
PRZEDMOWA 
 
 
 

„Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie podlaskim w 2007 r.” 

to kolejna edycja ukazującego się corocznie opracowania, w którym zaprezentowano dane dotyczące 

liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki na-

rodowej REGON.  

Powyższy rejestr funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statysty-

ce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów 

gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warun-

ków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe 

rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763) z późniejszymi 

zmianami. Informacje o podmiotach wpisanych do rejestru REGON pochodzą z wniosków składanych 

przez te jednostki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, są one zobowiązane do wpisu do rejestru  

z chwilą powstania lub podjęcia działalności oraz zgłaszania zmian cech objętych wpisem, jak rów-

nież skreślenia z rejestru w przypadku zaprzestania działalności.  

Dane w publikacji przedstawiono w formie tablic i wykresów. Pod względem treści i sposobu pre-

zentacji danych, tegoroczna edycja nie różni się zasadniczo od poprzedniej. Dodatkowo zamieszczono 

w niej aneks zawierający informacje o podmiotach według podregionów, wyodrębnionych zgodnie  

z nowym podziałem kraju na podregiony (NTS 3) obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. 

Oddając do rąk Państwa niniejsze opracowanie, bardzo proszę o przekazywanie uwag i wniosków, 

które przyczynią się do kształtowania treści i formy kolejnych edycji prezentowanej publikacji.  
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PREFACE 
 
 
 

”Structural Changes of Groups of Entities of the National Economy in 2007” is a subsequent edition 

of the annual publication. There is presented data on the number and structure of entities recorded in the 

National Official Business Register REGON. 

The register functions on the basis of the Law on Official Statistics dated June 29, 1995 (Journal  

of Laws No. 88, item 439) with later amendments and the Regulation of the Council of Ministers dated  

July 27, 1999 on the mode and methodology of running and updating business register including appli-

cation, questionnaire and certificate specimens as well as detailed conditions and mode of cooperation 

of official statistics services with other bodies running official registers and information systems in pub-

lic administration (Journal of Laws No. 69, item 763) with later amendments. Information on entities 

recorded in the REGON register comes from applications submitted by those entities. According to the 

binding regulations, entities are obliged to enter the register from the moment they are set up or they 

undertake their activity. They are also obligated to register the changes of qualities included in the regis-

ter and sign off from the register in case of ceasing the activity. 

The data in the publication is presented in the form of tables and graphs. This year’s edition does not 

differ fundamentally from the previous one in the content matter and the way of data presentation. Addi-

tionally, there is included an annex containing information on the entities by subregions, distinguished 

according to the new division of the country into subregions (NTS 3) binding from January 1, 2008. 

Presenting the publication, I would like to ask for providing comments and conclusions which could 

contribute to improving and enriching contents of subsequent editions of the publication. 
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