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O obowi¹zkach przedsiêbiorców i instytucji mówi¹: dr Ewa Szkic-Czech,
Dyrektor Urzêdu Statystycznego w Opolu oraz Ma³gorzata Ku�niak, Kierow-
nik Wydzia³u Koordynacji, Organizacji Badañ i Rejestrów

Obowi¹zek wprowadzania nowych kodów PKD 2007 zacz¹³ obowi¹zy-
waæ ju¿ od 1 stycznia 2008 roku. Wynika to z rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD)
(Dz.U. nr 251, poz. 1885), które przewiduje, ¿e do 31 grudnia 2009 roku
obowi¹zkiem zmiany kodów objête zostan¹ wszystkie objête przepisami pod-
mioty.

Podmioty powsta³e po 1 stycznia 2008 roku maj¹ nadane numery REGON
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹ PKD. Obowi¹zek przeklasyfikowania
ci¹¿y na tych firmach, które powsta³y przed dniem 1 stycznia 2008 roku.
Zmiana kodów dotyczy nie tylko przedsiêbiorców, ale tak¿e dzia³alno�ci in-
stytucji samorz¹dowych, zak³adów bud¿etowych, czy spó³ek komunalnych,
zajmuj¹cych siê dostarczaniem wody albo wywo¿eniem odpadów.

Sk¹d te zmiany?
Najkrócej mo¿na powiedzieæ tak: spowodowa³a  je potrzeba globalnej wy-

miany informacji spo³eczno-gospodarczej. Ale ¿e na ró¿nych kontynentach
obowi¹zywa³y ró¿ne systemy � zaistnia³a konieczno�æ gruntownej przebudo-
wy klasyfikacji statystycznych m. in. klasyfikacji dzia³alno�ci.

W 2000 roku pod patronatem Departamentu Statystyki Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz dyrektorów Urzêdów Staty-
stycznych Stanów Zjednoczonych i Kanady podpisano dokumenty pozwala-
j¹ce realizowaæ projekt prac umo¿liwiaj¹cych uzyskanie jak najwiêkszej zbie¿-
no�ci pomiêdzy NAICS, a NACE i ISIC. Dzia³ania te zmierza³y do zapewnie-
nia spójno�ci pomiêdzy klasyfikacjami wystêpuj¹cymi na trzech poziomach:
ogólno�wiatowym, regionalnym (np. europejskim) i krajowym.

Konsekwencje zmiany PKD:
* w systemach informacyjnych administracji publicznej i rejestrach:
- nadanie nowych kodów (symboli) zgodnie z PKD 2007 podmiotom w
rejestrach administracyjnych, m.in. w: Krajowej Ewidencji Podatników, Krajo-
wym Rejestrze S¹dowym, Ewidencji Dzia³alno�ci  Gospodarczej i Krajowym
Rejestrze Urzêdowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON

* w regulacjach prawnych
oparcie regulacji prawnych odwo³uj¹cych siê do klasyfikacji statystycz-

nych (np. Rozporz¹dzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w spra-
wie ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne) na
nowej klasyfikacji

* w klasyfikacjach powi¹zanych, zmiany nast¹pi¹ m.in. w:
- Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Us³ug (PKWiU), do której odwo³uje siê
system podatkowy
- Li�cie PRODPOL, w oparciu o któr¹ prowadzone s¹ badania statystyczne

* w podmiotach gospodarczych
- zmiany w statutach, regulaminach organizacyjnych, wewnêtrznej doku-
mentacji finansowej, statystyce wewnêtrznej przedsiêbiorstwa

* w zbiorach statystyki publicznej
- wyniki badañ bêd¹ opracowywane wed³ug jednolitych klasyfikacji wraz z
zapewnieniem spójnych tj. porównywalnych w zakresie informacyjnym da-
nych bie¿¹cych oraz z  lat ubieg³ych.

Czy te zmiany bêd¹ wi¹za³y siê ze zmian¹ REGONu firmy?
Nie. REGON zostanie bez zmian.

Ile kosztuje przeklasyfikowanie dzia³alno�ci?
Czynno�æ przeklasyfikowania jest bezp³atna

Kody  PKD otrzymuje siê automatycznie?
Nie. Nowe kody otrzymuje siê na wniosek przedsiêbiorcy. którzy maj¹ czas na
przeklasyfikowanie swojej dzia³alno�ci do koñca 2009 roku. Ale � uwaga - nikt
z tego obowi¹zku nie zostanie zwolniony!
Do dzi� na Opolszczy�nie zosta³o przeklasyfikowanych ok. 42% podmiotów
(bez indywidualnych gospodarstw  rolnych).

A je�li kto� nie zg³osi siê po nowy kod PKD?
Niedokonanie przeklasyfikowania mo¿e naraziæ przedsiêbiorcê na konsekwen-
cje ze strony ZUS, o których informowano  w artykule Nowej Trybuny Opol-
skiej z dnia 9 marca 2009 roku pt �PKD 2007. Masz czas do koñca roku� w
dodatku �Praca�.

Gdzie zasiêgn¹æ bli¿szych informacji?
W Urzêdzie Statystycznym w Opolu:
pok. 3; tel. 077/423-09-76, 077/423-01-10/11 wew. 13,28
e-mail: pkd2007.opl@stat.gov.pl

Zapisa³a M. Górka

Szczegó³owe  informacje z obja�nieniami poszczególnych dzia³alno�ci
PKD 2007 zawarte s¹ na stronie internetowej  GUS:

www.stat.gov.pl w dziale �Metainformacje�
�Operacja 2007�� PKD 2007� lub

� Klasyfikacje� �PKD 2007�

Pracownicy Urzêdu Statystycznego w Opolu prowadz¹ instrukta¿
w zakresie wype³niania wniosków RG-1 i RG-2.

Nowe kody PKD
� do koñca roku

sobota, 12 wrze�nia 2009
15.00 � 16.00 BLOK DLA DZIECI � KARAOKE, GRY I ZABAWY
16.00 � 17.30 KAPELA B.A.R
17.30 � 18.00 WYSTÊP ZESPO£U �PULS�
18.00 � 19.30 �DISCO POLO - £UKASH�
19.30 � 02.00 ZABAWA TANECZNA PRZYGRYWA ZESPÓ£ �BLU-

ESKY� i �SILVER�

niedziela, 13 wrze�nia 2009
10.30 UROCZYSTA MSZA �W. DO¯YNKOWA Z PODZIÊKO-

WANIEM ZA ODEBRANE £ASKI W KO�CIELE PARA-
FIALNYM W CENTAWIE

14.00 � 15.00 PRZEMARSZ KOROWODU DO¯YNKOWEGO
15.00 � 15.30 CEREMONIA WRÊCZENIA SYMBOLICZNEGO BOCH-

NA CHLEBA PRZEZ STAROSTÓW DO¯YNKOWYCH �
WÓJTOWI

15.30 � 16.00 KONCERT JEMIELNICKIEJ ORKIESTRY DÊTEJ
16.00 � 16.30 WYSTÊP ZESPO£U �CENTAVIA�
16.30 � 17.00 WYSTÊP SOLISTKI ZESPO£U ZASSS � AURELII ZAWIO-

LA
17.00 � 18.00 WYSTÊPY MIEJSCOWYCH ZESPO£ÓW ARTYSTYCZ-

NYCH
18.00 � 19.30 WYSTÊP ZESPO£U WOKALNO INSTRUMENTALNEGO

�KARLIK�
19.30 � 21.00 BIESIADA ZE ��L¥SKIMI SZWAGRAMI�
21.00 � 01.00 ZABAWA TANECZNA PRZYGRYWA ZESPÓ£ �ELIOT�.

W programie przewidziano tak¿e:
Pokaz sztucznych ogni (godz. 21.00)
Weso³e miasteczko,
Stoiska gastronomiczne.
Namiot biesiadny

Serdecznie zapraszamy i ¿yczymy weso³ej zabawy!

Jak siê czuje so³tys na tydzieñ
przed do¿ynkami?
- z tym pytaniem zwracam siê Ewy
Ptok, so³tys Centawy - wsi, która w
tym roku bedzie gospodarzem jemiel-
nickich do¿ynek. Zapewne bym sk³a-
ma³a, gdybym powiedzia³a, ¿e spo-
kojnie. Tak nie jest... Jest nerwów-
ka... pozosta³o nam pokonñczyæ za-
czête ju¿ wcze�niej prace, a pó�niej
ju¿ tylko kosmetyka, czyli: sprz¹ta-
nie, zamiatanie, wykoszenie traw i
sprawy organizacyjne, tj. podzia³
funkcji ju¿ w sam dzieñ do¿ynek (sta-
wianie namiotu, wystrój sceny, zro-
bienie bram powitalnych dla przy-
bywaj¹cych go�ci).

Po raz pierwszy Pani i wie� wy-
stêpuje w roli gospodarza?

Nie, Centawa jako so³ectwo or-
ganizuje do¿ynki gminne ju¿ po raz
drugi. Pierwszy raz mia³o to miejsce
w 2003 roku i naprawdê by³a to uda-
na impreza, jak na tak¹ ma³¹ wioskê.
Pyta³a pani, czy to mój debiut...
Mo¿na tak powiedzieæ, poniewa¿
organizujê je po raz pierwszy jako
so³tys, ale ju¿ 2003 dzia³a³am w Kole
Gospodyñ Wiejskich. Zreszt¹ Cen-
tawa, czyli so³ectwo, organizuje du¿o
imprez, mo¿e nie na tak¹ skalê jak
do¿ynki, ale nie mniej udanych, np.w
2007 roku Oktoberfest, a dwa mie-
siace temu rownie¿ dwudniowy fe-
styn �Dzielmy siê Sercem�.

So³ectwa konkuruj¹ miêdzy
sob¹?

Mam nadziejê, ¿e tak nigdy nie
bedzie. Ka¿dy z nas robi, czy stara
siê zrobiæ tyle, ile jest w stanie wy-
konaæ, ale nic na si³ê: nie ma ocen ko-
ron - ka¿da jest piêkna, poniewa¿

W wy�cigu prawo startu maj¹
amatorzy (od przedszkolaka do sê-
dziwego seniora) - warunkiem do-
puszczenia do wy�cigu jest posiada-
nie roweru i sztywnego kasku a w
przypadku osób niepe³noletnich do-
datkowo zezwolenie lekarza na udzia³
w zawodach i pisemna zgoda rodzi-
ców oraz zawodnicy stowarzyszeni:
m³odzicy, juniorzy m³odsi, juniorzy,
juniorki m³odsze, juniorki, którzy
posiadaj¹ wa¿ne licencje na 2009 rok
oraz aktualne badania lekarskie i s¹
zg³oszeni przez macierzyste kluby.
Ka¿demu zespo³owi mog¹ towarzy-
szyæ trzy osoby oraz jeden pojazd
techniczny. Koszty uczestnictwa za-
wodników pokrywaj¹ kluby.

D³ugo�æ trasy wy�cigu zale¿y
wy³¹cznie od wieku:
przedszkolaki - 1 ma³e okr¹¿enie
700m, start ok. godz. 15:00
amatorzy szko³y podstawowe  - 1
okr¹¿enie 5 km, start ok. godz. 15:15
amatorzy szko³y gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne - 2 okr¹¿enia (10
km), start ok. godz. 15:30
m³odzicy 1.20 + juniorki m³. 1.19 -
4 okr¹¿enia (20 km), start ok. godz.
16:00
junior m³odszy 1.17 + kobiety
Open 1.15, 1.16 - 6 okr¹¿eñ (30 km),
start ok. godz. 16:50
junior 1.14 -8 okr¹¿eñ (40 km), start
ok. godz. 17:50

Zg³oszenia zawodników bêd¹
przyjmowane w dniu wy�cigu w biu-
rze organizacyjnym w Publicznym
Gimnazjum w Izbicku przy ul. 15
Grudnia 32.

Zg³oszenia ekip bêd¹ przyjmo-
wane w godz. 11:30 do godz. 14:00.
Odprawa techniczna odbêdzie siê o
godz. 14:30 w budynku szko³y.

Zapraszamy na
V Izbicki Wy�cig

Rowerowy o Puchar
Wójta Gminy Izbicko

19.09.2009

W ci¹gu dwóch wakacyjnych
miesiêcy, kiedy krwi zaczyna brako-
waæ w ca³ym kraju i bez przerwy po-
nawiane s¹ apele zachêcaj¹ce do ho-
norowego dawstwa, Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Opolu równie¿ organizuje wie-
le akcji, maj¹cych zachecaæ do podzie-
lenia sie tym najcenniejszym z da-
rów. Jedna z nich by³a akcja �Oddaj
krew w wakacje,�, premiowana loso-
wanymi co tydzieñ bonami na zaku-
py do centrów handlowych oraz na-
grod¹ specjaln¹ � weekednem dla
dwojga w jednym z europejskich ku-
rortów.

Przy³¹czi�my siê do propagowa-
nia tych akcji. I je�³i choæ w czê�ci
nasz¹ zas³ug¹ jest wzrosta zaintere-
sowania honorowym krwiodaw-
stwem � mamy prawo byæ dumni.
Jak mieszkañcy powiatu odpowie-
dzieli na apele?

W czasie pobytu ekipy wyjaz-
dowej RCKiK 17 lipca � do oddania
krwi zarejestrowa³o siê 27 osób, z
których krew odda³o 23 (pozosta³e
zosta³y zdsykwalifikowane z powo-
dów medycznych); w nastêpnym
miesi¹cu � 21 sierpnia � zg³osi³o siê
a¿ 33 chêtnych!

Podczas tych dwóch akcji w
Strzelcach Opolskich do oddania krwi
zg³osi³o siê 60 osób, krew odda³y 54
osoby, co daje 24,3 l krwi ³¹cznie!

W ka¿dy trzeci pi¹tek miesi¹ca
na Pl. ¯eromskiego od godz. 9 rano
stoi specjalny ambulans. Nie inaczej
bêdzie 18 wrze�nia. Przyjd�, oddaj
krew.

Zostañ
dawc¹ krwizrobiona rêkami gospodyñ wiejskich

i to trzeba ceniæ.
Tak jak wszyscy - bêdziemy ogla-

daæ inne korony, które do nas przy-
wioz¹ i my�lê, ¿e to jest zdrowe na
tyle, ¿e nie zazdro�cimy, tylko po-
dziwiamy to, co uda³o siê wykonaæ
innym paniom. I ...zbieramy wzory
�na za��. Mówiê wtedy, ¿e to jest
zdrowa zazdro�æ.

Kto robi³ koronê ¿niwn¹?
Wykonanie i projekt korony jest

wspólny, zespawania stela¿u podj¹³
siê pan Józef Nocon, nie chcia³abym
nikogo tutaj wymieniaæ jako osobê
prowadzac¹, poniewa¿ zaanga¿owa-
³y siê w to wszystkie gospodynie
wiejskie.

Chcia³am podziekowaæ tym pa-
niom za po�wiêcony czas, cierpliwo�æ
i staranno�æ. Korona jest prawie
skonñczona, czeka j¹ ju¿ tylko upiek-
szenie kosmetyczne, ale to ju¿ na
krótko przed sam¹ uroczystosci¹.

A twórczynie koron to:
Szendzielorz Maria, Sutor Tere-

sa, Hoffman Wioletta, Koziolek Be-
ata, Moj Renata, Knopek Krystyna,
Wala Edyta, Bisz Cecylia, Geisler
Rita, Kozio³ek Hildegarda, Szendzie-
lorz Anna, Ciemiega Iwona, Ciêmiêga
El¿bieta, Kozio³ek Renata, Kozio³ek
Weronika, Ptok Katarzyna, Hoffman
Adrianna, Hoffmann Anna, Moj Ka-
tarzyna, Richter Monika, Rus £ucja,
Czusik Aniela, Koziolek Marta, Szen-
dzielorz Weronika, Zawiola Teresa,
Ciêmiêga Beata, Hoffmann Maria,
Glowania Edyta, Glowania Justyna,
Szendzielorz Barbara, Sutor Diana,
Nowak Renata, Tice £ucja, Gola He-
lena, Przybysz Rita i Dudek Jadwi-
ga.

Do do¿ynek tylko chwila...


