Lista klas PKD
obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o
zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - Instrukcja sporządzenia sprawozdania - opis kol. 11 (rozporządzenie do pobrania ze
strony www.uokik.gov.pl w dziale "Pomoc publiczna")

medycyna
składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla
kilku specjalizacji
Klasa
Nazwa grupowania
21.10/07 Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych

Opis - wyjaśnienia PKD 2007. Klasa obejmuje:
− produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji
medykamentów: antybiotyków, podstawowych witamin, kwasu salicylowego, aspiryny itp.,
− przetwarzanie krwi,
− produkcję chemicznie czystych cukrów,
− przetwarzanie gruczołów,
− produkcję ekstraktów z gruczołów.

21.20/07 Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych

− produkcję medykamentów, takich jak:
• różne frakcje krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała,
• szczepionki,
• leki, włączając preparaty homeopatyczne,
− produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych do użycia zewnętrznego i środków
antykoncepcyjnych opartych na hormonach,
− produkcję medycznych preparatów diagnostycznych, włączając testy ciążowe,
− produkcję radioaktywnych substancji diagnostycznych w żywym organizmie (ustroju),
− produkcję substancji farmaceutycznych w procesach biotechnologicznych,
− produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, gazy, bandaży,
opatrunków itp.,
− przygotowanie produktów roślinnych (kruszenie, sortowanie, mielenie) dla zastosowań
farmaceutycznych.

26.60/07 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu
elektromedycznego i elektroterapeutycznego

− produkcję aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie beta, gamma,
rentgenowskie lub inne promieniowanie do zastosowań przemysłowych, medycznych,
diagnostycznych, terapeutycznych oraz w badaniach i nauce,
− produkcję tomografów komputerowych (CT),
− produkcję tomografów emisji pozytonowej (PET),
− produkcję sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI),
− produkcję urządzeń do ultrasonografii,
− produkcję elektrokardiografów,
− produkcję medycznego sprzętu laserowego,
− produkcję elektromedycznego sprzętu endoskopowego,
− produkcję rozruszników serca,
− produkcję aparatów i protez słuchowych,
− produkcję urządzeń do naświetlania żywności i mleka.

32.50/07 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając dentystyczne

− produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek,
− produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez
dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów
dentystycznych,
− produkcję cementu do rekonstrukcji kości,
− produkcję pieców dentystycznych,
− produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
− produkcję sterylizatorów laboratoryjnych,
− produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych,
− produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne:
• stołów operacyjnych,
• mebli do przeprowadzania badań,
• łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym,
• foteli dentystycznych,
− produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp.,
− produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt
dentystyczny,
− produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach
dentystycznych,
− produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych,
− produkcję obuwia ortopedycznego,
− produkcje aparatów słuchowych,
− produkcję szklanych oczu,
− produkcję termometrów medycznych,
− produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na
receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

46.46/07 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i
medycznych
47.73/07 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74/07 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych,
włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych
− sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych
sklepach, w tym w aptekach.
Podklasa ta obejmuje:
− sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych
sklepach, w tym w aptekach.

Uwagi

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie
biotechnologii:
− związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy /kwas rybonukleinowy):
badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną,
sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA, określaniem profilu genu,
− w zakresie białek i pozostałych cząsteczek: sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i
peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania
lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji
genetycznej), białko - izolacja, oczyszczanie i oznakowanie, rozpoznanie receptorów
komórkowych,
− związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria
tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek,
stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,
− w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory,
bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę,
biofiltrację i fitokorektę,
− w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,
− w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek;
modelowanie kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,
− w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji
służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i
zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.

72.19/07 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:
− nauk przyrodniczych,
− nauk technicznych,
− nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
− nauk rolniczych,
− międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

77.40/07 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych
działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych
produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich
autorskim
właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję,
wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji
(franszyzy).
Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.
Klasa ta obejmuje:
− dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
− tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
• prawa do patentu,
• znaków handlowych, nazwy marek,
• prawa do badania i oceny minerałów,
• franszyzy.
85.42/07 Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia
Podklasa ta obejmuje: 85.42.A
pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe − działalność zakładów kształcenia nauczycieli tj. 3-letnich nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów nauczycielskich, których celem jest kształcenie nauczycieli
przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycieli
języków obcych. Warunkiem formalnym przyjęcia do kolegium jest legitymowanie się
świadectwem maturalnym. Kształcenie w kolegiach zakończone jest egzaminem
dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje
nauczycielskie. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego
w szkole wyższej, sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium i uzyskania
tytułu zawodowego licencjata, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia,
− edukację w trzyletnich kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w
zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.
Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz
uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Absolwenci kolegiów mają
możliwość składania egzaminu dyplomowego i po spełnieniu odpowiednich warunków
możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata w szkole wyższej sprawującej opiekę
naukowo-dydaktyczną nad kolegium, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia.
Podklasa
ta obejmuje 85.42.B:
- uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na poziomie studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra
inżyniera) lub równorzędny,
- studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), na które przyjmowani są kandydaci
posiadający tytuł magistra lub równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej
wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej
działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.
Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
86.10/07 Działalność szpitali

− działalność szpitali ogólnych oraz specjalistycznych, takich jak: szpitale psychiatryczne,
zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, położnicze zapewniające pacjentom
zakwaterowanie i wyżywienie,
− działalność prewentoriów, sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych i pozostałych placówek
medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,
− działalność szpitali wojskowych i w zakładach karnych,
− usługi personelu medycznego i paramedycznego,
− działalność prowadzoną przez laboratoria, pracownie techniczne, włącznie z usługami
radiologów,
− działalność izb przyjęć,
− działalność aptek szpitalnych,
− obsługę sal operacyjnych, usługi wyżywienia oraz pozostałe usługi szpitalne.
Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających w
szpitalach i prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.

86.21/07 Praktyka lekarska ogólna

Podklasa ta nie obejmuje:
− działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
− praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,
− praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
− działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
− działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.
− porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.
− praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia,
ortodoncja, operacje dentystyczne.

86.22/07 Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23/07 Praktyka lekarska dentystyczna

w zakresie merytorycznym specjalizacji medycyna

72.11/07 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii

86.90/07 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
w tym
86.90A
86.90B
86.90C
86.90D

− pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek
dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez
lekarzy dentystów,
− działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in.
przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów
promocji zdrowia,
− działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
− działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu
kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
− działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
− działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i
psychoterapeutów.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

Podklasa ta obejmuje:
− indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach
jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia
ruchowa itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne,
przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki
medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale
innych niż szpitale.

86.90.B

Działalność pogotowia ratunkowego

Podklasa ta obejmuje:
− działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych, włączając transport
samolotowy.
Podklasa ta nie obejmuje:
− transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu
medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji H,
− działalności szpitalnego oddziału ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

86.90.C

Praktyka pielęgniarek i położnych

Podklasa ta obejmuje:
− indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką
specjalistyczną,
− grupową praktykę pielęgniarek i położnych
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne,
przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne
gabinety oraz w domu pacjenta.
Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.
Podklasa ta nie obejmuje:
− pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską,
sklasyfikowanej w 87.10.Z,
− działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej
w 87.30.Z.

86.90.D

Działalność paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:
- działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia,
akupunktura, akupresura itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne,
specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.
Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale
innych niż szpitale.

87.10/07

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
opiekę pielęgniarską
pielęgniarską realizowaną w:
− domach pomocy społecznej,
− domach rehabilitacyjnych,
− pozostałych placówkach pomocy społecznej.
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
pomoc społeczną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór ochronny, pomoc i opiekę
zaburzeniami psychicznymi
zdrowotną do pewnego stopnia świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom
uzależnionym w placówkach innych niż szpitale, takich jak:
− placówki dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,
− psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne,
− domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi,
− placówki dla osób opóźnionych umysłowo,
− ośrodki zdrowia psychicznego.

87.20/07

87.30/07

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10/07

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom
niepełnosprawnym realizowaną w:
− domach emeryta,
− domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,
− domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.
działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom
w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji
publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub
lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
− odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
− dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
− działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub
niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien
występować w ograniczonym zakresie.

