
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 

Zakładając działalność gospodarczą należy określić, czym będziemy się zajmować prowadząc 

firmę. W tym celu należy dokonać wyboru właściwego kodu działalności z Polskiej 

Klasyfikacji Działalności PKD 2007. Klasyfikacja ta wskazuje na rodzaj działalności 

społeczno-gospodarczej, jaką będzie realizował podmiot gospodarczy. 

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności 

gospodarczej, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji 

działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 

3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych 

(Dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006). W Polsce obowiązuje od 1.01.2008 r. 

wprowadzona Rozp. RM z dn. 24.12.2007r. (Dz.U. nr 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 

2007r.).  

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD-2007 w miejsce 

obowiązującego poprzednio PKD-2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji 

statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i 

krajach Ameryki Północnej (NAICS).  

 

Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie 

nowych klasyfikacji otrzymali ankiety aktualizacyjne, na podstawie, których zostały im 

nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007. Przedsiębiorcy, którzy chcą 

zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują według 

systemu PKD-2007. 

Opłaty  

Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej, wniosek o wpis 

oraz o zmianę wpisu do CEIDG nie podlega opłacie. Oznacza to, że nie podlega żadnej 

opłacie, zgodnie z art. 7b ust. 3 zaświadczenie o wpisie doręcza się z urzędu, co w opinii MG 

oznacza, że wydanie tego zaświadczenia nie podlega opłacie dotyczy to również wydania 

zaświadczenia o wpisie oraz o zmianie wpisu. 

Natomiast w przypadku, kiedy przedsiębiorca składa tylko wniosek o wydanie zaświadczenia 

o wpisie w CEIDG, nie dokonując jednocześnie wpisu ani zmiany, to wydanie zaświadczenia 

podlega opłacie skarbowej na zasadach ogólnych, tj. obecnie w wysokości 17 zł. 
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