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Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grud-
nia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) § 3 otrzymuje brzmie-
nie:

„§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. sukcesywnie zo-
stanie dokonane przeklasyfikowanie wed∏ug
PKD 2007 dzia∏alnoÊci podmiotów wpisa-
nych do krajowego rejestru urz´dowego
podmiotów gospodarki narodowej, zwanego
dalej „rejestrem REGON”, w trybie okreÊlo-
nym w § 14 ust. 1 pkt 6 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie
sposobu i metodologii prowadzenia i aktuali-
zacji rejestru podmiotów gospodarki naro-
dowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i za-
Êwiadczeƒ, oraz szczegó∏owych warunków
i trybu wspó∏dzia∏ania s∏u˝b statystyki

publicznej z innymi organami prowadzàcymi
urz´dowe rejestry i systemy informacyjne
administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763,
z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221,
poz. 2195 oraz z 2008 r. Nr 168, poz. 1041),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem”, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci przeklasyfi-
kowania wed∏ug PKD 2007 dzia∏alnoÊci pod-
miotów wpisanych do rejestru REGON
w sposób okreÊlony w ust. 1, przeklasyfiko-
wanie nastàpi w trybie okreÊlonym w § 14
ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia.

3. Dzia∏alnoÊci podmiotów wpisanych do reje-
stru REGON, które nie zostanà przeklasyfiko-
wane do dnia 30 wrzeÊnia 2009 r. w trybie
okreÊlonym w ust. 1 i 2, zostanà przeklasyfi-
kowane z urz´du przez s∏u˝by statystyki
publicznej.

4. Wydanie podmiotom, o których mowa
w ust. 1, zaÊwiadczeƒ o numerze identyfika-
cyjnym REGON po dokonaniu aktualizacji
rejestru REGON w trybie okreÊlonym
w ust. 1—3, nastàpi w sposób okreÊlony
w § 14 ust. 5 rozporzàdzenia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.


