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Warszawa,  13 / 11 / 2020 
 
 

Pan Jarosław Gowin 
Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

 
Pan Tadeusz Kościński 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej  

 
Pan Paweł Borys 
Prezes 

Polski Fundusz Rozwoju 

 
Pan Adam Abramowicz 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców  

 

KLUCZOWE KODY PKD 
DOTYCZĄCE OPRACOWANIA SEKTOROWYCH FORM POMOCY I WSPARCIA  

DLA BRANŻ, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZOSTAŁA OGRANICZONA  
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2  

BRANŻE WYDARZEŃ / TARGÓW I SPOTKAŃ / FITNESS / GASTRONOMIA / HOTELE 
 
Szanowny Panie Premierze, 
Szanowni Państwo, 
 
w nawiązaniu do wspólnego spotkania w dn. 06 / 11 / 2020 oraz omówienia założeń kolejnych 
projektowanych narzędzi pomocowych ze strony państwa (tzw. program “10 punktów”) w 
imieniu przedstawicieli branży gastronomicznej, wydarzeń / targów i spotkań, fitness oraz 
hoteli chcielibyśmy podziękować za możliwość wspólnej rozmowy, która zdecydowanie 
przybliża nasze postulaty pod kątem ich strategicznych założeń ze wstępnymi propozycjami 
ze strony rządu. Czekamy w tym momencie na bliższe szczegóły dot. m.in. mechaniki, 
kryteriów i harmonogramu wdrożenia rozwiązań, które zostały przez Państwa przedstawione.  
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Szczególnie ważny w tym zakresie jest element długości trwania dodatkowej pomocy i 
wsparcia (kluczowy czynnik przy decyzjach zarządczych przedsiębiorców dot. m.in. 
utrzymania poziomu zatrudnienia). 
 
Tak jak to zaznaczyliśmy na spotkaniu, ogromnie istotne jest zatem aktualnie wspólne 
skonstruowanie “mostu”, który umożliwi naszym, już szczególnie dotkniętym przez I falę 
koronawirusa branżom, przetrwanie do czasu odbudowy popytu (którego to terminu powrotu 
nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć). 
 
W związku z powyższym, kontynuując naszą dyskusję chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestie 
identyfikacji branż szczególnie dotkniętych przez obecny kryzys oraz na oczekiwane regulacje 
ze strony państwa. 
 
Można powiedzieć, że w tym momencie w toku prac roboczych możemy wyodrębnić dwie 
możliwości przeprocesowania tej kwestii i jej wdrożenia w postaci cyfrowego algorytmu PFR: 
 

I. KRYTERIUM SPADKU PRZYCHODÓW POŁĄCZONE Z KODEM PKD 
- jak to słusznie zauważył Rzecznik MŚP podczas naszego spotkania, nie jest 

to do końca sprawiedliwe rozwiązanie zważywszy na fakt działania przez 
przedsiębiorców w ramach  różnych kodów PKD; 

- proponujemy uwzględnienie innego poziomu spadku w przypadku 
niejednorodnych PKD np. 73.11 Z (agencje eventowe wśród agencji 
reklamowych)  niż w przypadku jednorodnych PKD np. 55.10 Z (hotele) czy 
79.12 Z (organizatorzy turystyki) 

- dobrym i niestety smutnym przykładem są tutaj m.in. agencje eventowe oraz 
dostawcy w łańcuch organizacji targów / wydarzeń, którzy w większości 
operują na kodzie 73.11.z (agencje reklamowe) - niestety administracja 
publiczna cały czas nie zaproponowała rozwiązania, w jaki sposób oddzielić 
tego typu działalności od typowej agencji reklamowej, która posiada 
nieporównywalnie mniejszy stopień spadku przychodów (to jest tylko jeden z 
wielu tego typu przykładów pokazujących niedoskonałość tego rozwiązania).  

 
II. KRYTERIUM SPADKU PRZYCHODÓW POŁĄCZONE Z OŚWIADCZENIEM 

PRZEDSIĘBIORCY 
- drugim wariantem rekomendowanym również przez Rzecznika MŚP jest 

zastosowanie kryterium spadku przychodów  połączonego z oświadczeniem 
przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności w danej branży dotkniętej 
szczególnie trudną sytuacją;  

 
Jednocześnie, na pewno prowadzą Państwo aktualnie prace analityczne dot. kondycji 
określonych branż więc chcielibyśmy też poniżej przypomnieć kluczowe PKD z naszych 
branż: 
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1. HOTELE 
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
 

2. GASTRONOMIA 
56.10.A -  restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
56.10.B -  ruchome placówki gastronomiczne 
56.21.Z -   przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców  

zewnętrznych (catering B2B)  
     56.29.Z -  pozostała działalność gastronomiczna 
     56.30.Z -  przygotowywanie i podawanie napojów 

77.29 Z - wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i  
domowego (wypożyczalnie wyposażenia gastronomicznego) 

 
3. WYDARZENIA, TARGI I SPOTKANIA  

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej  
niesklasyfikowany  

52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych 
68.20.Z –  wynajem i zarządzanie nieruchomościami (hale widowiskowe,  

obiekty targowe, konferencyjne i kongresowe) 
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr  

materialnych (dostawcy m.in. nagłośnienia, oświetlenia etc.) 
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki 
79.11 A - działalność agentów i pośredników turystycznych 
79.11.B -  działalność pośredników turystycznych 
73.11.Z - działalność agencji reklamowych  
74.90.Z -          działalność agentów i agencji występujących w imieniu artystów  
79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej  

niesklasyfikowana 
82.30.Z -  organizacja targów, wystaw i kongresów 

    90.01 Z -  wystawianie przedstawień artystycznych 
     90.02.Z -  wspomaganie przedstawień 
 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza  
 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych 
     93.29.B -   pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana 
     93.29.Z -  pozostała działalność rozrywkowa 
  

4. FITNESS   
85.51.Z -  pozaszkolna edukacja sportowa 
85.52.Z -  pozaszkolne formy edukacji artystycznej  
86.90.A -  działalność fizjoterapeutyczna 
86.90.D -  działalność paramedyczna 
93.12.Z -          działalność klubów sportowych 

     93.11.Z -  działalność obiektów sportowych 
     93.13.Z -  działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej 
     93.19.Z -  pozostała działalność sportowa 
     96.04.Z -   działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej 
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W celu identyfikacji PKD jednorodnych (jak m.in. hotele - 55.10.Z) / niejednorodnych (jak 
m.in. agencje reklamowe 73.11.Z) z punktu widzenia naszych branż jesteśmy oczywiście do 
dyspozycji.   
 
Z poważaniem, 
 
Bartosz Bieszyński       Tomasz Napiórkowski 
Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń    Polska Federacja Fitness 
 
Marcin Mączyński      Sławomir Grzyb 
Izba Gospodarcza Hotelarska Polskiego    Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej 
 
 
Do wiadomości: 

1. Pan Andrzej Gut - Mostowy -  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; 

2. Pani Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; 

3. Pan Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; 

4. Pan Bartłomiej Marczuk - Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju; 
5. Pan Dominik Borek - Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 

Technologii; 

 

 
 


