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PODSTAWOWE INFORMACJE O REJESTRZE REGON 
 
 

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON obejmuje osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność go-

spodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów. Umożliwia jednolite identyfikowanie jednostek  

w systemie statystyki publicznej i innych systemach.  

Wpisanie do rejestru REGON następuje na wniosek podmiotu i od 1 listopada 1995 r. jest obo-

wiązkowe (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.). 

Wszystkie podmioty zgłaszające wpis, zmianę lub likwidację do rejestru REGON zobowiązane są 

do wypełnienia wniosków: 

♦ RG-1       -   w przypadku nadania numeru identyfikacyjnego REGON lub wprowadzenia  

zmian do rejestru, 

♦ RG-2       -   dla skreślenia podmiotu z rejestru. 
 

Druki powyższych wniosków można otrzymać w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku 
i jego oddziałach. Dostępne są również na stronach internetowych GUS i urzędów sta-
tystycznych. Drukami wniosków RG-1 dysponują także urzędy gmin.  

Urzędy statystyczne wydają (wpisanym do rejestru podmiotów) osobom prawnym, jednostkom or-

ganizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność 

gospodarczą i ich jednostkom lokalnym zaświadczenia o nadaniu niepowtarzalnego numeru identyfi-

kacyjnego REGON.  
 

Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON w województwie podlaskim można 
otrzymać w: 

Urzędzie Statystycznym w Białymstoku 
ul. Krakowska 13 

15-959 Białystok, tel. (085) 749 77 82, 749 77 19 
obejmuje powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok 

 

Oddział w Łomży 
ul. Senatorska 52 B 

18-400 Łomża, tel. (086) 216 54 11 
obejmuje powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, wysokomazowiecki, zambrowski  

oraz miasto Łomżę 
 

Oddział w Suwałkach 
ul. Noniewicza 91 

16-400 Suwałki, tel. (087) 565 06 41 
obejmuje powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki 
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Dane z rejestru REGON udostępnia się: 
 

♦ nieodpłatnie - organom administracji rządowej i innym instytucjom rządowym, organom samo-

rządu terytorialnego, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz innym organom 

prowadzącym urzędowe rejestry w zakresie niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych 

organów; 

♦ odpłatnie - pozostałym użytkownikom (według cennika obowiązującego od dnia 15.07.2004 r.): 

 opłata stała - 50,00 zł, 

 opłata za rekord informacji (np. adres podmiotu) według cech klasyfikacyjnych niezależnie od 

      formy: 

a) do 10 rekordów   -  7,00 zł za 1 rekord, 

b) od 11 do 1000 rekordów   -  1,00 zł za 1 rekord, 

c) od 1001 do 10000 rekordów -  0,50 zł za 1 rekord, 

d) powyżej 10000 rekordów  -  0,30 zł za 1 rekord. 

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT. Do ceny usługi dolicza się koszt zużytych materiałów 

(np. dyskietki) według ceny zakupu. 
 

Informacji o trybie zgłoszeń do rejestru REGON, metodologii i funkcjonowaniu reje-
stru REGON udzielają: 
 

urzędy statystyczne  
oraz 

Główny Urząd Statystyczny 
 Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów 

Wydział Rejestru REGON 
00-925 Warszawa 

Al. Niepodległości 208 
tel. (022) 608 38 07, 608 31 74, 608 34 24 

 
 
 
 
 
 


