Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia

24 grudnia

2007 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych
administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną dalej
„PKD 2007”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia wpis podmiotów podejmujących
działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru
Sądowego oraz Krajowej Ewidencji Podatników następuje według PKD 2007.
§ 3. 1. W okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., sukcesywnie
zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności
podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”, w tym nastąpi
wydanie im nowych zaświadczeń. o numerze identyfikacyjnym REGON, w
trybie określonym w § 14 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji
rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i
zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb
statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i
systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z
2001 r. Nr 12, poz. 99 oraz z 2003 r. Nr 221, poz. 2195).
2.

1)

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekaże Ministrowi
Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
zaktualizowany w trybie ust. 1 zbiór rejestru REGON oraz udostępni zbiory
informatyczne rejestru REGON organom prowadzącym ewidencje
działalności gospodarczej o podmiotach wpisanych do ewidencji
prowadzonej przez dany organ.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z
1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z
2001r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005r.
Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
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§ 4. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 33, poz.289 i Nr 165, poz.1727) stosuje się do działalności
oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz.
1727).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów
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