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Józef oleński Warszawa, dnia 20 pazdz,iernika 2008 r.

szanowni państwo

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w Ęcie rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia24 grudnia 2007 r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr251, poz. 1885). Nowa
klasyfikacja (zwana dalej PKD 2007) zawiera zmiany, które wprowadzone zostaĘ w międzynarodowej
standardowej klasyfikacji rodzajów działalności ISIC Rev.4 orazstatystycznej klasyfikacji rodzajów działalności
gospodarczych w UE NACE Rev.2.

Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sĘcznia 2004 r. w sprawie
?glskiej Klasyfikacji Dziąłalności (PKD) (Dz, U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) - według której Państwa
działalność jest obecnie opisana w krajowym relestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
Klasyfikacja ta może być stosowana do dzińalności oznaczonej zgodnie z nią przed l sĘcznta 2008r.,
jednak nie dfuzej niz do dnia 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że wszystkie akty prawne odwofujące się do
dotychczasowej klasyfikacji powinny zostać zmienione do dnia 31 grudnia 2009 r.

Przepisy prryvvołanego na wstępie rozporządzenianałożyĘ na słuzby staĘstyki publicznej obowiązek
przeklasyfikowania wg PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Do aktualizacji
rejestru REGON mającej na celu wykonanie do końca 2009 r. ww. zadania przewidziano wykorzystanie ankieĘ
aktualizacyjnej.

W zrviązku z powyżsrym w zalączeniu przekazuję Państwu przedmiotową ankietę aktualizacyjną
zawierającą informacje wpisane w rejestrze REGON doĘczące miejsc prawadzeniaprzezPaństwa działalności,
dla których rodzaje działalności wpisane w rejestrze REGON nie są określone wg PKD 2007.

. Uprzejq.le proszę o _weryfikacj_ę informacji zawaĘch w ankiecie (zgodnie z umieszczorrymi w niej
objaśnieniami)-i przelużaiiie-jb;-ńteimińie T4-_{ńiod-ciaĘ otrzyńania, Co urż§'iiu iińS,łr}cznegcloii,jziaiu,
którego dane adresowe uwidocznione są na pierwszej stronie ankiety. Po dokonaniu aktualizacji rejestru
REGON, na podstawie złożonej ankiety, urząd statystyczny prześle Państwu zaświadczęnię/zaświadczęnia o
numerze idenĘfikacyjnym REGON (zawierające m.in. symbole nowej i starej klasyfikacji PKD). Dokonanie
przeklasyfikowania rodzajów działalności ułatwi Państwu okreśIanie swoich praw i obowiązków w
kontaktach urzędowych, odwołujących się do klasyfikacji PKD 2007.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że od dnia 26 czerwca br. został udostępniony, na stronie internetowej
GUS (www.stat.gov.pl) system eREGON umozliwiający, osobom posiadającym bezpieczny podpis
elektroniczny, weryfikowany przł pomocy waznego kwalifikowanego ceĘfikatu, składanie elektronicznych
wniosków RG-l lub RG-2 o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skręślęnie podmiotu z rejestru REGON.
tnformuję równiez, ze w celu ułatwienia dostępu do informacji wpisanych w rejestrze REGON na stronię
internetowej GUS została udostępniona wyszukiwarka umozliwiająca sprawdzanie informacji o podmiotach
wpisanych do rejestru REGON.
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