
Krajowy rejestr urzêdowy podmiotów gospodarki narodowej,

REGON, zosta³ utworzony na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca

1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439, z póŸniejszymi

zmianami). Szczegó³owe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru

okreœla rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r.

w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru

podmiotów gospodarki narodowej (DzU nr 69, poz. 76 z póŸ-

niejszymi zmianami).

W koñcu 2007 r. rejestr liczy³ 142,1 tys. podmiotów z terenu

województwa podkarpackiego (bez osób prowadz¹cych gospo-

darstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 14,7% wiêcej ni¿ w 1999 r.

Podmioty z Podkarpacia stanowi³y ok. 4% ogó³u podmiotów zareje-

strowanych w Polsce.

Zdecydowana wiêkszoœæ podmiotów (135,9 tys., tj. 95,7%)

znajduje siê w sektorze prywatnym. Wœród podmiotów sektora

prywatnego 80,6% (109,5 tys.) stanowi³y osoby fizyczne prowa-

dz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, g³ównie handlow¹ – 35,7%, us³u-

gow¹ w zakresie obs³ugi nieruchomoœci i firm – 12,9%, budowlan¹ –

12,2%. Prawie 3/4 osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ

gospodarcz¹ stanowi³y podmioty jednoosobowe. Do rejestru

REGON wpisane by³y równie¿ 10274 spó³ki cywilne, 6413 spó³ek

handlowych (w tym: 239 spó³ek akcyjnych, 4850 spó³ek

z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, 87 spó³ek partnerskich, 1183

spó³ki jawne), 4884 stowarzyszenia i organizacje spo³eczne, 1973

wspólnoty mieszkaniowe, 779 spó³dzielni oraz 205 fundacji.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE

PODKARPACKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

Obowi¹zkowi wpisu do rejestru podlegaj¹:

� osoby prawne, np.: spó³ki akcyjne, spó³ki z o.o.,

spó³dzielnie,

� jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej,

np.: spó³ki cywilne, komandytowe, jawne, wspólnoty

mieszkaniowe,

� osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

a tak¿e prowadz¹ce indywidualne gospodarstwa rolne,

� jednostki lokalne (zak³ady, oddzia³y, filie) ww. podmiotów.

Zg³oszenia do rejestru REGON

Wpis do rejestru oraz zmianê w opisie cech nale¿y zg³aszaæ

na formularzu RG-1 – wniosek o wpis do krajowego rejestru

urzêdowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianê

cech objêtych wpisem.

Skreœlenie z rejestru podmiotów nastêpuje na podstawie

wniosku podmiotu wpisanego do rejestru, sk³adanego na for-

mularzu RG-2 – wniosek o skreœlenie podmiotu z krajowego

rejestru urzêdowego podmiotów gospodarki narodowej.

Podmiot ma obowi¹zek w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

okolicznoœci uzasadniaj¹cych wpis, zmianê lub skreœlenie –

z³o¿yæ stosowny wniosek.

URZ¥D STATYSTYCZNY W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

tel.: 017 85 35 210, 017 85 35 219; fax: 017 85 35 157

www.stat.gov.pl/urzedy/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl
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Spó³ki handlowe wed³ug form prawnych

w latach 1999-2007

Lata Ogó³em
Spó³ki

kapita³owe

Spó³ki

osobowe

1999 3176 3145 31

2000 3561 3529 32

2001 4219 3883 336

2002 4902 4073 829

2003 5298 4312 986

2004 5567 4505 1062

2005 5822 4680 1142

2006 6062 4864 1198

2007 6413 5089 1324

Wœród spó³ek handlowych 79,4% stanowi³y spó³ki kapita³owe,

a 20,6% spó³ki osobowe. W porównaniu z rokiem 1999 liczba spó³ek

handlowych zwiêkszy³a siê o 101,9%, przy czym liczba spó³ek

kapita³owych wzros³a o 61,8%, a osobowych – ponad 42-krotnie.

Wzros³a równie¿ liczba spó³ek handlowych z kapita³em zagra-

nicznym z 501 w 1999 r. do 824 w 2007 r., tj. o 64,5%.

Podmioty sektora publicznego (6,1 tys.) stanowi³y w rejestrze

4,3%. W koñcu 2007 r. w województwie istnia³o 6 przedsiêbiorstw

pañstwowych, tj. o 3 mniej ni¿ przed rokiem i o 85 mniej ni¿ w 1999 r.

W przeliczeniu na 1000 ludnoœci w województwie przypada³o 68

podmiotów (podczas gdy w kraju – ok. 95). Najwiêcej podmiotów

w przeliczeniu na 1000 ludnoœci zarejestrowanych by³o w Rzeszo-

wie (113), Kroœnie (109), Tarnobrzegu (105) i Przemyœlu (94),

a najmniej w powiatach: lubaczowskim i przeworskim (47), prze-

myskim i strzy¿owskim (48) oraz brzozowskim (50).

Najwiêcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON

mia³o siedzibê w Rzeszowie (18,9 tys.) i powiecie rzeszowskim

(9,9 tys.), a najmniej w powiatach: bieszczadzkim (2,1 tys.) oraz

leskim (2,5 tys.) i lubaczowskim (2,7 tys.).

Kwartalne dane dotycz¹ce stanu podmiotów gospodarki

narodowej w rejestrze REGON s¹ zamieszczane w Biuletynie

Statystycznym Województwa Podkarpackiego, którego wersja

elektroniczna dostêpna jest na stronie internetowej US Rzeszów:

http://www.stat.gov.pl/rzesz

Zamówienia

Zamówienia na udostêpnianie danych z rejestru REGON

mo¿na sk³adaæ w formie pisemnej na adres:

Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 (parter, pok. 1)
faks: 0 17 8535157

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów:

0 17 8535210, 17 8535219 (wew. 151, 116)

Udostêpnianie danych z rejestru REGON

Krajowy rejestr urzêdowy podmiotów gospodarki narodowej

zgodnie z Ustaw¹ o statystyce publicznej jest jawny, czyli

podlega udostêpnianiu, z wyj¹tkiem cech: liczba pracuj¹cych

(zatrudnionych), numer ewidencyjny PESEL oraz adres za-

mieszkania osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹.

Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie udostêpnia odp³atnie infor-

macje o podmiotach z terenu województwa podkarpackiego

w formie:

� wykazów zarejestrowanych podmiotów (w formie bazy

danych lub wydruku) wyselekcjonowanych wed³ug indy-

widualnego zamówienia klientów, np.: wed³ug rodzaju

prowadzonej dzia³alnoœci, lokalizacji, formy prawnej, klasy

wielkoœci;

� wyci¹gów z rejestru (w formie pisma lub wydruku kompu-

terowego) dotycz¹cych wskazanych podmiotów, o których

klient chce uzyskaæ informacje.
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