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W nawiązaniu do pisma z dnia 10.02.2021 r., znak: GUS-SR02.422.20.2020/PKD.2 oraz realizując ustalenia  

ze spotkania on-line w dniu 09.02.br. – Departament Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego  uprzejmie 

informuje, że  na podstawie, przekazanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego  opisu kompleksowych działań, mających na 

celu utworzenie stoisk targowych, wraz z ich wyposażeniem, zostało  wystosowane zapytanie do Biura Statystycznego  Unii 

Europejskiej Eurostat. Dotyczyło ono wskazania możliwości kompleksowego zaklasyfikowania omawianego rodzaju działalności 

w jednym grupowaniu, obowiązującej w UE Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych NACE Rev.2.  

Ponadto, przedstawiony został  wniosek 

o ponowną analizę, przez Grupę zadaniową ds. rewizji NACE, możliwości utworzenia, dla tego typu działalności, jednego 

grupowania w nowej wersji klasyfikacji NACE  oraz  propozycja uzupełnienia not wyjaśniających do klasy 73.11, mająca na celu 

doprecyzowanie,   pojęcia "tworzenie stoisk". 

                                      

W odpowiedzi Eurostat przesądził, że tego typu kompleksowa działalność, składająca się z szeregu czynności, 

realizowanych w procesie budowy stoisk targowych, z których każda ma swoje miejsce w klasyfikacji, powinna być klasyfikowana, 

zgodnie z zasadami metodycznymi, w jednym grupowaniu NACE,  według  

przeważającego rodzaju działalności. W tym celu należy  określić, wykorzystując wartość dodaną,  które 

z wykonywanych działań stanowi działalność podstawową jednostki.   Na podstawie obliczania wartości dodanej jednostka 

prowadząca,  opisaną w wystąpieniu, grupę działalności powinna być  zaklasyfikowana do jednej  

z następujących klas NACE Rev. 2 (na podstawie głównego materiału wykorzystanego do budowy stoiska). I tak, w przypadku 

budowy stoisk:  

− z drewna - 16.23  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; 

− z metalu - 25.11  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; 

− z tworzyw sztucznych - 22.23  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.    

Podmiot, analizując zakres wykonywanych działań, powinien określić, którą z  trzech ww.  działalności uznać 

za przeważającą (podstawową)  a pozostałe wskazać jako działalności drugorzędne.   

Eurostat potwierdził również informację, że zapis "tworzenie stoisk i innych konstrukcji i miejsc wystawowych" w klasie 

73.11 NACE Rev. 2 (Agencje reklamowe) odnosi się do procesu twórczego projektowania tych stoisk, a nie do fizycznego 

tworzenia/budowy stoisk wystawienniczych. 

 

W kontekście rewizji klasyfikacji NACE, uzyskaliśmy zapewnienie, że kwestia tworzenia stoisk targowych zostanie 

ponownie omówiona na  forum Grupy  zadaniowej w II połowie 2021 r.    
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Nawiązując do wyżej przekazanych informacji Departament wyjaśnia, że przeważającą działalnością jednostki jest 

działalność posiadająca  największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość 

zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym, wskaźnikiem 

służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana.  

Z kolei, działalność drugorzędna jest każdym innym rodzajem działalności jednostki, której efektem końcowym są wyroby lub 

usługi wykonywane dla strony trzeciej.   

 

W związku z powyższym jednostka wykonująca grupę działalności mających na celu wybudowanie kompletnych  stoisk  

targowych,  powinna: 

• zidentyfikować wszystkie wykonywane rodzaje działalności dla każdego stoiska targowego, określając który z nich jest 

przeważający (np. stoisko o konstrukcji metalowej z elementami wypełnienia z drewna);   

• następnie stosując to kryterium,  określić który z rodzajów działalności  przeważa w odniesieniu do  wszystkich 

zamówień jednostki.  

 

Przy określaniu odpowiedniej klasy i podklasy PKD należy posługiwać się metodą góra-dół (pkt 20 zasad metodycznych PKD). 

Zgodnie z ww. metodą zaklasyfikowanie jednostki na najniższym poziomie klasyfikacyjnym musi być zgodne z zaklasyfikowaniem 

jednostki na wyższych poziomach struktury. W związku z tym, proces klasyfikowania rozpoczyna się od zidentyfikowania 

odpowiedniego grupowania na najwyższym poziomie  

i następnie schodzenia  w dół poprzez kolejne poziomy klasyfikacyjne w następujący sposób: 

a) należy zidentyfikować sekcje, która posiada najwyższy udział wskaźnika (np. wartości dodanej), 

b) w ramach wybranej sekcji należy zidentyfikować dział,  który posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej sekcji, 

c) w ramach wybranego działu należy zidentyfikować grupę,  która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tego 

działu, 

d) w ramach wybranej grupy należy zidentyfikować klasę,  która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej grupy, 

e) w ramach wybranej klasy należy zidentyfikować podklasę,  która posiada najwyższy udział wskaźnika w ramach tej klasy. 
 
 
 
 
 
 
 

         Ireneusz Budzyński 
Dyrektor Departamentu   
Standardów i Rejestrów 
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Wyszukiwarka klasyfikacji, umożliwiająca samodzielne wyszukiwanie odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie wyrobów i usług, działalności, obiektów budowlanych, środków trwałych,  dostępna 
jest   na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl/Klasyfikacje 

http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

