
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ  I 
 
 
 
 

 

                ZASADY 

METODYCZNE 



Zasady metodyczne 
 

 5 

Rozdział I 

Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalno ści (PKD) 
 
1.  Polska Klasyfikacja Działalno ści (PKD) jest klasyfikacj ą 

pi ęciopoziomow ą z jednym, dodatkowym poziomem po średnim dla 
niektórych sekcji. 

 
2.  Poziom pierwszy (sekcja) dzieli ogóln ą zbiorowo ść na 17 grupowa ń 

rodzajów działalno ści, na które składaj ą si ę czynno ści zwi ązane ze 
sob ą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogó lnego podziału 
pracy. Poziom ten jest oznaczony kodem jednoliterow ym. 

 
3.  Poziom po średni (podsekcja) wyst ępuje tylko w sekcjach obejmuj ących 

działalno ść przemysłow ą, tj. w sekcji C "Górnictwo" (2 podsekcje) 
oraz w sekcji D "Przetwórstwo przemysłowe" (14 pods ekcji). Poziom ten 
jest oznaczony kodem dwuliterowym. 

 
4.  Poziom drugi (dział) dzieli ogóln ą zbiorowo ść na 60 grupowa ń rodzajów 

działalno ści, na które składaj ą si ę czynno ści według cech maj ących 
zasadnicze znaczenie zarówno przy okre ślaniu stopnia podobie ństwa, 
jak i przy rozpatrywaniu powi ązań wyst ępuj ących w gospodarce 
narodowej (np. w tablicach przepływów mi ędzygał ęziowych). Poziom ten 
jest oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym. 

 
5.  Poziom trzeci (grupa) obejmuje 224 grupowania rodza jów działalno ści 

daj ące si ę wyodr ębni ć z punktu widzenia procesu produkcyjnego, 
przeznaczenia produkcji b ądź te Ŝ charakteru usługi lub charakteru 
odbiorcy tych usług. Poziom ten jest oznaczony trzy cyfrowym kodem 
numerycznym. 

 
6.  Poziom czwarty (klasa) obejmuje 520 grupowania rodz ajów działalno ści 

daj ące si ę wyodr ębni ć przede wszystkim z punktu widzenia 
specjalizacji procesu produkcyjnego, czy te Ŝ działalno ści usługowej. 
Poziom ten jest oznaczony czterocyfrowym kodem nume rycznym. 

 
7.  Poziom pi ąty (podklasa) obejmuje 683 grupowania, został wprow adzony 

konsekwentnie we wszystkich klasach w celu wyodr ębnienia rodzajów 
działalno ści charakterystycznych dla polskiej gospodarki i b ędących 
przedmiotem obserwacji statystycznej. Poziom ten oz naczony jest 
pi ęcioznakowym kodem alfanumerycznym, w którym cztery pierwsze znaki-
cyfry oznaczaj ą klas ę, natomiast pi ąty znak -litera wyró Ŝnia podklasy 
w ramach danej klasy. Podklasa odpowiadaj ąca swym zakresem klasie 
(jedna podklasa w ramach danej klasy) oznaczona jes t liter ą Z. 

 
8.  PKD została opracowana na podstawie statystycznej k lasyfikacji 

działalno ści gospodarczej Unii Europejskiej - NACE, wprowadzo nej 
rozporz ądzeniami Rady Nr 3037/90 z dnia 9 pa ździernika 1990r.(OJ Nr L 
293 z 24.10.1990r), z pó źniejszymi zmianami wprowadzonymi 
rozporz ądzeniem Komisji Europejskiej Nr 761/93 z dnia 24 ma rca 1993r. 
(OJ Nr L 83 z 03.04.1993r.) oraz Nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001r. 
(OJ Nr L 6 z 10.01.2002r.) 
W zwi ązku z powy Ŝszym PKD zachowuje pełn ą spójno ść i porównywalno ść 
metodologiczn ą, poj ęciow ą, zakresow ą i kodow ą z klasyfikacj ą NACE 
Rev.1.1 

 
Rozdział II 

 
Definicje działalno ści 

 
9.  Działalno ść ma miejsce wówczas, gdy czynniki takie jak: wyposa Ŝenie, 

siła robocza, technologia produkcji, sieci informac yjne lub  produkty 
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są powi ązane w celu wytworzenia okre ślonego wyrobu lub wykonania 
usługi. Działalno ść charakteryzowana jest przez produkty wej ściowe 
(wyroby lub usługi), proces technologiczny oraz prz ez produkty 
wyj ściowe. 

 
10.  W praktyce wi ększo ść jednostek produkcyjnych (podmiotów 

gospodarczych) prowadzi ró Ŝne rodzaje działalno ści. W zwi ązku z tym, 
w celu zaklasyfikowania jednostki do danego poziomu  (grupowania) 
klasyfikacji PKD, niezb ędne jest okre ślenie jej działalno ści 
przewa Ŝaj ącej.  

 
11.  Działalno ść przewa Ŝaj ąca, to ta działalno ść, która ma najwi ększy 

udział w warto ści dodanej jednostki (podmiotu gospodarczego) 
okre ślana metod ą "góra - dół" (patrz rozdz. IV). 

 
12.  Działalno ść drugorz ędna  jest ka Ŝdym innym (poza działalno ści ą 

przewa Ŝaj ącą) rodzajem działalno ści jednostki, która produkuje wyroby 
lub świadczy usługi dla strony trzeciej. 

 
13.  Działalno ści przewa Ŝaj ące i drugorz ędne s ą zazwyczaj realizowane przy 

wsparciu pewnej liczby działalno ści pomocniczych , takich jak: 
ksi ęgowanie, transport, magazynowanie, zaopatrzenie, pr omocja 
sprzeda Ŝy, konserwacje i naprawy itp. Tak wi ęc działalno ści 
pomocnicze s ą to te działalno ści, które s ą realizowane po to, by 
wspiera ć podstawow ą działalno ść produkcyjn ą jednostki przez 
dostarczanie nietrwałych wyrobów lub usług, wykorzy stywanych przez t ę 
jednostk ę. 

 
14.  JeŜeli jednak działalno ści przewa Ŝaj ące i drugorz ędne oraz zwi ązane z 

nimi działalno ści pomocnicze s ą realizowane w ró Ŝnych obszarach 
terytorialnych, mo Ŝe by ć wskazane zebranie oddzielnej informacji o 
tych jednostkach w odniesieniu do tych kategorii da nych, które nale Ŝy 
klasyfikowa ć w oparciu o kryteria geograficzne. 

 
15.  Do działalno ści pomocniczej nie nale Ŝy zalicza ć:  

a)  produkcji wyrobów i świadczenia usług, które s ą cz ęści ą 
inwestycji, np. robót budowlanych na własny rachune k, które s ą 
klasyfikowane osobno, w budownictwie, je śli dane dotycz ące tej 
produkcji s ą dost ępne; 

b)  produkcji, która jest sprzedawana na wolnym rynku; 
c)  produkcji wyrobów, które nast ępnie staj ą si ę integraln ą cz ęści ą 

efektu działalno ści przewa Ŝaj ącej lub drugorz ędnej, np. 
produkcja pudeł przez dział przedsi ębiorstwa w celu pakowania 
wyrobów produkowanych przez przedsi ębiorstwo; 

d)  wytwarzania energii (w elektrowni lub kotłowni), na wet je śli 
cało ść produktu jest zu Ŝywana przez zakład macierzysty; 

e)  zakupu wyrobów do dalszej sprzeda Ŝy w niezmienionym stanie; 
f)  działalno ści badawczo - rozwojowej, poniewa Ŝ nie jest ona 

wykonywaniem usług, które byłyby wykorzystywane w b ie Ŝącej 
produkcji. 

 
16.  We wszystkich tych przypadkach, gdzie dost ępne s ą oddzielne dane dla 

działalno ści przewa Ŝaj ącej, drugorz ędnej i pomocniczej, nale Ŝy 
wyró Ŝni ć oddzielne jednostki klasyfikacyjne, które powinny być 
uwaŜane za Jednostki Rodzaju Działalno ści i klasyfikowane zgodnie z 
prowadzon ą przez nie działalno ści ą. 

 
Rozdział III 

Jednostki statystyczne 
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17.  Rodzaj jednostki klasyfikacyjnej przyjmowanej w pla nowaniu i 
statystyce ma istotne znaczenie dla warto ści poznawczej danych 
liczbowych, decyduje on bowiem o: 

-  moŜliwo ści przyj ęcia wi ększej lub mniejszej szczegółowo ści 
grupowa ń (si ęgaj ącej, np. do podklas, klas, grup lub tylko 
działów i sekcji), 

-  stopniu jednorodno ści uzyskanych grupowa ń z punktu widzenia 
przedmiotu działalno ści, 

-  zakresie informacji jakie mo Ŝna zestawi ć w wyniku grupowania 
danych uwzgl ędniaj ąc stopie ń szczegółowo ści ewidencji 
prowadzonej przez jednostki, 

-  moŜliwo ści uzyskania informacji w układzie terytorialnym. 
 
18.  Proces produkcji jest obserwowany i analizowany prz y pomocy jednostek 

statystycznych. 
 
19.  Przez jednostk ę statystyczn ą rozumie si ę jednostk ę, która jest 

zdefiniowana w sposób pozwalaj ący na jej rozpoznanie i 
zidentyfikowanie. Definicje jednostek statystycznyc h mog ą si ę odnosi ć 
do jednostek faktycznych: (osób prawnych lub fizycz nych) lub 
jednostek teoretycznych (np. osób w przypadku jedno stek jednorodnej 
produkcji). 

 
20.  W celu zapewnienia mi ędzynarodowej porównywalno ści danych przyj ęte w 

klasyfikacji PKD definicje jednostek statystycznych  s ą spójne z 
definicjami jednostek statystycznych stosowanymi na  poziomie 
europejskim i światowym (zawarte we wst ępie do Mi ędzynarodowej 
Standardowej Klasyfikacji Działalno ści Społeczno- Gospodarczych ONZ  
(ISIC)Rev.3.1 oraz dokumentach Systemu Rachunków Na rodowych ONZ 
(SNA)). 

 
21.  Co najmniej trzy kryteria musz ą by ć brane pod uwag ę przy okre ślaniu 

jednostki statystycznej, tj.: 
-  prawne, finansowe lub organizacyjne, 
-  geograficzne, 
-  działalno ści. 

Wzajemna relatywna wa Ŝność wymienionych kryteriów zale Ŝy od rodzaju 
jednostki organizacyjnej. 

 
22.  Dla zdefiniowania jednostek, które daj ą si ę rozró Ŝni ć i 

zidentyfikowa ć w gospodarce, nale Ŝy zastosowa ć kryteria prawne lub 
instytucjonalne. W celu zdefiniowania niektórych ty pów jednostek, 
nale Ŝy ponadto zastosowa ć tak Ŝe kryteria rachunkowe lub finansowe.  

a)  Jednostki prawne obejmuj ą: 
-  osoby prawne, których istnienie jest uznane przez p rawo, 

niezale Ŝnie od osób indywidualnych lub instytucji, które 
mogłyby by ć ich wła ścicielami lub ich członkami, 

-  osoby fizyczne, które s ą uznawane przez prawo i mog ą 
działa ć w swoim własnym imieniu. 

b)  Jednostki prawne zawsze tworz ą baz ę prawn ą dla jednostek 
statystycznych, zwanych jako „przedsi ębiorstwa”. 

 
23.  Jednostka mo Ŝe by ć zidentyfikowana wg. kryteriów geograficznych. 

Dokonuje si ę rozró Ŝnienia pomi ędzy obszarami: lokalnym, regionalnym, 
krajowym, wspólnotowym i światowym. 

a)  Poziomy regionalne i lokalne s ą definiowane przez nomenklatur ę 
jednostek terytorialnych do celów statystycznych (N TS), w 
których wyró Ŝniono pi ęć poziomów (1,2,3 – poziomy regionalne; 
4,5 – poziomy lokalne).  

b)  Jednostki s ą definiowane w ten sposób aby umo Ŝliwi ć przede 
wszystkim okre ślenie i wyró Ŝnienie danych dla ka Ŝdego kraju. 
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c)  Reguły dotycz ące kryteriów geograficznych musz ą umoŜliwia ć 
konsolidacj ę oraz unikanie podwójnego liczenia i pomijania 
danych. 

 
24.  Kryteria działalno ści s ą opisane wyczerpuj ąco w Rozdziale II. 

Działalno ść wła ściwa dla danej jednostki jest okre ślona przez kod 
poziomu (grupowania) PKD. Je śli jeden rodzaj aktywno ści stanowi 
wi ęcej ni Ŝ 50 % odpowiedniej wielko ści, fakt ten determinuje 
klasyfikacj ę jednostki. We wszystkich innych przypadkach nale Ŝy 
analizowa ć reguły klasyfikacji poczynaj ąc od najwy Ŝszego poziomu 
klasyfikacji. Metodyka jest opisana i zilustrowana szczegółowo w 
Rozdziale IV Zasad Metodycznych. 

 
KaŜda jednostka klasyfikacyjna jest zaliczana na podst awie przedmiotu jej 
działalno ści tylko do jednej podklasy, co jednocze śnie oznacza jej 
przynale Ŝność do okre ślonej klasy, grupy, działu i sekcji. 
 
25.  Dla potrzeb statystycznych stosuje si ę nast ępuj ące rodzaje jednostek: 

-  Podmiot gospodarki narodowej (jednostka prawna),  
-  Przedsi ębiorstwo (P), 
-  Jednostka Instytucjonalna (JI), 
-  Grupa Przedsi ębiorstw (GP), 
-  Jednostka Rodzaju Działalno ści (JRD), 
-  Jednostka Jednorodnej Produkcji (JJP), 
-  Jednostka Lokalna (JL), 
-  Jednostka Lokalna Rodzaju Działalno ści (JLRD), 
-  Jednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji (JLJP). 

 
26.  Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy  z  dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 199 6 r. Nr 156, poz. 
775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, 
poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), 
podmiotem gospodarki narodowej jest osoba prawna, j ednostka 
organizacyjna nie maj ąca osobowo ści  prawnej oraz osoba  fizyczna 
prowadz ąca  działalno ść gospodarcz ą.  

      Podmioty gospodarki narodowej organizuj ą swoj ą działalno ść jako: 
-  przedsi ębiorcy w formie przedsi ębiorstwa w rozumieniu          

art.55 1   Kodeksu cywilnego,  
-  podmioty nie b ędące przedsi ębiorcami, których działalno ść polega 

na obsługiwaniu spraw odr ębnych społeczno ści lub całego 
społecze ństwa – w formie stowarzysze ń, zwi ązków, wspólnot, 
reprezentacji zawodowych, jednostek bud Ŝetowych itp. 

Poj ęcie podmiotu gospodarki narodowej u Ŝywane w polskim prawie 
odpowiada u Ŝywanemu w metodologii europejskich rejestrów o podm iotach 
– poj ęciu „legal unit”. 
 

27.  Przedsi ębiorstwo jest to jednostka organizacyjna produkuj ącą wyroby 
lub świadcz ącą usługi, która osi ąga korzy ści z pewnego stopnia 
samodzielno ści w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w zakresie alo kacji 
swoich bie Ŝących zasobów. Przedsi ębiorstwo prowadzi jedn ą lub kilka 
rodzajów działalno ści w jednym lub kilku miejscach. Wiele jednostek 
prawnych istniej ących samodzielnie dla celów administracyjnych (mog ą 
one nie zatrudnia ć ludzi) obj ętych jest t ą wła śnie kategori ą. 
Przedsi ębiorstwo jest tworzone przez jednostk ę prawn ą lub grup ę 
jednostek prawnych. 
KaŜde przedsi ębiorstwo powinno mie ć przynajmniej jedn ą jednostk ę 
lokaln ą rodzaju działalno ści (JLRD). 

 
28.  Jednostka Instytucjonalna jest to elementarne centrum podejmowania 

decyzji gospodarczych, charakteryzuj ące si ę jednolitym systemem 
rachunkowo ści i autonomi ą w podejmowaniu decyzji zwi ązanych ze 
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spełnianiem jego podstawowych funkcji. Jednostka je st uwa Ŝana za 
tworz ącą Jednostk ę Instytucjonaln ą je śli ma samodzielno ść w 
podejmowaniu decyzji zwi ązanych z jej podstawowymi funkcjami i 
utrzymuje kompletny zestaw kont (rachunków). 

-  Aby mo Ŝna było powiedzie ć, Ŝe Jednostka utrzymuje kompletny 
zestaw kont (rachunków), musi ona przechowywa ć zarówno zapisy 
rachunkowo ści, obejmuj ące wszystkie jej transakcje gospodarcze 
i finansowe, przeprowadzane w okresie rozrachunkowy m, jak i 
bilans aktywów i pasywów. 

-  Aby mo Ŝna było powiedzie ć o jednostce, Ŝe ma samodzielno ść 
podejmowania decyzji z punktu widzenia jej podstawo wych 
funkcji, jednostka musi by ć odpowiedzialna i zdolna do 
rozliczania si ę z decyzji i akcji, które podejmuje. 

 
29.  W sektorze przedsi ębiorstw typu korporacji, przedsi ębiorstwo 

odpowiada Jednostce Instytucjonalnej, stosowanej w Europejskim 
Systemie Zintegrowanych Rachunków Narodowych (ESA) i Systemie 
Rachunków Narodowych (SRN). Podobne jednostki istni ej ą tak Ŝe w 
sektorach: ogólnorz ądowym i prywatnych instytucji nienastawionych na 
przynoszenie dochodu (non-profit). Jednostka Instyt ucjonalna w 
sektorze gospodarstw domowych obejmuje wszelkie rod zaje działalno ści 
w gospodarstwach domowych, podczas gdy okre ślenie „Przedsi ębiorstwo” 
jest zarezerwowane wył ącznie dla ich działalno ści produkcyjnych. 

 
30.  Za Jednostki Instytucjonalne, chocia Ŝ nie spełniaj ą kryteriów, mo Ŝna 

uzna ć równie Ŝ: 
a)  gospodarstwa domowe, nawet je śli nie prowadz ą kompletnej 

rachunkowo ści, 
b)  jednostki, które nie prowadz ą kompletnego zestawu kont 

(rachunków). S ą one powi ązane z Jednostkami Instytucjonalnymi, 
w których rachunkowo ść i konta s ą ł ączone z innymi w jedn ą 
cało ść, 

c)  jednostki, które utrzymuj ąc kompletny zestaw kont, nie maj ą 
samodzielno ści decyzyjnej w realizacji swych podstawowych 
funkcji. S ą one poł ączone z jednostkami kontroluj ącymi je, 

d)  jednostki, które odpowiadaj ą definicji Jednostki 
Instytucjonalnej, je śli nie publikuj ą one swoich sprawozda ń 
finansowych, 

e)  jednostki, które stanowi ą cz ęść grupy przedsi ębiorstw i 
utrzymuj ą kompletny zestaw kont s ą uwa Ŝane za jednostki 
instytucjonalne, nawet je śli cz ęść ich samodzielno ści 
decyzyjnej została podporz ądkowana faktycznie lub zgodnie z 
aktem prawnym, organowi centralnemu, odpowiedzialne mu za 
generalne (ogólne) zarz ądzanie grup ą. Firma holdingowa, jest 
uwaŜana za jednostk ę instytucjonaln ą w odró Ŝnieniu od 
jednostek, które kontroluje.  

 
31.  Ni Ŝej wymienione jednostki s ą uwa Ŝane za Jednostki Instytucjonalne: 

-  jednostki, które dysponuj ą kompletnym bilansem rachunków i 
samodzielno ści ą decyzji: 

a)  prywatne i publiczne spółki i towarzystwa; publiczn e 
korporacje, 

b)  spółdzielnie lub spółki, uznawane za niezale Ŝne 
jednostki prawne, 

c)  przedsi ębiorstwa publiczne, które na mocy specjalnych 
aktów prawnych s ą uwa Ŝane za oddzielne jednostki prawne, 

d)  instytucje nienastawione na przynoszenie dochodu uz nane 
za niezale Ŝne jednostki prawne,  

e)  agencje rz ądowe, 
-  jednostki, które maj ą kompletny bilans rachunków i które 

umownie s ą uwa Ŝane za samodzielne pod wzgl ędem decyzyjnym, tj.: 
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przedsi ębiorstwa typu quasi - korporacje; jednostki o wył ącznej 
własno ści; spółki i przedsi ębiorstwa publiczne, inne ni Ŝ 
okre ślone w lit. a-c, w stopniu, w jakim ich post ępowanie w 
sprawach gospodarczych i finansowych mo Ŝe by ć oddzielone od 
post ępowania wła ścicieli i przypomina post ępowanie 
przedsi ębiorstw typu korporacji, 

-  jednostki, które niekoniecznie utrzymuj ą kompletny bilans 
rachunków, ale które umownie uwa Ŝane s ą za niezale Ŝne pod 
wzgl ędem decyzyjnym, tj. gospodarstwa domowe. 

 
32.  Grupa przedsi ębiorstw (GP) to stowarzyszenie przedsi ębiorstw, 

powi ązanych poprzez wi ęzi prawne lub finansowe. Grupa Przedsi ębiorstw 
moŜe mie ć wi ęcej ni Ŝ jedno centrum decyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu 
do strategii produkcji, sprzeda Ŝy, zysków itp. Mo Ŝe te Ŝ centralizowa ć 
pewne aspekty zarz ądzania finansami i opodatkowania. Tworzy cało ść 
gospodarcz ą, upowa Ŝnion ą do dokonywania wyborów, zwłaszcza 
dotycz ących jednostek, które obejmuje. 

 
33.  W pewnych przypadkach uzasadnione jest grupowanie p rzedsi ębiorstw o 

wzajemnych silnych powi ązaniach. Koncepcja grupy przedsi ębiorstw 
stosowana tutaj wywodzi si ę z koncepcji grupy rozrachunkowej, zgodnie 
z definicj ą Siódmej Dyrektywy Rady/83/349/EEC z dnia 13 lipca 1983 
r., która zakłada, Ŝe grupa istnieje tam, gdzie inne przedsi ębiorstwo 
ma lub kontroluje 20 % kapitału lub głosów wa Ŝnych. 

 
34.  Definicja wg. swego obecnego brzmienia nie jest odp owiednia do celów 

analizy statystycznej, poniewa Ŝ grupy rozrachunkowe nie stanowi ą 
wzajemnie wykluczaj ących si ę dodatkowych grup przedsi ębiorstw. 
Jednostka statystyczna znana jako „grupa przedsi ębiorstw” oparta na 
koncepcji „grupy rozrachunkowej” musi by ć definiowana przy 
wykorzystaniu nast ępuj ących zasad uzupełniaj ących: 
a)  „Grupy rozrachunkowe” maj ą by ć brane pod uwag ę na najwy Ŝszym 

poziomie powi ązań („głowa” grupy), 
b)  nale Ŝy uwzgl ędni ć jednostki typu „ grupa przedsi ębiorstw”, których 

ksi ęgowość jest w pełni zintegrowana z ksi ęgowości ą firmy, z któr ą 
jednostka jest powi ązana,  

c)  nale Ŝy doda ć jednostki kontrolowane na zasadzie wielko ści, których 
ksi ęgowość nie podlega ogólnej konsolidacji na mocy jednego z  
kryteriów dopuszczonych przez Siódm ą Dyrektyw ę Rady/83/349/EEC z 
dnia 13 lipca 1983 r., tzn. ró Ŝnicy w typie działalno ści lub małej 
wielko ści w relacji do innych,  

d)  nale Ŝy pomin ąć relacje okresowe, trwaj ące krócej ni Ŝ rok. 
 
35.  Grupa przedsi ębiorstw jest cz ęsto zwi ązana ró Ŝnymi typami relacji, 

takich jak własno ść, udział wi ększo ściowy, zarz ąd itp. Cz ęsto s ą to 
zło Ŝone relacje sieciowe lub wynikaj ące z szeroko rozumianego zakresu 
działalno ści. 

 
36.  Zawsze nale Ŝy próbowa ć rozró Ŝni ć jednostki danej grupy, które s ą 

„przedsi ębiorstwami niefinansowymi” i te które musz ą by ć 
klasyfikowane jako instytucje finansowe przy czym w śród tych 
ostatnich nale Ŝy rozró Ŝnia ć „instytucje kredytowe” i 
„przedsi ębiorstwa ubezpieczeniowe”. 
Niektóre grupy przedsi ębiorstw obejmuj ą swym zasi ęgiem cały świat, 
ale wymagaj ą analizy terytorialnej (w odniesieniu do terytorium  
Wspólnoty i do terytorium ka Ŝdego z krajów). 

 
37.  Jednostka typu „Grupa przedsi ębiorstw” jest szczególnie u Ŝyteczna 

przy analizach finansowych i badaniu strategii firm . Jest ona jednak 
zbyt zmienna i niestabilna aby mogła by ć uznana za centraln ą 
jednostk ę dla celów obserwacji i analizy jak ą jest przedsi ębiorstwo. 
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38.  Dla podj ęcia analizy wg. regionu lub działalno ści, cz ęsto jest 

konieczne odniesienie do jednostek mniejszych od pr zedsi ębiorstwa. Do 
tego celu mog ą by ć stosowane trzy rodzaje jednostek: Jednostka 
Rodzaju Działalno ści - JRD, Jednostka Lokalna i Lokalna Jednostka 
Rodzaju Działalno ści - LJRD. 

 
39.  Jednostka Rodzaju Działalno ści (JRD)  grupuje wszystkie cz ęści 

przedsi ębiorstwa, które maj ą swój udział w realizacji działalno ści na 
poziomie podklasy PKD i odpowiada jednej lub wi ększej liczbie działów 
operacyjnej działalno ści przedsi ębiorstwa. System informacyjny 
przedsi ębiorstwa musi by ć w stanie okre śli ć ew. obliczy ć dla ka Ŝdej 
jednostki JRD, przynajmniej: warto ść produkcji, zu Ŝycie po średnie, 
koszt siły roboczej, nadwy Ŝki zdolno ści przerobowych, zatrudnienie, 
wielko ść inwestycji brutto. 

 
40.  Zadaniem systemu informacyjnego przedsi ębiorstwa jest poprawa 

jednolito ści wyników bada ń statystycznych w układzie działalno ści i 
osi ągni ęcie w ten sposób porównywalno ści wyników, poniewa Ŝ na 
poziomie przedsi ębiorstwa mo Ŝna zaobserwowa ć ró Ŝne typy integracji 
poziomej i pionowej, zarówno w skali kraju, jak i w  skali 
międzynarodowej. Nale Ŝy jednak zauwa Ŝyć, Ŝe jednostka, która prowadzi 
jedynie działalno ści pomocnicze dla przedsi ębiorstwa, do którego 
nale Ŝy, nie jest i nie mo Ŝe by ć uwa Ŝana za oddzieln ą JRD. 

 
41.  Wszelkie koszty działalno ści pomocniczej przedsi ębiorstwa musz ą by ć 

przypisane do działalno ści podstawowej lub ubocznej, a wi ęc do 
jednostek JRD, b ędących przedmiotem obserwacji w ramach 
przedsi ębiorstwa. 

 
42.  Jednostka Lokalna (JL)  to przedsi ębiorstwo, lub jego cz ęść (np. 

warsztat, fabryka, magazyn, biuro, kopalnia lub gar aŜ) zlokalizowana 
w miejscu daj ącym si ę geograficznie okre śli ć. W tym miejscu lub z 
tego miejsca prowadzona jest działalno ść gospodarcza, w której poza 
pewnymi wyj ątkami, zaanga Ŝowana jest jedna lub wiele osób (nawet na 
niepełny etat), pracuj ących dla tego samego przedsi ębiorstwa. 

 
43.  Tak wi ęc dwie jednostki, nale Ŝące do tego samego przedsi ębiorstwa, 

ale o dwu ró Ŝnych lokalizacjach, musz ą by ć uwa Ŝane za dwie jednostki 
lokalne. Gdy jedna jednostka lokalna jest poło Ŝona na granicy 
obszarów administracyjnych, zwyczajowo przyjmuje si ę adres pocztowy 
jako czynnik decyduj ący.  

 
44.  Jednostka Lokalna Rodzaju Działalno ści (JLRD)  jest cz ęści ą JRD, 

zwi ązan ą z jednostk ą lokaln ą. 
 
45.  KaŜda jednostka rodzaju działalno ści (JRD) musi mie ć przynajmniej 

jedn ą jednostk ę lokaln ą rodzaju działalno ści (JLRD). 
 
46.  Jednostka Jednorodnej Produkcji (JJP) charakteryzuje si ę jedn ą 

działalno ści ą, któr ą moŜna okre śli ć przez jej jednorodne czynniki 
wej ścia (surowce itp.), proces produkcyjny i produkty w yj ścia. 
Produkty wej ściowe i wyj ściowe s ą rozró Ŝnialne poprzez swe parametry 
fizyczne i stopie ń przetworzenia oraz zastosowan ą technologi ę 
produkcji, w odniesieniu do klasyfikacji produktów.  Jednostka 
jednorodnej produkcji mo Ŝe odpowiada ć jednostce instytucjonalnej lub 
jej cz ęści, z drugiej strony, nigdy nie mo Ŝe ona nale Ŝeć do dwu 
ró Ŝnych jednostek instytucjonalnych. 

47.  Jednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji (JLJP)  jest cz ęści ą jednostki 
jednorodnej produkcji, odpowiadaj ącą jednostce lokalnej. 
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48.  Relacje mi ędzy ró Ŝnymi typami jednostek statystycznych ilustruje 
poni Ŝsza tabela: 

 
 Jedna lub wi ęcej 

lokalizacji  
Pojedyncza lokalizacja  

Jedna lub wi ęcej 
działalno ści  

Przedsi ębiorstwo 
 
Jednostka 
instytucjonalna  

Jednostka Lokalna  

Tylko jedna działalno ść JRD - Jednostka Rodzaju 
Działalno ści 
 
 
JJP - Jednostka 
Jednorodnej Produkcji 

JLRD -  Jednostka Lokalna 
Rodzaju Działalno ści 
 
JLJP - Jednostka Lokalna  
Jednorodnej Produkcji  

 
Rozdział IV 

 
Zasady klasyfikowania jednostek statystycznych 

 
PODSTAWOWE ZASADY KLASYFIKACJI 
 
49.  Jednostki powinny by ć klasyfikowane w grupowaniu, które najlepiej 

opisuje ich działalno ść uwzgl ędniaj ąc środki produkcji oraz proces 
wytwarzania. 

50.  Warto ść dodana  – jest podstawowym poj ęciem słu Ŝącym zaklasyfikowaniu 
danej jednostki wg działalno ści gospodarczej. Poniewa Ŝ warto ść dodana 
stanowi ró Ŝnic ę pomi ędzy produkcj ą a zu Ŝyciem po średnim, jest ona 
miernikiem dodatkowym udziału ka Ŝdej jednostki gospodarczej w 
Produkcie Krajowym Brutto (PKB). Poj ęciem stałej ewaluacji jest 
warto ść dodana brutto po cenach bazowych. Stanowi ona ró Ŝnic ę 
pomi ędzy produkcj ą po cenach bazowych a zu Ŝyciem po średnim po cenach 
nabycia. Warto ść dodana po cenach bazowych obejmuje wi ęc pozostałe 
opłaty zwi ązane z produkcj ą, wynagrodzeniem netto pracowników, 
zuŜyciem kapitału trwałego (zakładowego) i nadwy Ŝką eksportu sald 
ksi ęgowych. 

51.  PKD definiuje działalno ści gospodarcze. Jednostka mo Ŝe wykonywa ć 
jedn ą lub wiele działalno ści gospodarczych umiejscowionych w jednym 
lub wielu grupowaniach PKD. Jednostki klasyfikowane  s ą wg ich 
działalno ści podstawowej. Działalno ści ą podstawow ą jest działalno ść 
posiadaj ąca swój najwi ększy udział w warto ści dodanej w cenach 
bazowych danej jednostki. 

 
52.  W przypadku gdy, na poziomie klasy, jednostka wykon uje tylko jeden 

rodzaj działalno ści, klasyfikuje si ę j ą w grupowaniu PKD obejmuj ącym 
t ę działalno ść. Natomiast, je Ŝeli jednostka wykonuje, na poziomie 
klasy, wi ęcej ni Ŝ jedn ą działalno ść, ale wszystkie one mieszcz ą si ę w 
ramach tego samego grupowania PKD, zaklasyfikowanie  tej jednostki 
okre ślone jest przez grupowanie PKD obejmuj ące te działalno ści w 
cało ści. 

53.  JeŜeli jednostka wykonuje, na poziomie klasy, działaln ości zawarte w 
ró Ŝnych grupowaniach PKD, nale Ŝy przeanalizowa ć pewne zasady w celu 
okre ślenia działalno ści podstawowej. W przypadku, gdy, na poziomie 
klasy, działalno ść stanowi ponad 50% warto ści dodanej, 
zaklasyfikowanie jednostki jest okre ślone przez t ę działalno ść. 

54.  JeŜeli jednostka wykonuje działalno ści zawarte tylko w dwóch ró Ŝnych 
grupowaniach PKD, jedno z grupowa ń b ędzie zawsze obejmowało ponad 50% 
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warto ści dodanej, z wył ączeniem skrajnego i mało prawdopodobnego 
przypadku, gdy dwie działalno ści zawarte w ró Ŝnych grupowaniach PKD 
będą obejmowały po 50%. 

55.  W przypadku bardziej zło Ŝonym, gdzie jednostka wykonuje wi ęcej ni Ŝ 
dwie działalno ści uj ęte w wi ęcej ni Ŝ dwóch ró Ŝnych grupowaniach PKD i 
gdy Ŝadne z grupowa ń nie stanowi 50% warto ści dodanej, jednostk ę t ę 
nale Ŝy zaklasyfikowa ć przy zastosowaniu metody „góra-dół”. 

 
Identyfikacja działalno ści głównej jednostki statystycznej przy u Ŝyciu 
metody "góra - dół" 
 
56.  Metoda „góra – dół” oparta jest na zasadzie hierarc hicznej, co 

oznacza, Ŝe zaklasyfikowanie danego podmiotu na najni Ŝszym poziomie 
klasyfikacyjnym (tj.podklasy) powinno by ć spójne z zaklasyfikowaniem 
tej jednostki na wy Ŝszych poziomach. 
W zwi ązku z tym nale Ŝy najpierw zidentyfikowa ć poziom najwy Ŝszy i 
nast ępnie kolejne poziomy klasyfikacyjne, w sposób nast ępuj ący: 
a)  nale Ŝy okre śli ć sekcj ę PKD, która ma najwy Ŝszy udział warto ści 

dodanej. W przypadku braku mo Ŝliwo ści obliczenia warto ści dodanej 
w okresie ostatnich 12 miesi ęcy, nale Ŝy okre śli ć inny wła ściwy 
miernik, 

b)  w ramach tej sekcji nale Ŝy okre śli ć podsekcj ę/dział, która/y ma 
najwi ększy udział liczony według warto ści dodanej, 

c)  w ramach tej podsekcji czy działu nale Ŝy okre śli ć grup ę PKD, która 
ma najwi ększy udział liczony według warto ści dodanej, 

d)  w ramach tej grupy nale Ŝy okre śli ć klas ę PKD, która ma najwi ększy 
udział liczony według warto ści dodanej, 

e)  w ramach tej klasy nale Ŝy okre śli ć podklas ę PKD, która ma 
najwi ększy udział liczony według warto ści dodanej. Je Ŝeli podklasa 
odpowiada swym zakresem klasie (oznaczona jest lite r ą Z), wówczas 
działalno ść podstawowa okre ślana jest na poziomie klasy. 

Przykład: 

Podmiot deklaruje wykonywanie nast ępuj ących działalno ści: 

S
e

kc
ja

 

 
 

Podsekcja  

 
 
Klasa 

 
 

Opis klasy 

 
Udział w 
warto ści 
dodanej 

 DJ 28.71 Produkcja pojemników metalowych 7% 
  29.31 Produkcja ci ągników rolniczych 8% 
  29.41 Produkcja narz ędzi r ęcznych 

mechanicznych 
 

3% 

D DK 29.53 Produkcja maszyn stosowanych w 
przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i w 
produkcji napojów 
 

21% 

  29.55 Produkcja maszyn dla przemysłu 
papierniczego 
 

8% 

 DM 34.30 Produkcja cz ęści i akcesoriów do 
pojazdów samochodowych i ich silników 
 

5% 

 
G 

 51.14 Działalno ść agentów zajmuj ących si ę 
sprzeda Ŝą maszyn, urz ądze ń 
przemysłowych, statków i samolotów 
 

7% 
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  51.88 Sprzeda Ŝ hurtowa maszyn i urz ądze ń 
rolniczych, wł ączaj ąc  sprzeda Ŝ 
ci ągników 
 

28% 

K  74.20 Działalno ść w zakresie architektury, 
in Ŝynierii 

13% 

 
 
Etap 1: Identyfikacja Sekcji  

                                 

Sekcja Opis Udział w     
warto ści dodanej  

D Przetwórstwo przemysłowe  52% 
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawy 

pojazdów samochodowych, motocykli oraz 
artykułów u Ŝytku osobistego i domowego  

35% 

K Obsługa nieruchomo ści, nauka, wynajem i 
usługi zwi ązane z prowadzeniem 
działalno ści gospodarczej  

13% 

 
Etap 2: Identyfikacja Podsekcji: 
 

Podsekcja Opis Udział w     
warto ści dodanej  

DJ Produkcja metali i wyrobów z metali  7% 
DK Produkcja maszyn i urz ądze ń, gdzie 

indziej niesklasyfikowana  
40% 

DM Produkcja sprz ętu transportowego  5% 
 
Etap 3: Identyfikacja Działu: 
 

Dział Opis Udział w     
warto ści dodanej  

29  Produkcja maszyn i urz ądze ń, gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

40% 

 
Etap 4: Identyfikacja Grupy: 
 

Grupa Opis Udział w     
warto ści dodanej  

29.3  Produkcja maszyn dla rolnictwa i 
le śnictwa  

8% 

29.4  Produkcja obrabiarek i narz ędzi 
mechanicznych  

3% 

29.5  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego 
przeznaczenia  

29% 

 
Etap 5: Identyfikacja Klasy: 
 

Klasa Opis Udział w     
warto ści dodanej  

29.53  Produkcja maszyn stosowanych 
przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i w 
produkcji napojów  

21% 

29.55  Produkcja maszyn dla przemysłu 
papierniczego  

8% 
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Działalno ść główna  mie ści si ę wi ęc w zakresie klasy 29.53 "Produkcja maszyn 
stosowanych w przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i w produkcji napojów", 
chocia Ŝ najwy Ŝszy udział warto ści dodanej przypada na klas ę 51.88 "Sprzeda Ŝ 
hurtowa maszyn, urz ądze ń i narz ędzi rolniczych, wł ączaj ąc sprzeda Ŝ 
ci ągników". 
JeŜeli dokonano by ustalenia działalno ści podstawowej bezpo średnio na 
poziomie klasy posiadaj ącej najwi ększy udział warto ści dodanej (z 
pomini ęciem wy Ŝszych poziomów), wówczas przedsi ębiorstwo b ędące przedmiotem 
analizy, zostałoby nieprawidłowo sklasyfikowane poz a sfer ą produkcji. 
Pozostałe, wymienione w omawianym przykładzie dział alno ści, s ą 
działalno ściami drugorz ędnymi. 
 
Etap 6: Identyfikacja podklasy:   
 
Jeśli klasa jest równa podklasie to nie realizuje si ę etapu 6. W przypadku 
podziału klasy na podklasy - w ramach klasy nale Ŝy okre śli ć podklas ę PKD, 
która ma najwi ększy udział liczony według wybranego miernika. 
Działalno ść główna omawianego przykładowego podmiotu gospodarc zego mie ści 
si ę w zakresie podklasy 29.53.Z "Produkcja maszyn stos owanych w 
przetwórstwie Ŝywności, tytoniu i w produkcji napojów". 
 
57.  Metoda „góra – dół” uwzgl ędnia zasad ę, wg której zaklasyfikowanie na 

poziomach ni Ŝszych jest zgodne z działalno ści ą podstawow ą jednostki 
okre ślon ą na poziomach wy Ŝszych klasyfikacji. Metoda ta mo Ŝe by ć 
równie Ŝ stosowana w przypadkach bardziej prostych, gdy jed nostka 
wykonuje tylko jedn ą lub dwie działalno ści. Jednak Ŝe wówczas 
zaklasyfikowanie działalno ści jest okre ślane w sposób bezpo średni, 
bez dokładnego post ępowania wg metody „góra-dół”. Na ni Ŝszych 
poziomach klasyfikacji, udział warto ści dodanej grupowania PKD 
otrzymanego dzi ęki metodzie góra – dół, nie zawsze musi stanowi ć 50% 
całkowitej warto ści dodanej danej jednostki. Taki przypadek b ędzie 
miał miejsce w miar ę przechodzenia od poziomów wy Ŝszych do poziomów 
ni Ŝszych struktury hierarchicznej klasyfikacji PKD. Te oretycznie, 
jest równie Ŝ moŜliwe, Ŝe na najwy Ŝszym poziomie hierarchicznym PKD, 
Ŝadne z grupowa ń nie b ędzie stanowi ć wi ęcej ni Ŝ 50% warto ści dodanej 
danej jednostki. 

58.  W zasadzie metoda „góra – dół” pozwala okre śli ć działalno ść 
podstawow ą do najni Ŝszego poziomu klasyfikacji. W praktyce metod ę t ę 
wystarczy stosowa ć do poziomu, który jest potrzebny, w zale Ŝności od 
zastosowania. Mo Ŝe to by ć np. poziom działu, czy grupy. 
Rozporz ądzenie wprowadzaj ące NACE Rev.1.1 nie narzuca konieczno ści 
stosowania konkretnego poziomu hierarchicznego. 
 

Kryteria zast ępcze 
 
59.  Aby okre śli ć działalno ść główn ą jednostki, nale Ŝy zna ć udziały 

procentowe warto ści dodanej dotycz ące działalno ści umiejscowionych w 
ró Ŝnych grupowaniach. Jednak Ŝe, w praktyce cz ęsto nie jest mo Ŝliwe 
otrzymanie informacji nt. warto ści dodanej poszczególnych 
wykonywanych działalno ści i w tym przypadku nale Ŝy wesprze ć si ę 
kryteriami zast ępczymi. Kryteria te mog ą by ć nast ępuj ące: 

-  Kryteria zast ępcze oparte na produkcji: 
-  produkcja brutto jednostki, która jest przypisywana  do 

wyrobów lub usług zwi ązanych z ka Ŝdym rodzajem 
działalno ści, 

-  warto ść sprzeda Ŝy grup produktów pochodz ących z tych 
działalno ści. 

-  Kryteria zast ępcze oparte na środkach produkcji: 
-  wynagrodzenie (w tym pensja) przypisywane do ró Ŝnych 

rodzajów działalno ści,  
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-  zatrudnienie w ramach poszczególnych działalno ści, 
zgodnie z udziałem liczby zatrudnionych w ró Ŝnych 
działalno ściach danej jednostki. 

 
PowyŜsze kryteria powinny by ć stosowane w zast ępstwie danych dotycz ących 
warto ści dodanej, w przypadku gdy nie jest ona znana. Nal eŜy je stosowa ć w 
taki sposób, aby uzyska ć jak najlepsze wyniki, które byłyby zbli Ŝone do 
wyników uzyskanych na podstawie warto ści dodanej. Stosowanie kryteriów 
zast ępczych nie zmienia procedury pozwalaj ącej okre śli ć warto ść podstawow ą, 
ani zasad metody góra-dół. Kryteria te słu Ŝą tylko aproksymacji warto ści 
dodanej. 
Stosowanie wprost w/w kryteriów zast ępczych mo Ŝe jednak czasem doprowadzi ć 
do popełnienia bł ędu. Taka sytuacja b ędzie miała miejsce, gdy struktura 
kryteriów zast ępczych nie b ędzie proporcjonalna do warto ści dodanej (która 
jest nieznana). 

 
Problemy zwi ązane ze stosowaniem kryteriów zast ępczych opartych na 
produkcji. 
 
60.  Stosuj ąc kryterium sprzeda Ŝy (obroty), w niektórych przypadkach mo Ŝna 

stwierdzi ć, Ŝe nie istnieje zwi ązek proporcjonalno ści pomi ędzy 
obrotami i warto ści ą dodan ą. Najcz ęściej udział obrotów w warto ści 
dodanej jest o wiele mniej istotny w przypadku dzia łalno ści handlowej 
ni Ŝ działalno ści produkcyjnej. Innym przykładem mog ą by ć obroty 
spedytorów lub zwykłych przedsi ębiorców. Ponadto, równie Ŝ w ramach 
sektora produkcji, stosunek sprzeda Ŝy do warto ści dodanej z ni ą 
zwi ązanej, mo Ŝe by ć ró Ŝny pomi ędzy działalno ściami i w ramach samych 
działalno ści. W niektórych przypadkach obroty nie maj ą Ŝadnego 
znaczenia lub nie istniej ą (np. działalno ść po średnictwa finansowego 
lub ubezpieczenia). Podobna sytuacja mo Ŝe mie ć miejsce w przypadku 
stosowania produkcji brutto jako kryterium zast ępczego. 

 
61.  Wiele jednostek wykonuje jednocze śnie działalno ść komercyjn ą i 

niekomercyjn ą. W tym przypadku, obroty handlowe s ą nieodpowiednim 
wskaźnikiem udziału nieznanej warto ści dodanej działalno ści 
handlowej. Lepszym wska źnikiem jest mar Ŝa handlowa (ró Ŝnica mi ędzy 
wielko ści ą obrotów przypadaj ących na handel i sprzeda Ŝ wyrobów 
przeznaczonych do ponownej sprzeda Ŝy, skorygowanych o zmiany 
zapasów). Jednak Ŝe mar Ŝa handlowa mo Ŝe si ę zmienia ć w ramach tego 
samego handlu hurtowego i detalicznego, jak równie Ŝ pomi ędzy ró Ŝnymi 
działalno ściami handlowymi. Ponadto, nale Ŝy mie ć na uwadze zasady 
klasyfikowania specyficznego dla handlu detaliczneg o, o którym mowa w 
dalszej cz ęści zasad. 

 
Problemy zwi ązane ze stosowaniem kryteriów zast ępczych opartych na środkach 
produkcji 
 
62.  Podobne środki ostro Ŝności nale Ŝy podj ąć w przypadku stosowania 

kryteriów zast ępczych opartych na środkach produkcji. 
Proporcjonalno ść pomi ędzy wynagrodzeniem pracowników czy wielko ści ą 
zatrudnienia i warto ści ą dodan ą nie jest zapewniona, je Ŝeli 
kapitałochłonno ść ró Ŝnych działalno ści jest odmienna. Du Ŝa 
kapitałochłonno ść poci ąga za sob ą zazwyczaj wi ększ ą amortyzacj ę i 
mniejszy udział płac w warto ści dodanej. Kapitałochłonno ść jest 
zmienna pomi ędzy rozmaitymi działalno ściami gospodarczymi, nawet w 
ramach tej samej klasy PKD. B ędzie ona prawdopodobnie mniejsza np. 
dla gromadzenia odpadów ni Ŝ dla ich spalania, ale obie te 
działalno ści przynale Ŝą do tej samej klasy PKD: 90.02. 

63.  Wyodrębnione zakłady (w tym równie Ŝ zarz ądy) przedsi ębiorstw 
wielozakładowych nale Ŝy klasyfikowa ć zgodnie z rodzajem ich własnej 
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działalno ści, niezale Ŝnie od kategorii zaklasyfikowania działalno ści 
jednostki macierzystej. 

64.  Jednostki b ędące w budowie lub nowo uruchamiane nale Ŝy klasyfikowa ć 
stosownie do projektowanego (przewidywanego) główne go rodzaju 
działalno ści. 

SPECYFICZNE ZASADY KLASYFIKOWANIA 
 
65.  Podstawowe zasady okre ślaj ące działalno ść podstawow ą jednostki 

statystycznej zostały przedstawione powy Ŝej. 
Istniej ą jednak pewne procesy, zjawiska gospodarcze i ekono miczne, 
które powinny by ć bardziej precyzyjnie zdefiniowane w celu 
zapewnienia jednolitego traktowania jednostek staty stycznych. 
Definicje te przedstawione zostały w dalszej cz ęści niniejszego 
rozdziału. 

 
Integracja pionowa 

 
66.  Integracja pionowa wyst ępuje wtedy, gdy w ramach tego samego 

przedsi ębiorstwa realizowane s ą kolejno ró Ŝne etapy procesu produkcji 
i gdy wynik jednego etapu procesu jest pocz ątkiem nast ępnego etapu.  
Przykładowo: ścinanie drzew poł ączone z ci ęciem drewna, wydobycie 
gliny poł ączone z cegielni ą, produkcja włókien syntetycznych zwi ązana 
z produkcj ą tkanin włókienniczych. 

 
67.  Jednostka z pionowo zintegrowanym ła ńcuchem działalno ści powinna 

generalnie by ć zaklasyfikowana według działalno ści, która w 
najwi ększym stopniu uczestniczy w wytworzonej warto ści dodanej. 
Jednak Ŝe z przyczyn praktycznych zwi ązanych z dost ępności ą danych, 
cz ęsto produkcja ko ńcowa okre śla miejsce zaklasyfikowania. 

 
Integracja pozioma 
 

68.  Opisane w pkt.68 zasady stosuje si ę równie Ŝ w specyficznych 
przypadkach jednostek zintegrowanych poziomo tzn. g dy kilka rodzajów 
działalno ści jest równolegle wykonywanych przy u Ŝyciu tych samych 
środków produkcji a podział na odr ębne jednostki statystyczne nie 
moŜe by ć dokonany, np. produkcja piekarnicza poł ączona z wytwarzaniem 
wyrobów cukierniczych. 

 
Działalno ść podwykonawcza  

 
69.  Jednostki wykonuj ące działalno ść podwykonawcz ą, klasyfikuje si ę tak 

samo jak jednostki produkuj ące takie same wyroby lub świadcz ące takie 
same usługi na własny rachunek. Istniej ą dwa główne rodzaje takich 
jednostek: 

 
a)  Jednostki, w których praca oparta jest na planach,  gdzie 

zleceniodawca dostarcza podwykonawcy wszelkie plany  techniczno-
konstrukcyjne w celu wytworzenia produktu, który za mówił. Ta 
sytuacja wyst ępuje najcz ęściej w sektorze metalowym np. 
działalno ść ku źni, ci ęcie, wytłaczanie, odlewanie; 

 
b)  Jednostki wykonuj ące prac ę na zamówienie, gdzie zleceniodawca 

powierza swój materiał. Przedmiotem poddawanym obró bce mo Ŝe by ć 
w tym przypadku wszystko, od surowca do wykonanej m echanicznie 
cz ęści maszyny. Mo Ŝe to by ć obróbka metali (np. chromowanie), 
przygotowanie owoców do puszkowania itp. 

 
Jednostki organizuj ące wytwarzanie  
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70.  Jednostki organizuj ące wytwarzanie s ą to jednostki, które pod swoj ą 

własn ą nazw ą sprzedaj ą wyroby lub usługi, wykonane przez 
podwykonawców. Jednostki te klasyfikuje  si ę w sekcji G  (Handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowyc h, motocykli oraz 
artykułów u Ŝytku osobistego i domowego), poza przypadkiem, gdy s ą one 
wła ścicielami praw do wyrobu i pomysłu (projektu).  
Wówczas s ą one klasyfikowane tak, jak gdyby same produkowały te 
wyroby. 
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Roboty instalacyjne i monta Ŝowe na miejscu przeznaczenia 
 

71.  Jednostki, które wykonuj ą przede wszystkim roboty instalacyjne lub 
monta Ŝowe wszelkiego rodzaju obiektów, wł ączaj ąc wyposa Ŝenie i 
sprz ęt, niezb ędny dla funkcjonowania budynków, s ą klasyfikowane w 
budownictwie w dziale 45 Budownictwo. 
Dział obejmuje instalacje grzewcze i wentylacyjne, elektryczne, 
gazowe, wodne, instalowanie wind, d źwigów i ruchomych schodów, okien, 
drzwi itp. 

 
72.  Instalowanie i monta Ŝ zwykle obejmuje tak Ŝe usługi zwi ązane z 

rozruchem, tzn. wszelkie prace niezb ędne w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania urz ądze ń oraz podstawowe szkolenia 
personelu zajmuj ącego si ę obsług ą i konserwacj ą wspomnianych 
urz ądze ń. Pozostałe rodzaje szkole ń s ą klasyfikowane w dziale 80 
Edukacja.  

 
73.  Prace instalacyjne, wykonywane jako usługi zwi ązane ze sprzeda Ŝą 

wyposa Ŝenia/sprz ętu, stanowi ą działalno ść towarzysz ącą (dodatkow ą, 
uzupełniaj ącą) i s ą klasyfikowane w taki sam sposób jak działalno ść 
podstawowa .  
Przykładowo instalowanie domowego sprz ętu elektrycznego przez 
sprzedawc ę detalicznego, monta Ŝ lub instalowanie przeciwwłamaniowego 
systemu alarmowego, albo biurowej sieci telefoniczn ej przez wytwórc ę 
tego sprz ętu i na miejscu u Ŝytkowania tego sprz ętu. 

 
Konserwacja i naprawy 

 
74.  Jednostki, które zajmuj ą si ę konserwacj ą i napraw ą 

sprz ętu/wyposa Ŝenia s ą klasyfikowane w tej samej klasie, co 
jednostki, wytwarzaj ące ten sprz ęt/wyposa Ŝenie, poza nast ępuj ącymi 
przypadkami: 
-  jednostki, które dokonuj ą konserwacji lub naprawy pojazdów 

samochodowych i motocykli, s ą klasyfikowane odpowiednio w grupach 
50.2 i 50.4; 

-  jednostki, które dokonuj ą napraw artykułów u Ŝytku osobistego i  
gospodarstwa domowego s ą klasyfikowane w grupie 52.7; 

-  jednostki, które naprawiaj ą komputery i sprz ęt biurowy oraz 
zajmuj ą si ę konserwacj ą tego sprz ętu, s ą klasyfikowane w grupie 
72.5, 

-  jednostki,  które zajmuj ą si ę konserwacj ą lub napraw ą palników 
piecowych i kotłów centralnego ogrzewania sklasyfik owane w 
podklasie 45.33.A.  

 
SZCZEGÓLNE ZASADY KLASYFIKOWANIA WYBRANYCH SEKTORÓW; DEFINICJE 

 
SEKCJA G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa poja zdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów u Ŝytku osobistego i domowego 
 

75.  W PKD handel obejmuje wszystkie jednostki, których główna działalno ść 
gospodarcza polega na kupowaniu wyrobów nadaj ących si ę do transportu 
w celu ich sprzeda Ŝy. Zalicza si ę tu tak Ŝe działalno ść agentów 
pośrednicz ących mi ędzy sprzedaj ącymi wyroby a kupuj ącymi. Takie 
wyroby s ą jedynie przedmiotem przeładunku i ewentualnie pako wania, 
nie s ą one w istotny sposób przekształcane. 

 
76.  Handel obejmuje nie tylko bezpo średnie transakcje handlowe pomi ędzy 

dwiema stronami, ale tak Ŝe te, które s ą realizowane na zamówienie 
jednej lub wi ększej ilo ści stron. 

      Zasadnicze znaczenie ma jednak to, Ŝe podstawow ą działalno ści ą 
powinna by ć działalno ść polegaj ąca na zawieraniu transakcji 
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handlowych w zakresie towarów, które nie uległy zmi anie wi ększej, ni Ŝ 
to ma miejsce zwykle u sprzedawcy. 

 
77.  "Typowe dla handlu" traktowanie towaru mo Ŝe polega ć na sortowaniu, 

rozdzielaniu, mieszaniu, pakowaniu.  
      Zasadnicze cechy towaru nie powinny by ć naruszone. 
 
78.  W handlu hurtowym wyst ępuje szereg dziedzin działalno ści 

gospodarczej, w których traktowanie towaru w sposób  typowy dla handlu 
jest kwesti ą o zasadniczym znaczeniu. Typowym przykładem jest t u 
przepakowywanie towarów przed ich dostaw ą do sprzedawcy detalicznego 

 
79.  Zalicza si ę tu tak Ŝe usługi wspomagaj ące sprzeda Ŝ towarów, takie jak 

dostaw ę i instalowanie sprz ętu elektrycznego. 

80.  Magazynowanie w handlu ma miejsce wówczas, gdy jedn ostki 
sklasyfikowane w sekcji G maj ą swoje magazyny, w których magazynuj ą 
swoje towary. Wykonywanie magazynowania towarów na zasadzie umowy, 
czyli magazynowanie na zlecenie jednostek handlowyc h - nie jest 
klasyfikowane w sekcji G lecz w sekcji I w klasie 6 3.12. 
"Magazynowanie i przechowywanie towarów".  

 
81.  Handel hurtowy komisowy (prowizyjny) oraz handel hu rtowy na rachunek 

własny klasyfikowane s ą w jednym dziale. Klasy grupuj ące handel 
hurtowy komisowy tworz ą jedn ą grup ę (51.1), natomiast klasy dotycz ące 
handlu hurtowego na własny rachunek znajduj ą si ę w sze ściu grupach 
51.2-51.7. 

 
Oddzielny dział obejmuje handel detaliczny, przy cz ym wyró Ŝnia si ę 
sze ść grup zwi ązanych z ró Ŝnymi aspektami handlu detalicznego i jedn ą 
dodatkow ą, obejmuj ącą naprawy artykułów u Ŝytku osobistego i domowego. 
 
Handel pojazdami samochodowymi oraz ich naprawy i k onserwacja, a 
tak Ŝe detaliczna sprzeda Ŝ paliwa do pojazdów samochodowych tworz ą 
dział 50. 

 
Handel komisowy 

 
82.  Grupa 51.1 „Sprzeda Ŝ hurtowa realizowana na zlecenie”- obejmuje 

wszystkie jednostki, których podstawowa działalno ść polega na handlu 
wyrobami na zlecenie strony trzeciej. Mog ą to by ć ajenci handlowi lub 
maklerzy, albo centrale zaopatrzenia lub zbytu prow adz ące transakcje 
na rachunek strony trzeciej. 
Jednak Ŝe, nale Ŝy zwróci ć uwag ę, Ŝe detaliczny handel komisowy nie 
jest oddzielnie klasyfikowany; mie ści si ę on w odpowiednich klasach 
działu 52. 

 
Handel hurtowy 

 
83.  Grupy handlu hurtowego obejmuj ą wszystkie jednostki, których 

działalno ść gospodarcza polega na odsprzeda Ŝy towaru, we własnym 
imieniu, jednostkom handlu detalicznego, u Ŝytkownikom przemysłowym 
lub handlowym, profesjonalnym, korporacjom, instytu cjom albo innym 
hurtownikom. 

 
84.  Jedynym kryterium klasyfikowania handlu hurtowego j est gama 

(ró Ŝnorodno ść) produktów. Innych kryteriów (np. czy jest to hand el 
hurtowy produktami krajowymi, pochodz ącymi z importu czy eksportu) 
nie bierze si ę pod uwag ę. 

 
Handel detaliczny 
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85.  Handel detaliczny generalnie nie obejmuje sprzeda Ŝy maszyn, 

ci ągników, nawozów, np. dla rolników lub na potrzeby d ziałalno ści 
gospodarczej. Sprzeda Ŝ środków produkcji zalicza si ę wył ącznie do 
sprzeda Ŝy hurtowej. Grupy 52.1 do 52.6 PKD, obejmuj ące sprzeda Ŝ 
detaliczn ą, dotycz ą wszystkich jednostek, których działalno ść 
gospodarcza polega na sprzeda Ŝy towarów na rachunek własny lub strony 
trzeciej, głównie dla potrzeb gospodarstw domowych i dla u Ŝytku 
osobistego. 

 
86.  Handel detaliczny prowadzony jest zwykle w pomieszc zeniu ogólnie 

dost ępnym. Istniej ą jednak inne formy sprzeda Ŝy detalicznej, takie 
jak sprzeda Ŝ korespondencyjna, przez telefon lub za po średnictwem 
Internetu, handel z pojazdów o ruchomej lokalizacji  oraz miejsc o 
tymczasowej lokalizacji lub z magazynów. 

87.  Handel detaliczny jest najpierw klasyfikowany wedłu g punktu sprzeda Ŝy 
(sprzeda Ŝ w sklepie: grupy 52.1 do 52.5; sprzeda Ŝ poza sieci ą 
sklepow ą: grupa 52.6). Sprzeda Ŝ detaliczna prowadzona poprzez sie ć 
sklepow ą  została podzielona na sprzeda Ŝ detaliczn ą artykułów nowych 
(grupy 52.1 do 52.4) i sprzeda Ŝ detaliczn ą artykułów u Ŝywanych (grupa 
52.5). W ramach sprzeda Ŝy detalicznej prowadzonej w sklepach 
artykułami nowymi wprowadzono podział na sprzeda Ŝ detaliczn ą 
prowadzon ą w sklepach wyspecjalizowanych (grupy 52.2 do 52.4)  i 
sprzeda Ŝ detaliczn ą prowadzon ą w sklepach niewyspecjalizowanych 
(grupa 52.1). W ramach sprzeda Ŝy prowadzonej w sklepach 
wyspecjalizowanych dokonano podziału według rodzaju  sprzedawanych 
produktów. Agregacje wy Ŝej wymienionych grup powinny by ć traktowane 
jak poziomy dodatkowe do wykorzystania w przypadku stosowania metody 
„góra-dół” (metoda „góra-dół” opisana jest w rozdzi ale IV). 

 
 Dział 50  Schemat decyzyjny 
    

      
  Handel 

52.1 - 52.6  
Naprawy 

52.7  
      
     

 w sklepach 
52.1-52.5 

poza sieci ą sklepow ą 
52.6 

      
      
artykułów u Ŝywanych 

52.5  
wyrobów nowych 
52.1 - 52.4  

  

      
      
 w sklepach 

niewyspecjalizowanych 
52.1 

w sklepach 
wyspecjalizowanych 

52.2-52.4 
      
   podział dodatkowy w 

zale Ŝności od rodzaju 
sprzedawanego produktu 

 

88.  W niniejszej klasyfikacji nie próbowano odzwiercied la ć innych 
moŜliwych aspektów sprzeda Ŝy detalicznej, takich jak: rodzaj obsługi 
(tradycyjna, samoobsługa itp.), rynki zbytu obsługi wane przez słu Ŝby 
ochotnicze lub centrale zaopatrzenia ani te Ŝ wprowadza ć rozró Ŝnienia 
pomi ędzy spółdzielniami a innymi rodzajami handlu detali cznego. 

 
89.  Jednostki, których podstawow ą działalno ści ą, okre ślon ą wg. miernika 

warto ści dodanej, jest bez w ątpienia handel detaliczny prowadzony w 
sklepach zlokalizowanych w nieruchomo ściach, powinny by ć przypisane 
do jednej z klas od 52.11 do 52.50 oraz wła ściwych podklas. Po 
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okre śleniu rodzaju wyrobów sprzedawanych przez poszczegó lne 
jednostki, nale Ŝy dalej klasyfikowa ć według nast ępuj ących zasad: 

 
a)  je Ŝeli sprzedawane wyroby dotycz ą towarów zawartych wył ącznie w 

jednej klasie/podklasie PKD, przypisywane s ą oczywi ście tej 
klasie/podklasie. 

 
 

Przykład:  
Jednostka sprzedaje w swoim sklepie znajduj ącym si ę w budynku, 
jedynie napoje. Jednostka ta jest klasyfikowana w k lasie 52.25 
i w podklasie 52.25.Z, 

 
b)  je Ŝeli sprzedawane wyroby obejmuj ą towary nale Ŝące do wielu 

klas/podklas PKD nale Ŝy okre śli ć czy która ś z tych klas/podklas 
stanowi 50% lub wi ęcej warto ści dodanej.  
W takim przypadku jednostka powinna by ć klasyfikowana w tej 
klasie/podklasie. 

 
          Przykłady: 

1)  52.41 - 20%  2) 52.21 - 10% 
 52.42 - 30%   52.24 - 10% 
 52.43 - 50%   52.25 - 10% 

52.33 - 15% 
52.41 - 55% 

klasa: 52.43   
klasa: 52.41  

podklasa: 52.43.Z 
podklasa: 52.41.Z  

 
c)  je Ŝeli sprzedawane wyroby obejmuj ą towary nale Ŝące do wielu 

klas/podklas PKD, a udział Ŝadnej z nich nie wynosi 50% lub 
wi ęcej, dla okre ślenia klasy/podklasy konieczna jest dalsza 
analiza. Wówczas nale Ŝy zastosowa ć metod ę „góra- dół” z 
uwzgl ędnieniem wcze śniej wspomnianych poziomów dodatkowych 
(patrz pkt. 88) 

 
Przykłady: 
 

1) 52.42 -  25% 2) 52.42 - 15% 3) 52.42 -  5% 
 52.43 -  10%  52.43 - 20%  52.43 -  10% 
 52.50 -  40%  52.50 - 25%  52.50 -  40% 
 52.62 -  25%  52.62 - 40%  52.62 -  45% 
      
   
 

Klasa: 52.50 
podklasa: 52.50.Z  

Klasa: 52.43 
podklasa: 52.43.Z  

Klasa: 52.50 
podklasa: 52.50.Z;  

 
Wybór pomi ędzy sprzeda Ŝą detaliczn ą prowadzon ą w sklepach 
wyspecjalizowanych (52.2-52.4) i sprzeda Ŝą detaliczn ą prowadzon ą w 
sklepach niewyspecjalizowanych (52.1)zale Ŝy od liczby klas/podklas 
PKD, których on dotyczy, niezale Ŝnie od jego wagi na poziomie grup. 
 
d)  je Ŝeli sprzedawane wyroby obejmuj ą towary nale Ŝące do maksimum 

czterech klas/podklas PKD z grup: 52.2 lub 52.3 lub  52.4 oraz 
udział Ŝadnej z klas/podklas nie wynosi 50% lub wi ęcej, ale 
kaŜda stanowi powy Ŝej 5% warto ści dodanej – wówczas nale Ŝy 
wzi ąć pod uwag ę handel w sklepach wyspecjalizowanych. Wystarczy 
okre śli ć działalno ść podstawow ą na podstawie warto ści dodanej. 
Okre ślenie głównego rodzaju działalno ści nast ępuje poprzez 
wskazanie najpierw głównej grupy, a nast ępnie klasy w ramach 
tej grupy oraz podklasy w ramach klasy.  
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Przykłady: 
 

1) 52.21 -  30% 2) 52.21 - 30% 3) 52.21 -  20% 
 52.22 -  5%  52.22 - 15%  52.22 -  5% 
 52.31 -  45%  52.31 - 40%  52.31 -  35% 
 52.43 -  20%  52.43 - 15%  52.43 -  40% 
      
   
 

Klasa: 52.31 
podklasa: 52.31.Z  

Klasa: 52.21 
podklasa: 52.21.Z  

Klasa: 52.43 
podklasa: 52.43.Z;  

 
e)  je Ŝeli sprzedawane przez jednostk ę wyroby obejmuj ą towary 

nale Ŝące do pi ęciu lub wi ększej liczby klas z grup: 52.2, 52.3 
i 52.4, ale udział Ŝadnej z nich nie wynosi 50% lub wi ęcej, 
przy czym ka Ŝda z nich stanowi ponad 5% warto ści dodanej, 
jednostk ę t ą nale Ŝy traktowa ć jako prowadz ącą sprzeda Ŝ w 
sklepie niewyspecjalizowanym i zaklasyfikowa ć do grupy 52.1. 
JeŜeli Ŝywność, napoje i wyroby tytoniowe stanowi ą przynajmniej 
35% warto ści dodanej, wła ściw ą klas ą PKD jest 52.11 i podklasa 
52.11.Z. We wszystkich pozostałych przypadkach powi nna to by ć 
klasa 52.12 i podklasa 52.12.Z. 

 
        Przykłady: 

 
1) 52.21 -  5% 2) 52.21 - 20% 3) 52.21 -  5% 
 52.22 -  10%  52.22 - 15%  52.22 -  5% 
 52.31 -  15%  52.31 - 10%  52.31 -  40% 
 52.33 -  25%  52.33  10%  52.33  40% 
 52.44 -  45%  52.44 - 45%  52.44 -  10% 
      
   
 

Klasa: 52.12 
podklasa: 52.12.Z  

Klasa: 52.11 
podklasa: 52.11.Z  

Klasa: 52.12 
podklasa: 52.12.Z 

 
UWAGA: Zasady klasyfikowania zawsze opieraj ą si ę na sprzeda Ŝy detalicznej 

danej jednostki organizacyjnej. Je Ŝeli poza handlem detalicznym 
jednostka wykonuje działalno ści drugorz ędne, które polegaj ą tak Ŝe na 
świadczeniu usług lub wytwarzaniu wyrobów, klasyfika cja jednostki do 
wła ściwej klasy i podklasy działu 52 jest okre ślana tylko przez 
udział procentowy jej sprzeda Ŝy detalicznej. 

 
Sekcja L: Administracja publiczna i obrona narodowa ; obowi ązkowe 

ubezpieczenia  społeczne i powszechne ubezpieczenie  
zdrowotne 

 
90.  Kryteria klasyfikacji stosowane w sektorze prywatny m s ą przez 

analogi ę wykorzystywane tak Ŝe w odniesieniu do organów administracji 
publicznej. W konsekwencji nie wszystkie te organy są klasyfikowane w 
Sekcji L. Działalno ści prowadzone na poziomach: krajowym, regionalnym 
lub lokalnym, które wyst ępuj ą w innych PKD, s ą klasyfikowane we 
wła ściwej sekcji, np. szkolnictwo klasyfikowane jest w Sekcji M; 
ochrona zdrowia i opieka społeczna w Sekcji N. 
W nawi ązaniu do powy Ŝszego instytucje szkolnictwa wy Ŝszego 
administrowane przez centraln ą lub terenow ą administracj ę publiczn ą 
klasyfikowane s ą w klasie 80.30 i we wła ściwej podklasie, podczas gdy 
szpitale w ten sam sposób administrowane, zaklasyfi kowane s ą w klasie 
85.11 i podklasie 85.11.Z. 
 
Dział 95 Gospodarstwa domowe zatrudniaj ące pracowników 

 
91.  Klasa 95.00 i podklasa 95.00.Z obejmuje jedynie dzi ałalno ść 

gospodarstw domowych zatrudniaj ących pracowników (pomoc domow ą) 
Włączenie tego rodzaju działalno ści do PKD wynika z potrzeb rachunków 
narodowych, traktuj ących tego rodzaju działalno ść jako produkcj ę, a 
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tak Ŝe na potrzeby pewnych bada ń ankietowych. Sami pracownicy 
zatrudniani w gospodarstwach domowych nie s ą klasyfikowani w klasie 
95.00 ani w podklasie 95.00.Z. 

 
Działy: 96  Gospodarstwa domowe produkuj ące wyroby na własne potrzeby 
i 97 Gospodarstwa domowe świadcz ące usługi na własne potrzeby 

 
92.  W zwi ązku ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji ISIC Rev. 3.1, do 

NACE Rev. 1.1, a tym samym do PKD, wprowadzone zost ały dwa nowe 
działy: 96 „Gospodarstwa domowe produkuj ące wyroby na własne 
potrzeby” i 97 „Gospodarstwa domowe świadcz ące usługi na własne 
potrzeby”. Działy te zostały wprowadzone w celu uj ęcia cało ści 
działalno ści produkcyjnej, wł ączaj ąc działalno ść wykonywan ą wył ącznie 
przez gospodarstwa domowe na u Ŝytek własny. 
Działy te nie zostały wi ęc stworzone dla potrzeb statystyki 
przedsi ębiorstw, ale w celu gromadzenia danych dotycz ących 
działalno ści gospodarstw domowych i działalno ści zwi ązanej z 
utrzymaniem. 

 
Rozdział V 

 
Zmiany w działalno ści jednostek 

 
93.  Jednostki cz ęsto zmieniaj ą swoj ą główn ą działalno ść albo w sposób 

natychmiastowy albo stopniowo przez dłu Ŝszy okres czasu. Działalno ść 
główna mo Ŝe si ę zmienia ć w ci ągu roku w okresie czasu od jednego 
terminu sprawozdawczego do nast ępnego. Mo Ŝe to by ć zwi ązane z 
czynnikiem sezonowo ści lub wynikiem decyzji zarz ądu przedsi ębiorstwa 
o zmianie profilu produkcji. W ka Ŝdym przypadku, zmiana ta b ędzie 
miała do ść szybki wpływ na bilans wyników z działalno ści. Zmiana w 
profilu produkcji lub sprzeda Ŝy mo Ŝe odbywa ć si ę te Ŝ stopniowo, przez 
kilka lat.  
Wszystkie te przypadki powoduj ą zmiany w zaklasyfikowaniu jednostek. 
Zbyt cz ęste zmiany zniekształcaj ą dane statystyczne, których 
interpretacja staje si ę w najwy Ŝszym stopniu utrudniona.  

 
94.  Aby unikn ąć zbyt cz ęstych zmian, konieczne jest stosowanie "zasady  

stabilno ści", zapobiegaj ącej pojawianiu si ę (w demografii 
ekonomicznej przedsi ębiorstw) istotnych zmian b ędących tylko 
artefaktem statystycznym. Zgodnie z przyj ęt ą zasad ą, aby zmiana 
zaklasyfikowania stała si ę moŜliwa, przez dwa lata działalno ść 
drugorz ędna powinna przewa Ŝać nad działalno ści ą, do której jednostka 
została przypisana.  

95.  Zmiany w klasyfikacji jednostek dla celów bada ń statystycznych s ą 
robione  nie  cz ęściej ni Ŝ raz na rok, albo w ustalonym terminie, albo 
w momencie, w którym  informacja staje si ę dost ępna . Cz ęstsze zmiany 
prowadziłyby w rezultacie do niespójno ści danych statystycznych: 
krótkoterminowych (miesi ęcznych i kwartalnych) oraz długoterminowych. 

 
Rozdział VI 

 
Słowniczek 

 
96.  Słowniczek definiuje w sposób szczegółowy niektóre terminy stosowane 

w PKD w celu ułatwienia u Ŝytkownikom ich poprawnej interpretacji.  

97.  Maszyny i urz ądzenia u Ŝytku osobistego i domowego - sprz ęt i 
wyposa Ŝenie przeznaczone głównie do u Ŝytku w gospodarstwach domowych, 
np. pralki domowe.  
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98.  Maszyny i urz ądzenia przemysłowe - wyposa Ŝenie i sprz ęt oraz maszyny 
przeznaczone głównie do u Ŝytku w lokalach nieb ędących gospodarstwem 
domowym, jako wyposa Ŝenie zakładów produkcyjnych, fabryk np. 
obrabiarki, urz ądzenia mechaniczne i maszyny pior ące stosowane w 
pralniach. 

99.  Działalno ść produkcyjna –  wszelkie rodzaje działalno ści obj ęte 
Sekcj ą D, zarówno przemysł r ękodzielniczy, jak i prowadzenie 
działalno ści na wielk ą skal ę. 

100.  Produkt  (wyrób lub usługa)- wynik (efekt) działalno ści gospodarczej.  

101.  Produkt ko ńcowy (gotowy ) - produkt, dla którego zako ńczono proces 
przetwarzania. 

 
Uwaga: Jest to definicja stosowana w niniejszych ob ja śnieniach; w innym 

kontek ście termin ten mo Ŝe mie ć inne znaczenie.  
 
102.  Półprodukt -  produkt niegotowy, który jest ju Ŝ w pewnym stopniu 

wytworzony ale wymaga dalszego przetwarzania lub ob róbki zanim stanie 
si ę gotowy do u Ŝytku. Półprodukty mog ą by ć sprzedawane innym 
producentom do dalszego przetwarzania. 

      Typowym przykładem półproduktów s ą surowe odlewy metalowe sprzedawane 
w celu obróbki ko ńcowej przez innego producenta.  

103.  Przetwarzanie  - proces, który zmienia surowce, półprodukty lub 
produkty w celu otrzymania nowych produktów. Zmiany  te mog ą dotyczy ć 
ich natury, składu lub formy. 

104.  Obróbka - proces, który jest wykonywany jako kolejny etap pro cesu 
produkcyjnego o charakterze zabezpieczaj ącym i konserwacyjnym, 
powi ększaj ącym warto ść u Ŝytkow ą wyrobów, nadaj ącym okre ślone cechy  
itp. 

      Przykładem jest obróbka płodów rolnych, obrób ka drewna, metali i 
odpadów (recykling).  

105.  Warto ść dodana  stanowi ró Ŝnic ę pomi ędzy przychodami jednostki a 
kosztami ich uzyskania. 

106.  Działalno ść rynkowa i pozarynkowa  - rozró Ŝnienie pomi ędzy 
działalno ści ą rynkow ą a pozarynkow ą nie stanowi kryterium 
klasyfikacyjnego. Istniej ą klasy obejmuj ące działalno ść pozarynkow ą 
(w zakresie działu 75) a tak Ŝe klasy obejmuj ące zarówno działalno ść 
rynkow ą jak i pozarynkow ą. 

 
 


