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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 stycznia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, stanowià-
cej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r.
Nr 143, poz. 918 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1047), wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

A. W cz´Êci „Schemat klasyfikacji”:

1) w sekcji B „Rybo∏ówstwo i rybactwo” w dziale 05
w grupie 05.0 w klasie 05.01 podklasa 05.01.Z „Ry-
bo∏ówstwo” otrzymuje brzmienie:

„05.01.A Rybo∏ówstwo w wodach przybrze˝nych
i Êródlàdowych

05.01.B Rybo∏ówstwo w wodach morskich

05.01.C Po∏owy pozosta∏ych organizmów”,

2) w sekcji D „Przetwórstwo przemys∏owe”:

— w podsekcji DB w dziale 17:

— w grupie 17.1:

— grupa otrzymuje brzmienie:

„17.1 Produkcja prz´dzy z w∏ókien tekstyl-
nych i nici”,

— w klasie 17.12 podklasa 17.12.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja prz´dzy we∏nianej zgrzebnej”,

— w klasie 17.13 podklasa 17.13.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja prz´dzy we∏nianej czesanko-
wej”,

— w klasie 17.15 podklasa 17.15.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja prz´dzy z jedwabiu oraz z w∏ó-
kien chemicznych”,

— w klasie 17.16 podklasa 17.16.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja nici do szycia”,

— w grupie 17.2:

— w klasie 17.22 podklasa 17.22.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja tkanin we∏nianych zgrzebnych”,



— w klasie 17.23 podklasa 17.23.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja tkanin we∏nianych czesanko-
wych”,

— w klasie 17.24 podklasa 17.24.Z otrzymuje
brzmienie:

„Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z w∏ó-
kien chemicznych”,

— w grupie 17.3 w klasie 17.30 podklasa
17.30.Z otrzymuje brzmienie:

„17.30.Z Wykoƒczanie materia∏ów w∏ókienni-
czych”,

— w grupie 17.7 w klasie 17.71 podklasa
17.71.Z otrzymuje brzmienie:

„17.71.Z Produkcja wyrobów poƒczoszni-
czych”,

— w grupie 17.7 w klasie 17.72 podklasa
17.72.Z otrzymuje brzmienie:

„17.72.Z Produkcja odzie˝y dzianej”,

— w podsekcji DE „Produkcja masy celulozowej,
papieru oraz wyrobów z papieru; dzia∏alnoÊç pu-
blikacyjna i poligraficzna”:

— tytu∏ podsekcji otrzymuje brzmienie:

„DE Produkcja masy w∏óknistej, papieru oraz
wyrobów z papieru; dzia∏alnoÊç publikacyjna
i poligraficzna”:

— w dziale 21:

— dzia∏ otrzymuje brzmienie:

„21 Produkcja masy w∏óknistej, papieru
oraz wyrobów z papieru”,

— grupa 21.1 otrzymuje brzmienie:

„21.1 Produkcja masy w∏óknistej, papie-
ru i tektury”,

— w klasie 21.11 podklasa 21.11.Z otrzy-
muje brzmienie:

„21.11.Z Produkcja masy w∏óknistej”,

3) w sekcji F „Budownictwo” w dziale 45 w grupie 45.2
w klasie 45.24 podklasa 45.24.Z „Budowa obiektów
in˝ynierii wodnej” otrzymuje brzmienie:

„45.24.A Budowa portów morskich

45.24.B Budowa pozosta∏ych obiektów in˝ynierii
wodnej”,

4) w sekcji I „Transport, gospodarka magazynowa
i ∏àcznoÊç”:

— w dziale 61 w grupie 61.1 w klasie 61.10 podkla-
sa 61.10.Z „Morski i przybrze˝ny transport wod-
ny” otrzymuje brzmienie:

„61.10.A Transport morski

61.10.B Przybrze˝ny transport wodny”,

— w dziale 63:

— w grupie 63.1 w klasie 63.11 podklasa
63.11.Z „Prze∏adunek towarów” otrzymuje
brzmienie:

„63.11.A Prze∏adunek towarów w portach
morskich

63.11.B Prze∏adunek towarów w portach
Êródlàdowych

63.11.C Prze∏adunek towarów w pozosta∏ych
punktach prze∏adunkowych”,

— w grupie 63.1 w klasie 63.12 podklasa
63.12.Z „Magazynowanie i przechowywanie
towarów” otrzymuje brzmienie:

„63.12.A Magazynowanie i przechowywanie
towarów w portach morskich

63.12.B Magazynowanie i przechowywanie
towarów w portach Êródlàdowych

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie
towarów w pozosta∏ych sk∏adowi-
skach”,

— w grupie 63.2 w klasie 63.22 podklasa
63.22.A „Dzia∏alnoÊç portów wodnych” otrzy-
muje brzmienie: „63.22.A Dzia∏alnoÊç portów
morskich i Êródlàdowych”,

— w grupie 63.4:

— klasa 63.40 otrzymuje brzmienie:

„63.40 Dzia∏alnoÊç agencji transporto-
wych”,

— podklasa 63.40.Z otrzymuje brzmienie:

„63.40.A Dzia∏alnoÊç morskich agencji
transportowych

63.40.B Dzia∏alnoÊç Êródlàdowych wod-
nych agencji transportowych

63.40.C Dzia∏alnoÊç pozosta∏ych agencji
transportowych”,

5) w sekcji K „Obs∏uga nieruchomoÊci, wynajem, na-
uka i us∏ugi zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej” w dziale 74:

— w grupie 74.1 w klasie 74.14 podklasa
74.14.Z „Doradztwo w zakresie prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzàdzania”
otrzymuje brzmienie:

„74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzà-
dzania

74.14.B Zarzàdzanie i kierowanie w zakresie
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej”,

— w grupie 74.6 w klasie 74.60 podklasa
74.60.Z „Dzia∏alnoÊç detektywistyczna
i ochroniarska” otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏alnoÊç dochodzeniowo-detektywi-
styczna i ochroniarska”,
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6) w sekcji L „Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne”:

— tytu∏ sekcji otrzymuje brzmienie:

„L. Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne i po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne”,

— w dziale 75:

— dzia∏ otrzymuje brzmienie:

„75. Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiàzkowe ubezpieczenia spo-
∏eczne i powszechne ubezpieczenie
zdrowotne”,

— w grupie 75.2 w klasie 75.24 podklasa
75.24.Z otrzymuje brzmienie:

„Bezpieczeƒstwo paƒstwa, porzàdek i bezpie-
czeƒstwo publiczne”,

— grupa 75.3 otrzymuje brzmienie:

„75.3 Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏ecz-
ne i powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne”,

— klasa 75.30 otrzymuje brzmienie:

„75.30 Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏ecz-
ne i powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne”,

— podklasa 75.30.Z „Obowiàzkowe ubezpiecze-
nia spo∏eczne” otrzymuje brzmienie:

„75.30.A Obowiàzkowe ubezpieczenia spo-
∏eczne

75.30.B Powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne”,

7) w sekcji N „Ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna”
w dziale 85 w grupie 85.1 w klasie 85.14:

— podklasa 85.14.C otrzymuje brzmienie:

„85.14.C Dzia∏alnoÊç piel´gniarek i po∏o˝nych”,

— dodaje si´ podklas´ 85.14.D w brzmieniu:

„85.14.D Pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana
z ochronà zdrowia ludzkiego, gdzie in-
dziej nie sklasyfikowana”;

B. W cz´Êci „WyjaÊnienia”:

1) w podklasie 01.50.Z „Gospodarka ∏owiecka, ho-
dowla i pozyskiwanie zwierzàt ∏ownych, ∏àcznie
z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà” w opisie „Podklasa ta
nie obejmuje:” trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

„— polowania na wieloryby, sklasyfikowanego
w 05.01.B”,

2) podklasa 05.01.Z „Rybo∏ówstwo” otrzymuje
brzmienie:

„05.01.A Rybo∏ówstwo w wodach przybrze˝nych
i Êródlàdowych

Podklasa ta obejmuje:

— po∏owy ryb w wodach przybrze˝nych i Êródlàdo-
wych.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci gospodarstw rybackich i wyl´garni
ryb, sklasyfikowanej w 05.02.A,

— dzia∏alnoÊci us∏ugowej zwiàzanej z rybo∏ów-
stwem, sklasyfikowanej w 05.02.B,

— w´dkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego
w 92.72.Z

05.01.B Rybo∏ówstwo w wodach morskich

Podklasa ta obejmuje:

— po∏owy ryb na oceanach i morzach,

— wielorybnictwo,

— po∏owy ryb na oceanach i wodach morskich po-
∏àczone z przetwórstwem i konserwowaniem
(dzia∏alnoÊç statków rybackich prowadzàcych
jednoczeÊnie przetwórstwo).

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci gospodarstw rybackich i wyl´garni
ryb, sklasyfikowanej w 05.02.A,

— dzia∏alnoÊci us∏ugowej zwiàzanej z rybo∏ów-
stwem, sklasyfikowanej w 05.02.B,

— w´dkowania rekreacyjnego, sklasyfikowanego
w 92.72.Z,

— polowania na ssaki morskie (z wyjàtkiem wielo-
rybów), sklasyfikowanego w 01.50.Z,

— chowu i hodowli ryb morskich, sklasyfikowa-
nych w 05.02.A,

— przetwórstwa ryb na statkach zajmujàcych si´
wy∏àcznie przetwórstwem i przechowywaniem,
to jest na statkach nie prowadzàcych po∏owów
lub w fabrykach znajdujàcych si´ na làdzie, skla-
syfikowanego w 15.20.Z,

05.01.C Po∏owy pozosta∏ych organizmów

Podklasa ta obejmuje:

— po∏owy mi´czaków, skorupiaków i innych orga-
nizmów wodnych,

— pozyskiwanie (po∏awianie, wydobywanie) orga-
nizmów wodnych i produktów tych organi-
zmów: pere∏, korali, gàbek, muszli, wodorostów,

— po∏owy innych organizmów morskich ni˝ ryby
po∏àczone z przetwórstwem i konserwowaniem
(dzia∏alnoÊç statków rybackich prowadzàcych
jednoczeÊnie przetwórstwo).

Podklasa ta nie obejmuje:

— chowu i hodowli ˝ab, sklasyfikowanych
w 01.25.Z,

— chowu i hodowli skorupiaków, mi´czaków i in-
nych organizmów morskich, sklasyfikowanych
w 05.02.A,
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— przetwórstwa innych po∏awianych zwierzàt
morskich ni˝ ryby na statkach zajmujàcych si´
wy∏àcznie przetwórstwem i przechowywaniem,
to jest na statkach nie prowadzàcych po∏owów
lub w fabrykach znajdujàcych si´ na làdzie, skla-
syfikowanego w 15.20.Z”,

3) w podklasie 05.02.A „Dzia∏alnoÊç gospodarstw ry-
backich i wyl´garni ryb, z wyjàtkiem dzia∏alnoÊci
us∏ugowej” w opisie „Podklasa ta obejmuje:” do-
daje si´ piàte tiret w brzmieniu:

„— chów i hodowl´ ryb ozdobnych”,

4) w podklasie 17.11.Z „Produkcja prz´dzy bawe∏nia-
nej” w opisie „Podklasa ta obejmuje:”

— w pierwszym tiret wyraz „gr´plowanie” zast´-
puje si´ wyrazem „zgrzeblenie”,

— drugie tiret otrzymuje brzmienie:

„— produkcj´ prz´dzy bawe∏nianej, zarówno
w ca∏oÊci z bawe∏ny, jak i z udzia∏em w∏ókien
sztucznych lub syntetycznych, dla celów dzie-
wiarskich, tkackich itp.”,

5) w podklasie 17.12.Z „Produkcja prz´dzy we∏nianej”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.12.Z Produk-
cja prz´dzy we∏nianej zgrzebnej”,

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:”

— w pierwszym tiret wyraz „gr´plowanie” za-
st´puje si´ wyrazem „zgrzeblenie”,

— drugie tiret otrzymuje brzmienie:

„— wytwarzanie prz´dzy we∏nianej, zarówno
w ca∏oÊci z we∏ny, jak i z udzia∏em w∏ókien
sztucznych lub syntetycznych, dla celów dzie-
wiarskich, tkackich itp.”,

6) w podklasie 17.13.Z „Produkcja prz´dzy samodzia-
∏owej”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.13.Z Produk-
cja prz´dzy we∏nianej czesankowej”,

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:”
— w pierwszym tiret wyraz „samodzia∏owych”

zast´puje si´ wyrazem „we∏nianych”,
— w drugim tiret po wyrazach „jak i z” wyraz

„dodatkiem” zast´puje si´ wyrazem „udzia-
∏em”,

— w trzecim tiret wyraz w nawiasie „pó∏czesa-
nych” zast´puje si´ wyrazem w nawiasie
„pó∏czesankowych”,

7) w podklasie 17.14.Z „Produkcja prz´dzy lnianej”
w opisie „Podklasa ta obejmuje:”

— w drugim tiret wyraz „dodatkiem” zast´puje si´
wyrazem „udzia∏em”,

8) w podklasie 17.15.Z „Produkcja prz´dzy jedwabnej,
sztucznej i syntetycznej”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.15.Z Produk-
cja prz´dzy z jedwabiu oraz z w∏ókien chemicz-
nych”

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:”

— w drugim tiret wyraz „gr´plowanie” zast´pu-
je si´ wyrazem „zgrzeblenie”,

— trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

„— wytwarzanie prz´dzy z jedwabiu oraz
z udzia∏em w∏ókien sztucznych i syntetycz-
nych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.,”

— w czwartym tiret wyraz „sk∏adanie” zast´pu-
je si´ wyrazami „∏àczenie i” oraz skreÊla si´
wyrazy „i moczenie”,

9) w podklasie 17.16.Z „Produkcja nici krawieckich”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.16.Z Produk-
cja nici do szycia”,

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:”

— wyraz „krawieckich” zast´puje si´ wyrazami
„do szycia”,

— w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:”

— skreÊla si´ wyrazy „i szyde∏kowej”,

10) w podklasie 17.17.Z „Produkcja prz´dzy z w∏ókien
tekstylnych pozosta∏a” w opisie „Podklasa ta obej-
muje:” w pierwszym tiret wyraz „∏yko” zast´puje
si´ wyrazami „inne w∏ókna ∏ykowe,”

11) w podklasie 17.21.Z „Produkcja tkanin bawe∏nia-
nych”:

— opis „Podklasa ta obejmuje:” otrzymuje brzmie-
nie:

„Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ tkanin bawe∏nianych zarówno
w ca∏oÊci z bawe∏ny, jak i z udzia∏em w∏ó-
kien sztucznych i syntetycznych,

— produkcj´ innych tkanin bawe∏nianych,
tkanin z kordonku, tkanin niestrzy˝onych
na r´czniki, do produkcji imitacji skór futer-
kowych, gazy itp.”,

— w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:”

— trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

„— produkcji taÊm, sklasyfikowanej w 17.54.Z,”

— czwarte tiret otrzymuje brzmienie:

„— produkcji dzianin, sklasyfikowanej w
17.60.Z,”

12) w podklasie 17.22.Z „Produkcja tkanin we∏nianych”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.22.Z Produk-
cja tkanin we∏nianych zgrzebnych”

— opis „Podklasa ta obejmuje:” otrzymuje brzmie-
nie:

„Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ tkanin zarówno w ca∏oÊci z we∏-
ny jak i z udzia∏em w∏ókien sztucznych lub
syntetycznych.”,
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— w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:” trzecie ti-
ret otrzymuje brzmienie:

„— produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z”,

13) w podklasie 17.23.Z „Produkcja tkanin samodzia∏o-
wych”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.23.Z Produk-
cja tkanin we∏nianych czesankowych”,

— opis „Podklasa ta obejmuje:” otrzymuje brzmie-
nie:

„Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ tkanin we∏nianych czesanko-
wych w ca∏oÊci z we∏ny, jak i z udzia∏em
w∏ókien sztucznych lub syntetycznych.”,

— w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:” trzecie ti-
ret otrzymuje brzmienie:

„— produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z”,

14) w podklasie 17.24.Z „Produkcja tkanin jedwab-
nych”

— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.24.Z Produk-
cja tkanin z jedwabiu oraz z w∏ókien chemicz-
nych”,

— opis „Podklasa ta obejmuje:” otrzymuje brzmie-
nie:

„Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ tkanin z jedwabiu, jak i z udzia-
∏em w∏ókien sztucznych lub syntetycz-
nych.”,

15) w podklasie 17.25.Z „Produkcja tkanin pozosta-
∏ych” w opisie „Podklasa ta obejmuje:” pierwsze ti-
ret otrzymuje brzmienie:

„— produkcj´ tkanin z lnu, konopi, juty i innych
w∏ókien ∏ykowych i z prz´dzy specjalnej,”

16) w podklasie 17.30.Z „Wykaƒczanie materia∏ów
w∏ókienniczych”
— podklasa otrzymuje brzmienie: „17.30.Z Wykoƒ-

czanie materia∏ów w∏ókienniczych”,
— u˝yty wyraz „wykaƒczanie” w ró˝nych przypad-

kach zast´puje si´ wyrazem „wykoƒczanie”
w tych samych przypadkach,

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:” wyraz „wybie-
lania” zast´puje si´ wyrazem „bielenia”, a wy-
raz „farbowania” zast´puje si´ wyrazem „bar-
wienia”,

17) w podklasie 17.40.A „Produkcja gotowych artyku-
∏ów w∏ókienniczych, oprócz odzie˝y, z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci us∏ugowej” w opisie „Podklasa ta
obejmuje:” w trzecim tiret po wyrazach „na maszy-
ny i urzàdzenia itp.” wyrazy w nawiasach „w tym
równie˝ dzianych i szyde∏kowych” zast´puje si´
wyrazami w nawiasach „w tym równie˝ dzianych”,

18) w podklasie 17.54.Z „Produkcja wyrobów w∏ókien-
niczych pozosta∏ych, gdzie indziej nie sklasyfiko-
wana” w opisie: „Podklasa ta obejmuje:”:

— pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„— produkcj´ taÊm ∏àcznie z taÊmami z∏o˝onymi
z osnowy bez wàtku wykonanymi przy u˝yciu
Êrodków klejàcych,”

— czwarte tiret otrzymuje brzmienie:

„— produkcj´ ozdób: wstà˝ek, tasiemek, pom-
ponów itp.,”

19) podklasa 17.60.Z „Produkcja dzianin” otrzymuje
brzmienie:

„17.60.Z Produkcja dzianin

Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ dzianin:

— produkcj´ dzianin o splocie rzàdkowym lub
kolumienkowym,

— produkcj´ siatek i zas∏on okiennych dzianych
na maszynach typu Raschel lub podobnych,

— produkcj´ innych materia∏ów w∏ókienniczych
przeszywanych splotem kolumienkowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

— produkcji materia∏ów a˝urowych i firan okien-
nych typu koronkowego, produkowanych na
maszynach typu Raschel lub podobnych, sklasy-
fikowanej w 17.54.Z”,

20) podklasa 17.71.Z „Produkcja trykota˝y” otrzymuje
brzmienie:

„17.71.Z Produkcja wyrobów poƒczoszniczych

Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ poƒczoch, skarpetek, rajstop i innych
wyrobów poƒczoszniczych.”,

21) podklasa 17.72.Z „Produkcja okryç dzianych i szy-
de∏kowych” otrzymuje brzmienie:

„17.72.Z Produkcja odzie˝y dzianej

Podklasa ta obejmuje:

— produkcj´ odzie˝y dzianej: pulowerów, swetrów,
rozpinanych swetrów, kamizelek i podobnych
wyrobów dzianych.”,

22) w podklasie 18.22.B „Produkcja ubraƒ wierzchnich
dla kobiet i dziewczàt pozosta∏a”

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:” w pierwszym
tiret skreÊla si´ wyrazy „i materia∏ów o splocie
szyde∏kowym”,

23) w podklasie 18.23.Z „Produkcja bielizny” w opisie
„Podklasa ta obejmuje:” w pierwszym tiret skreÊla
si´ wyrazy „materia∏ów o splocie szyde∏kowym”,

24) w podklasie 21.11.Z „Produkcja masy celulozowej”

— podklasa otrzymuje brzmienie:

„21.11.Z Produkcja masy w∏óknistej”,

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:” w pierwszym
tiret po wyrazach „lub pó∏chemicznej,” dodaje
si´ wyrazy „oraz innych mas w∏óknistych,”
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25) podklasa 45.24.Z „Budowa obiektów in˝ynierii
wodnej” otrzymuje brzmienie:

„45.24.A Budowa portów morskich

Podklasa ta obejmuje:

— budow´ portów morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

— budowy dróg wodnych, portów rzecznych, bu-
dowy tam i zapór wodnych, pog∏´biania dna
dróg i zbiorników wodnych, regulacji rzek i po-
toków górskich, sklasyfikowanych w 45.24.B.

45.24.B Budowa pozosta∏ych obiektów in˝ynierii
wodnej

Podklasa ta obejmuje:

— budow´ dróg wodnych, portów rzecznych,

— budow´ tam i zapór wodnych,

— pog∏´bianie dna dróg i zbiorników wodnych,

— regulacj´ rzek i potoków górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

— budowy portów morskich, sklasyfikowanej
w 45.24.A.”,

26) w podklasie 55.40.Z „Bary” w opisie „Podklasa ta
nie obejmuje:” trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

„— sprzeda˝y posi∏ków wraz z napojami, sklasyfi-
kowanej w 55.30.A i 55.30.B.”,

27) w podklasie 60.10.Z „Transport kolejowy” w opi-
sie „Podklasa ta nie obejmuje:” drugie tiret otrzy-
muje brzmienie:

„— dzia∏alnoÊci wagonów restauracyjnych, sklasy-
fikowanej w 55.30.A”,

28) w podklasie 60.24.A „Towarowy transport drogo-
wy pojazdami specjalizowanymi” w opisie „Pod-
klasa ta nie obejmuje:” pierwsze tiret otrzymuje
brzmienie:

„— dzia∏alnoÊci agencji transportowych, sklasyfi-
kowanej w 63.40.A, 63.40.B, i 63.40.C,”

29) podklasa 61.10.Z „Morski i przybrze˝ny transport
wodny” otrzymuje brzmienie:

„61.10.A Transport morski

Podklasa ta obejmuje:

— rozk∏adowy i pozarozk∏adowy transport pasa˝e-
rów lub ∏adunków na pe∏nym morzu,

— dzia∏alnoÊç morskich statków wycieczkowych,

— dzia∏alnoÊç promów morskich,

— holowanie i pchanie w transporcie morskim,

— wynajem Êrodków transportu morskiego z za∏o-
gà.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci restauracji i barów na pok∏adach
statków, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,

— obs∏ugi ∏adunków, magazynowania towarów,
obs∏ugi portów i innej dzia∏alnoÊci pomocniczej,
np. dokowania, pilotowania, holowania ratow-
nictwa okr´towego, sklasyfikowanych w 63,

— wynajmu lub dzier˝awy statków bez za∏ogi, skla-
syfikowanego w 71.22.Z.

61.10.B Przybrze˝ny transport wodny

Podklasa ta obejmuje:

— rozk∏adowy i pozarozk∏adowy transport pasa˝e-
rów lub ∏adunków na wodach przybrze˝nych,

— dzia∏alnoÊç promów i statków wycieczkowych
innych ni˝ morskie, taksówek wodnych itp.,

— holowanie i pchanie w przybrze˝nym transpor-
cie wodnym,

— wynajem Êrodków transportu przybrze˝nego
z za∏ogà.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci restauracji i barów na pok∏adach
statków, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,

— obs∏ugi ∏adunków, magazynowania towarów,
obs∏ugi portów i innej dzia∏alnoÊci pomocniczej,
np. dokowania, pilotowania, holowania ratow-
nictwa okr´towego, sklasyfikowanych w 63,

— wynajmu lub dzier˝awy statków bez za∏ogi, skla-
syfikowanego w 71.22.Z.”,

30) w podklasie 61.20.Z „Âródlàdowy transport wod-
ny” w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:” pierwsze
tiret otrzymuje brzmienie:

„— dzia∏alnoÊci restauracji i barów na pok∏adach
statków, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z,”

31) podklasa 63.11.Z „Prze∏adunek towarów” otrzymu-
je brzmienie:

„63.11.A Prze∏adunek towarów w portach mor-
skich

Podklasa ta obejmuje:

— za∏adunek, roz∏adunek i prze∏adunek towarów
oraz baga˝u pasa˝erów w portach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

— prze∏adunku towarów w portach Êródlàdowych,
sklasyfikowanego w 63.11.B,

— dzia∏alnoÊci portów morskich i Êródlàdowych,
sklasyfikowanej w 63.22.A.

63.11.B Prze∏adunek towarów w portach Êródlàdo-
wych

Podklasa ta obejmuje:

— za∏adunek, roz∏adunek i prze∏adunek towarów
oraz baga˝u pasa˝erów, w portach Êródlàdo-
wych.

Podklasa ta nie obejmuje:

— prze∏adunku towarów w portach morskich, skla-
syfikowanego w 63.11.A,
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— dzia∏alnoÊci portów morskich i Êródlàdowych,
sklasyfikowanej w 63.22.A,

63.11.C Prze∏adunek towarów w pozosta∏ych punk-
tach prze∏adunkowych

Podklasa ta obejmuje:

— za∏adunek, roz∏adunek i prze∏adunek towarów
oraz baga˝u pasa˝erów, w pozosta∏ych punktach
prze∏adunkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

— prze∏adunku towarów w portach morskich, skla-
syfikowanego w 63.11.A,

— prze∏adunku towarów w portach Êródlàdowych,
sklasyfikowanego w 63.11.B,

— dzia∏alnoÊci dworców kolejowych i autobuso-
wych, sklasyfikowanej w 63.21.Z,

— dzia∏alnoÊci portów lotniczych, sklasyfikowanej
w 63.23.A.”,

32) podklasa 63.12.Z „Magazynowanie i przechowywa-
nie towarów” otrzymuje brzmienie:

„63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towa-
rów w portach morskich

Podklasa ta obejmuje:

— dzia∏alnoÊç polegajàcà na magazynowaniu,
sk∏adowaniu i przechowywaniu wszystkich ro-
dzajów towarów, np. w silosach zbo˝owych,
magazynach towarowych ogólnego przeznacze-
nia, ch∏odniach sk∏adowych, zbiornikach maga-
zynowych znajdujàcych si´ w portach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci polegajàcej na magazynowaniu
i przechowywaniu towarów w portach Êródlàdo-
wych, sklasyfikowanej w 63.12.B.

63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towa-
rów w portach Êródlàdowych

Podklasa ta obejmuje:

— dzia∏alnoÊç polegajàcà na magazynowaniu,
sk∏adowaniu i przechowywaniu wszystkich ro-
dzajów towarów, np. w silosach zbo˝owych,
magazynach towarowych ogólnego przeznacze-
nia, ch∏odniach sk∏adowych, zbiornikach maga-
zynowych znajdujàcych si´ w portach Êródlàdo-
wych.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci polegajàcej na magazynowaniu
i przechowywaniu towarów w portach mor-
skich, sklasyfikowanej w 63.12.A.

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towa-
rów w pozosta∏ych sk∏adowiskach

Podklasa ta obejmuje:

— dzia∏alnoÊç polegajàcà na magazynowaniu,
sk∏adowaniu i przechowywaniu wszystkich ro-

dzajów towarów, np. w silosach zbo˝owych,
magazynach towarowych ogólnego przeznacze-
nia, ch∏odniach sk∏adowych, zbiornikach maga-
zynowych znajdujàcych si´ na terenie sk∏ado-
wisk, innych ni˝ port morski lub Êródlàdowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci polegajàcej na magazynowaniu
i przechowywaniu towarów, sklasyfikowanej
w 63.12.A (w portach morskich) oraz
w 63.12.B (w portach Êródlàdowych),

— dzia∏alnoÊci parkingów samochodowych, skla-
syfikowanej w 63.21.Z.”,

33) w podklasie 63.21.Z „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç wspo-
magajàca transport làdowy” w opisie „Podklasa ta
nie obejmuje:” pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„— prze∏adunku towarów, sklasyfikowanego
w 63.11.A, 63.11.B i 63.11.C,”

34) w podklasie 63.22.A „Dzia∏alnoÊç portów wod-
nych”:

— podklasa otrzymuje brzmienie: „63.22.A Dzia∏al-
noÊç portów morskich i Êródlàdowych”,

— opis „Podklasa ta nie obejmuje:” otrzymuje
brzmienie:

„Podklasa ta nie obejmuje:

— holowania i pchania, sklasyfikowanego
w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na
wodach przybrze˝nych) oraz 61.20.Z (na wo-
dach Êródlàdowych),

— prze∏adunku w portach, sklasyfikowanego
w 63.11.A (w portach morskich)
i 63.11.B (w portach Êródlàdowych).”,

35) w podklasie 63.22.B „Obs∏uga ˝eglugi morskiej
i Êródlàdowej” opis „Podklasa ta nie obejmuje:”
otrzymuje brzmienie:

„Podklasa ta nie obejmuje:

— holowania i pchania, sklasyfikowanego
w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wo-
dach przybrze˝nych) oraz 61.20.Z (na wodach
Êródlàdowych),

— prze∏adunku w portach, sklasyfikowanego
w 63.11.A (w portach morskich) i 63.11.B (w por-
tach Êródlàdowych).”,

36) w podklasie 63.22.C „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç wspo-
magajàca transport wodny, gdzie indziej nie skla-
syfikowana” opis „Podklasa ta nie obejmuje:”
otrzymuje brzmienie:

„Podklasa ta nie obejmuje:

— holowania i pchania, sklasyfikowanego
w 61.10.A (na otwartym morzu) i 61.10.B (na wo-
dach przybrze˝nych) oraz 61.20.Z (na wodach
Êródlàdowych),

— prze∏adunku w portach, sklasyfikowanego w
63.11.A (w portach morskich) i 63.11.B (w por-
tach Êródlàdowych).”,
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37) podklasa 63.40.Z „Dzia∏alnoÊç pozosta∏ych agencji
transportowych” otrzymuje brzmienie:

„63.40.A Dzia∏alnoÊç morskich agencji transporto-
wych

Podklasa ta obejmuje:

— dzia∏alnoÊç agentów morskich statków pasa˝er-
skich,

— spedycj´ frachtu,

— organizacj´ lub przygotowywanie, przez mor-
skie agencje transportowe, transportu morskie-
go w imieniu nadawcy ∏adunku,

— przyjmowanie przesy∏ek indywidualnych i gru-
powych przez morskie agencje transportowe,

— wystawianie i realizowanie dokumentów prze-
wozowych przez morskie agencje transportowe,

— dzia∏alnoÊç agentów celnych, dzia∏alnoÊç agen-
tów spedycji towarowej morskich agencji trans-
portowych,

— dzia∏alnoÊç morskich agencji transportowych
zwiàzanà z obs∏ugà towarowà, np. przepakowy-
wanie, rozpakowywanie, sprawdzanie jakoÊci,
wa˝enie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci Êródlàdowych wodnych agencji
transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.B,

— dzia∏alnoÊci zwiàzanej z organizacjà ubezpiecze-
nia towarów w transporcie, sklasyfikowanej
w 67.20.Z.

63.40.B Dzia∏alnoÊç Êródlàdowych wodnych agen-
cji transportowych

Podklasa ta obejmuje:

— dzia∏alnoÊç agentów Êródlàdowych statków pa-
sa˝erskich,

— organizacj´ lub przygotowywanie przez Êródlà-
dowe wodne agencje transportowe transportu
w imieniu nadawcy ∏adunku,

— przyjmowanie przesy∏ek indywidualnych i gru-
powych przez Êródlàdowe wodne agencje trans-
portowe,

— wystawianie i realizowanie dokumentów prze-
wozowych przez Êródlàdowe wodne agencje
transportowe,

— dzia∏alnoÊç agentów celnych, dzia∏alnoÊç agen-
tów spedycji towarowej Êródlàdowych wodnych
agencji transportowych,

— dzia∏alnoÊç Êródlàdowych wodnych agencji
transportowych zwiàzanà z obs∏ugà towarowà,
np. przepakowywanie, rozpakowywanie, spraw-
dzanie jakoÊci, wa˝enie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci morskich agencji transportowych,
sklasyfikowanej w 63.40.A,

— dzia∏alnoÊci zwiàzanej z organizacjà ubezpiecze-
nia towarów w transporcie, sklasyfikowanej
w 67.20.Z.

63.40.C Dzia∏alnoÊç pozosta∏ych agencji transpor-
towych

Podklasa ta obejmuje:

— organizacj´ lub przygotowywanie, przez pozo-
sta∏e agencje transportowe, transportu làdowe-
go lub lotniczego w imieniu nadawcy ∏adunku,

— przyjmowanie przesy∏ek indywidualnych i gru-
powych przez pozosta∏e agencje transportowe,

— wystawianie i realizowanie dokumentów prze-
wozowych przez pozosta∏e agencje transporto-
we,

— dzia∏alnoÊç agentów celnych, dzia∏alnoÊç agen-
tów spedycji towarowej pozosta∏ych agencji
transportowych,

— dzia∏alnoÊç pozosta∏ych agencji transportowych
zwiàzanà z obs∏ugà towarowà, np. przepakowy-
wanie, rozpakowywanie, sprawdzanie jakoÊci,
wa˝enie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci morskich agencji transportowych,
sklasyfikowanej w 63.40.A,

— dzia∏alnoÊci Êródlàdowych wodnych agencji
transportowych, sklasyfikowanej w 63.40.B,

— dzia∏alnoÊci kurierów, sklasyfikowanej w 64.12.Z,

— dzia∏alnoÊci zwiàzanej z organizacjà ubezpiecze-
nia towarów w transporcie, sklasyfikowanej
w 67.20.Z.”,

38) w podklasie 66.02.Z „Fundusze emerytalno-rento-
we” w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:” trzecie ti-
ret otrzymuje brzmienie:

„— obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
sklasyfikowanych w 75.30.A”,

39) w podklasie 66.03.Z „Ubezpieczenia pozosta∏e”
opis „Podklasa ta nie obejmuje:” otrzymuje
brzmienie:

„Podklasa ta nie obejmuje:

— obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecznych, skla-
syfikowanych w 75.30.A.”,

40) w podklasie 67.12.Z „Dzia∏alnoÊç maklerska i zarzà-
dzanie funduszami” w opisie „Podklasa ta nie obej-
muje:” czwarte tiret otrzymuje brzmienie:

„— zarzàdzania otwartymi funduszami emerytal-
nymi sklasyfikowanego w 75.30.A.”,

41) w podklasie 71.22.Z „Wynajem Êrodków transpor-
tu wodnego” w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:”
pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„— wynajmu lub dzier˝awy Êrodków transportu
wodnego z za∏ogà, sklasyfikowanego
w 61.10.A i B i 61.20.Z.”,
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42) podklasa 74.14.Z „Doradztwo w zakresie prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzàdzania” otrzy-
muje brzmienie:

„74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej i zarzàdzania

Podklasa ta obejmuje:

— doradztwo i bezpoÊrednià pomoc dla podmio-
tów gospodarczych i s∏u˝b publicznych w zakre-
sie:

— kontaktów ze Êrodkami masowego przekazu
i «public relations»,

— opracowywania systemów prowadzenia ra-
chunkowoÊci i kontroli wydatków,

— planowania, organizacji pracy, efektywnoÊci
zarzàdzania,

— doradztwa po∏àczonego z zarzàdzaniem (np.
dzia∏alnoÊç agronomów w rolnictwie),

— dzia∏aƒ arbitra˝owych i pojednawczych mi´-
dzy pracodawcà a pracobiorcà,

— doradztwo personalne rozumiane w szczególno-
Êci jako:

— dokonywanie analiz kwalifikacji pracowników
i formu∏owanie zakresu obowiàzków,

— okreÊlanie po˝àdanych kwalifikacji kandyda-
tów,

— dobór i rekomendowanie kandydatów na
okreÊlone stanowiska pracy,

— doradztwo z zakresu przepisów i procedur do-
tyczàcych doboru i zatrudniania pracowni-
ków.

Podklasa ta nie obejmuje:

— zarzàdzania i kierowania w zakresie prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej, sklasyfikowane-
go w 74.14.B.,

74.14.B Zarzàdzanie i kierowanie w zakresie pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej

Podklasa ta obejmuje:

— zarzàdzanie i kierowanie przez osoby fizyczne
dzia∏alnoÊcià gospodarczà na podstawie kon-
traktu.

Podklasa ta nie obejmuje:

— doradztwa w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej i zarzàdzania, sklasyfikowanego
w 74.14.A,

— kierowania w zakresie dzia∏alnoÊci spo∏ecznej,
sklasyfikowanego w 75.12.Z,

— kierowania w zakresie efektywnoÊci gospodaro-
wania, sklasyfikowanego w 75.13.Z.”,

43) podklasa 74.60.Z „Dzia∏alnoÊç detektywistyczna
i ochroniarska” otrzymuje brzmienie:

„74.60.Z Dzia∏alnoÊç dochodzeniowa, detektywi-
styczna i ochroniarska”,

44) w sekcji L:

— tytu∏ sekcji otrzymuje brzmienie:

„L. Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne i po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne”,

— w opisie „Sekcja ta obejmuje:” trzecie tiret otrzy-
muje brzmienie:

„— dzia∏alnoÊç w sferze ochrony bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa oraz porzàdku i bezpieczeƒstwa
publicznego,”

— w opisie „Sekcja ta obejmuje:” dodaje si´ siód-
me tiret w brzmieniu:

„— dzia∏alnoÊç zwiàzanà z powszechnym ubez-
pieczeniem zdrowotnym.”,

45) w podklasie 75.12.Z „Kierowanie w zakresie dzia∏al-
noÊci spo∏ecznej” w opisie „Podklasa ta nie obej-
muje:” pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„— obowiàzkowych Êwiadczeƒ spo∏ecznych, skla-
syfikowanych w 75.30.A i powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego, sklasyfikowanego w 75.30.B,”

46) w podklasie 75.24.Z „Bezpieczeƒstwo publiczne”:

— podklasa otrzymuje brzmienie: „75.24.Z Bezpie-
czeƒstwo paƒstwa, porzàdek i bezpieczeƒstwo
publiczne”,

— w opisie „Podklasa ta obejmuje:” dodaje si´
trzecie tiret w brzmieniu:

„— dzia∏alnoÊç w zakresie bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa i ochrony porzàdku konstytucyjnego”,

47) podklasa 75.30.Z „Obowiàzkowe ubezpieczenia
spo∏eczne” otrzymuje brzmienie:

„75.30.A Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne

Podklasa ta obejmuje:

— dzia∏alnoÊç w zakresie obowiàzkowych ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, takich jak: Êwiadczenia eme-
rytalne i rentowe, otwarte fundusze emerytalne,
zasi∏ki dla bezrobotnych itp.,

— inne prawnie gwarantowane Êwiadczenia spo-
∏eczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

— nieobowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
sklasyfikowanych w 66,

— powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
sklasyfikowanego w 75.30.B,

— dzia∏alnoÊci oÊrodków opieki spo∏ecznej, sklasy-
fikowanej w 85.3.

75.30.B Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Podklasa ta obejmuje:

— prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego polegajàcej
na zapewnieniu osobom ubezpieczonym Êwiad-
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czeƒ zdrowotnych s∏u˝àcych zachowaniu, rato-
waniu, przywracaniu i poprawie zdrowia udzie-
lanych w przypadku choroby, urazu, cià˝y, poro-
du oraz w celu zapobiegania chorobom i promo-
cji zdrowia.

Podklasa ta nie obejmuje:

— nieobowiàzkowego ubezpieczenia zdrowotne-
go, sklasyfikowanego w 66.03.Z,

— obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecznych, skla-
syfikowanych w 75.30.A,

— dzia∏alnoÊci oÊrodków opieki spo∏ecznej, sklasy-
fikowanej w 85.3.”,

48) w sekcji N „Ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna”:

— w podklasie 85.11.Z „Szpitalnictwo” w opisie
„Podklasa ta nie obejmuje:” piàte tiret otrzymu-
je brzmienie:

„— dzia∏alnoÊci prowadzonej przez samodzielne
laboratoria medyczne, sklasyfikowanej
w 85.14.D,”

— dodaje si´ szóste tiret w brzmieniu:

„— dzia∏alnoÊci indywidualnej lub zespo∏owej
piel´gniarek i po∏o˝nych, sklasyfikowanej
w 85.14.C”,

— w podklasie 85.12.Z „Praktyka lekarska” opis
„Podklasa ta nie obejmuje:” otrzymuje brzmie-
nie:

„Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci stomatologicznej, sklasyfikowa-
nej w 85.13.Z,

— dzia∏alnoÊci paramedycznej, sklasyfikowanej
w 85.14.A,

— dzia∏alnoÊci indywidualnej lub zespo∏owej
piel´gniarek i po∏o˝nych, sklasyfikowanej
w 85.14.C,

— dzia∏alnoÊci prowadzonej przez samodzielne
laboratoria medyczne, sklasyfikowanej w
85.14.D”,

— w podklasie 85.13.Z „Praktyka stomatologiczna”
w opisie „Podklasa ta nie obejmuje:” drugie ti-
ret otrzymuje brzmienie:

„— pomocniczej dzia∏alnoÊci stomatologicznej,
sklasyfikowanej w 85.14.D”,

— podklasa 85.14.A „Dzia∏alnoÊç paramedyczna”
otrzymuje brzmienie:

„85.14.A Dzia∏alnoÊç paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:

— indywidualnà lub zespo∏owà dzia∏alnoÊç fizy-
koterapeutów oraz wszelkà dzia∏alnoÊç para-
medycznà prowadzonà w takich dziedzinach,
jak: optometria, hydroterapia, masa˝ leczni-
czy, terapia ruchowa, terapia logopedyczna,
homeopatia, akupunktura itp.

Dzia∏alnoÊç ta mo˝e byç prowadzona w placów-
kach medycznych, takich jak: przychodnie ogól-
ne, przyzak∏adowe, zawodowe, szkolne, przy do-

mach starców, przez specjalistyczne placówki
medyczne (inne ni˝ szpitalne), w prywatnych ga-
binetach oraz w domu pacjenta.

Dzia∏alnoÊç ta mo˝e byç prowadzona tak˝e
w obiektach zapewniajàcych zakwaterowanie,
innych ni˝ szpitale.

Podklasa ta nie obejmuje:

— dzia∏alnoÊci indywidualnej lub zespo∏owej 
piel´gniarek i po∏o˝nych, sklasyfikowanej
w 85.14.C.”,

— podklasa 85.14.C otrzymuje brzmienie:

„85.14.C Dzia∏alnoÊç piel´gniarek i po∏o˝nych

Podklasa ta obejmuje:

— indywidualnà lub zespo∏owà dzia∏alnoÊç pie-
l´gniarek i po∏o˝nych.

Dzia∏alnoÊç ta mo˝e byç prowadzona w placów-
kach medycznych, takich jak: przychodnie ogól-
ne, przyzak∏adowe, zawodowe, szkolne, przy do-
mach starców, przez specjalistyczne placówki
medyczne (inne ni˝ szpitalne), w prywatnych ga-
binetach oraz w domu pacjenta.

Dzia∏alnoÊç ta mo˝e byç prowadzona tak˝e
w obiektach zapewniajàcych zakwaterowanie,
innych ni˝ szpitale.”

— dodaje si´ podklas´ 85.14.D w brzmieniu:

„85.14.D Pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana
z ochronà zdrowia ludzkiego, gdzie in-
dziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

— pomocniczà dzia∏alnoÊç stomatologicznà, ta-
kà jak dzia∏alnoÊç terapeutów ortodontycz-
nych, szkolnych pomocy stomatologicznych,
higienistek stomatologicznych. Osoby te mo-
gà pracowaç samodzielnie, lecz co jakiÊ czas
sà kontrolowane przez lekarzy stomatologów,

— dzia∏alnoÊç diagnostycznà prowadzonà przez
samodzielne laboratoria medyczne,

— dzia∏alnoÊç banków krwi, spermy, organów
i tkanek do przeszczepów.”;

C. W cz´Êci „Powiàzanie NACE Rev.1-EKD wyd. II —
KWiU — PKD wyd. I” kody oznaczone symbolami:

1) „EKD 05.01.10 — PKD 05.01.Z”
05.01.20
05.01.30

zast´puje si´ kodami:

„EKD 05.01.10 — PKD 05.01.A
05.01.20 05.01.B
05.01.30 05.01.C”,

2) „EKD 45.24 — PKD 45.24.Z”

zast´puje si´ kodami:

„EKD 45.24 — PKD 45.24.A
45.24.B”,

3) „EKD 61.11 — PKD 61.10.Z”
61.12
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zast´puje si´ kodami:

„EKD 61.11 — PKD 61.10.A
61.12 61.10.B”,

4) „EKD 63.11 — PKD 63.11.Z”
zast´puje si´ kodami:
„EKD 63.11 — PKD 63.11.A

63.11.B
63.11.C”,

5) „EKD 63.12 — PKD 63.12.Z”

zast´puje si´ kodami:

„EKD 63.12 — PKD 63.12.A
63.12.B
63.12.C”,

6) „EKD 63.40 — PKD 63.40.Z”

zast´puje si´ kodami:

„EKD 63.40 — PKD 63.40.A
63.40.B
63.40.C”,

7) „EKD 74.14 — PKD 74.14.Z”

zast´puje si´ kodami:

„EKD 74.14 — PKD 74.14.A
74.14.B”,

8) „EKD 75.30 — PKD 75.30.Z”

zast´puje si´ kodami:

„EKD 75.30 — PKD 75.30.A
75.30.B”,

9) „EKD 85.14 — PKD 85.14.A
85.14.B
85.14.C”

zast´puje si´ kodami:

„EKD 85.14 — PKD 85.14.A
85.14.B
85.14.C
85.14.D”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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