie prawa
miejscowego)

Wojewoda
Zachodniopomorski

Propozycja nieuwzględniona.
Agroturystyka mieści się w zakresie podklasy
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyki i pozostałe
miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Obiekty
budowlane klasyfikowane są zgodnie z Polską
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych

Propozycja wyodrębnienia 2 podklas:
- Działalność barów
- Działalność stołówek

Ministerstwo
Finansów

Propozycja nieuwzględniona.
Zdaniem GUS wyjaśnienia, które zostaną
opublikowane Obwieszczeniem Prezesa GUS
będą wystarczające do identyfikacji tych
działalności (mieszczących się w róŜnych klasach),
bez konieczności wyodrębniania oddzielnych
podklas.

Wykonywanie instalacji
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i
pozostałych instalacji
budowlanych

27. 47.51, 47.51.Z
SprzedaŜ detaliczna wyrobów włókienniczych w wyspecjalizowanych sklepach

28. 55.9
Zakwaterowanie pozostałe

29. 56.30.Z
Podawanie napojów
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30. 59.12.Z

Brak wyjaśnień uniemoŜliwia ustosunkowanie się
co naleŜy rozumieć pod poszczególnymi pojęciami.
W kinematografii uŜywane jest pojecie
postprodukcji – które obejmuje m.in. działania
polegające na zmontowaniu nakręconego na
planie materiału, udźwiękowienia, dodaniu efektów
specjalnych i napisów, wykonywaniu kopii
wzorcowej.

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Wyjaśnienie: Podklasa 59.12.Z otrzyma brzmienie:
Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programów telewizyjnych
Podklasa ta obejmuje montaŜ filmowy,
wykonywanie napisów, napisów końcowych,
napisów kodowanych, grafiki komputerowej,
animację i efekty specjalne, wywoływanie i obróbkę
filmów oraz działalność laboratoriów filmowych i
laboratoriów specjalistycznych zajmujących się
filmami animowanymi.

Propozycja zmiany nazwy na:
−Działalność w zakresie telekomunikacji
bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej

Ministerstwo
Transportu

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy na:
−Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz
ubezpieczenia majątkowe

Komisja Nadzoru
Ubezpieczeń i
Funduszy
Emerytalnych
Komisja Nadzoru
Ubezpieczeń i
Funduszy
Emerytalnych

Propozycja nieuwzględniona.
Nazwa podklasy jest zgodna z unijna wersją
klasyfikacji działalności NACE, Rev. 2

Działalność poprodukcyjna
związana z filmami,
nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi

31. 61.20.Z
Działalność w zakresie
telekomunikacji
bezprzewodowej

32. 65.12.Z
Ubezpieczenia inne niŜ
ubezpieczenia na Ŝycie

33. 65.20.Z
Reasekuracja

Czy dotyczy zakładów ubezpieczeń prowadzących
wyłącznie działalność reasekuracyjną, czy teŜ
podmiotów prowadzących zarówno działalność
bezpośrednią, jak i reasekuracyjną

Resort
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Wyjaśnienie: Podklasa 65.20.Z obejmuje
ponoszenie całego lub częściowego ryzyka
związanego z polisami ubezpieczeniowymi
wydawanymi przez innych ubezpieczycieli, bez
względu na to czy dana jednostka zajmuje się tylko
reasekuracją, czy równieŜ prowadzi działalność
związaną z ubezpieczeniami, czyli jednostki, które
prowadzą obie działalności sklasyfikowane są
według przewaŜającej działalności.
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34. 65.30.Z

Czy otwarte fundusze emerytalne mieszczą się w
zakresie tej podklasy

Komisja Nadzoru
Ubezpieczeń i
Funduszy
Emerytalnych

Czy nie naleŜałoby jako odrębnej klasy ująć
działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych
funduszy emerytalnych?

Komisja Nadzoru
Ubezpieczeń i
Funduszy
Emerytalnych

Propozycja zmiany nazwy na:
Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Propozycja zmiany nazwy na:
−Działalność zawodowa związana z obsługa rynku
nieruchomości

Ministerstwo
Budownictwa

Propozycja uwzględniona

Ministerstwo
Budownictwa

Propozycja uwzględniona w brzmieniu:
−Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości wykonywana na zlecenie

Fundusze emerytalne

35. 66.22.Z
Działalność agentów i
brokerów
ubezpieczeniowych

36. Sekcja L, dział 68
Obsługa nieruchomości

37. 68.3
Obsługa nieruchomości na
zlecenie
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Wyjaśnienie: Otwarte fundusze emerytalne
mieszczą się w zakresie podklasy 65.30.Z
Fundusze emerytalne, która obejmuje działalność
osób prawnych (np. funduszy) zajmujących się
zapewnieniem dochodów emerytalnych, wyłącznie
dla pracowników lub członków funduszu, fundusze
emerytalne z ustalonym z góry dochodem, jak
równieŜ fundusze indywidualne, gdzie wysokość
dochodu uzaleŜniona jest od wysokość składki,
działalność pracowniczych programów
emerytalnych i funduszy emerytalnych.
Propozycja nieuwzględniona
Podklasa 66.22.Z obejmuje działalność agentów i
brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedaŜą
oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis
ubezpieczeniowych.
Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, w
ramach której będą wykonywać prace zlecane przez
agentów czy brokerów ubezpieczeniowych, naleŜy
klasyfikować zgodnie z wykonywna przez nich pracą.
Zarówno agent, broker czy akwizytor świadczy usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia między zakładem
ubezpieczeniowym a ubezpieczającym.
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38. 68.32, 68.32.Z

W nazwie grupowań naleŜy zrezygnować ze
sformułowania „na zlecenie”, bowiem zarządzanie
nieruchomościami wykonywane jest na podstawie
róŜnych umów, nie zawsze jest to umowa zlecenie

Ministerstwo
Budownictwa

Propozycja nieuwzględniona.
Wyraz „zlecenie” uŜywany w nazwach grupowań
nie oznacza umowy-zlecenia. Oznacza, Ŝe
określone czynności świadczone są niezaleŜnie od
charakteru wykonawcy lub odbiorcy i niezaleŜnie
od tego czy zostały wykonane odpłatnie czy teŜ
nieodpłatnie, pod warunkiem, Ŝe zleceniodawca i
zleceniobiorca są róŜnymi podmiotami
gospodarczymi.

Propozycja zmiany nazwy na:
- Działalność firm centralnych i holdingów, z
wyłączeniem działalności holdingów finansowych

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona

Propozycja dodania nowych działów:
−Działalność geodezyjna i kartograficzna
−Działalność fotogrametryczna

Główny Geodeta
Kraju

Propozycja nieuwzględniona
Do poziomu klas (poziom unijny) nie moŜna
zmieniać struktury klasyfikacji.
Niniejsze działalności mieszczą się w zakresie
podklasy 71.12.Z. Działalność w zakresie inŜynierii
i związane z nią doradztwo techniczne

Propozycja zmiany nazwy na:
−Działalność w zakresie architektury i związane z
nią doradztwo

Wojewoda
Zachodniopomorski

Propozycja nieuwzględniona
Nie ma potrzeby rozszerzania nazwy podklasy, w
jej zakres wchodzi doradztwo w zakresie
architektury związane z projektowaniem
budowlanym oraz projektowaniem urbanistycznym
i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Propozycja umieszczenia w podklasie 84.13.Z
czynności polegających na wykonaniu badań i
analiz związanych z jakością Ŝywności i pasz oraz
badaniu zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa
po uboju.

Inspekcja
Weterynaryjna
- Główny
Lekarz
Weterynarii

Propozycja nieuwzględniona
W projekcje PKD usługi polegające na wykonaniu
badań i analiz związanych z jakością Ŝywności,
włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem
i mięsa po uboju oraz nadzór związany z produkcją
Ŝywności mieści się w zakresie podklasy 71.20.Z.

Zarządzenie
nieruchomościami na
zlecenie

39. 70.1, 70.10, 70.10.Z
Działalność firm
centralnych

40. Dział 71
Działalność w zakresie
architektury i inŜynierii;
badania i analizy
techniczne

41. 71.11, 71.11.Z
Działalność w zakresie
architektury

42. 71.20.Z
Badania i analizy
techniczne

Resort
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43. 73.12

Propozycja rozbicia klasy na:
73.12.A SprzedaŜ miejsca na reklamę w prasie
ewentualnie w mediach drukowanych,
73.12.B SprzedaŜ miejsca lub czasu na reklamę
w radio i telewizji
73.12.C SprzedaŜ miejsca lub czasu na reklamę
w Internecie
73.12.D SprzedaŜ miejsca lub czasu na
reklamę, pozostała

Ministerstwo
Gospodarki

Propozycja uwzględniona w brzmieniu:
73.12.A Reklama poprzez radio i telewizję
73.12.B Reklama prasowa
73.12.C Reklama poprzez media elektroniczne
(Internet)

Podklasa ta powinna obejmować jedynie
weterynaryjną działalność usługową świadczoną
przez lekarzy weterynarii prywatnej praktyki.
Osoby lub podmioty upowaŜnione do wykonywania
czynności urzędowych przez organ Inspekcji
Weterynaryjnej powinny występować w Sekcji O
„Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”, w
podklasie 84.13.Z „Kierowanie w zakresie
efektywności gospodarowania”. Ujęcie nadzoru
weterynaryjnego w zakresie podklasy 75.00.Z jest
nieprawidłowe.

Inspekcja
Weterynaryjna
- Główny
Lekarz
Weterynarii

Propozycja nieuwzględniona.
Podklasa 75.00.Z obejmuje opiekę zdrowotną dla
zwierząt oraz nadzór weterynaryjny nad
zwierzętami gospodarskimi i domowymi.
Działalności te są prowadzona przez lekarzy
weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w
prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w
formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach,
schroniskach dla psów lub innych miejscach.
Ponadto podklasa ta obejmuje działalność
asystentów weterynaryjnych i pozostałego
pomocniczego personelu weterynaryjnego,
działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą
działalność diagnostyczną dotyczącą zwierząt oraz
działalność pogotowia dla zwierząt.
Centralnym organem administracji rządowej jest
Główny Lekarz Weterynarii. Jego działalność
mieści się w zakresie podklasy 84.11.Z „Kierowanie
podstawowymi rodzajami działalności publicznej”

Propozycja zmiany nazwy sekcji na:
− Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca

Ministerstwo
Finansów

Propozycja uwzględniona.

Reklama poprzez środki
masowego przekazu

44. 75.00.Z
Działalność weterynaryjna

45. Sekcja N
Działalność w zakresie
usług administracyjnych i
działalność wspierająca

Resort

Stanowisko GUS
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46. Dział 78

Propozycja rozbicia działu na klasy:
−78.1 – bez zmian
−78.2 Działalność agencji doradztwa
personalnego
−78.3 Działalność agencji poradnictwa
zawodowego
−78.4 Działalność agencji pracy tymczasowej

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja nieuwzględniona
Do poziomu klas (poziom unijny) nie moŜna
zmieniać struktury klasyfikacji.
Ponadto:
−doradztwo i poradnictwo personalne mieści się w
zakresie grupy 70.2 Doradztwo związane z
zarządzaniem

Propozycja usunięcia wyrazu „tymczasowej” lub
wymienienia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wszystkich agencji wyszczególnionych w punktach
1-5.

Wojewoda
KujawskoPomorski

Propozycja nieuwzględniona
Podklasa ta obejmuje jedynie działalność w
zakresie dostarczania pracowników do firm
klientów na określony czas, w celu uzupełnienia
personelu klienta, przy czym osoby kierowane są
pracownikami jednostek świadczących pomoc
tymczasową.
W związku z tym, w jej zakres nie wchodzi
działalność agencji wymienionych w art. 18.1 w
punktach 1-4 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Agencje pośrednictwa
mieszczą się Działalność podklasie 78.10.Z
„Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników”, natomiast
poradnictwo i doradztwo w podklasie 70.21.Z
„Stosunki międzyludzkie (public relations) i
komunikacja”

Wymaga skonkretyzowania, poniewaŜ nie
określono tu rodzaju działalności, tj. czy jest
działalność handlowa, usługowa, budowlana,
produkcyjna.

Wojewoda
Mazowiecki

Nazwa podklasy jest zgodna z unijna wersją
klasyfikacji działalności NACE, Rev. 2 .
Wyjaśnienia do PKD, które zostaną wydane jako
odrębna publikacja komunikatem Prezesa GUS,
konkretyzują zakresy sekcji, działów, grup i
podklas.

Działalność związana z
zatrudnieniem

47. 78.20.Z
Działalność agencji
pośrednictwa pracy
tymczasowej

48. 82.9
Działalność komercyjna,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

Resort
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49. Dział 84

Propozycja wprowadzenia dodatkowej podklasy
84.14.Z – prowadzenie normalizacji krajowej

Polski Komitet
Normalizacyjny

Czy otwarte fundusze emerytalne mieszczą się w
zakresie tej grupy

Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych

51. 85.32

Propozycja wprowadzenia dodatkowej podklasy
85.32.C trzyletnie szkoły specjalne
przysposabiające do pracy dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Propozycja uwzględniona w brzmieniu:
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do
pracy
a w wyjaśnienia w brzmieniu:
Podklasa ta obejmuje:
−trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi

52. 85.4

Propozycja rozwaŜenia rozdzielenia na dwie grupy
szkół policealnych i wyŜszych.

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Propozycja nieuwzględniona.
Nie ma moŜliwości wydzielenia dla szkół
policealnych i szkół wyŜszych dwóch pojedynczych
grup, poniewaŜ struktura do poziomu klasy musi
być zgodna ze strukturą klasyfikacji unijnej NACE,
Rev.2. Podział taki został uwzględniony na
poziomie klasy.

Administracja publiczna i
obrona narodowa;
obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne

50. 84.3
Obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne

Szkoły policealne i wyŜsze

Resort

Stanowisko GUS
Propozycja nieuwzględniona.
Działalność PKN dot. prowadzenia normalizacji
krajowej mieści w zakresie podklasy 84.13.Z
„Kierowanie w zakresie efektywności
gospodarowania”
Wyjaśnienie: Otwarte fundusze emerytalne
mieszczą się w zakresie podklasy 65.30.Z
Fundusze emerytalne, która obejmuje działalność
osób prawnych (np. funduszy) zajmujących się
zapewnieniem dochodów emerytalnych, wyłącznie
dla pracowników lub członków funduszu, fundusze
emerytalne z ustalonym z góry dochodem, jak
równieŜ fundusze indywidualne, gdzie wysokość
dochodu uzaleŜniona jest od wysokość składki,
działalność pracowniczych programów
emerytalnych oraz działalność funduszy
emerytalnych.
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53. 85.5

Propozycja zmiany nazwy grupy na:
−Pozaszkolne formy edukacji

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy klas i podklas na:
−Pozaszkolne formy edukacji sportowej i zajęć
sportowo-rekreacyjnych

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy klas i podklas na:
−Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona

Propozycja zmiany nazwy klas i podklas na:
−Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i
pilotaŜu

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona

Propozycja wydzielenia 2 podklas:
−Pozaszkolne formy edukacji zawodowej
−Pozaszkolne formy edukacji z zakresu języków
obcych

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja częściowo uwzględniona w brzmieniu:
85.59 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
gdzie indziej niesklasyfikowane

Wymaga skonkretyzowania, poniewaŜ nie moŜna
odczytać przedmiotu wykonywanej działalności.

Wojewoda
Mazowiecki

Nazwa podklasy jest zgodna z unijna wersją
klasyfikacji działalności NACE, Rev. 2 .
Wyjaśnienia do PKD, które zostaną wydane jako
odrębna publikacja obwieszczeniem Prezesa GUS,
konkretyzują zakresy sekcji, działów, grup i
podklas.
Podklasa ta obejmuje usługi inne niŜ kształcenie,
które wspomagają procesy lub systemy edukacyjne
tj. doradztwo w zakresie edukacji, działalność w
zakresie oceniania poziomu wiedzy, działalność w
zakresie oceniania procesu edukacyjnego,
organizowanie programów wymiany studenckiej.

Pozostałe formy kształcenia

54. 85.51, 85.51.Z
Kursy i zajęcia sportowe i
rekreacyjne

55. 85.52, 85.52.Z
Kursy i zajęcia artystyczne

56. 85.53, 85.53.Z
Działalność szkół nauki
jazdy i pilotaŜu

57. 85.59
Pozostałe formy
kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane

58. 85.60.Z
Działalność usługowa
wspomagająca szkolnictwo

Resort
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59. Sekcja Q

Propozycja zmiany wyrazów „opieka społeczna” na
„pomoc społeczną”

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona.

Zapisy w niniejszej sekcji nie uwzględniają
obowiązujących w ochronie zdrowia ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej, o zawodach lekarza i
lekarza dentysty oraz o zawodach pielęgniarek i
połoŜnej.

Naczelna Izba
Lekarska

Klasyfikacja PKD jest umownie przyjętym
podziałem rodzajów działalności dot. podmiotów
gospodarczych słuŜącym głównie prowadzeniu
badań statystycznych. Pomimo, ze klasyfikacja
działalności niekiedy odwołuje się do zawodów nie
jest klasyfikacją zawodów. Dodatkowe wyjaśnienia
poniŜej.

Propozycja dodania podklasy
−Działalność publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, z wyłączeniem szpitali
w celu odróŜnienia działania publicznych
przychodni od praktyki lekarskiej i dentystycznej
wykonywanej prywatnie.

Wojewoda
Wielkopolski

Do poziomu klas (poziom unijny) nie moŜna
zmieniać struktury klasyfikacji.
Zgodnie z zasadami budowy klasyfikacji PKD nie
ma znaczenia czy dana działalność wykonywana
jest przez publiczne czy niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej. Istotne są wykonywane
czynności.

Propozycja zmiany nazwy działu 86 na:
−Działalność zakładów opieki społecznej
oraz propozycja wyodrębnienia grup w ramach
niniejszego działu:
−Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
−Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
i w ramach obu grup podklas:
−Szpitale
−Pozostała działalność
−Praktyka lekarska (brak propozycji rozbicia)
−Działalność ratownictwa medycznego
i w ramach tej grupy podklas:
−Szpitalne oddziały ratunkowe
−Zespoły ratownictwa medycznego
−Jednostki współpracujące z systemem
ratownictwa medycznego

Wojewoda Łódzki

Opieka zdrowotna i opieka
społeczna

60. Sekcja Q
Opieka zdrowotna i opieka
społeczna

61. Dział 86
Opieka zdrowotna

Resort
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62. 86.1, 86.10, 86.10.Z

Propozycja wyodrębnienia podklas:
−Szpitalnictwo psychiatryczne i odwykowe
−Szpitalnictwo psychiatryczne długoterminowe
(opiekuńcze)

Ministerstwo
Zdrowia

Brak uzasadnienia dla zaproponowanych podklas
nie daje podstaw do tak szczegółowego
wydzielenia szpitali psychiatrycznych.
Z zasad metodycznych PKD wynika, Ŝe na
zaklasyfikowanie danej działalności nie ma wpływu
to, Ŝe świadczenia zdrowotne udzielane w ramach
tego rodzaju działalności są odrębnie
kontraktowane przez NFZ.. Usługi klasyfikowane
są wg PKWiU, w związku z tym GUS proponuje
rozwaŜenie propozycji Ministerstwa przy
opracowywaniu tej klasyfikacji.

Propozycja wyodrębnienia grup:
−Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
−Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
i w ramach tych grup podklas:
−Szpitale
−Pozostała działalność

Wojewoda Łódzki

Wyjaśnienie: Zgodnie z zasadami metodycznymi
PKD nie ma znaczenia czy dana działalności
wykonywana jest przez publiczne czy niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej. Istotne są wykonywane
czynności.

Pojęcie „praktyka lekarska ogólna” nie występuje w
obowiązujących w Polsce przepisach i będzie
traktowana jako praktyka lekarza nieposiadającego
specjalizacji.

Naczelna Izba
Lekarska

Wyjaśnienie:
Podklasa ta obejmuje konsultacje, diagnostykę i
leczenie przez lekarzy medycyny ogólnej, tj.
lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy domowych.

Czy zapis o działalności ambulansów
wypadkowych, pogotowia ratunkowego i
ratownictwa medycznego dotyczy tylko karetek
czyli transportu, czy równieŜ dotyczy działalności
pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego
co oznaczałoby, Ŝe obejmuje szpitalne oddziały
ratunkowe.
Wyodrębnić odpowiednie grupowania dla:
- szpitalnych oddziałów ratunkowych,
- zespołów ratownictwa medycznego,
- jednostki współpracujące z systemem
ratownictwa medycznego

Naczelna Izba
Lekarska

Wyjaśnienie:
Podklasa obejmuje działalności tylko w zakresie
transportu chorych, włącznie z transportem
samolotowym.
Leczenie chorych mieści się w zakresie grup 86.1
i 86.2

Wojewoda Łódzki

Propozycja nieuwzględniona – wyjaśnienie jw.

Działalność szpitali

63. 86.21.Z
Praktyka lekarska ogólna

64. 86.90.B
Działalność ambulansów
wypadkowych, pogotowia
ratunkowego i ratownictwa
medycznego

Resort
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65. Dział 87 i 88

Projekt PKD (poziom grup i klas) w zakresie
pomocy społecznej nie koresponduje z ustawą o
pomocy społecznej

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja zmiany nazwy grupy, klasy i podklasy
na:
−Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Ministerstwo
Zdrowia

Niezrozumiałe jest połączenie pomocy społecznej
z zakwaterowaniem dla osób upośledzonych
umysłowo z osobami naduŜywającymi środków
odurzających. Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób upośledzonych
powinna być włączona do podklasy 87.30.Z Pomoc
społeczna z zakwaterowaniem dla osób starych i
niepełnosprawnych.

Wojewoda Łódzki

Uwzględniona została propozycja Ministerstwa
Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej

Propozycja zmiany wyraŜenia „osoby upośledzone
umysłowo’’ na „osoby z zaburzeniami
psychicznymi”

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona.

Propozycja zmiany wyraŜenia; „osoby stare” na
„osoby w podeszłym wieku”

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona.

Propozycja zmiany wyraŜenia; „osoby stare” na
„osoby w podeszłym wieku”

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja uwzględniona.

Pomoc społeczna z /bez
zakwaterowania

66. 87.2, 87.20, 87.20.Z
Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
upośledzonych umysłowo
lub naduŜywających
środków uzaleŜniających

67. 87.3, 87.30, 87.30.Z
Pomoc społeczna z
zakwaterowaniem dla osób
starych i
niepełnosprawnych

68. 88.1, 88.10, 88.10.Z
Pomoc społeczna bez
zakwaterowaniem dla osób
starych i
niepełnosprawnych

Resort

Stanowisko GUS
Brak szczegółowych informacji dot. braku spójności
pomiędzy projektem PKD a ustawą w zakresie
pomocy społecznej. Jedynie Ŝłobki, które są
wymienione w ustawie o zakładach opieki
zdrowotnej, w klasyfikacji są umieszczone w
pomocy społecznej. Klasyfikacja PKD musi być
spójna z klasyfikacją UE, na której jest oparta
Propozycja uwzględniona.
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69. 88.91.Z

Budzi wątpliwości ujęcie Ŝłobków w pomocy
społecznej ze względu na fakt, Ŝe zgodnie z
klasyfikacją budŜetową nie są realizowane w
pomocy społecznej
śłobki są zakładami opieki zdrowotnej i nie
powinny znajdować się w pomocy społecznej

Ministerstwo Pracy
i Polityki
Społecznej

Propozycja wyodrębnienia podklasy:
−Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Ministerstwo
Zdrowia

Propozycja rozwinięcia krajowego:
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalności archiwów
91.01.C Działalność usługowa związana z
przechowywaniem i obsługą zbiorów
informacji i dokumentów
91.01.D Konserwacja zbiorów dokumentów

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Propozycja dodania podklasy:
−Działalność usługowa związana z działalnością
bibliotek i muzeów
dot. działalności osób, które, np. zajmują się
przygotowywaniem dokumentów do archiwizacji,
ale nie przechowują dokumentów.

Wojewoda
Wielkopolski

jw.

Propozycja dodania podklasy:
−Pośrednictwo w działalności związanej z grami
losowymi i zakładami wzajemnymi
co odróŜniłoby tę działalność od bezpośredniej
działalności związanej z grami i zakładami
wzajemnymi (osoby fizyczne mogą realizować
jedynie pewien zakres działalności związanych z
grami losowymi i zakładami wzajemnymi)

Wojewoda
Wielkopolski

Wyjaśnienie: Forma prawna, w ramach której
działają podmioty gospodarcze, nie ma wpływu na
rodzaj działalności klasyfikowanej zgodnie z
klasyfikacją PKD

śłobki

70. 88.99
Pomoc społeczna bez
zakwaterowania pozostała,
gdzie indziej
niesklasyfikowana

71. 91.01.Z
Działalność bibliotek i
archiwów

72. Dział 92
Działalność związana z
grami losowymi i zakładami
wzajemnymi

Resort

Naczelna Izba
Lekarska

Stanowisko GUS
Wyjaśnienie:
Do poziomu klas (poziom unijny) nie moŜna
zmieniać struktury klasyfikacji.
Opieka dzienna nad dziećmi mieści się w zakresie
tej podklasy i nie moŜna jej przenieść do opieki
zdrowotnej pomimo, Ŝe ustawa tak określa.
Zdaniem GUS propozycja dotyczy wyodrębnienia
rodzaju usług a nie działalności. Usługi
klasyfikowane są wg PKWiU, w związku z tym
GUS proponuje rozwaŜenie propozycji
Ministerstwa przy opracowywaniu tej klasyfikacji.
.
GUS proponuje podział taki jaki funkcjonuje w
obecnie obowiązującym PKD, tj.
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalności archiwów
a działalność usługowa i konserwacja zbiorów
(jeśliby występowała) mieściłaby się w ww.
podklasach.
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Symbol i nazwa

Lp grupowania

Propozycja zmiany

73. 96.09.Z

Wymaga skonkretyzowania, poniewaŜ podklasa
obejmuje szereg podmiotów działalności
gospodarczej, co uniemoŜliwia prawidłowe
określenie przez przedsiębiorcę podmiotu
działalności

Działalność usługowa
pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Resort
Wojewoda
Mazowiecki

Stanowisko GUS
Nazwa podklasy jest zgodna z unijna wersją
klasyfikacji działalności NACE, Rev. 2 .
Wyjaśnienia do PKD, które zostaną wydane jako
odrębna publikacja komunikatem Prezesa GUS,
konkretyzują zakresy sekcji, działów, grup i
podklas.
Podklasa 96.09.Z obejmuje:
− działalność astrologiczną i spirytystyczną,
− działalność
biur
towarzyskich,
biur
matrymonialnych,
− działalność usługowa związana z opieką nad
zwierzętami domowymi w zakresie wyŜywienia,
pilnowania i tresury,
− działalność organizacji badających genealogię,
− działalność salonów tatuaŜu i piercingu,
− usługi czyścibutów, portierów, pracowników
obsługi parkingów, itp.,
− działalność samoobsługowych maszyn na
monety, takich jak: automaty fotograficzne,
wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi,
szafki na monety, itp.
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