
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 października 1997 r. Nr 128 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

829 - z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO) 3913 
830 - z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których organ celny 

moźe odstąpić od pobrania zabezpieczenia . 3914 
831 - z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębnienia składników 

majątku oraz etatów dla Inspekcji Celnej 3915 

ROZPORZĄDZENIA: 

832 - Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 paździer
nika 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, na
bożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielono
świątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wycho
wawczych, w sanatoriach', prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowa-
nego odpoczynku . 3915 

833 - Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania do
chodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych 
podatników 3916 

834 - Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 3921 

835 - Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie odraczania płatności 
należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych 3922 

836 - Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz warunków ich wykorzystania 3925 

837 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3925 

838 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wyna
gradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych 
i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk . 3926 

839 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich 
siedzib i obszarów właściwości 3943 

OBWIESZCZENIE 

840 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów . 3944 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ' 

z dnia 7 października 1997 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO). 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, 
z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 
i Nr 121, poz. 769) 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 Działalno
ści (PKO), stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 
31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności 
(PKO) stosuje się równolegle z Europejską Klasyfikacją 
Działalności (EKD), o której mowa wart. 61 pkt 1 usta
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
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(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 
oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769). 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 
31 grudnia 1999 r.: 

1) zachowują ważność wydane zaświadczenia o nada
nym numerze identyfikacyjnym w rejestrze urzędo
wym podmiotów gospodarki narodowej z kodem 
i opisem rodzajów prowadzonej działalności we
dług Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), 
o której mowa w ust. 1, 

2) rodzaj działalności podmiotów wpisywanych do re
jestru, o którym mowa w pkt 1, po dniu 1 stycznia 

1998 r. urzędy statystyczne kodują i opisują według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i Europej
skiej Klasyfikacji Działalności (EKD), o której mowa 
w ust. 1. 

3. Określenie podmiotów zobowiązanych do prze
kazywania informacji statystycznych z danymi staty
stycznymi do końca 1999 r. następuje według Europej
skiej Klasyfikacji Działalności (EKD), o której mowa 
w ust. 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

(Polską Klasyfikację Dziatalności, stanowiącą zatącznik do rozporządzenia, zawiera oddzielny zatącznik do ni
niejszego numeru) 

830 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 pażdziernika 1997 r. 

w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia. 

Na podstawie art. 93 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 5) kontenery, 
1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, 
poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 6) palety, 

§ 1. W wypadku towarów objętych procedurą tran
zytu organ celny może odstąpić od pobrania zabezpie
czenia, jeżeli: 

1) przedmiotem przywozu są towary wymagające pil
nego dostarczenia ze względu na ich charakter, 
w szczególności: 

a) organ ciała, krew lub plazma, 

b) lekarstwa lub szczepionki, 

c) wyposażenie przeciwpożarowe lub ratownicze 
niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowej, 

d) łatwo psujące się badawcze materiały medycz
ne, 

e) materiały dziennikarskie, 

f) materiały naukowe, 

2) głównym zobowiązanym jest jednostka organiza
cyjna, statutowo powołana do realizacji pomocy 
humanitarnej, a przedmiotem przywozu są towary 
stanowiące pomoc humanitarną. 

§ 2. W wypadku towarów objętych procedurą od
prawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła or
gan celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia, 
jeżeli przedmiotem przywozu są: 

1) pojazdy samochodowe wraz z przyczepami lub na
czepami, zarejestrowane za granicą, 

2) szynowe środki transportu, 

3) środki transportu przeznaczone do żeglugi po
wietrznej, 

-4) środki transportu przezn·aczone do żeglugi mor
skiej lub śródlądowej, 

7) urządzenia, sprzęt medyczny i laboratoryjny uży
czane szpitalom i innym instytucjom medycznym, 
które ze względu na wyjątkowe okoliczności pilnie 
potrzebują uzupełnienia swojego wyposażenia 
medycznego i laboratoryjnego, 

8) sprzęt użyczany do wykorzystania w ramach środ
ków podjętych w celu likwidacji skutków klęsk ży
wiołowych, zaistniałych na polskim obszarze cel
nym, 

9) rzeczy służące do użytku domowego lub zawodo
wego przywożone przez podróżnego przybywają
cego na pobyt czasowy na polski obszar celny, nie 
krótszy niż 6 miesięcy, w związku z zatrudnieniem, 
studiami, działalnością naukowo-badawczą, lecze
niem lub rehabilitacją. 

§ 3. W wypadku przywozu towarów, o których mo
wa wart. 87 § 1 Kodeksu celnego, organ celny może 
odstąpić od pobrania zabezpieczenia, z wyłączeniem 
następujących towarów dopuszczonych do obrotu ze 
zwolnieniem od cła: 

1) katalizatorów przeznaczonych do uszlachetniania, 
przerobu lub przetworzenia towarów objętych pro
cedurą uszlachetniania czynnego, 

2) opakowań przywożonych w jednostkowych egzem
plarzach, spełniających funkcje reklamowo-akwi
zycyjne, etykiet, szablonów, wykrojów, znaków fir
mowych, instrukcji obsługi przeznaczonych do wy
korzystania w toku produkcji towarów przeznaczo
nych do wywozu za granicę_ 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 




