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CHAPTER XX 
ENTITIES OF THE NATIONAL 
ECONOMY 

Uwagi ogólne  General notes 

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospo-
darki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON, 
jest rejestrem administracyjnym prowadzonym 
przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru 
określają przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020, poz. 
443, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. 
poz. 2009 z późn. zm.) w sprawie sposobu                          
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki naro-
dowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. 

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty 
gospodarki narodowej (zwane dalej jednostkami 
prawnymi), czyli osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą. 

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 właści-
wych urzędów statystycznych. Kompletność 
i aktualność rejestru uzależniona jest od termino-
wej realizacji ww. obowiązku. W latach 2014–
2019 r. liczba podmiotów w podziale według sekto-
rów własności i sekcji może wystąpić bez jedno-
stek, dla których informacja o formie własności nie 
występuje w rejestrze REGON. 

 The National Official Business Register herein-
after referred to as REGON, is an administrative 
register held by the President of Statistics Poland. 
The rules for running the register are defined by 
the Law on Official Statistics of 29 June 1995 on 
public statistics (Journal of Laws 2020 item 443 
with later amendments) and the provisions of the 
Regulation of the Council of Ministers of 30 No-
vember 2015 (Journal of Laws item 2009 with later 
amendments) on the manner and methodology of 
running and updating the national register of busi-
ness entities, design application, questionnaires 
and certificates. 

In the REGON register are registered entities 
of the national economy (called legal units), that is 
legal persons, organizational units without legal 
personality and natural persons conducting eco-
nomic activity. 

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

The REGON register is updated on a current 
basis with the use of data on entities of the nation-
al 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 National 
Taxpayer Register, and – for the remaining entities 
– on the basis of applications submitted to the 
relevant statistical offices. The completeness and 
correctness of the register is contingent on the 
timely compliance with the above mentioned obli-
gation. 

In 2014–2019 the number of entities according 
to ownership sectors and sections can occur 
without units for which the information on the kind 
of ownership does not occur in the REGON regis-
ter.  

 


	DZIAŁ XX
	PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ


