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Szanowni Państwo, 
  

Departament Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego zaprasza  na spotkanie  
online, w dniu 30 września br. o godz. 10:30, poświęcone procesowi rewizji oraz zmianom ramowym 
struktury Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w ramach szerokich konsultacji krajowych nad 
nowelizacją klasyfikacji PKD 2007. 

Mając na uwadze powszechne wykorzystanie klasyfikacji PKD (w rejestrach urzędowych, badaniach 
statystycznych i porównaniach międzynarodowych, systemach ewidencji podmiotów gospodarczych, 
statutach, umowach spółek, aktach notarialnych, regulaminach wewnętrznych itp.) powinna ona 
odzwierciedlać zmiany strukturalne gospodarki. Wobec tego  działania Głównego Urzędu Statystycznego 
w zakresie nowelizacji PKD mają na celu wprowadzenie zmian opartych na przeprowadzanych 
konsultacjach i wyrażonych potrzebach użytkowników krajowych. 

Jednak ze względu na zastosowanie klasyfikacji działalności, do celów statystycznych i poza 
statystycznych, zmiany do niej nie mogą być wprowadzane zbyt często, gdyż wiąże się to z kosztownym  
i czasochłonny procesem ich wdrożenia w różnych systemach. Z tych względów, przeglądy tej klasyfikacji 
mają miejsce raz na około 10 lat.   Dlatego rozpoczęte szerokie konsultacje krajowe  są najlepszą okazją 
do zgłoszenia propozycji aktualizacji klasyfikacji, które będą mogły zostać uwzględnione na poziomie 5. 
znaku PKD (poziom krajowy - XX.XX.A), o ile będą one zgodne z zasadami tej klasyfikacji. 
 Należy również mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Działalności stanowi odpowiednik 
europejskiej klasyfikacji działalności NACE i na poziomie 4. znaku (XX.XX) jest zgodna z klasyfikacją NACE. 
Tym samym,   zachowuje  pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i 
kodową do poziomu czterech cyfr z klasyfikacją NACE. 
 
Podczas spotkania omówione zostaną  następujące zagadnienia: 
 

 Działania GUS w obszarze klasyfikacji  
 Wzajemne powiązania klasyfikacji gospodarczych  
 Metodologia klasyfikacji PKD oraz jej zastosowanie 
 Zaktualizowany harmonogram ramowy prac nad przeglądem klasyfikacji NACE/PKD 
 Aktualne informacje dotyczące przeglądu NACE na poziomie Eurostatu 
 Szerokie konsultacje krajowe nad nowelizacją PKD - konstruowanie wniosków o zmianę 

klasyfikacji 
 
Planowany czas spotkania to ok. 60 min.  
  
  Uprzejmie prosimy o przesłanie  zbiorczej listy uczestników z podaniem adresów  e-mail oraz 
numerów telefonów kontaktowych.  
Prosimy o przesyłanie list uczestników  na adres: Sekretariat-SR@stat.gov.pl do dnia 14.09.2022 r.   
 
Do zainteresowanych osób zostanie przesłany link na spotkanie (Skype). W przypadku pytań proszę o 
kontakt z panią Moniką Tumiłowicz-Pudłowską M.Tumilowicz@stat.gov.pl.  
  

Ze względu na wykorzystanie klasyfikacji na skalę ogólnopolską prosimy o przekazanie niniejszego 
zaproszenia zainteresowanym użytkownikom klasyfikacji PKD, z którymi Państwo współpracują. 

 
 
                 Ireneusz Budzyński 
       Dyrektor Departamentu Standardów i Rejestrów 
                        
                                                                                                         /podpisano podpisem elektronicznym/ 
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