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Uwagi ogólne 

Prezentowane dane dotyczą podmiotów gospo-
darki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 
REGON i obejmują osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, zaklasyfikowane do poszczegól-
nych sekcji PKD 2007 według przeważającego 
rodzaju działalności. 

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki 
narodowej, zwany dalej rejestrem REGON, jest 
rejestrem administracyjnym prowadzonym przez 
Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru 
określają przepisy ustawy z dnia 29 VI 1995 r.  
o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. 
2016 poz. 1068) oraz przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 XI 2015 r. (Dz. U. poz. 
2009) z późniejszymi zmianami w sprawie spo-
sobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym 
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. 

Podstawową funkcją rejestru REGON jest iden-
tyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej, co 
jest realizowane poprzez nadawanie im unikato-
wych numerów identyfikacyjnych. 

Rejestr REGON jest na bieżąco aktualizowany 
na podstawie danych o podmiotach gospodarki 
narodowej, przekazywanych drogą elektroniczną  
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, 
Systemu Informacji Oświatowej oraz Centralnego 
Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatni-
ków oraz – w przypadku pozostałych podmiotów 
– na podstawie wniosków zgłaszanych do wła-
ściwych urzędów statystycznych. Kompletność  
i aktualność rejestru uzależniona jest od termino-
wej realizacji ww. obowiązku. Ponadto  
od 2011 r. do aktualizacji rejestru wykorzystywa-
ne są informacje z Powszechnego Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) doty-
czące zgonów osób fizycznych, które były wpisa-
ne do rejestru REGON. 

 General notes 

The data presented concern entities of the na-
tional economy recorded in the REGON register 
and include legal persons, organizational entities 
without legal personality and natural persons 
conducting economic activity, classified into 
particular NACE Rev. 2 sections according to the 
predominant kind of activity. 

The National Official Business Register, herein-
after referred to as REGON, is an administrative 
register held by the President of the CSO. The 
rules for running the register are defined by the 
Law on Official Statistics, dated 29 VII 1995 
(uniform text Journal of Laws 2016 item 1068) 
and the provisions of the decree of the Council of 
Ministers of 30 XI 2015 (Journal of Laws, item 
2009) on the mode and methodology of running 
and updating the business register, including 
application, questionnaire and certificate speci-
mens. 

The basic function of the REGON register is 
identification of entities of the national economy, 
which is accomplished by assigning to them 
unique identification numbers. 

The REGON register is updated on a current 
basis with the use of data of entities of the na-
tional economy transferred through the electronic 
system from the Central Registration and Infor-
mation on Business, the National Court Register, 
the Educational Information System as well as 
the Central Business Entity Register of the Na-
tional Taxpayer Register, and – for the remaining 
entities – on the basis of applications submitted 
to the relevant statistical offices. The complete-
ness and correctness of the register is contingent 
on the timely compliance with the above-
mentioned obligation. In addition, since 2011 the 
register has been updated with information from 
the Common Electronic System of Population 
Register (PESEL) on the deaths of natural per-
sons, who were registered in the REGON. 

 


