
Projekt z dnia 05.01.2023 r.  

 

U S TAWA  

z dnia .......................... 2023 r. 

o zmianie ustawy o statystyce publicznej 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

459 i 830) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady i podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego 

prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych 

danych statystycznych; 

2) organizację i tryb prowadzenia badań, o których mowa w pkt 1, oraz zakres związanych 

z nimi obowiązków; 

3)  zasady i podstawy prowadzenia: 

a) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, 

b) krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju.”; 

 

2) w art. 13 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru identyfikacyjnego REGON  

i identyfikatorów przyjętych w rejestrze terytorialnym, o których mowa w rozdziale 

6;”; 

 

3) użyte w art. 30 w ust. 1 w pkt 1, w art. 42 w ust. 3 w pkt 2a i w ust. 10-13, w art. 43 w ust. 3 

i 4, w art. 44 w ust. 1a i w ust. 2 w pkt 1 i 3, w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy 

„numer identyfikacyjny” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami „numer identyfikacyjny REGON”; 

 

4) w art. 40 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
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„2a. W przypadku Polskiej Klasyfikacji Działalności rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 2, określa również wzajemne relacje pomiędzy obowiązującą i wprowadzaną 

albo zmienianą klasyfikacją, umożliwiające przeklasyfikowanie oraz zmianę z urzędu 

działalności podmiotów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, rejestrze REGON oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2b.   Rada Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, 

uwzględnia: 

1) konieczność zachowania zgodności metodologicznej, pojęciowej, zakresowej i 

kodowej Polskiej Klasyfikacji Działalności z klasyfikacją działalności obowiązującą 

w Unii Europejskiej; 

2) potrzeby użytkowników Polskiej Klasyfikacji Działalności, odzwierciedlające w 

szczególności rozwój technologiczny i zmiany strukturalne gospodarki, 

uzasadniające uszczegółowienie struktury klasyfikacji i wyjaśnień na poziomie 

krajowym; 

3) możliwość wykorzystania przez podmioty gospodarcze wzajemnych relacji pomiędzy 

obowiązującą i wprowadzaną albo zmienianą klasyfikacją do samodzielnego 

określenia przeważającego rodzaju działalności i drugorzędnych rodzajów 

działalności; 

4) potrzebę określenia okresu przejściowego równoczesnego stosowania dotychczasowej 

i wprowadzanej albo zmienianej klasyfikacji.”; 

 

5) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: 

„Art. 40a. 1. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, której przedmiot jest 

oznaczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub rejestrze REGON kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności, 

który podlega uchyleniu lub zmianie, zobowiązane są zgłosić w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestrze 

REGON: 

1) w przypadku kontynuowania dotychczasowej działalności – nowy lub zmieniony kod 

Polskiej Klasyfikacji Działalności, wynikający z wzajemnych relacji pomiędzy 

obowiązującą i wprowadzaną albo zmienianą klasyfikacją, określonych w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a; 
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2) w  przypadku zmiany dotychczasowej działalności na inny rodzaj działalności – nowy 

kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, wynikający z nowych albo zmienionych 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a  

– przed upływem terminu równoczesnego stosowania dotychczasowej i wprowadzanej 

albo zmienianej klasyfikacji, w przypadku jego określenia w tych przepisach 

wykonawczych. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli został określony w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a, w razie niedopełnienia przez 

podmiot wykonujący działalność gospodarczą obowiązku zgłoszenia w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

rejestrze REGON nowego lub zmienionego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, kod 

ten jest zmieniany z urzędu w: 

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

2) rejestrze REGON; 

3) Krajowym Rejestrze Sądowym  

– w sposób określony we wzajemnych relacjach pomiędzy obowiązującą i wprowadzaną 

albo zmienianą klasyfikacją, określonych w tych przepisach wykonawczych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana z urzędu w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rejestrze REGON kodu Polskiej 

Klasyfikacji Działalności na nowy lub zmieniony kod, jest dokonywana w terminie 7 dni 

od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana z urzędu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności na nowy lub zmieniony kod, jest 

dokonywana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana z urzędu w rejestrze REGON jest 

dokonywana wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, które nie są wpisane do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.”; 

 

6) w art. 41: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi w systemach 

teleinformatycznych krajowe rejestry urzędowe:” 

; 
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, jest jednostka obsługi statystyki 

publicznej, utworzona na podstawie art. 27, właściwa w zakresie dostarczania i 

rozwoju usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez 

służby statystyki publicznej.” 

 

7) użyte w art. 42 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3a we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 6a, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10, 11 i 14, w art. 

43 w ust. 3, w art. 44 w ust. 1a i 2, w art. 45 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku wyrazy 

„rejestr podmiotów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „rejestr 

REGON”; 

 

8) w art. 42: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rejestr REGON ma na celu ewidencjonowanie podmiotów gospodarki 

narodowej i ich jednostek lokalnych, a także zapewnienie dostępu do informacji o 

podmiotach gospodarki narodowej i ich jednostkach lokalnych.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwa pełna, adres siedziby i adres do doręczeń oraz nazwa podmiotu, na 

którego adres kierowana jest korespondencja, a w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko 

i imiona oraz adres miejsca zamieszkania i numer PESEL, o ile taki 

posiada;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) forma prawna: podstawowa i szczególna oraz forma własności;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) typ podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych: jednostka 

budżetowa albo samorządowy zakład budżetowy, o ile dotyczy;”, 

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
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„4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności; 

 5) daty: 

a) powstania podmiotu, 

b) rozpoczęcia działalności, 

c) zawieszenia i wznowienia działalności, 

d) wpisu do ewidencji lub rejestru, 

e) orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, 

f) zakończenia postępowania upadłościowego, 

g) rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, 

h) zakończenia działalności albo trwałego zakończenia działalności, w 

przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, 

i) zgonu albo znalezienia zwłok, w przypadku: 

– osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, 

– pozostałych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 

j) skreślenia z ewidencji lub rejestru, 

k) wpisu lub skreślenia z rejestru REGON;”, 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie; 

„9) o ich jednostkach lokalnych, w zakresie informacji: 

a) określonych w: 

– pkt 1, w zakresie nazwy pełnej i adresu siedziby, 

– pkt 2, o ile dana jednostka lokalna posiada numer NIP, 

– pkt 4-8, 

– pkt 10, o ile dana jednostka lokalna posiada takie dane kontaktowe, 

b) o samodzielnym sporządzaniu sprawozdania finansowego;”, 

– pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej 

oraz adres do doręczeń elektronicznych, o ile podmiot takie posiada.”, 

c) w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na 

podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, 

powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, 

przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających 

wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty 

elektronicznej i strony internetowej, o ile podmiot takie posiada, oraz adres 

do doręczeń.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i 

składania wniosku o wpis do rejestru REGON oraz informowania o zachodzących 

zmianach w zakresie danych określonych w ust. 3 pkt 1-6 i pkt 10.”, 

e) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„6. Wniosek o wpis do rejestru REGON składa się w wybranym urzędzie 

statystycznym – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, 

a wniosek o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie – w terminie 7 

dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie.”, 

f) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 

„8a. Aktualizacja rejestru REGON dokonywana jest w szczególności na 

podstawie informacji i danych zgromadzonych w: Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Szkół i 

Placówek Oświatowych oraz Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników. 

 8b. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego korzysta z danych zawartych w: 

1) rejestrze PESEL – dla potrzeb weryfikacji wpisu w rejestrze REGON, aktualizacji 

cech objętych wpisem do tego rejestru oraz skreślenia wpisu osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą; 

2) Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników – dla potrzeb 

weryfikacji wpisu w rejestrze REGON, aktualizacji informacji o numerze 

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacji o jego unieważnieniu lub 

uchyleniu; 
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3) systemach informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dla potrzeb 

weryfikacji wpisu w rejestrze REGON w zakresie informacji o liczbie 

pracujących.”, 

g) uchyla się ust. 9, 

h) dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Zmianie lub uzupełnieniu z urzędu podlegają dane, o których mowa w ust. 

3 w: 

1) pkt 1 – w zakresie adresu siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń, 

na podstawie zmian wprowadzonych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa 

w art. 47 ust. 1, o ile w danym przypadku jest to możliwe; 

2) pkt 2; 

3) pkt 2a – w zakresie numerów identyfikacyjnych REGON i numerów PESEL 

wspólników spółki cywilnej, o ile w danym przypadku jest to możliwe; 

4) pkt 3, w przypadku zmian kodów szczególnych form prawnych lub dokonania 

weryfikacji w rejestrze REGON dotyczącej zaklasyfikowania grup podmiotów; 

5) pkt 3a, w przypadku dokonania weryfikacji w rejestrze REGON dotyczącej 

zaklasyfikowania grup podmiotów; 

6) pkt 4, jeżeli konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w 

standardowych klasyfikacjach lub nomenklaturach, o ile w danym przypadku 

jest to możliwe.”; 

 

9) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu: 

 „Art. 42a. 1. Sprostowaniu z urzędu podlega wpis w rejestrze REGON, który: 

1) zawiera oczywiste błędy, lub 

2) jest niezgodny z treścią wniosku podmiotu, lub 

3) jest niezgody ze stanem faktycznym wynikającym z innych ewidencji lub 

rejestrów urzędowych – na podstawie danych otrzymanych od organów prowadzących te 

ewidencje lub rejestry urzędowe lub ujawnionych w tych ewidencjach lub rejestrach. 

2. Organ prowadzący ewidencję lub rejestr urzędowy informuje Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji 

zawartych w rejestrze REGON z danymi i informacjami wynikającymi z jego ewidencji 

lub rejestru urzędowego. 
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Art. 42b. 1. Wpis podmiotu w rejestrze REGON lub wpisane do tego rejestru dane 

mogą zostać skreślone z urzędu w przypadku: 

1) wielokrotnego nadania temu podmiotowi numeru identyfikacyjnego REGON; 

2) gdy wpis ten został dokonany z naruszeniem prawa; 

3) gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy; 

4) zgonu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą niepodlegającą 

wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

5) niewpisania podmiotu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących 

prowadzenia określonego rodzaju działalności; 

6) zniesienia albo likwidacji podmiotu na podstawie odrębnych przepisów. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, numer identyfikacyjny 

REGON podmiotu zostaje anulowany. 

3. W przypadku podmiotu, który nie podlega wpisowi do innego rejestru lub 

ewidencji, stanowiących podstawę wpisu do rejestru REGON, na wniosek osoby, która 

udokumentowała posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie w 

rejestrze REGON i która uprawdopodobni dysponowanie danymi, o których mowa w art. 

42 ust 3 pkt 10, mogą zostać z rejestru REGON skreślone: 

1) dane adresowe tej nieruchomości; 

2) dane kontaktowe tego podmiotu.  

4. Skreślenie danych i informacji, o których mowa w ust. 1-3, następuje w formie 

czynności materialno-technicznej.”; 

 

10) w art. 43: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze 

identyfikacyjnym REGON jest udostępniana w sposób, o którym mowa w art. 45a. 

2. Udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze 

REGON.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestru Szkół 

i Placówek Oświatowych potwierdzeniem nadania numeru identyfikacyjnego 
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REGON jest również ujawnienie tego numeru w wymienionych rejestrach lub 

ewidencji.”; 

 

11) w art. 44: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organy prowadzące rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji 

publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są zobowiązane do 

wpisywania numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu nadanego w rejestrze 

REGON, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania 

jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych 

według standardów klasyfikacyjnych.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają 

nieodpłatnie:”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Dane z rejestru REGON w zakresie niezbędnym do realizacji ich 

ustawowych zadań udostępnia się komornikom sądowym – w związku z 

prowadzeniem postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo 

wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniem spisu 

inwentarza. 

2b. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 2a, są udostępniane za pomocą usług 

sieciowych lub w inny uzgodniony sposób.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Udostępniane w trybie ust. 2 i 2a informacje nie mogą obejmować danych, 

o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8.”; 

 

12) w art. 45: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zakresie numeru identyfikacyjnego REGON oraz informacji, o których mowa 

w art. 42 ust. 3 w pkt 1-4, w pkt 5 lit a-h, lit i tiret pierwsze oraz lit. j i k, a także 

w pkt 6 i 9, z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i 

adresu zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o 

ile nie jest adresem prowadzenia działalności, rejestr REGON jest jawny i 
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dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a. 

Dodatkowo udostępniane są dane dotyczące nazwy podmiotu, na którego adres 

jest kierowana korespondencja, numeru telefonu i faksu, adresu poczty 

elektronicznej, adresu do doręczeń, adresu do doręczeń elektronicznych oraz 

strony internetowej, o ile podmiot je poda do rejestru i wyrazi zgodę na ich 

udostępnianie, jeżeli zgoda ta jest wymagana przepisami wydanymi na 

podstawie art. 46 albo odrębnymi przepisami.”,  

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu: 

„1a. W przypadku podmiotów, które po uzyskaniu wpisu do rejestru REGON, 

zgodnie z danymi i informacjami przekazanymi z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej nie podjęły działalności, udostępniane są wyłącznie: 

1) numer identyfikacyjny REGON; 

2) informacja o niepodjęciu działalności po uzyskaniu tego wpisu. 

1b. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

skreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z 

rejestru REGON, informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępniane są przez 

10 lat od dnia skreślenia z ewidencji lub rejestru, a po upływie tego terminu 

udostępniane są wyłącznie: 

1) numer identyfikacyjny REGON; 

2) informacja o skreśleniu tego podmiotu z ewidencji lub rejestru. 

1c. W przypadku podmiotów skreślonych z rejestru REGON, w trybie 

określonym w art. 42b ust. 1 pkt 1 i 2, udostępniane są wyłącznie: 

1) numer identyfikacyjny REGON; 

2) informacja o skreśleniu tego podmiotu z rejestru REGON; 

3) informacja o anulowaniu numeru identyfikacyjnego REGON. 

1d. Informacje, o których mowa w ust. 1a-1c, są udostępniane w sposób 

określony w art. 45a.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Podmiotom wchodzącym w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

lub działającym na rzecz tego systemu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z 



– 11 – 

późn. zm.1)), dla celów prowadzenia przez nie badań naukowych, na ich pisemny 

wniosek, dane zawarte w rejestrze REGON są udostępniane nieodpłatnie. 

3b. Jeżeli udostępnienie danych zawartych w rejestrze REGON dla celów, o 

których mowa w ust. 3a, wymaga poniesienia dodatkowych nakładów lub 

niewspółmiernie dużego wysiłku wiążącego się z dodatkowymi kosztami, dane te 

udostępnia się pod warunkiem zwrotu przez wnioskodawcę tych nakładów lub 

kosztów.”; 

 

13) art. 45a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45a. Główny Urząd Statystyczny udostępnia zawarte w rejestrze REGON 

informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz za pomocą usług sieciowych.”; 

 

14) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i 

metodologię prowadzenia i aktualizacji rejestru REGON oraz wzory wniosków i 

zaświadczeń, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności oraz aktualizacji 

danych gromadzonych w tym rejestrze.”; 

 

15) w art. 47: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rejestr terytorialny ma na celu zapewnienie możliwości jednolitego kodowania 

obiektów terytorialnych w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych 

administracji publicznej.”, 

b) w ust. 2: 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) identyfikatorów i nazw ulic;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) identyfikacji adresowej budynków i mieszkań.”, 

c) uchyla się ust. 2a-3; 

                                                           

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 

1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306. 
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16) po art. 47 dodaje się art. 47a–47l w brzmieniu: 

„Art. 47a. 1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego 

obejmuje identyfikatory i nazwy jednostek wprowadzonych przepisami wydanymi na 

podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1526), ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. poz. 603 i 656, z 1999 r. poz. 

1182 oraz z 2001 r. poz. 497) oraz ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), z uwzględnieniem zmian dokonanych 

w tych jednostkach po wejściu w życie wymienionych przepisów. 

2. W systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, w gminach,  

w których jedna z miejscowości posiada status miasta, a pozostałe miejscowości mają 

charakter wiejski, identyfikatory nadawane są dla gminy oraz dodatkowo dla miasta i 

obszaru wiejskiego. 

3. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego 

dokonuje się z urzędu na podstawie przepisów wprowadzających zmiany w podziale 

terytorialnym, w szczególności przepisów wydawanych na podstawie:  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 

100, 1079 i 1561); 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. 

Art. 47b. 1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje urzędowe 

nazwy, rodzaje oraz identyfikatory miejscowości ujęte w wykazie urzędowych nazw 

miejscowości i ich części, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 

r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1443), z uwzględnieniem zmian dokonanych po wejściu w życie przepisów 

wprowadzających ten wykaz. 

2. Aktualizacji sytemu identyfikatorów i nazw miejscowości dokonuje się z urzędu 

w zakresie urzędowych nazw i rodzajów miejscowości oraz zmian w podziale 

terytorialnym kraju. 

3. Źródło informacji do aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw miejscowości 

stanowią przepisy wydawane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
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urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz przepisy, o których 

mowa w art. 47a ust. 3. 

Art. 47c. 1. System identyfikatorów i nazw ulic obejmuje nazwy ulic zgodne z 

brzmieniem uchwał rad gmin o ich nadaniu, z uwzględnieniem procesu standaryzacji 

nazw, oraz ich identyfikatory. 

2. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw ulic dokonuje się: 

1) na podstawie przekazanych przez gminy informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic; 

2) na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do 

prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185); 

3) po wprowadzeniu zmian w urzędowym nazewnictwie i rodzajach miejscowości lub 

w podziale terytorialnym kraju. 

Art. 47d. 1. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje 

jednostki podziału dokonanego dla celów statystycznych. 

2. W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą: 

1) wykaz identyfikatorów tych jednostek zawierający liczbę budynków, liczbę mieszkań 

oraz numer obrębu ewidencyjnego; 

2) wektorowa warstwa granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych. 

3. Aktualizacji systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych dokonuje się 

co najmniej raz w roku, uwzględniając zmiany wprowadzone w: 

1) podziale terytorialnym kraju; 

2) zabudowie poszczególnych terenów; 

3) podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe; 

4) podziale na obręby ewidencyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Art. 47e. 1. System identyfikacji adresowej budynków i mieszkań obejmuje: 

1) budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie; 

2) mieszkania. 

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, określone są danymi adresowymi przy pomocy 

identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, identyfikatorów i nazw 

miejscowości oraz identyfikatorów i nazw ulic, jeśli w miejscowości występuje podział 

na ulice, a także numerami: 
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1) rejonu statystycznego; 

2) obwodu spisowego; 

3) obrębu ewidencyjnego; 

4) działki ewidencyjnej, w odniesieniu do budynków oddanych do użytku po dniu 23 

kwietnia 2012 r. 

3. Aktualizacji systemu identyfikacji adresowej budynków i mieszkań dokonuje się: 

1) na podstawie przekazanych przez gminę informacji o nadaniu i zmianach numeracji 

porządkowej budynków; 

2) na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

z rejestrów, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4 i  6 ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz ze zintegrowanego systemu informacji 

o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ust. 1 tej ustawy; 

3) na podstawie elektronicznych wykazów oddanych do użytku w każdym kwartale roku 

kalendarzowego budynków i mieszkań oraz ich ubytków, sporządzanych przez 

powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz uzupełniająco przez organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie; 

4) po wprowadzeniu zmian w systemach wymienionych w art. 47 ust. 2 pkt 1-3 oraz  na 

podstawie przekazanych przez gminy informacji dotyczących obszarów 

wyłączonych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym.  

Art. 47f. 1. Aktualizacji systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału 

terytorialnego oraz systemu identyfikatorów i nazw miejscowości dokonuje się w terminie 

4 dni roboczych od dnia, w którym następuje rozpoczęcie stosowania przepisów 

stanowiących podstawę tej aktualizacji.  

2. W ramach aktualizacji systemów rejestru terytorialnego do systemu rejonów 

statystycznych i obwodów spisowych oraz systemu identyfikacji adresowej budynków 

i mieszkań mogą być dodatkowo wprowadzane zmiany ustalone w ramach 

przeprowadzanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisów 

powszechnych. 

3. Do systemów rejestru terytorialnego wprowadza się również zmiany mające na 

celu wyeliminowanie błędnych informacji i uzupełnienie danych, wynikające z 

prowadzonych weryfikacji tych systemów. 
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Art. 47g. 1. Rejestr terytorialny stanowi część składową zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w systemach rejestru 

terytorialnego, określonych w art. 47 ust. 2 pkt. 1, 2, 2a i 4, dokonuje się na podstawie 

danych przestrzennych udostępnianych z rejestrów, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 

2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3. Służby statystyki publicznej utrzymują własne zbiory danych przestrzennych 

pozwalające na prowadzenie i aktualizację przebiegu granic rejonów statystycznych i 

obwodów spisowych w systemie, o którym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 3. 

Art. 47h. Główny Geodeta Kraju współpracuje z Prezesem Głównego Urzędu 

Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego w zakresie danych 

objętych rejestrem, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz zintegrowanym systemem informacji o 

nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ust. 1 tej ustawy, a w szczególności 

udostępnia dla jednostek podziału terytorialnego informacje o obrębach ewidencyjnych i 

działkach ewidencyjnych, nazewnictwie ulic oraz adresach budynków i lokali. 

Art. 47i. 1. Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego oraz uzupełniająco organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie dla potrzeb prowadzenia 

i aktualizacji rejestru terytorialnego przekazują Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego w każdym kwartale roku kalendarzowego elektroniczne wykazy 

oddanych do użytku w poprzednim kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków.  

2. Elektroniczne wykazy, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) dane adresowe i identyfikacyjne jednostki sporządzającej wykaz; 

2) dla budynków i mieszkań oddanych do użytku: 

a) dane adresowe i geodezyjne,  

b) charakterystykę budynku lub mieszkania, 

c) informacje o zakresie oddania budynku do użytku, 

d) informacje o własności, 

e) dane identyfikacyjne inwestora, z wyłączeniem osób fizycznych; 

3) dla ubytków budynków i mieszkań: 

a) dane adresowe i geodezyjne, 

b) informacje o zakresie ubytku.  
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Art. 47j. Minister właściwy do spraw informatyzacji współpracuje z Prezesem 

Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, w 

szczególności udostępnia dla jednostek podziału terytorialnego informacje o adresach 

mieszkań  występujących w rejestrze PESEL, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191). 

Art. 47k. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) dla potrzeb prowadzenia 

i aktualizacji rejestru terytorialnego przekazują Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego informacje dotyczące terenów objętych zmianami w podziale 

terytorialnym, nazewnictwie ulic i numeracji porządkowej budynków. 

Art. 47l. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne 

administracji publicznej współdziałają z jednostkami służb statystyki publicznej przy 

wyjaśnianiu poprawności wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji.”; 

 

17) w art. 48: 

a) uchyla się ust. 2; 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dane z systemów, o których mowa w art. 47 ust. 2, są udostępniane na 

stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz za pomocą usług 

sieciowych, wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie.”;  

 

18) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. 1. Organy prowadzące rejestry urzędowe i systemy informacyjne 

administracji publicznej, w tym rejestry sądowe, są obowiązane do stosowania przyjętych 

w rejestrze terytorialnym identyfikatorów rejestru terytorialnego jako obowiązującego 

standardu identyfikacji terytorialnej. 

2. Po każdorazowej aktualizacji danych zawartych w systemach, o których mowa w 

art. 47 ust. 2 pkt 1-2a, organy wskazane w ust. 1 są obowiązane do niezwłocznego  

dokonania zmian wynikających z tej aktualizacji w prowadzonych przez te organy 

rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.  

3. Identyfikatory zawarte w rejestrze terytorialnym stosowane są: 

1) w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej, w tym 

w rejestrach sądowych, zawierających dane adresowe – w zakresie pełnym, 
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obejmującym identyfikatory gmin i miejscowości, a jeżeli w miejscowości 

występuje podział na ulice – obejmującym również identyfikatory nazw ulic; 

2) w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej, w tym 

w rejestrach sądowych, niezawierających danych adresowych – w zakresie 

uwzględniającym potrzeby danego rejestru lub systemu.”; 

 

19) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemach wchodzących w skład 

rejestru terytorialnego; 

2) sposób i metodologię prowadzenia i aktualizacji systemów wchodzących w skład 

rejestru terytorialnego, w tym terminy i tryb przekazywania przez organy 

administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do aktualizacji 

tych systemów oraz szczegółowy zakres informacji i zbiorów danych 

przekazywanych przez poszczególne organy 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności danych zgromadzonych w 

rejestrze terytorialnym, jednoznacznej identyfikacji jednostek terytorialnych oraz 

jednolitego kodowania adresów występujących w rejestrach urzędowych i systemach 

informacyjnych administracji publicznej.”;  

 

20) uchyla się art. 62; 

 

21) uchyla się art. 65. 

 

Art. 2. Organy prowadzące: 

1) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej; 

2) rejestr REGON; 

3) Krajowy Rejestr Sądowy 

– jeżeli rejestry te nie spełniają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wymagań określonych 

w art. 40a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują te rejestry urzędowe do wymagań określonych 

w art. 40a ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. 
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Art. 3. Organy prowadzące rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji 

publicznej, w tym rejestry sądowe, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełniają 

wymagań określonych w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują te rejestry urzędowe  

i systemy informacyjne do wymagań określonych w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1,  

w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. W przypadku Polskiej Klasyfikacji Działalności dotychczasowe przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc 

do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 

2 i 2a ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2025 r., i mogą być 

zmieniane. 

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ustawy 

zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie  przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 46 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 

mogą być zmieniane. 

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49 ustawy 

zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie  przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 49 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 

mogą być zmieniane. 

Art. 7. 1. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 2 i 2a ustawy zmienianej w art. 1, do wniosków o wpis w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

rejestrze REGON podmiotów: 

1) rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej – w zakresie dotyczącym 

określenia kodu działalności tych podmiotów według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

stosuje się nowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a ustawy 

zmienianej w art. 1; 

2) wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony dotychczasowym 

kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności – w zakresie dotyczącym: 

a) aktualizacji kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, w przypadku kontynuowania 

dotychczasowej działalności – stosuje się wzajemne relacje pomiędzy obowiązującą 
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i wprowadzaną albo zmienianą klasyfikacją, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a ustawy zmienianej w art. 

1, 

b) zmiany kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, w przypadku zmiany dotychczasowej 

działalności na inny rodzaj działalności – stosuje się nowe przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a ustawy zmienianej w art. 1. 

2. W razie zmiany dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 40 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 przed wejściem w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 i 2a ustawy zmienianej w art. 1, od 

dnia wejścia w życie zmienionych dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 do wniosków o wpis w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestrze REGON 

podmiotów: 

1) rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej – w zakresie dotyczącym 

określenia kodu działalności tych podmiotów według Polskiej Klasyfikacji Działalności; 

2) wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony dotychczasowym 

kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności – w zakresie dotyczącym: 

a) aktualizacji kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, w przypadku kontynuowania 

dotychczasowej działalności, albo 

b) zmiany kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, w przypadku zmiany dotychczasowej 

działalności na inny rodzaj działalności 

– stosuje się zmienione dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 

2 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 8. 1. W przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, której 

przedmiot jest oznaczony kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności, który przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy został zmieniony na podstawie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, a którego stosowanie pozostawiono w 

mocy na podstawie tych przepisów przez okres określony w tych przepisach wykonawczych, 

umożliwiając podmiotom wykonującym tę działalność gospodarczą zgłoszenie wniosku o 

zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub rejestrze REGON, po upływie tego okresu, w: 

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) rejestrze REGON; 
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3) Krajowym Rejestrze Sądowym 

– dokonuje się zmiany z urzędu pozostawionego w mocy kodu Polskiej Klasyfikacji 

Działalności na nowy kod, w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie ust. 2. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednoznaczne relacje pomiędzy 

obowiązującą i zmienioną klasyfikacją, umożliwiające, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

przeklasyfikowanie oraz zmianę z urzędu kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności w: 

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) rejestrze REGON; 

3) Krajowym Rejestrze Sądowym 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia aktualności oraz spójności wpisów w tych 

rejestrach i ewidencji oraz ich dostosowania do zmian wprowadzanych w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmiana z urzędu w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rejestrze REGON pozostawionego w mocy kodu 

Polskiej Klasyfikacji Działalności na nowy kod jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ust. 2. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmiana z urzędu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile pozwalają na to przepisy dotyczące prowadzenia tego rejestru, pozostawionego 

w mocy kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności na nowy kod jest dokonywana w terminie 30 

dni od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ust. 2. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmiana z urzędu w rejestrze REGON 

pozostawionego w mocy kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności na nowy kod jest 

dokonywana wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, które nie są wpisane do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1: 

a) pkt 8: 

– lit. b tiret pierwsze oraz tiret trzecie - szóste, 

– lit. c, f i h; 

b) pkt 12 

– które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 8 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 
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Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym 

Dyrektor Gabinetu Prezesa 

Katarzyna Cichońska 

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/ 

 


