
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. 
 

Poz. 57 
 

ZARZĄDZENIE NR 14 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 
 

zmieniające zarządzenie  
w sprawie kluczy powiązań PKWiU 2008 — PKWiU 2015 i PKWiU 2015 — PKWiU 2008 

 
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 

oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie kluczy 
powiązań PKWiU 2008 — PKWiU 2015 i PKWiU 2015 — PKWiU 2008 (Dz. Urz. GUS poz. 43) w załączniku do 
zarządzenia wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2017 r. 
 

Prezes Dominik Rozkrut 
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Załącznik do zarządzenia nr 14 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 22 grudnia 2017 r. 

 
1. W części Klucz powiązań PKWiU 2008 — PKWiU 2015: 

 
  1) grupowanie 01.11.8 Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny otrzymuje brzmienie: 
 
01.11.8 Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona ba-

wełny 
01.11.8 Nasiona soi i orzeszki ziemne 

 01.16.1* Rośliny włókniste 
  10.39.2* Owoce i orzechy, przetworzone i zakon-

serwowane 
 
  2) grupowanie 01.47 Drób żywy i jaja otrzymuje brzmienie: 
 
01.47 DRÓB ŻYWY I JAJA 01.47 DRÓB ŻYWY I JAJA 

 
  3) grupowanie 01.49 Pozostałe zwierzęta hodowlane i produkty pochodzenia zwierzęcego otrzymuje brzmienie: 
 
01.49 POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLA-

NE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIE-
RZĘCEGO 

01.49 POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLA-
NE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIE-
RZĘCEGO 

 

 
  4) grupowanie 01.49.2 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego otrzymuje brzmienie: 
 
01.49.2 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego 01.49.2 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego

 
  5) grupowanie 01.49.24.0 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane otrzymuje 

brzmienie: 
 
01.49.24.0 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
01.49.24.0 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

 
  6) grupowanie 10.73 Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne otrzymuje brzmienie: 
 
10.73 MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUS-

KUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE 
10.73 MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PO-

DOBNE WYROBY MĄCZNE 
 10.85* GOTOWE POSIŁKI I DANIA 
 10.89* POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, 

GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA-
NE 

 
  7) grupowanie 10.81.99.0 Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze otrzymuje brzmienie: 
 
10.81.99.0 Usługi podwykonawców związane z produk-

cją cukru 
10.81.99.0 Usługi podwykonawców związane z produk-

cją cukru 
 
  8) grupowanie 10.82 otrzymuje brzmienie: 
 
10.82 KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CU-

KIERNICZE 
10.82 KAKAO, CZEKOLADA I POZOSTAŁE 

WYROBY CUKIERNICZE 
 
  9) grupowanie 10.85 Gotowe posiłki i dania otrzymuje brzmienie: 
 
10.85 GOTOWE POSIŁKI I DANIA 10.85* GOTOWE POSIŁKI I DANIA 

10.89* POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA-
NE 

 
10) grupowanie 25.11 Konstrukcje metalowe i ich części otrzymuje brzmienie: 
 
25.11 KONSTRUKCJE METALOWE I ICH 

CZĘŚCI 
25.11* KONSTRUKCJE METALOWE I ICH 

CZĘŚCI 
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11) grupowanie 25.11.2 Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części otrzymuje brzmienie: 
 
25.11.2 Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich czę-

ści 
25.11.2 Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich czę-

ści 

 
12) grupowanie 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub 

aluminium otrzymuje brzmienie: 
 
25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, prę-

ty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali 
lub aluminium 

25.11.23.0* Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, prę-
ty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali 
lub aluminium 

 
13) grupowanie 25.12 Metalowe elementy stolarki budowlanej otrzymuje brzmienie: 
 
25.12 METALOWE ELEMENTY STOLARKI 

BUDOWLANEJ 
25.11* KONSTRUKCJE METALOWE I ICH 

CZĘŚCI 
 25.12 DRZWI I OKNA Z METALU 

 
14) grupowanie 25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane 

do podłogi, z metalu otrzymuje brzmienie:  
 
25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, 

bramy, żaluzje oraz ścianki działowe moco-
wane do podłogi, z metalu 

25.11.23.0* Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, prę-
ty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali 
lub aluminium 

25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, 
z metalu 

 
15) grupowanie 26.11 Elementy elektroniczne otrzymuje brzmienie: 
 
26.11 ELEMENTY ELEKTRONICZNE 26.11* ELEMENTY ELEKTRONICZNE 
  26.12* ELEKTRONICZNE OBWODY DRUKO-

WANE 

 
16) grupowanie 26.11.9 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych; usługi podwykonawców zwią-

zane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych otrzymuje brzmienie:  
26.11.9 Usługi związane z produkcją elektronicz-

nych układów scalonych; usługi podwyko-
nawców związane z produkcją pozostałych 
elementów elektronicznych 

26.11.9* Usługi związane z produkcją elektronicz-
nych układów scalonych; usługi podwyko-
nawców związane z produkcją pozostałych 
elementów elektronicznych 

  26.12.9* Usługi związane z wytwarzaniem druko-
wanych obwodów elektronicznych i usługi 
mikromontażu drukowanych obwodów 
elektronicznych; usługi podwykonawców 
związane z wytwarzaniem elektronicznych 
obwodów drukowanych 

 
17) grupowanie 26.11.91.0 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych otrzymuje brzmienie: 
 
26.11.91.0 Usługi związane z produkcją elektronicznych 

układów scalonych 
26.11.91.0 Usługi związane z produkcją elektronicznych 

układów scalonych 
  26.12.91.0* Usługi związane z wytwarzaniem drukowa-

nych obwodów elektronicznych i usługi mi-
kromontażu drukowanych obwodów elektro-
nicznych 

 
18) grupowanie 27.11.3 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe otrzymuje brzmienie: 
 
27.11.3 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice 

jednotwornikowe 
27.11.3 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice 

jednotwornikowe 
  27.90.4* Pozostały sprzęt elektryczny, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 
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19) grupowanie 27.11.32.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elek-

tryczne przetwornice jednotwornikowe otrzymuje brzmienie: 
 
27.11.32.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie 

iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; 
elektryczne przetwornice jednotwornikowe 

27.11.32.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapło-
nie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwór-
cze; elektryczne przetwornice jednotworni-
kowe 

 27.90.42.0* Ogniwa paliwowe 

 
20) grupowanie 27.11.6 Części silników elektrycznych, prądnic i transformatorów otrzymuje brzmienie: 
 
27.11.6 Części silników elektrycznych, prądnic 

i transformatorów 
27.11.6 Części silników elektrycznych, prądnic 

i transformatorów 
  27.90.4* Pozostały sprzęt elektryczny, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 

 
21) grupowanie 27.11.62.0 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników otrzymuje brzmienie: 
 
27.11.62.0 Części transformatorów, wzbudników i prze-

kształtników 
27.11.62.0 Części transformatorów, wzbudników i prze-

kształtników 
  27.90.41.0* Przekształtniki, prostowniki, falowniki 

 
22) grupowanie 27.12 Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej otrzymuje brzmienie: 
 
27.12 APARATURA ROZDZIELCZA I STE-

ROWNICZA ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 

27.12 APARATURA DO PRZESYŁU I EKS-
PLOATACJI ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 

  27.90* POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 

 
23) grupowanie 27.12.1 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć 

>1000 V otrzymuje brzmienie: 
 
27.12.1 Aparatura elektryczna do przełączania 

i zabezpieczania obwodów elektrycznych 
do napięć >1000 V 

27.12.1 Aparatura elektryczna do przełączania 
i zabezpieczania obwodów elektrycznych, 
do napięć >1000 V 

  27.90.4* Pozostały sprzęt elektryczny, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

 
24) grupowanie 28.99 Pozostałe maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane otrzy-

muje brzmienie: 
 
28.99 POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNE-

GO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

28.41* MASZYNY DO OBRÓBKI METALU 
 28.99 POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNE-

GO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

 
25) grupowanie 28.99.3 Maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane otrzymuje 

brzmienie: 
 
28.99.3 Maszyny i urządzenia specjalnego przezna-

czenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 
28.41.1* Obrabiarki do obróbki metalu polegające na  

usuwaniu materiału za pomocą lasera itp.; 
centra obróbkowe do metalu itp. 

  28.99.3 Maszyny i urządzenia specjalnego przezna-
czenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 
26) grupowanie 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adreso-

wych, telefonicznych) otrzymuje brzmienie: 
 
58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem 

praw do korzystania z wykazów i list (np. 
adresowych, telefonicznych) 

58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem 
praw do korzystania z wykazów i list (np. 
adresowych, telefonicznych) 
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27) po grupowaniu 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adre-

sowych, telefonicznych) dodaje się grupowanie w brzmieniu: 
 

— — 58.12.40.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach 
i listach (np. adresowych, telefonicznych) 

 
28) grupowanie 63.12.10.0 Usługi portali internetowych otrzymuje brzmienie: 
 
63.12.10.0 Usługi portali internetowych 63.12.10.0 Usługi portali internetowych 

 
29) po grupowaniu 63.12.10.0 Usługi portali internetowych dodaje się grupowanie w brzmieniu: 
 

— — 63.12.20.0 Sprzedaż miejsca reklamowego na portalach 
internetowych 

 
30) grupowanie 85.31 Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych otrzymuje brzmienie: 
 
85.31 USŁUGI GIMNAZJÓW, LICEÓW OGÓL-

NOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWA-
NYCH 

85.31 USŁUGI GIMNAZJÓW I LICEÓW OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCYCH  

 
31) grupowanie 85.31.13.1 Usługi liceów ogólnokształcących on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.31.13.1 Usługi liceów ogólnokształcących on-line 85.31.21.0 Usługi liceów ogólnokształcących on-line 

 
32) grupowanie 85.31.13.2 Usługi liceów profilowanych on-line otrzymuje brzmienie:  
 
85.31.13.2 Usługi liceów profilowanych on-line — — 

 
33) grupowanie 85.31.14.1 Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line 

otrzymuje brzmienie: 
 
85.31.14.1 Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłącze-

niem usług liceów ogólnokształcących on-
-line 

85.31.22.0 Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłącze-
niem usług liceów ogólnokształcących on-
-line 

 
34) grupowanie 85.31.14.2 Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem usług liceów profilowanych on-line otrzymuje 

brzmienie: 
 
85.31.14.2 Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem 

usług liceów profilowanych on-line 
— — 

 
35) grupowanie 85.32 Usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych otrzymuje brzmienie: 
 
85.32 USŁUGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, Z WY-

ŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH 
85.32 USŁUGI SZKÓŁ PROWADZĄCYCH 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Z WY-
ŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH 

 
36) grupowanie 85.32.11.0 Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.32.11.0 Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-

-line 
85.32.11.0* Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-line

 

 
37) grupowanie 85.32.12.1 Usługi zasadniczych szkół zawodowych, z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodo-

wych on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.32.12.1 Usługi zasadniczych szkół zawodowych, z wy-

łączeniem usług zasadniczych szkół zawodo-
wych on-line 

85.32.12.1 Usługi branżowych szkół I stopnia, z wyłą-
czeniem usług branżowych szkół I stopnia 
on-line  

 
38) grupowanie 85.32.12.2 Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy otrzymuje brzmienie: 
 
85.32.12.2 Usługi szkół specjalnych przysposabiających 

do pracy 
85.32.12.3 Usługi szkół specjalnych przysposabiających 

do pracy 
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39) grupowanie 85.32.13.0 Usługi techników on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.32.13.0 Usługi techników on-line 85.32.11.0* Usługi branżowych szkół I i II stopnia on-

-line 
  85.32.21.0 Usługi techników on-line 

 
40) grupowanie 85.32.14.0 Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.32.14.0 Usługi techników, z wyłączeniem usług tech-

ników on-line 
85.32.12.2 Usługi branżowych szkół II stopnia, z wyłą-

czeniem usług branżowych szkół II stopnia 
on-line 

  85.32.22.0 Usługi techników, z wyłączeniem usług tech-
ników on-line 

 
41) grupowanie 85.41 Usługi szkół policealnych otrzymuje brzmienie: 
 
85.41 USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH 85.41 USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KO-

LEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPO-
ŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOS-
KONALENIA NAUCZYCIELI 

 
42) grupowanie 85.41.11.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.41.11.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym 

on-line 
85.41.11.0* Usługi szkół policealnych on-line 

 
43) grupowanie 85.41.12.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych  

on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.41.12.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, 

z wyłączeniem usług szkół policealnych on-
-line 

85.41.12.0* Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem 
usług szkół policealnych on-line 

 
44) grupowanie 85.41.13.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.41.13.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicz-

nym i zawodowym on-line 
85.41.11.0* Usługi szkół policealnych on-line 

 
45) grupowanie 85.41.14.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół 

policealnych on-line otrzymuje brzmienie: 
 
85.41.14.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicz-

nym i zawodowym, z wyłączeniem usług 
szkół policealnych on-line 

85.41.12.0* Usługi szkół policealnych, z wyłączeniem 
usług szkół policealnych on-line 

 
46) po grupowaniu 85.41.14.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół 

policealnych on-line dodaje się grupowania w brzmieniu: 
 

— — 85.41.14.1 Usługi kolegiów pracowników służb społecz-
nych, z wyłączeniem usług kolegiów pracow-
ników służb społecznych on-line 

— — 85.41.14.2* Usługi placówek doskonalenia nauczycieli, 
z wyłączeniem usług placówek doskonalenia 
nauczycieli on-line 

 
47) grupowanie 85.42 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi 

szkół wyższych otrzymuje brzmienie: 

85.42 USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA 
NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOW-
NIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ 
USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH 

85.41* USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, KO-
LEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPO-
ŁECZNYCH ORAZ PLACÓWEK DOS-
KONALENIA NAUCZYCIELI 

  85.42 USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH 
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48) grupowanie 85.42.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi 

szkół wyższych otrzymuje brzmienie: 

85.42.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, 
kolegiów pracowników służb społecznych 
oraz usługi szkół wyższych 

85.42.1 Usługi szkół wyższych 
 85.42.2 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 

pierwszego stopnia oraz studiów podyplo-
mowych 

  85.42.3 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich  

  85.42.4 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
trzeciego stopnia 

 
49) po grupowaniu 85.42.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usłu-

gi szkół wyższych dodaje się grupowania w brzmieniu: 

— — 85.42.11.0 Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym 
(studia krótkiego cyklu) on-line 

— — 85.42.12.0 Usługi szkół wyższych o profilu zawodowym 
(studia krótkiego cyklu), z wyłączeniem usług 
szkół on-line 

 
50) grupowanie 85.42.11.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line 

otrzymuje brzmienie: 

85.42.11.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i ko-
legiów pracowników służb społecznych on-
-line 

85.41.13.0* Usługi kolegiów pracowników służb społecz-
nych oraz placówek doskonalenia nauczycieli 
on-line 

 
51) grupowanie 85.42.11.2 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magister-

skich on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.11.2 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
pierwszego stopnia i jednolitych studiów ma-
gisterskich on-line 

85.42.21.0* Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
pierwszego stopnia oraz studiów podyplomo-
wych on-line  

  85.42.31.0* Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich on-line  

 
52) grupowanie 85.42.12.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wyłączeniem usług zakładów kształcenia nauczy-

cieli on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.12.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wy-
łączeniem usług zakładów kształcenia nau-
czycieli on-line 

— — 

 
53) grupowanie 85.42.12.2 Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowni-

ków służb społecznych on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.12.2 Usługi kolegiów pracowników służb społecz-
nych, z wyłączeniem usług kolegiów pracow-
ników służb społecznych on-line 

85.41.14.1 Usługi kolegiów pracowników służb społecz-
nych, z wyłączeniem usług kolegiów pracow-
ników służb społecznych on-line 

 
54) grupowanie 85.42.12.3 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magister-

skich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.12.3 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
pierwszego stopnia i jednolitych studiów ma-
gisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyż-
szych on-line 

85.42.22.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
pierwszego stopnia oraz studiów podyplomo-
wych, z wyłączeniem usług szkół wyższych 
on-line 

 85.42.32.0* Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, z wyłączeniem usług szkół 
wyższych on-line 
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55) grupowanie 85.42.13.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.13.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia on-line 

85.42.31.0* Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich on-line  

 
56) grupowanie 85.42.14.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyż-

szych on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.14.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół 
wyższych on-line 

85.42.32.0* Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, z wyłączeniem usług szkół 
wyższych on-line 

 
57) grupowanie 85.42.15.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line (studia doktoranckie) 

otrzymuje brzmienie: 

85.42.15.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
trzeciego stopnia on-line (studia doktoranc-
kie) 

85.42.41.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
trzeciego stopnia on-line 

 
58) grupowanie 85.42.16.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie),  

z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line otrzymuje brzmienie: 

85.42.16.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
trzeciego stopnia (studia doktoranckie), z wy-
łączeniem usług szkół wyższych on-line 

85.42.42.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów 
trzeciego stopnia, z wyłączeniem usług szkół 
wyższych on-line 

 
2. W części Klucz powiązań PKWiU 2015 — PKWiU 2008: 

 
  1) grupowanie 01.47 otrzymuje brzmienie: 

01.47 01.47 
 
  2) grupowanie 01.47.22.0 otrzymuje brzmienie: 

01.47.22.0 01.47.22.0 
 
  3) grupowanie 01.47.24.0 otrzymuje brzmienie: 

01.47.24.0 01.47.23.0* 
 
  4) grupowanie 01.49 otrzymuje brzmienie: 

01.49 01.49 
 
  5) grupowanie 01.49.24.0 otrzymuje brzmienie: 

01.49.24.0 01.49.24.0 
 
  6) grupowanie 10.89 otrzymuje brzmienie: 

10.89 10.73* 
 10.85* 
 10.89 

 
  7) grupowanie 25.11 otrzymuje brzmienie: 

25.11 25.11 
 25.12* 

 
  8) grupowanie 25.11.23.0 otrzymuje brzmienie: 

25.11.23.0 25.11.23.0 
 25.12.10.0* 



 
Poz. 57 — 9 — 

Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Statystycznego

 
  9) grupowanie 25.12 otrzymuje brzmienie: 

25.12 25.12* 
 
10) grupowanie 25.12.10.0 otrzymuje brzmienie: 

25.12.10.0 25.12.10.0* 
 
11) grupowanie 26.12 otrzymuje brzmienie: 

26.12 26.11* 
 26.12 

 
12) grupowanie 26.12.91.0 otrzymuje brzmienie: 

26.12.91.0 26.11.91.0* 
 26.12.91.0 

 
13) grupowanie 27.90 otrzymuje brzmienie: 

27.90 27.11* 
 27.12* 
 27.32* 
 27.90* 

 
14) grupowanie 27.90.41.0 otrzymuje brzmienie: 

27.90.41.0 27.11.50.0* 
 27.11.62.0* 

 
15) grupowanie 27.90.42.0 otrzymuje brzmienie: 

27.90.42.0 27.11.32.0* 
 27.11.61.0* 

 
16) grupowanie 28.41 otrzymuje brzmienie: 

28.41 28.41* 
 28.99* 

 
17) grupowanie 85.31.21.1 otrzymuje brzmienie: 

85.31.21.0 85.31.13.1* 
 
18) po grupowaniu 85.31.21.1 dodaje się grupowanie w brzmieniu: 

— 85.31.13.2* 
 
19) grupowanie 85.31.22.1 otrzymuje brzmienie: 

85.31.22.1 85.31.22.0 
 
20) grupowanie 85.31.22.2 otrzymuje brzmienie: 

— 85.31.14.2 
 
21) grupowanie 85.32.11.0 otrzymuje brzmienie: 

85.32.11.0 85.32.11.0 
 85.32.13.0* 

 
22) po grupowaniu 85.32.12.1 dodaje się grupowanie w brzmieniu: 

85.32.12.2 85.32.14.0* 
 
23) grupowanie 85.32.12.2 otrzymuje brzmienie: 

85.32.12.2 85.32.12.2 
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24) grupowanie 85.32.21.0 otrzymuje brzmienie: 

85.32.21.0 85.32.13.0* 
 
25) grupowanie 85.32.22.0 otrzymuje brzmienie: 

85.32.22.0 85.32.14.0* 
 
26) grupowanie 85.41.11.0 otrzymuje brzmienie: 

85.41.11.0 85.41.11.0 
 85.41.13.0 

 
27) grupowanie 85.41.12.0 otrzymuje brzmienie: 

85.41.12.0 85.41.12.0 
 85.41.14.0 

 
28) grupowanie 85.41.13.0 otrzymuje brzmienie: 

85.41.13.0 85.42.11.1* 
 
29) po grupowaniu 85.41.13.0 dodaje się grupowanie w brzmieniu: 

— 85.42.12.1 
 
30) grupowanie 85.41.14.0 otrzymuje brzmienie: 

85.41.14.0 85.42.12.2 
 
31) po grupowaniu 85.41.14.1 dodaje się grupowanie w brzmieniu: 

85.41.14.2 — 
 
32) po grupowaniu 85.42 dodaje się grupowania w brzmieniu: 

85.42.11.0 — 
85.42.12.0 — 

 
33) grupowanie 85.42.21.0 otrzymuje brzmienie: 

85.42.21.0 85.42.11.2* 
 
34) grupowanie 85.42.22.0 otrzymuje brzmienie: 

85.42.22.0 85.42.12.3* 
 
35) grupowanie 85.42.31.0 otrzymuje brzmienie: 

85.42.31.0 85.42.11.2* 
 85.42.13.0 

 
36) po grupowaniu 85.42.31.0 dodaje się grupowanie w brzmieniu: 

— 85.42.12.1 
 


