
Projekt z dnia 4 lutego 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1-1

z dn ia .........................2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki 

na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, 

poz. 1322, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 

w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich 

skutków (Dz. U. z 2013 r. poz. 878) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

MINISTER 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1} Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -  zabezpieczenie społeczne, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725, 
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808 oraz z 2012 r. poz. 637.



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych 

i ich skutków jest wykonaniem upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 33 ust. 4 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”.

Zgodnie z ustawą płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:

-  zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

-  zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich płatników składek, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie 

więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama 

i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy 

działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek 

niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, 

zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i wskaźnika 

korygującego ustalonego dla tego płatnika. Stopę procentową składki Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych ustala tym płatnikom składek, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe 

przesłali Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA.

Informację tę przekazują płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru 

REGON, byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe 

nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA 

i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku oraz zgłaszali w roku kalendarzowym, 

za który składana jest informacja, średnio, co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia 

wypadkowego.

Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na 

ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 

wynosi tyle co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.



Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, 

w zależności od rodzaju działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej 

w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej.

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na 

ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności ustala Minister Pracy 

i Polityki Społecznej.

Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego 

następującymi wskaźnikami częstości:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,

3) stwierdzonych chorób zawodowych,

4) zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy.

Wpływ każdego z wymienionych wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka 

dla grupy działalności jest równy.

Natomiast kategorię ryzyka dla płatnika składek, od której zależy indywidualny 

wskaźnik korygujący, ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi 

wskaźnikami częstości:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,

2) poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich,

3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy.

Wpływ wskaźników częstości określonych w pkt 1 i 2 na ustalenie kategorii ryzyka 

dla płatników składek jest równy, a wskaźnika częstości określonego w pkt 3 -  dwukrotnie 

większy niż każdego z tych dwóch wskaźników.

O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników składek, którzy 

zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli zobowiązani 

do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe decydować będzie zarówno stopa 

procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopuszczalne wartości wskaźnika korygującego 

wynoszą od 0,5 do 1,5 (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy).



Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na 

podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, 

dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się 

na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe (art. 30 ust. 5 ustawy), co oznacza, że począwszy 

od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup 

działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

Projektowane rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy 

procentowe składki.

W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę 

procentową składki zachowało 28 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym 

wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem 

zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki wynosi obecnie 0,40% (dotychczas 0,67%), 

natomiast najwyższa wynosi 3,60% (dotychczas 3,86%) i dotyczy górnictwa ropy naftowej 

i gazu ziemnego.

Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia 

wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających 

wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany 

rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych 

płatników składek będzie ona niższa i wyniesie 1,80% (obecnie 1,93%).

Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi 

na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według 

stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.



Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności 
od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo wiodące - Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej,

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

Marek Bucior -  Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Barbara Siwek -  radca ministra w Departamencie 
Ubezpieczeń Społecznych tel. 22 661 17 30

Barbara.Siwek@mpips.gov.pl

Data sporządzenia
30 stycznia 2015 r.

Źródło:

inicjatywa własna

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej - 141

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. 
Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe (art. 30 ust. 5 
ustawy), co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla 
poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projektowane rozporządzenie, będące wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ust. 4 ustawy
0 ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa nowe kategorie 
ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
1 chorób zawodowych.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło
danych

Oddziaływanie

ZUS Zmniejszenie wpływów ze składek

Płatnicy składek 1,75 mln
Zmniejszenie kosztów działalności płatników składek 
zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż
9 ubezpieczonych oraz płatników niepodlegających wpisowi do 
rejestru REGON z uwagi na niższą stopę procentową składki.
O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki, dla płatników 
zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10

1
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ubezpieczonych i zobowiązanych do składania informacji ZUS 
IWA decydująca będzie stopa procentowa określona dla grup 
działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany 
przez ZUS. Pozostali płatnicy stopę procentową składki ustalają 
samodzielnie -  wynosi ona tyle co stopa procentowa określona dla 
grupy działalności do której płatnik należy.

Beneficjenci
prewencji
wypadkowej

Obniżeniu ulegną minimalna i maksymalna kwota wydatków na 
prewencję wypadkową w 2016 r. oraz minimalna kwota 
prewencji wypadkowej w 2017 r. Prognozuje się, że przy 
powyższych założeniach w wyniku proponowanych zmian:

■ minimalna kwota wydatków na prewencję wypadkową 
w 2016 r. (0,80% kwoty należnych składek na 
ubezpieczenie wypadkowe) zmniej szy się o 2,7 mln zł,

■ maksymalna kwota wydatków na prewencję wypadkową 
w 2016 r. (1,00% kwoty należnych składek na 
ubezpieczenie wypadkowe) zmniejszy się o 3,4 mln zł,

■ minimalna kwota wydatków na prewencję wypadkową 
w 2017 r. (1,00% kwoty należnych składek na 
ubezpieczenie wypadkowe) zmniejszy się o 3,6 mln zł.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został skierowany do konsultacji następującym partnerom społecznym:

1. NSZZ „Solidarność”,
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
3. Forum Związków Zawodowych,
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
5. Business Centre Club -  Związek Pracodawców,
6. Konfederacja „Lewiatan”,
7. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
8. Związek Rzemiosła Polskiego,
9. Kraj owa Izba Gospodarcza.

Wyniki konsultacji społecznych przedstawione zostaną w formie załącznika do projektu.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny bieżące)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącz

nie
(0
10)

Dochody ogółem 
(1)(2)

- 213 -338 -358

budżet państwa
JST

pozostałe jednostki -213 -338 -358

Wydatki ogółem 
(3)(4)
budżet państwa

JST

FUS,FEP

Fundusz Pracy



FER KRUS

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

FUS, FEP -213 -338 -358

Fundusz Pracy

FER KRUS

Źródła finansowania
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Szacunków dokonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy założeniach 
makroekonomicznych przekazanych pod koniec września 2014 r. do ZUS przez 
Departament Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów:

Rok
Średnioroczny 
wskaźnik cen 

towarów i usług 
konsumpcyj nych 

ogółem

Wskaźnik realnego 
wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego na 

koniec roku

2014 100,14% 103,76% 12,45%

2015 101,18% 103,07% 11,85%

2016 102,28% 102,51% 11,04%

2017 102,13% 102,65% 10,26%

ZUS przyjął, że zmiana w załączniku nr 2 do rozporządzenia obowiązywać będzie 
od składek należnych za kwiecień 2015 r.
Ściągalność składek na ubezpieczenie wypadkowe przyjęto na poziomie 98,5%.
W szacunkach wykorzystano dane o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie 
wypadkowe w okresie kwiecień - grudzień 2014 r. w podziale na płatników składek 
zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego do 9 ubezpieczonych i co najmniej
10 ubezpieczonych oraz -  dla tych ostatnich -  w podziale na grupy działalności i 
kategorie ryzyka dla płatnika składek.
Przyjęto, że w warunkach dotychczasowych przepisów struktura podstaw wymiaru 
składek na ubezpieczenie wypadkowe według powyższych grup nie ulegnie 
zmianom w prognozowanym okresie.
W szacunkach wykorzystano prognozowane liczby osób podlegających 
ubezpieczeniu wypadkowemu z aktuarialnego modelu prognostycznego FUS13, 
z przeliczenia wariantu nr 1 „Prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych na lata 2016-2020” (ZUS, Warszawa listopad 2014 r.). W modelu 
wykorzystywana jest prognoza demograficzna Eurostatu EUROPOP 2013

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla 
grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe._______________

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki



Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z r.)

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

W ujęciu 
niepieniężnym

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Niemierzalne Wpływ na
funkcjonowanie
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1 1 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). ni 

ni 
ta

e 
e 

k 
d o ty c z y

1 I zmniejszenie liczby dokumentów

1 1 zmniejszenie liczby procedur

1 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
1 1 inne:

1 1 zwiększenie liczby dokumentów 
1 1 zwiększenie liczby procedur 
1 1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
1 1 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 
do ich elektronizacji.

ni 
ni 

ta
e 

e 
k 

d o ty c z y

Komentarz:

brak

9. Wpływ na rynek pracy
Istnieje możliwość pozytywnego wpływu na rynek pracy ze względu na zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
małych przedsiębiorstw.
10. Wpływ na pozostałe obszary



I I środowisko 
naturalne
I I sytuacja i rozwój 
regionalny
I I inne:

I I demografia
I I mienie państwowe

I I informatyzacja 
I I zdrowie

Omówienie wpływu

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi z chwilą wprowadzenia nowych kategorii ryzyka co wynika z art. 30 ust. 5 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak



Załącznik 

do rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dn ia ................2015 r.

(poz...)

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie
ryzyka

Stopy 
procentowe 
składki (%)

1 2 3 4 5

1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając 
działalność usługową

A-01 9 2,53

2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 11 3,06

3 Rybactwo A-03 7 2,00

4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33

5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 13 3,60

6 Górnictwo rud metali B-07 12 3,33

7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 8 2,26

8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 9 2,53

9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73

10 Produkcja napojów C-11 6 1,73

11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20

12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47

13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93

14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93

15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do 

wyplatania

C-16 8 2,26

16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 6 1,73

17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 4 1,20
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18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej

C-19 6 1,73

19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 6 1,73

20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21 4 1,20

21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73

22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych

C-23 8 2,26

23 Produkcja metali C-24 10 2,80

24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 
maszyn i urządzeń

C-25 7 2,00

25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20

26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47

27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00

28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z 
wyłączeniem motocykli

C-29 6 1,73

29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 7 2,00

30 Produkcja mebli C-31 6 1,73

31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20

32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 6 1,73

33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35 5 1,47

34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47

35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 6 1,73

36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38 7 2,00

37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 
usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39 4 1,20

38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5 1,47

39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 7 2,00

40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 5 1,47

41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa 
pojazdów samochodowych

G-45 3 0,93
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42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi

G-46 3 0,93

43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi

G-47 3 0,93

44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20

45 Transport wodny H-50 6 1,73

46 Transport lotniczy H-51 3 0,93

47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5 1,47

48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47

49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

I 2 0,67

50 Informacja i komunikacja J 2 0,67

51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67

52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93

53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67

54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20

55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 5 1,47

56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie 

rezerwacji i działalności z nią związane

N-79 1 0,40

57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93

58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w 
budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81 4 1,20

59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82 2 0,67

60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U 3 0,93

61 Edukacja P 3 0,93

62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20

63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93

64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T 3 0,93
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* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).


