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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia jednoznacznej 

relacji między kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Główny Urząd Statystyczny 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ireneusz Budzyński – Dyrektor Departamentu Standardów i Rejestrów 

Głównego Urzędu Statystycznego,  

tel. (22) 608 3115; e-mail Sekretariat-SR@stat.gov.pl 

Data sporządzenia 

05.01.2023 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe z art. 8 ust. 2 ustawy  

z dnia …… 2023 r. o zmianie ustawy  

o statystyce publicznej (Dz. U. poz. …) 

 

 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

…… 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. poz. …). 

Przepis art. 8 ustawy z dnia …… 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej rozstrzygnął istotną kwestię 

przeklasyfikowania z urzędu podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem 

Polskiej Klasyfikacji Działalności, który przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy został zmieniony  

na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej, a którego 

stosowanie pozostawiono w mocy na podstawie tych przepisów wykonawczych przez okres określony w tych przepisach, 

umożliwiając podmiotom wykonującym tę działalność gospodarczą zgłoszenie wniosku o zmianę wpisu w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEiDG”), Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”)  

lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (dalej: „rejestr REGON”). Opisywana w tym 

przepisie sytuacja dotyczy podmiotów obecnie wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony 

kodem PKD 93.29.Z, a które obecnie – do dnia 31 grudnia 2023 r. – mają czas na złożenie wniosku o zmianę wpisu  

w jednym z trzech rejestrów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1249, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r.”, tj. CEiDG, KRS lub rejestrze REGON. 

Projektowane rozporządzenie określa jednoznaczną relację między kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 

93.29.Z oraz PKD 93.29.B, umożliwiającą przeklasyfikowanie z urzędu podmiotów obecnie wykonujących działalność 

gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, które do dnia 31 grudnia 2023 r. nie złożą wniosku  

o zmianę wpisu w CEiDG, KRS lub rejestrze REGON. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wydane z inicjatywy ministra właściwego do spraw 

gospodarki, wprowadziło w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmianę polegającą na wydzieleniu w klasie PKD 

93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasy 93.29.A obejmującej działalność rozrywkową  

i rekreacyjną, organizowaną w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonej przestrzeni, w szczególności 

działalność tzw. pokojów zagadek, domów strachu i podobnych form rozrywki lub rekreacji. Rozwiązanie to miało na celu 

ułatwienie identyfikacji i kontroli tego rodzaju działalności, w szczególności pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w miejscach, gdzie jest ona prowadzona. Zakres zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w Polskiej Klasyfikacji Działalności odnosił się tylko do klasy PKD 93.29 Pozostała 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i dotyczył podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym 

klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 

innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni  

i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone 

podklasy zastąpiły dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres został podzielony.  

Przepis przejściowy (§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r.) dotyczy dwóch możliwych sytuacji 

(ust. 1 i 2). Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., do wniosków o wpis podmiotów: 

1) rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej; 

2) wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu 

w życie tego rozporządzenia złożą wniosek o zmianę wpisu w CEiDG, KRS lub rejestrze REGON 
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– stosowane są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., tj. przedmiot działalności tych 

podmiotów oznaczany jest jednym z nowych kodów: PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B. 

Inny możliwy przypadek przewidziany został w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

24 czerwca 2020 r. i dotyczy podmiotów wykonujących przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed dniem 

1 sierpnia 2020 r., działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, a które po tym dniu nie 

złożą wniosku o zmianę wpisu w żadnym z trzech wymienionych wyżej rejestrów. Wobec takich podmiotów stosowane 

są przepisy rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r.  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 

1885, z późn. zm.) w brzmieniu dotychczasowym, tj. przedmiot działalności tych podmiotów  

w dalszym ciągu jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin końcowy 

omawianego okresu przejściowego był już dwukrotnie przedłużany, a obecnie został ustalony rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1551). 

W opisanej wyżej sytuacji konieczne było uregulowanie w akcie prawnym rangi ustawy podstawy prawnej  

do przeklasyfikowania z urzędu podmiotów obecnie wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest 

oznaczony kodem PKD 93.29.Z, które do dnia 31 grudnia 2023 r. nie złożą wniosku o zmianę wpisu w CEiDG, KRS lub 

rejestrze REGON. Bez uregulowania tej kwestii w ustawie z dnia …… 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, 

po dniu 31 grudnia 2023 r. zaistniałaby luka prawna w zakresie dotyczącym przedsiębiorców zarejestrowanych, dla których 

przedmiot prowadzonej działalności jest oznaczony pozostawionym w mocy do końca okresu przejściowego kodem PKD 

93.29.Z, a którego zmiana z urzędu na jeden z nowych kodów (PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B) nie byłaby po tym okresie 

możliwa. Oznaczałoby to niemożność dalszego stosowania, w odniesieniu do tych przedsiębiorców, po dniu 31 grudnia 

2023 r. kodu PKD 93.29.Z, przy jednoczesnym braku możliwości jego zmiany na kod PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B. 

Ustawa z dnia …… 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej wprowadziła zatem przepisy stanowiące podstawę 

prawną umożliwiającą zmianę z urzędu pozostawionego w mocy kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B. Ustalenie  

tej relacji jednoznacznej pomiędzy omawianymi kodami PKD jest wprowadzane w projektowanym rozporządzeniu Rady 

Ministrów wydawanym na podstawie art. 8 ust. 2 tej ustawy. Mając na uwadze ww. okres przejściowy dotyczący 

stosowania pozostawionego w mocy kodu PKD 93.29.Z rozporządzenie to powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 

r. Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia zmiana z urzędu: 

1) w CEiDG oraz rejestrze REGON pozostawionego w mocy kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności na nowy kod 

– będzie dokonana w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia; 

2) w KRS, o ile pozwalają na to przepisy dotyczące prowadzenia tego rejestru, pozostawionego w mocy kodu Polskiej 

Klasyfikacji Działalności na nowy kod – będzie dokonana w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tego 

rozporządzenia. 

Jednocześnie w przepisie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia …… 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej zawarto istotne 

ograniczenie dotyczące zmiany z urzędu w rejestrze REGON pozostawionego w mocy kodu Polskiej Klasyfikacji 

Działalności na nowy kod – zmiana taka będzie dokonywana wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, które nie są wpisane 

do CEiDG oraz KRS. Natomiast w przypadku podmiotów wpisanych do CEiDG albo KRS zmiany w rejestrze REGON  

są zaciągane automatycznie w sposób wtórny – po ich wprowadzeniu w tych rejestrach. 

W związku z potrzebą wprowadzenia ww. rozwiązań prawnych, konieczne jest przyjęcie ścieżki legislacyjnej. Osiągnięcie 

tego rezultatu przy pomocy działań innych niż działania legislacyjne nie jest możliwe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych (NACE Rev. 2), wprowadzona rozporządzeniem WE  

1893/2006, której odpowiednikiem jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – została wprowadzona do stosowania  

we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w celu spełnienia wymogów statystyki Unii.  

Kraje członkowskie stosują klasyfikację NACE wprost lub opracowują, na jej podstawie krajowe klasyfikacje działalności, 

zgodne do poziomu 4. znaku z klasyfikacją NACE.  

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD), dokonana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wynikała z potrzeby wyodrębnienia  

do obserwacji, w ramach klasy PKD 93.29, podmiotów prowadzących działalność rozrywkową lub rekreacyjną  

w miejscach o zamkniętej przestrzeni.  

Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem nie będą miały wpływu na przekazywanie danych statystycznych 

do Eurostatu, gdyż dotyczą poziomu krajowego klasyfikacji PKD. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister Rozwoju i 

Technologii  

1 Krajowy rejestr urzędowy 

podmiotów gospodarki 

Wprowadzone zmiany będą 

miały wpływ na Centralną 
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(organ prowadzący CEIDG) narodowej REGON – źródło 

GUS 

Ewidencję i Informację o 

Działalności Gospodarczej 

poprzez umożliwienie 

dokonania przeklasyfikowania i 

zmiany z urzędu przeważającej 

i drugorzędnej działalności 

podmiotów wpisanych do 

CEIDG, których przeważający 

lub drugorzędny rodzaj 

działalności mieści się  

w zakresie klasy PKD 93.29, 

dotychczasowej podklasie 

93.29.Z. 

Minister Sprawiedliwości 

(organ prowadzący KRS) 

1 Krajowy rejestr urzędowy 

podmiotów gospodarki 

narodowej REGON – źródło 

GUS 

Wprowadzone zmiany będą 

miały wpływ na Krajowy 

Rejestr Sądowy poprzez 

umożliwienie dokonania 

przeklasyfikowania i zmiany z 

urzędu przeważającej i 

drugorzędnej działalności 

podmiotów wpisanych do KRS, 

których przeważający lub 

drugorzędny rodzaj działalności 

mieści się  

w zakresie klasy PKD 93.29, 

dotychczasowej podklasie 

93.29.Z. 

Jednostki służb statystyki 

publicznej 

Główny Urząd 

Statystyczny i jednostki 

podległe Prezesowi 

GUS (w tym 16 

urzędów statystycznych 

oraz Centrum 

Informatyki 

Statystycznej) 

Źródło GUS Konieczność dostosowania do 

zmian proponowanych w 

projektowanym 

rozporządzeniu. 

Konieczne będzie dostosowanie 

rejestru REGON do zmian 

umożliwiających dokonanie 

przeklasyfikowania i zmiany z 

urzędu przeważającej i 

drugorzędnej działalności 

podmiotów wpisanych do 

rejestru REGON, których 

przeważający lub drugorzędny 

rodzaj działalności mieści się  

w zakresie klasy PKD 93.29, 

dotychczasowej podklasie 

93.29.Z. 

Podmioty gospodarki 

narodowej, prowadzące 

działalność objętą podklasą 

PKD 93.29.Z, 

zarejestrowane w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

oraz Krajowym Rejestrze 

Sądowym  

52 789 podmioty 

zarejestrowane (30 228 

– w CEIDG, 22 561 – 

w KRS), z tego: 

 3 305 

wskazujących 

podklasę PKD 

93.29.Z jako 

przeważający 

rodzaj działalności; 

 49 484 

wskazujących ww. 

podklasę jako 

dodatkowy rodzaj 

działalności. 

Krajowy Rejestr Urzędowy 

Podmiotów Gospodarki 

Narodowej (REGON), wg 

stanu na dzień 31 lipca 2022 r.  

– źródło GUS 

Wprowadzone zmiany będą 

miały wpływ na podmioty 

gospodarki narodowej, których 

przeważający lub drugorzędny 

rodzaj działalności mieści się  

w zakresie klasy PKD 93.29, 

dotychczasowej podklasie 

93.29.Z.  
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Podmioty gospodarki 

narodowej, prowadzące 

działalność objętą podklasą 

PKD 93.29.Z, 

zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze 

Urzędowym Podmiotów 

Gospodarki Narodowej – 

REGON. 

62 622 podmiotów 

zarejestrowanych, z 

tego: 

 6 954 

wskazujących 

podklasę PKD 

93.29.Z jako 

przeważający 

rodzaj działalności; 

 55 668 

wskazujących ww. 

podklasę jako 

dodatkowy rodzaj 

działalności. 

Krajowy Rejestr Urzędowy 

Podmiotów Gospodarki 

Narodowej (REGON), wg 

stanu na dzień 31 lipca 2022 r.  

– źródło GUS 

Wprowadzone zmiany będą 

miały wpływ na podmioty  

gospodarki narodowej, których 

przeważający lub drugorzędny 

rodzaj działalności,  mieści się 

w zakresie klasy PKD 93.29, 

dotychczasowej podklasie 

93.29.Z. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie (tzw. pre-konsultacje 
publiczne). 

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych następującym podmiotom: 
1) Polskie Towarzystwo Statystyczne; 
2) Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego; 
3) Rządowa Rada Ludnościowa; 
4) Krajowa Izba Gospodarcza; 
5) Polska Rada Biznesu; 

– z 21-dniowym terminem zgłaszania ewentualnych uwag. 

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom pracodawców wchodzącym  
w skład Rady Dialogu Społecznego, tj. następującym podmiotom:  

1) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Konfederacja „Lewiatan”; 
3) Związek Rzemiosła Polskiego; 
4) Związek Pracodawców Business Centre Club; 
5) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; 
6) Federacja Przedsiębiorców Polskich 

– z 30-dniowym terminem zgłaszania ewentualnych uwag.  

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do spraw objętych zadaniami związków zawodowych,  
nie przewiduje się przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom.  

Podsumowanie wyników konsultacji zostanie przedstawione w raporcie z konsultacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248), projekt ustawy zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego 
Urzędu Statystycznego w zakładce Projektowanie aktów prawnych oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             



5 

 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
W zakresie zmian wprowadzanych w CEiDG, KRS oraz rejestrze REGON dotyczących 

przeklasyfikowania i zmiany z urzędu kodu PKD wydatki zostaną sfinansowane z budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przyjęcie proponowanych w projektowanym rozporządzeniu regulacji będzie się wiązało  

z koniecznością poniesienia kosztów na dostosowanie systemów KRS, CEIDG, REGON do zmian 

związanych z przeklasyfikowaniem i zmianą z urzędu kodu PKD dla podmiotów obecnie 

wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, które 

do dnia 31 grudnia 2023 r. nie złożą wniosku o zmianę wpisu w CEiDG, KRS lub rejestrze REGON 

– w przypadku tych podmiotów kod PKD 93.29.Z zostanie zmieniony z urzędu na kod PKD 93.29.B.  

Koszty po stronie organów prowadzących wymienione rejestry nie będą zatem występować, jeżeli  

w okresie przejściowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r. podmioty same dokonają takiego 

przeklasyfikowania. 

Szacunkowe koszty tych działań mieszczą się w ramach kosztów wskazanych w Ocenie Skutków 

Regulacji projektu ustawy z dnia … 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projekt nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

oraz sektor dużych przedsiębiorstw. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt pozytywnie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz 

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wykonujących działalność 

gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z.  

Wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 tzw. tarcze antykryzysowe 

uprawniały do uzyskania pomocy w szczególności przedsiębiorców, których 

przedmiot działalności gospodarczej jest oznaczony kodami: PKD 93.29.A oraz PKD 

93.29.Z. Należy zatem założyć, że bez rozwiązania umożliwiającego  

przeklasyfikowanie z urzędu podmiotów, które w rejestrach urzędowych mają 

wskazany kod PKD 93.29.Z , przedsiębiorcy, którzy wskazali ten kod we wpisie, 

zostaliby narażeni na ryzyko braku możliwości skorzystania z ewentualnego wsparcia. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projekt nie wpływa bezpośrednio na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny  

i obywateli oraz gospodarstwa domowe. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

Rozwiązania zawarte w art. 8 ustawy z dnia … 2023 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz w projektowanym 

rozporządzeniu, umożliwiające automatyczną (z urzędu) zmianę kodu PKD 93.29.Z na kod PKD 93.29.B w CEiDG, KRS 

lub rejestrze REGON są korzystne dla tej grupy przedsiębiorców, ponieważ wpływają na zmniejszenie dla nich obciążeń 

regulacyjnych, gwarantując jednocześnie zachowanie wszelkich uprawnień wynikających z przepisów prawa. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na rynek pracy. Projekt rozporządzenia, stanowiąc zamknięcie 

działań legislacyjnych rozpoczętych wcześniejszymi rozporządzeniami Rady Ministrów: z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 

1364) oraz z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1551), należy uznać za uzupełnienie prowadzonych od marca 2020 r. działań 

legislacyjnych państwa na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na przedsiębiorczość i rynek 

pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projekt rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na wymienione obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., tj. bezpośrednio po upływie obecnego 

okresu przejściowego dotyczącego równoległego stosowania dotychczasowego kodu PKD 93.29.Z oraz nowych kodów 

PKD 93.29.A albo PKD 93.29.B – okres ten kończy się dnia 31 grudnia 2023 r. 

Taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika również z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia … 2023 r.  

o zmianie ustawy o statystyce publicznej – datę wejścia w życie przepisu upoważniającego do wydania przedmiotowego 

rozporządzenia ustalono na dzień 1 stycznia 2024 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 


