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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu „SETAR” w Siedlcach
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116
oraz z 2016 r. poz. 2260) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu
„SETAR” w Siedlcach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 79) w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyﬁkacją Działalności (PKD), jest:
1) 10.85.Z
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
2) 13.92.Z
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych;
3) 14.12.Z
Produkcja odzieży roboczej;
4) 14.13.Z
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
5) 14.14.Z
Produkcja bielizny;
6) 14.19.Z
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
7) 16.10.Z
Produkcja wyrobów tartacznych;
8) 16.22.Z
Produkcja gotowych parkietów podłogowych;
9) 16.23.Z
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
10) 16.24.Z
Produkcja opakowań drewnianych;
11) 16.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
12) 17.21.Z
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
13) 17.23.Z
Produkcja artykułów piśmiennych;
14) 17.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
15) 19.20.Z
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów raﬁnacji ropy naftowej;
16) 22.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
17) 25.11.Z
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
18) 25.12.Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
19) 25.62.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
20) 25.73.Z
Produkcja narzędzi;
21) 25.91.Z
Produkcja pojemników metalowych;
22) 25.93.Z
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
23) 25.94.Z
Produkcja złączy i śrub;
24) 25.99.Z
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyﬁkowana;
25) 26.40.Z
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
26) 26.51.Z
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
27) 27.33.Z
Produkcja sprzętu instalacyjnego;
28) 27.40.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
29) 27.51.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
30) 27.52.Z
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
31) 27.90.Z
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
32) 28.12.Z
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
33) 28.13.Z
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
34) 28.23.Z
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
35) 28.29.Z
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyﬁkowana;
36) 30.99.Z
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyﬁkowana;
37) 31.01.Z
Produkcja mebli biurowych i sklepowych;
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38) 31.02.Z
39) 31.03.Z
40) 31.09.Z
41) 32.40.Z
42) 32.91.Z
43) 32.99.Z
44) 35.11.Z
45) 35.14.Z
46) 38.11.Z
47) 38.21.Z
48) 38.31.Z
49) 38.32.Z
50) 39.00.Z
51) 41.20.Z
52) 43.11.Z
53) 43.12.Z
54) 43.13.Z
55) 43.21.Z
56) 43.22.Z
57) 43.29.Z
58) 43.31.Z
59) 43.32.Z
60) 43.33.Z
61) 43.34.Z
62) 43.39.Z
63) 43.91.Z
64) 43.99.Z
65) 45.11.Z
66) 45.19.Z
67) 45.20.Z
68) 45.31.Z
69) 45.40.Z
70) 46.31.Z
71) 46.32.Z
72) 46.33.Z
73) 46.34.B
74) 46.36.Z
75) 46.37.Z
76) 46.38.Z
77) 46.39.Z
78) 46.41.Z
79) 46.42.Z
80) 46.43.Z
81) 46.44.Z
82) 46.45.Z
83) 46.46.Z
84) 46.47.Z
85) 46.51.Z
86) 46.52.Z
87) 46.65.Z
88) 46.66.Z
89) 46.69.Z
90) 46.71.Z
91) 46.73.Z
92) 46.74.Z
93) 46.75.Z
94) 46.77.Z
95) 46.90.Z
96) 47.11.Z
97) 47.19.Z
98) 47.51.Z
99) 47.52.Z
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Produkcja mebli kuchennych;
Produkcja materaców;
Produkcja pozostałych mebli;
Produkcja gier i zabawek;
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli;
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyﬁkowana;
Wytwarzanie energii elektrycznej;
Handel energią elektryczną;
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
Demontaż wyrobów zużytych;
Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
Przygotowanie terenu pod budowę;
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
Wykonywanie instalacji elektrycznych;
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
Tynkowanie;
Zakładanie stolarki budowlanej;
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
Malowanie i szklenie;
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyﬁkowane;
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części
i akcesoriów do nich;
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa;
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
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100) 47.53.Z
101) 47.59.Z
102) 47.71.Z
103) 47.72.Z
104) 47.91.Z
105) 47.99.Z
106) 55.20.Z
107) 56.10.A
108) 56.21.Z
109) 56.29.Z
110) 62.09.Z
111) 68.20.Z
112) 68.32.Z
113) 77.39.Z
114) 81.10.Z
115) 81.29.Z
116) 95.11.Z
117) 95.12.Z
118) 95.22.Z
119) 95.24.Z
120) 95.29.Z
121) 96.09.Z
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Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyﬁkowane;
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
Pozostałe sprzątanie;
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)informatycznego;
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyﬁkowana.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

