
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lip-
ca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadze-
nia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki naro-
dowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaÊwiadczeƒ,
oraz szczegó∏owych warunków i trybu wspó∏dzia∏ania
s∏u˝b statystyki publicznej z innymi organami prowa-
dzàcymi urz´dowe rejestry i systemy informacyjne ad-
ministracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W rejestrze podmiotów za osob´ fizycznà
prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà, z za-
strze˝eniem ust. 1a, uznaje si´ osob´, której
dzia∏alnoÊç jest wpisana do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, i innà osob´ prowa-
dzàcà dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek w ce-

lu osiàgni´cia zysku oraz osob´ prowadzàcà
indywidualne gospodarstwo rolne.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç go-

spodarczà jako wspólnicy spó∏ki cywilnej
nie podlegajà odr´bnej rejestracji w reje-
strze podmiotów.”;

2) w § 4:
a) w ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku do∏àcza si´ odpis, wyciàg lub za-
Êwiadczenie z w∏aÊciwego rejestru albo ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wymagane przepi-
sami prawa dzia∏alnoÊci gospodarczej i innych
ustaw, potwierdzajàce powstanie podmiotu lub
podj´cie dzia∏alnoÊci albo zmian´ cech obj´tych
wpisem w zakresie okreÊlonym w art. 42 ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu-
blicznej.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku zg∏oszenia wniosku na formu-

larzu RG-1, o którym mowa w ust. 1, przez
osob´ fizycznà prowadzàcà indywidualne
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gospodarstwo rolne do wniosku do∏àcza si´
zaÊwiadczenie z urz´du gminy korygujàce
wykaz, o którym mowa w ust. 5.”;

3) w § 6 w ust. 5 w pkt 1 po lit. b) dodaje si´ lit. c)
w brzmieniu:

„c) spó∏ki cywilnej w spó∏k´ handlowà (z wy∏àcze-
niem spó∏ki kapita∏owej w organizacji),”;

4) w § 8:

a) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) spó∏ki osobowe, tj.:

a) spó∏ki jawne (kod 18),

b) spó∏ki partnerskie (kod 15),

c) spó∏ki komandytowe (kod 20),

d) spó∏ki komandytowo-akcyjne (kod 21),

7) spó∏ki kapita∏owe, tj.:

a) spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
(kod 17),

b) spó∏ki akcyjne (kod 16),”

b) skreÊla si´ pkt 8 i 10,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) spó∏ki cywilne prowadzàce dzia∏alnoÊç
w oparciu o umow´ zawartà na podstawie
Kodeksu cywilnego (kod 19),”

d) po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a w brzmieniu:
„27a) oddzia∏y przedsi´biorców zagranicznych

(kod 79),”

e) po pkt 29 dodaje si´ pkt 29a w brzmieniu:

„29a) zwiàzki grup producentów rolnych 
(kod 90),”;

5) w § 22:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urz´dy statystyczne dokonajà zmiany
w identyfikacji osób fizycznych prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà, o których mo-
wa w ust. 2, oraz przeÊlà wykazy jednostek
lokalnych zarejestrowanych w rejestrze pod-
miotów osobom fizycznym prowadzàcym
dzia∏alnoÊç gospodarczà, posiadajàcym wi´-
cej ni˝ jednà jednostk´ lokalnà, w terminie
do dnia 15 marca 2001 r.”,

b) w ust. 4 wyraz „zaÊwiadczeƒ” zast´puje si´ wy-
razem „wykazów”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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