
bezpoÊredniej nie zg∏oszà rozpocz´cia produkcji zgod-
nie z art. 10 niniejszej ustawy.

3. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ prze-
pisy niniejszej ustawy.

Art. 32. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 31a ust. 2, art. 32 oraz
art. 43a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 29 niniej-
szej ustawy, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 pkt 1, art. 8 ust. 4, art. 14
ust. 4, art. 18 ust. 2 oraz art. 21 ust. 6 pkt 1 niniejszej
ustawy. 

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 29, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)

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

§ 1. Wprowadza si´ do stosowania w statystyce,
ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowoÊci, a tak˝e
w urz´dowych rejestrach i systemach informacyjnych
administracji publicznej Polskà Klasyfikacj´ Dzia∏alno-
Êci (PKD), stanowiàcà za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasy-
fikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z
póên. zm.2)).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
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 oraz z 2003 r. Nr 217,
poz. 2125.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
(Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307 i Nr 229,
poz. 2284) w za∏àczniku nr 2 — Klasyfikacja rozdzia-
∏ów:

1) w dziale „751 — Urz´dy naczelnych organów w∏a-
dzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sà-

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1047, z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239,
poz. 2027.

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)


