
 

 
 
 
 
 
 

OD 31 MARCA 2009 r. 
ZMIANA ZASAD REJESTRACJI  

W REJESTRZE REGON 
 
 

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawnych1, dotyczących zasad 
rejestracji przedsiębiorców w urzędowych rejestrach i ewidencjach, 

od 31 marca 2009 r. obowiązują następujące zasady postępowania podczas rejestracji 
podmiotów i zgłaszania zmian danych w rejestrze REGON: 

 
 

Przedsiębiorcy 
 

 
� PPrr zzeeddssiięębbiioorr ccyy  bbęęddąąccyy  oossoobbaammii   ff iizzyycczznnyymmii dokonują wpisu i zmiany danych 

objętych obowiązkiem wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej REGON ww  uurr zzęęddzziiee  ggmmiinnyy//mmiiaassttaa  wwłłaaśścciiwwyymm  ddllaa  mmiieejj ssccaa  
zzaammiieesszzkkaanniiaa na podstawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
(wniosek EDG-1). 

 
� Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS sskkłłaaddaajj ąą  wwnniioosskkii   RRGG--11 (w zakresie 

wpisu lub zmiany) ww  ssąąddzziiee  rr eejj eessttrr oowwyymm  wwłłaaśścciiwwyymm  ddllaa  ssiieeddzziibbyy  ff ii rr mmyy. 
 
  
 
 
 

                                                 
1 Zgodnie z obowiązującymi od 31 marca 2009 r. zapisami ustaw: 

- z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), 
- z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), 
- z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). 

 



 

Przedsiębiorcy powinni zgłaszać się bezpośrednio do właściwych urzędów 

statystycznych tylko w następujących przypadkach: 
 

Osoby fizyczne, gdy: 

� wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 
tj.: zmiana rodzaju działalności przeważającej, zmiana liczby pracujących i zatrudnionych, wpis 
jednostki lokalnej nie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej – np.: 
NZOZ, szkoła prowadzona przez osobę fizyczną, gospodarstwo rolne (podstawą wpisu 
do rejestru podmiotów jest wniosek RG-1 bez dołączonego dokumentu towarzyszącego),  

� przedsiębiorca zwróci się o wydanie aktualnego zaświadczenia o numerze 
identyfikacyjnym REGON, 

� wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana danych nastąpiły przed dniem 
31 marca 2009 r., ale nie zostały zgłoszone w urzędzie statystycznym do chwili wejścia w życie 
nowych przepisów prawnych w zakresie wpisu przedsiębiorcy w rejestrze REGON.  

 
Osoby prawne, gdy: 
 

a) wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców np.: zmiana formy 
własności (podstawą dokonania wpisu jest sam wniosek RG-1), 

b) wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmiana danych nastąpiły przed dniem 31 marca 
2009 r., ale nie zostały zgłoszone w urzędzie statystycznym do chwili wejścia w życie nowych 
przepisów prawnych w zakresie wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON, 

c) przedsiębiorca zwróci się o wydanie aktualnego zaświadczenia o numerze 
identyfikacyjnym REGON , 

d) przedsiębiorca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców w formie elektronicznej, 
wówczas zgodnie z art. 19b ust. 1 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca 
składa wniosek o wpis w rejestrze podmiotów samodzielnie, drogą elektroniczną (wniosek RG-1 
lub RG-2 składany za pośrednictwem systemu e-REGON na dotychczasowych zasadach); 

e) wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa spółka kapitałowa w organizacji – zgodnie z 
brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej (…) – spółka kapitałowa może podjąć działalność gospodarczą przed 
uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (z dokumentami potwierdzającymi 
powstanie podmiotu). 

 
 

Pozostałe podmioty niebędące przedsiębiorcami 
 

� obowiązują dotychczasowe zasady wpisu i zgłaszania zmian, przy czym zniesiony został 
obowiązek dołączania przez podmiot tzw. dokumentacji towarzyszącej w postaci wpisu, 
wyciągu, zaświadczenia potwierdzającego ich powstanie lub podjęcie działalności. Nadal 
podstawą formalno-prawną wpisu lub dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów jest 
wypełniony wniosek RG złożony przez podmiot we właściwym terytorialnie urzędzie 
statystycznym. 


