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gro˝eƒ i zanieczyszczeƒ na polskich obszarach mor-
skich, zgodnie z wytycznymi Konwencji Helsiƒskiej
1992, oraz zapewnia jej bie˝àcà aktualizacj´.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) opis organizacji oraz zadaƒ i odpowiedzialnoÊci
jednostek w∏aÊciwych w sprawach zanieczyszczeƒ
morza;

2) wykaz i adresy punktów kontaktowych oraz sposo-
by kontaktowania si´ z nimi;

3) informacje o zespo∏ach przeznaczonych do dzia∏aƒ
na wypadek sytuacji kryzysowych oraz usuwania
zanieczyszczeƒ i o wyposa˝eniu tych jednostek,
a w szczególnoÊci:
a) specjalnych morskich statkach i zespo∏ach do

zwalczania zagro˝eƒ i zanieczyszczeƒ,

b) bazach làdowych,
c) posiadanych systemach zwalczania zanieczysz-

czeƒ na morzu i brzegu morskim, w tym urzà-
dzeƒ do od∏adowywania zbiornikowców,

d) stosowanych systemach obserwacji i kontroli
z powietrza,

e) holownikach ratowniczych,
f) zespo∏ach ekspertów,
g) zasadach i warunkach udzielania pomocy.

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2027

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 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, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 paê-
dziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏al-
noÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143,
poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12,
poz. 93) w za∏àczniku do rozporzàdzenia „Polska Klasy-
fikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)” wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
A. W cz´Êci „Schemat klasyfikacji”:

1) w sekcji K „Obs∏uga nieruchomoÊci, wynajem,
nauka i us∏ugi zwiàzane z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci gospodarczej” w dziale 74:
a) grupa 74.5 klasa 74.50 „Rekrutacja pracowni-

ków i pozyskiwanie personelu” otrzymuje
brzmienie:
„Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie per-
sonelu oraz dzia∏alnoÊç jednoosobowych
podmiotów gospodarczych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà wy∏àcznie na rzecz
jednego podmiotu”,

b) podklasa 74.50.B „Dzia∏alnoÊç jednoosobo-
wych podmiotów gospodarczych wynajmujà-
cych si´ do pracy” otrzymuje brzmienie:
„Dzia∏alnoÊç jednoosobowych podmiotów
gospodarczych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà wy∏àcznie na rzecz jednego pod-
miotu”;

2) w sekcji M „Edukacja” w dziale 80:
a) w grupie 80.1:

— klasa 80.10 otrzymuje brzmienie: 

„Przedszkola, oddzia∏y przedszkolne
w szko∏ach podstawowych, szko∏y podsta-
wowe i gimnazja”,

— w klasie 80.10:
— podklasa 80.10.A otrzymuje brzmienie:

„Przedszkola, oddzia∏y przedszkolne
w szko∏ach podstawowych”, 

— podklasa 80.10.B otrzymuje brzmienie:
„Szko∏y podstawowe”,

— dodaje si´ podklasy 80.10.C i 80.10.D
w brzmieniu:
„80.10.C Gimnazja
80.10.D Szko∏y artystyczne niedajàce

uprawnieƒ zawodowych”,
b) grupa 80.2 otrzymuje brzmienie:

„80.2 Szko∏y ponadpodstawowe i ponadgim-
nazjalne”,

— klasa 80.21 otrzymuje brzmienie:
„80.21 Licea ogólnokszta∏càce:

— 80.21.A Licea ogólnokszta∏càce
(ponadpodstawowe)

— 80.21.B Licea ogólnokszta∏càce
(ponadgimnazjalne)”, 

— klasa 80.22 otrzymuje brzmienie:
„80.22 Szko∏y zawodowe i placówki kszta∏-

cenia praktycznego dla m∏odzie˝y:
— 80.22.A Szko∏y zasadnicze (po-

nadpodstawowe)
— 80.22.B Zasadnicze szko∏y zawo-

dowe (ponadgimnazjal-
ne)

— 80.22.C Szko∏y artystyczne
— 80.22.D Licea profilowane i licea

techniczne
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— 80.22.E Technika i licea równo-
rz´dne

— 80.22.F Licea zawodowe
— 80.22.G Szko∏y policealne i po-

maturalne
— 80.22.H Kolegia nauczycielskie

i nauczycielskie kolegia
j´zyków obcych

— 80.22.I Pozosta∏e szko∏y zawo-
dowe

— 80.22.J Placówki kszta∏cenia prak-
tycznego dla m∏odzie˝y”,

c) grupa 80.4 otrzymuje brzmienie:
„Kszta∏cenie ustawiczne doros∏ych i pozosta-
∏e formy kszta∏cenia”, 
— klasa 80.41 podklasa 80.41.Z otrzymuje

brzmienie:
„Dzia∏alnoÊç szkó∏ nauki jazdy i pilota˝u”,
— klasa 80.42 otrzymuje brzmienie:

„80.42 Szko∏y j´zyków obcych, kszta∏-
cenie ustawiczne doros∏ych i po-
zosta∏e formy kszta∏cenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane:
— 80.42.A Szko∏y j´zyków obcych
— 80.42.B Kszta∏cenie ustawicz-

ne doros∏ych i pozosta∏e for-
my kszta∏cenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane”;

3) w sekcji N „Ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna”
w grupie 85.3 w klasie 85.32 podklas´
85.32.B „Przedszkola i oddzia∏y przedszkolne
przy szko∏ach podstawowych” uchyla si´;

4) w sekcji O „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç us∏ugowa ko-
munalna, spo∏eczna i indywidualna” w dziale 92
w grupie 92.5 w klasie 92.51:
— podklasa 92.51.B otrzymuje brzmienie: 

„92.51.B Dzia∏alnoÊç bibliotek innych ni˝ pu-
bliczne”,

— podklasa 92.51.C otrzymuje brzmienie: 
„92.51.C Dzia∏alnoÊç archiwów”.

B. W cz´Êci „WyjaÊnienia”:
1) w podklasie 65.22.Z „Pozosta∏e formy udzielania

kredytów” w cz´Êci „Podklasa ta obejmuje po-
Êrednictwo finansowe, dotyczàce przede
wszystkim udzielania po˝yczek przez instytucje
nieobj´te poÊrednictwem pieni´˝nym:”
w czwartym tiret kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ piàte tiret w brzmieniu:
„— factoring.”;

2) w podklasie 74.11.Z „Dzia∏alnoÊç prawnicza”
w cz´Êci „Podklasa ta obejmuje:” wyrazy:
„— dzia∏alnoÊç notariuszy.” zast´puje si´ wyra-
zami „— dzia∏alnoÊç notariuszy, komorników,
rzeczników patentowych, radców prawnych.”;

3) w podklasie 74.30.Z „Badania i analizy technicz-
ne” w cz´Êci „Podklasa ta obejmuje:” drugie ti-
ret otrzymuje brzmienie:
„— wykonywanie badaƒ i analiz zwiàzanych z ja-

koÊcià ˝ywnoÊci oraz badanie zwierzàt rzeê-
nych przed ubojem i mi´sa po uboju,”;

4) w podklasie 74.50.A „Dzia∏alnoÊç zwiàzana z po-
Êrednictwem pracy”:

a) w cz´Êci „Podklasa ta obejmuje:” w czwartym
tiret kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ piàte tiret w brzmieniu:
„— wynajmowanie do pracy w∏asnych pra-

cowników przez podmioty gospodarki na-
rodowej innym podmiotom na podstawie
umowy.”,

b) w cz´Êci „Podklasa ta nie obejmuje:” trzecie
tiret otrzymuje brzmienie:
„— dzia∏alnoÊci jednoosobowych podmiotów

gospodarczych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà wy∏àcznie na rzecz jed-
nego podmiotu, sklasyfikowanej
w 74.50.B,”;

5) podklasa 74.50.B „Dzia∏alnoÊç jednoosobowych
podmiotów gospodarczych wynajmujàcych si´
do pracy” otrzymuje brzmienie:
„74.50.B Dzia∏alnoÊç jednoosobowych podmio-

tów gospodarczych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà wy∏àcznie na
rzecz jednego podmiotu
Podklasa ta obejmuje:
— dzia∏alnoÊç jednoosobowych pod-

miotów gospodarczych — osób fi-
zycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà wy∏àcznie na rzecz jed-
nego podmiotu, której efektem jest
jedynie praca, bez ponoszenia ryzy-
ka zwiàzanego z jej wykonywaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:
— dzia∏alnoÊci jednoosobowych pod-

miotów gospodarczych — osób fi-
zycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà równoczeÊnie na rzecz
wi´cej ni˝ jednego podmiotu, skla-
syfikowanej w odpowiednich gru-
powaniach zgodnie z wykonywanà
dzia∏alnoÊcià,

— dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wynajmo-
waniem pracowników rolnych, skla-
syfikowanej w 01.4,

— dzia∏alnoÊci zwiàzanej z rekrutacjà
pracowników i pozyskiwaniem per-
sonelu, sklasyfikowanej w 74.50.A,

— dzia∏alnoÊci agentów teatralnych
i artystycznych, sklasyfikowanej
w 74.84.B,

— dzia∏alnoÊci zwiàzanej z obsadà ak-
torskà, teatralnà i filmowà, sklasyfi-
kowanej w 92.72.Z.”;

6) w podklasie 74.82.Z „Dzia∏alnoÊç zwiàzana z pa-
kowaniem” cz´Êç „Podklasa ta nie obejmuje:”
otrzymuje brzmienie:
„Podklasa ta nie obejmuje:
— pakowania zwiàzanego z transportem, skla-

syfikowanego w 63.40.A, B, C.”;
7) w podklasie 75.24.Z „Bezpieczeƒstwo paƒstwa,

porzàdek i bezpieczeƒstwo publiczne” w drugim
tiret wyrazy „z ochronà cywilnà” zast´puje si´
wyrazami „z obronà cywilnà”;

8) w podklasie 75.25.Z „Ochrona przeciwpo˝aro-
wa” w cz´Êci „Podklasa ta nie obejmuje:”
w czwartym tiret kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ piàte tiret w brzmieniu:
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„— dzia∏alnoÊci administracyjnej zwiàzanej z ob-
ronà cywilnà, sklasyfikowanej w 75.24.Z.”;

9) opis sekcji M „Edukacja” otrzymuje brzmienie:
„Sekcja ta obejmuje:
— szko∏y publiczne i niepubliczne wszystkich ty-

pów, prowadzone przez organy administracji
rzàdowej, jednostki samorzàdu terytorialne-
go, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

— kszta∏cenie na kursach dziennych i wieczoro-
wych, w drodze korespondencyjnej oraz
przez radio i telewizj´,

— kszta∏cenie w systemie przedszkolnym
i szkolnym obejmujàcym: przedszkola, od-
dzia∏y przedszkolne w szko∏ach podstawo-
wych, szko∏y podstawowe, gimnazja, szko∏y
ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe
oraz szko∏y wy˝sze,

— pozosta∏e formy kszta∏cenia prowadzone
przede wszystkim dla doros∏ych, kszta∏cenie
ustawiczne.

Kszta∏cenie doros∏ych w systemie szkolnym jest
ujmowane przy poszczególnych poziomach
kszta∏cenia.
Sekcja ta nie obejmuje:
— dzia∏alnoÊci o charakterze opiekuƒczym i wy-

chowawczym (np. dzia∏alnoÊç ˝∏obków, burs,
internatów, organizacji wypoczynku dla dzieci
i m∏odzie˝y), sklasyfikowanej w dzia∏ach 55
i 85,

— kszta∏cenia zwiàzanego g∏ównie z rekreacjà
(np. kursów gry w bryd˝a, golfa), sklasyfiko-
wanego w 92.”;

10) podklasa 80.10.A „Szkolnictwo podstawowe”
otrzymuje brzmienie:
„80.10.A Przedszkola, oddzia∏y przedszkolne

w szko∏ach podstawowych 
Podklasa ta obejmuje:
— dzia∏alnoÊç opiekuƒczà, wycho-

wawczà i edukacyjnà w przedszko-
lach, w tym specjalnych, dla dzieci
w wieku od 3 lat do rozpocz´cia
przez nie nauki w szkole podstawo-
wej,

— edukacj´ w oddzia∏ach przedszkol-
nych w szko∏ach podstawowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
— edukacji w szkole podstawowej,

sklasyfikowanej w 80.10.B,
— dziennej opieki nad dzieçmi, sklasy-

fikowanej w 85.32.A i 85.32.C.”;
11) podklasa 80.10.B „Szkolnictwo gimnazjalne”

otrzymuje brzmienie:
„80.10.B Szko∏y podstawowe 

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w szko∏ach podstawo-

wych, w tym w szko∏ach specjal-
nych. 

Podklasa ta nie obejmuje:
— edukacji w gimnazjum, sklasyfiko-

wanej w 80.10.C,
— dziennej opieki nad dzieçmi, skla-

syfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.”;

12) dodaje si´ podklasy 80.10.C i 80.10.D w brzmie-
niu:
„80.10.C Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w gimnazjum, w tym

w gimnazjum specjalnym.
Podklasa ta nie obejmuje:
— edukacji w szkole podstawowej,

sklasyfikowanej w 80.10.B,
— dziennej opieki nad dzieçmi, skla-

syfikowanej w 85.32.A i 85.32 C.
80.10.D Szko∏y artystyczne niedajàce upraw-

nieƒ zawodowych
Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w ogólnokszta∏càcych

szko∏ach muzycznych I stopnia,
szko∏ach muzycznych I stopnia,
szko∏ach sztuki taƒca. 

Podklasa ta nie obejmuje:
— edukacji w szko∏ach artystycznych,

sklasyfikowanej w 80.22.C.”;
13) podklasa 80.21.Z „Szkolnictwo Êrednie ogólno-

kszta∏càce” otrzymuje brzmienie:
„80.21.A Licea ogólnokszta∏càce (ponadpod-

stawowe) 
Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w liceach ogólnokszta∏-

càcych 4-letnich (ponadpodstawo-
wych).

Uzyskanie wykszta∏cenia Êredniego
i z∏o˝enie egzaminu dojrza∏oÊci daje
prawo ubiegania si´ o przyj´cie na
studia wy˝sze lub kszta∏cenie si´
w szko∏ach policealnych, 
— edukacj´ w liceach ogólnokszta∏-

càcych specjalnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
— kszta∏cenia ustawicznego doro-

s∏ych, sklasyfikowanego w 80.42.B.
80.21.B. Licea ogólnokszta∏càce (ponadgim-

nazjalne) 
Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w liceach ogólnokszta∏-

càcych 3-letnich (ponadgimnazjal-
nych).

Uzyskanie wykszta∏cenia Êredniego
i z∏o˝enie egzaminu maturalnego da-
je prawo ubiegania si´ o przyj´cie na
studia wy˝sze lub kszta∏cenie si´
w szko∏ach policealnych, 
— edukacj´ w liceach ogólnokszta∏-

càcych specjalnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
— kszta∏cenia ustawicznego doros∏ych,

sklasyfikowanego w 80.42.B.”;
14) podklasa 80.22.A „Szko∏y zasadnicze” otrzy-

muje brzmienie: 
„80.22.A Szko∏y zasadnicze (ponadpodstawowe) 

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w szko∏ach zasadniczych

zorganizowanych na podbudowie
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programowej szko∏y podstawowej.
Nauka trwa 3 lata. Âwiadectwo
ukoƒczenia potwierdza posiadanie
wykszta∏cenia zasadniczego zawo-
dowego umo˝liwiajàcego absol-
wentowi uzyskanie tytu∏u zawodo-
wego robotnika wykwalifikowane-
go po zdaniu egzaminu i wykszta∏-
cenia ogólnego umo˝liwiajàcego
dalsze kszta∏cenie, 

— edukacj´ w szko∏ach zasadniczych
specjalnych.”;

15) podklasa 80.22.B „Licea i technika zawodowe”
otrzymuje brzmienie:
„80.22.B Zasadnicze szko∏y zawodowe (ponad-

gimnazjalne)
Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w zasadniczych szko∏ach

zawodowych zorganizowanych na
podbudowie gimnazjum. Nauka
trwa nie krócej ni˝ 2 lata i nie d∏u-
˝ej ni˝ 3 lata. Ukoƒczenie szko∏y
daje absolwentowi mo˝liwoÊç uzy-
skania dyplomu potwierdzajàcego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu oraz wykszta∏cenie ogól-
ne, umo˝liwiajàce absolwentom
dalsze kszta∏cenie,

— edukacj´ w zasadniczych szko∏ach
zawodowych specjalnych.”;

16) podklasa 80.22.C „Szko∏y artystyczne drugiego
stopnia” otrzymuje brzmienie:
„80.22.C Szko∏y artystyczne 

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w szko∏ach umo˝liwiajà-

cych uzyskanie Êredniego wy-
kszta∏cenia zawodowego lub Êred-
niego wykszta∏cenia zawodowego
i ogólnego. Okres nauki w tych
szko∏ach trwa od 4 do 9 lat.

Podklasa ta nie obejmuje:
— edukacji w szko∏ach artystycznych

niedajàcych uprawnieƒ zawodo-
wych, sklasyfikowanej w 80.10.D,

— edukacji w szko∏ach policealnych
i pomaturalnych, sklasyfikowanej
w 80.22.G.”;

17) podklasa 80.22.D „Szko∏y pomaturalne (police-
alne)” otrzymuje brzmienie:
„80.22.D Licea profilowane i licea techniczne

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w liceach profilowanych

i liceach technicznych o zró˝nicowa-
nych profilach kszta∏cenia ogólnoza-
wodowego stosownie do wybiera-
nego przysz∏ego kierunku kszta∏ce-
nia zawodowego. Uzyskane kszta∏-
cenie ogólne umo˝liwia uzyskanie
Êwiadectwa dojrza∏oÊci po zdaniu
egzaminu maturalnego i daje prawo
ubiegania si´ o przyj´cie na studia
wy˝sze. Zdobyta wiedza ogólnoza-
wodowa daje mo˝liwoÊç uzyskania
kwalifikacji zawodowych w skróco-

nych cyklach kszta∏cenia w szkole
policealnej lub w formach pozasz-
kolnych,

— edukacj´ w liceach profilowanych
i liceach technicznych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje: 
— kszta∏cenia ustawicznego doros∏ych,

sklasyfikowanego w 80.42.B.”;
18) podklasa 80.22.E „Pozosta∏e Êrednie szko∏y

ogólnokszta∏càce i zawodowe” otrzymuje
brzmienie: 
„80.22.E Technika i licea równorz´dne 

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w technikach zorganizo-

wanych na podbudowie progra-
mowej szko∏y podstawowej, gim-
nazjum, szko∏y zasadniczej i zasad-
niczej szko∏y zawodowej oraz rów-
norz´dnych liceach zorganizowa-
nych na podbudowie programo-
wej szko∏y podstawowej lub szko∏y
zasadniczej. Absolwenci tych szkó∏
otrzymujà Êwiadectwo ukoƒczenia
szko∏y, dajàce mo˝liwoÊç uzyska-
nia tytu∏u zawodowego lub dyplo-
mu potwierdzajàcego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu,
a tak˝e uzyskanie Êwiadectwa doj-
rza∏oÊci po zdaniu egzaminu doj-
rza∏oÊci lub egzaminu maturalne-
go, który upowa˝nia do ubiegania
si´ o przyj´cie na studia wy˝sze,

— edukacj´ w technikach i liceach
równorz´dnych specjalnych. 

Podklasa ta nie obejmuje: 
— kszta∏cenia ustawicznego doro-

s∏ych, sklasyfikowanego
w 80.42.B.”;

19) dodaje si´ podklasy 80.22.F, 80.22.G, 80.22.H,
80.22.I i 80.22.J w brzmieniu: 
„80.22.F Licea zawodowe

Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ w liceach zawodowych na

podbudowie programowej podsta-
wowej. Absolwenci tych szkó∏
otrzymujà Êwiadectwo ukoƒczenia
szko∏y potwierdzajàce posiadanie
wykszta∏cenia Êredniego ogólnego,
umo˝liwiajàce uzyskanie Êwiadec-
twa dojrza∏oÊci po zdaniu egzami-
nu oraz wykszta∏cenia zasadnicze-
go umo˝liwiajàcego uzyskanie ty-
tu∏u zawodowego po zdaniu egza-
minu z zawodu,

— edukacj´ w liceach zawodowych
specjalnych.

80.22.G Szko∏y policealne i pomaturalne 
Podklasa ta obejmuje:
— edukacj´ na podbudowie szko∏y

Êredniej realizowanà w szko∏ach po-
licealnych i pomaturalnych, w tym
policealnych szko∏ach artystycz-
nych oraz pomaturalnych szko∏ach
bibliotekarskich i animatorów kultu-
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ry. Absolwenci tych szkó∏ otrzymujà
Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y da-
jàce mo˝liwoÊç uzyskania tytu∏u za-
wodowego lub dyplomu potwier-
dzajàcego kwalifikacje po zdaniu
egzaminu.

80.22.H Kolegia nauczycielskie i nauczyciel-
skie kolegia j´zyków obcych
Podklasa ta obejmuje:
— dzia∏alnoÊç zak∏adów kszta∏cenia

nauczycieli, tj. 3-letnich kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów j´zyków obcych, których
celem jest kszta∏cenie nauczycieli
przedszkoli, szkó∏ podstawowych,
placówek oÊwiatowo-wychowaw-
czych, a tak˝e nauczycieli j´zyków
obcych. Kszta∏cenie w kolegiach
jest zakoƒczone egzaminem dyplo-
mowym. Dyplom ukoƒczenia kole-
gium potwierdza uzyskane kwalifi-
kacje nauczycielskie.

Podklasa ta nie obejmuje:
— dzia∏alnoÊci placówek doskonale-

nia nauczycieli, sklasyfikowanej
w 80.42.B.

80.22.I Pozosta∏e szko∏y zawodowe 
Podklasa ta obejmuje pozosta∏e formy edu-
kacji zawodowej, poni̋ ej poziomu szkolnic-
twa wy˝szego, sklasyfikowanego w80.30.A
iw80.30.B:
— edukacj´ w szko∏ach przysposabia-

jàcych do pracy,
— edukacj´ w pozosta∏ych szko∏ach

zawodowych, gdzie indziej niewy-
mienionà.

80.22.J Placówki kszta∏cenia praktycznego
dla m∏odzie˝y
Podklasa ta obejmuje:
— dzia∏alnoÊç centrów kszta∏cenia

praktycznego, realizujàcych zaj´cia
praktyczne i praktyki zawodowe dla
uczniów szkó∏ prowadzàcych kszta∏-
cenie zawodowe oraz organizujà-
cych egzaminy zewn´trzne w zawo-
dach obj´tych klasyfikacjà zawodów
kszta∏cenia zawodowego.”;

20) po podklasie 80.30.B „Wy˝sze szko∏y zawodo-
we” dodaje si´ grup´ 80.4 w brzmieniu: 
„80.4 Kszta∏cenie ustawiczne doros∏ych i pozo-

sta∏e formy kszta∏cenia
Grupa ta jest zarezerwowana dla kszta∏-
cenia doros∏ych, które nie jest uj´te
w grupach 80.1—3.
Nauczanie mo˝e odbywaç si´ w klasach,
przez radio i telewizj´, internet lub drogà
korespondencyjnà.”;

21) podklasa 80.41.Z „Dzia∏alnoÊç placówek orga-
nizujàcych kursy na prawo jazdy” otrzymuje
brzmienie:
„80.41. Z Dzia∏alnoÊç szkó∏ nauki jazdy i pilota˝u

Podklasa ta obejmuje tak˝e:
— dzia∏alnoÊç placówek organizujà-

cych kursy majàce na celu uzyska-
nie licencji pilota oraz uprawnieƒ
i certyfikatów upowa˝niajàcych do
prowadzenia statków, innych ni˝
profesjonalne.”; 

22) podklasa 80.42.Z „Pozaszkolne formy kszta∏ce-
nia, gdzie indziej niesklasyfikowane” otrzymu-
je brzmienie:
„80.42.A Szko∏y j´zyków obcych
80.42.B Kszta∏cenie ustawiczne doros∏ych

i pozosta∏e formy kszta∏cenia, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
— kszta∏cenie osób doros∏ych umo˝li-

wiajàce uzyskanie i uzupe∏nienie wie-
dzy ogólnej, umiej´tnoÊci i kwalifika-
cji zawodowych, prowadzone
w szko∏ach i w pozaszkolnych for-
mach, na kursach dziennych, wieczo-
rowych, radiowych, telewizyjnych,
korespondencyjnych,

— dzia∏alnoÊç placówek doskonalenia
nauczycieli,

— dzia∏alnoÊç uniwersytetów ludo-
wych i uniwersytetów powszech-
nych,

— edukacj´, w której nie da si´ zdefi-
niowaç poziomu nauczania.

Podklasa ta nie obejmuje:
— szkolnictwa wy˝szego, sklasyfiko-

wanego w 80.30.A i 80.30.B,
— dzia∏alnoÊci kolegiów nauczyciel-

skich, sklasyfikowanej w 80.22.G,
— dzia∏alnoÊci szkó∏ taƒca, sklasyfiko-

wanej w 92.34.Z,
— dzia∏alnoÊci szkoleniowej w zakresie

sportu, sklasyfikowanej w 92.62.Z.”;
23) podklas´ 85.32.B „Przedszkola” uchyla si´;
24) opis podklasy 93.04.Z „Dzia∏alnoÊç zwiàzana

z poprawà kondycji fizycznej” otrzymuje
brzmienie:
„Podklasa ta obejmuje:
— dzia∏alnoÊç majàcà na celu zapewnienie

dobrego samopoczucia fizycznego i kom-
fortu, wykonywanà w takich obiektach, jak
np.: ∏aênie tureckie, sauny, ∏aênie parowe,
solaria, salony odchudzajàce, salony masa-
˝u (z wyjàtkiem masa˝u leczniczego), pijal-
nie wód leczniczych, baseny lecznicze, cen-
tra fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:
— dzia∏alnoÊci w zakresie ochrony zdrowia

ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1.”.
C. W cz´Êci „Powiàzanie NACE Rev.1 — EKD wyd.II —

KWiU—PKD wyd. I” kody:
1) „EKD 80.10.20 — PKD 80.10.A

80.10.B” 
zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.10.20 — PKD 80.10.B

80.10.C”;
2) „EKD 80.10.25 — PKD 80.10.A

80.10.B” 
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zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.10.25 — PKD 80.10.B

80.10.C”;
3) „EKD 80.10.30 — PKD 80.10.A

80.10.B”
zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.10.30 — PKD 80.10.B

80.10.C
80.10.D”;

4) „EKD 80.10.40 — PKD 80.10.A
80.10.B”

zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.10.40 — PKD 80.10.B

80.10.C”;
5) „EKD 80.21.10 — PKD 80.21.Z”

80.21.15
80.21.20

zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.21.10 — PKD 80.21.A

80.21.15              80.21.B”; 
80.21.20 

6) „EKD 80.22.10 — PKD 80.22.A” 
zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.22.10 — PKD 80.22.A

80.22.B”;
7) „EKD 80.22.20 — PKD 80.22.B” 

zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.22.20 — PKD 80.22.D

80.22.E
80.22.F”; 

8) „EKD 80.22.50 — PKD 80.22.A
80.22.B”

zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.22.50 — PKD 80.22.A

80.22.B
80.22.D
80.22.E
80.22.F”;

9) „EKD 80.22.60 — PKD 80.22.E” 
zast´puje si´ kodami:

„EKD 80.22.60 — PKD 80.22.I
80.22.J”; 

10) „EKD 80.30 — PKD 80.30.
80.30.B
80.22.D” 

zast´puje si´ kodami:
„EKD 80.30 — PKD 80.30.A

80.30.B
80.22.G
80.22.H”;

11) „EKD 80.42.10 — PKD 80.42.Z
80.42.20
80.42.25
80.42.30
80.42.35
80.42.40
80.42.45
80.42.55
80.42.60
80.42.70
80.42.90”

zast´puje si´ kodami: 
„EKD 80.42.10 — PKD 80.42.A

80.42.20              80.42.B
80.42.25
80.42.30
80.42.35
80.42.40
80.42.45
80.42.55
80.42.60
80.42.70
80.42.90”;

12) „EKD 85.32.12 — PKD 85.32.B”
zast´puje si´ kodami:
„EKD 85.32.12 — PKD 80.10.A”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2028

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca
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, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lip-
ca 2001 r. w sprawie programu badaƒ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. Nr 97,
poz. 1052 i Nr 146, poz. 1641 oraz z 2002 r. Nr 15,
poz. 141 i Nr 146, poz. 1226) w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia „Program badaƒ statystycznych statystyki pu-


