WNIOSEK DO ZGŁASZANIA ZMIAN
Nazwa instytucji/organizacji zgłaszającej potrzebę zmian POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO PIPT
Osoba do kontaktu w sprawie wniosku BEATA KOZYRA, PREZES ZARZĄDU PIPT, b.kozyra@polfair.com.pl

LP.
1.

Obecny
symbol PKD
73.11.Z

Rodzaj zmiany *

Struktury
klasyfikacji
oraz
uzupełnienia
wyjaśnień

Propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

1. Zmiana aktualnego błędnego tłumaczenia opisu
numeru kodu PKD 73.11. - Działalność agencji
reklamowych: Tworzenie stoisk oraz innych
konstrukcji i miejsc wystawowych na Tworzenie
stojaków i innych konstrukcji wystawowych
i witryn

Większość
firm
świadczących
usługi
projektowania,
budowy
i wyposażania stoisk targowych (80,5% branży targowej) działa pod
wiodącym numerem PKD 73.11.Z., który nie został uwzględniony na liście
kodów, do których pomoc rządowa w postaci Tarczy 6.0. oraz PFR w postaci
tarczy 2.0 ma być skierowana.

2. Dopisanie do listy tego, czego podklasa nie
obejmuje: Projektowania, produkcji i montażu
stoisk targowych

Przedstawiciele Izby zwrócili uwagę, na fakt, iż przyczyną wpisywania
w dokumentach rejestrowych przez ww. firmy kodu 73.11.Z jako wiodącego
jest błędne tłumaczenie podklasy numeru kodu PKD 73.11. - Działalność
agencji reklamowych, jako: Tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc
wystawowych.
W oryginalnym, anglojęzycznym dokumencie unijnym klasyfikacji kodów
nazwa podklasy brzmi: creation of stands nad other display structures and
sites, co, zważywszy na nazwę klasy w strukturze PKD - 73.1 Reklama należy
przetłumaczyć, jako: tworzenie stojaków i innych konstrukcji wystawowych
i witryn – czyli typowe produkty reklamowe.

2.

82.30.Z

Struktury
klasyfikacji

W klasie 82.3 Organizacja kongresów i targów
dopisać
1. Zmienić dotychczasowa podklasę 82.30.Z. na:
a. 82.30.A Działalność związana z
organizacją targów, wystaw i kongresów
b. 82.30.B Działalność związana z
projektowaniem, produkcją i montażem
stoisk targowych

Rodzaj zmiany dot.: struktury klasyfikacji / nazw grupowań / uzupełnienia wyjaśnień

Idąc powyższym tokiem myślenia można stwierdzić, iż działanie w postaci
projektowania, produkcji i montażu stoisk targowych nie ma przypisanego na
dzień dzisiejszy żadnego kodu PKD. Zatem można dopisać ww. działanie do
istniejącej już klasy 82.3 Organizacja kongresów i targów jako podklasy.

