
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁ  XVIII 
PODMIOTY  GOSPODARKI    
NARODOWEJ 

 CHAPTER  XVIII 
ENTITIES  OF  THE  NATIONAL  
ECONOMY 

 
 
Uwagi ogólne 
 

 General notes 

1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej poda-
no na podstawie rejestru REGON.  

2. Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch 
lub większej liczby osób dla osiągnięcia wspólnego 
celu, głównie gospodarczego.  

3. Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, 
w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnię-
cia wspólnego celu gospodarczego przez działanie 
w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesie-
nie wkładów w postaci pieniężnej, rzeczowej, innych 
praw lub polegających na świadczeniu usług. Działal-
ność spółek cywilnych normuje kodeks cywilny. 

4. Spółka handlowa działa w oparciu o przepisy 
Kodeksu Spółek Handlowych. Spółki handlowe dzielą 
się na osobowe (jawne, komandytowe, partnerskie, 
komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z ograni-
czoną odpowiedzialnością). Dla spółek osobowych 
istotny jest skład osobowy określony w umowie, dla 
spółek kapitałowych – określony w umowie kapitał 
złożony z udziałów. 

Spółka akcyjna jest to spółka kapitałowa, której 
podstawową cechą jest wyłącznie majątkowy charakter 
stosunków między nią samą a udziałowcami. Kapitał 
zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy 
otrzymują akcje wystawiane z reguły na okaziciela. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 
forma spółki kapitałowej, tworzona w celach gospodar-
czych, w której wyłączona jest osobista odpowiedzial-
ność wspólników za zobowiązania spółki. 

Spółka partnerska jest to spółka osobowa utworzo-
na przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania 
wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębior-
stwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana do 
prowadzenia więcej niż jednego zawodu. Spółki part-
nerskie są zawiązywane dla wykonywania następują-
cych wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architek-
ta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, 
doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza 
stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, pielę-
gniarki, położnej, radcy prawnego, rzeczoznawcy 
majątkowego i tłumacza przysięgłego. 

Spółka jawna jest spółką prowadzącą we wspólnym 
imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym 
rozmiarze niebędącą inną spółką handlową. Wspólnicy 
ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za zobo-
wiązania spółki. 

Spółka komandytowa jest rodzajem spółki handlowej, 
w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli przy-
najmniej jeden ze wspólników odpowiada bez ogranicze-
nia i przynajmniej jeden odpowiada w sposób ograniczony. 

Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka oso-
bowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa 
pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki 

 1. Data on entities of the national economy is pre-
sented on the basis of the REGON register. 

2. Company is a legal form of economic activity un-
dertaken by at least two persons joint by a common 
business objective. 

3. Civil  law  partnership is formed as a result of an 
agreement in which partners undertake to attain 
a common economic objective by acting in a specified 
manner and in particular by making contribution in form 
of money, property or other rights into the company or 
in providing services. The principles of the functioning 
of civil partnership are regulated by the Civil Code. 

4. Commercial company acts on the basis of 
Commercial Code. They are divided into personal 
(unlimited partnership, limited partnership, professional 
partnerships, limited joint-stock partnerships) and 
capital (joint-stock, limited liability). For personal com-
panies personal line-up, according to agreement is 
important, for capital companies – capital composed of 
shares. 

Joint-stock company is a company in which the 
capital put in by partners, subdivided into shares con-
stitute the financial basis. It also constitutes the base 
legal form of the enterprise, where the capital stock 
consists of founders stakes. The founders receive 
shares as documents issued to bearer. 

Limited liability company is a type of capital com-
pany formed for the attainment of economic objectives. 
Shareholders are liable to creditors for the company’s 
obligations up to the value of their shares, without 
bearing personal liability. 

Professional partnership is a personal company 
established by partners to conduct freelance occupation 
under its own name. A partnership can be set up for 
more than one occupation. Professional partnerships 
are commonly established for the following professions: 
lawyer, chemist, architect, statutory auditor, insurance 
broker, tax advisor, accountant, doctor, dentist, nurse, 
midwife, legal advisor, appraiser, sworn translator. 

Unlimited partnership is a company running a pro-
fit-making enterprise on a larger scale. The partners 
are jointly and severally liable for the partnership’s 
obligations with all their property. 

Limited partnership is a commercial company in 
which the liability of at least one of the partners towards 
creditors for the partnership’s obligations is unlimited, 
and the liability of at least one partner is limited. 

Joint-stock limited company is a personal com-
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wobec wierzycieli odpowiada, co najmniej jeden wspól-
nik bez ograniczenia (komplementariusz), a co naj-
mniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Do spółki 
komandytowo-akcyjnej stosuje się: w zakresie stosun-
ku prawnego - przepisy dotyczące spółki komandyto-
wej, w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy 
dotyczące spółek akcyjnych. 

5. Spółka (akcyjna, z o.o.) z udziałem kapitału od-
powiednio: Skarbu Państwa, państwowych osób praw-
nych, samorządu terytorialnego, krajowego osób 
fizycznych lub prywatnych osób prawnych, zagranicz-
nych osób prawnych lub fizycznych stanowi spółkę 
handlową, w której przynajmniej jedna akcja (udział) 
należy odpowiednio do: Skarbu Państwa, państwowej 
osoby prawnej, samorządu terytorialnego, osoby 
fizycznej lub prywatnej osoby prawnej, osoby fizycznej 
zagranicznej lub zagranicznej osoby prawnej. 

6. Spółka z udziałem kapitału zagranicznego dzia-
ła na mocy przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. 
o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, 
poz. 253). 

pany where at least one of the owners (active partner) 
is liable to creditors and at least one partner is a share-
holder. The legal acts regarding limited partnership 
apply to this type of company; while in other matters – acts 
regarding joint-stock companies. 

5. Company (plc, ltd) with capital participation 
respectively: the State Treasury, state legal persons, 
local self-government, country of natural persons or 
private legal persons, foreign legal persons or natural is 
the commercial company in which at least the one 
share (stake) belongs to respectively: the State Treasury, 
state legal person, local self-government, natural 
person or private legal person, natural foreign person 
or foreign legal person. 

6. Company with foregin capital participation 
acts on the basis of the Law of Companies with Foreign 
Participation, dated 14 VI 1991 (Journal of Law No. 60, 
item 253). 

 
 
TABL. 1 (257). PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ a  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI                                    

I  WYBRANYCH  GRUP  PODMIOTÓW     
Stan w dniu 31 XII 
ENTITIES  OF  THE  NATIONAL  ECONOMY a  BY  OWNERSHIP  SECTORS  AND  BY                      
SELECTED  GROUPS  OF  ENTITIES 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

O G Ó Ł E M .................................................. 27179 28724 29455 30840 30498 31272 
T O T A L       

sektor publiczny .................................... 332 371 393 505 508 543 
public sector       
sektor prywatny ..................................... 26847 28353 29062 30335 29990 30729 
private sector       

w tym:       
of which:       

Przedsiębiorstwa państwowe ........................ 12 11 9 7 6 5 
State owned enterprises       
Spółki handlowe ............................................ 2796 3009 3258 3417 3545 3704 
Commercial companies       

w tym z udziałem kapitału zagranicznego 644 685 709 730 762 801 
of which foregin capital participation       

Spółki cywilne ................................................ 2247 2253 2172 2213 2252 2295 
Civil laws partnerships       
Spółdzielnie ................................................... 90 88 91 92 94 94 
Co-operatives       

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmioty gospodarki narodowej 
 

 

322 

TABL. 1 (257). PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ a  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI                                    
I  WYBRANYCH  GRUP  PODMIOTÓW  (dok.)     
Stan w dniu 31 XII 
ENTITIES  OF  THE  NATIONAL  ECONOMY a  BY  OWNERSHIP  SECTORS  AND  BY                          
SELECTED  GROUPS  OF  ENTITIES  (cont.) 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fundacje ........................................................ 45 55 63 77 91 106 
Foundations        
Stowarzyszenia i organizacje społeczne ....... 318 356 368 397 440 476 
Associations and social organization       
Osoby fizyczne prowadzące działalność gos-

podarczą .................................................... 20894 21987 22409 23368 22706 23111 
Natural persons conducting economic activity       

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. 

 
 
TABL. 2 (258). PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ a  WEDŁUG  SEKCJI  W  2005  R. 

Stan w dniu 31XII 
ENTITIES  OF  THE  NATIONAL  ECONOMY a  BY  SECTIONS  IN  2005 
As of 31 XII 
A. WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI 
    BY  OWNERSHIP  SECTORS 

Sektor     Sector 
SEKCJE 

Ogółem 
Total publiczny 

public 
prywatny 
private 

SECTIONS 

O G Ó Ł E M .................................... 31272 543 30729 T O T A L 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ...... 133 1 132 Agriculture, hunting and forestry 
Rybactwo ......................................... 68 1 67 Fishing  
Przemysł .......................................... 3534 14 3520 Industry  

górnictwo ..................................... 8 - 8 mining and quarrying 
przetwórstwo przemysłowe ......... 3501 11 3490 manufacturing 
wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, wodę ...... 25 3 22 electricity, gas and water supply 
Budownictwo ................................... 2977 5 2972 Construction  
Handel i naprawy∆ ........................... 8674 2 8672 Trade and repair ∆ 

Hotele i restauracje .......................... 953 3 950 Hotels and restaurants 
Transport, gospodarka magazynowa 

i łączność ..................................... 2811 17 2794 Transport, storage and communication 
Pośrednictwo finansowe .................. 1631 - 1631 Financial intermediation 

Obsługa nieruchomości i firm∆ ........ 6518 221 6297 
Real estate, renting and business 

activities 
Administracja publiczna i obrona na-

rodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne∆ ................ 48 46 2 

Public administration and defence; 
complusory social security 

Edukacja .......................................... 687 204 483 Education  
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  1323 20 1303 Health and social work 
Działalność usługowa komunalna, spo-

łeczna i indywidualna, pozostała ....  1910 9 1901 
Other community, social and per-

sonal service activities 
Organizacje i zespoły eksterytorialne 5 - 5 Extra-territorial organizations and bodies 

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. 
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TABL. 2 (258). PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ a  WEDŁUG  SEKCJI  W  2005  R.  (cd.) 
Stan w dniu 31XII 
ENTITIES  OF  THE  NATIONAL  ECONOMY a  BY  SECTIONS  IN  2005  (cont.) 
As of 31 XII 
B. WEDŁUG  WYBRANYCH  GRUP  PODMIOTÓW 
    BY  SELECTED  GROUPS  OF  UNITS 

Spółki handlowe 
Commercial companies 

SEKCJE 
SECTIONS 

Przedsię-
biorstwa 

państwowe 
State owned 
enterprises 

ogółem 
total 

w tym 
z udziałem 
kapitału za-
granicznego 

of which 
foreign 
capital 

participation 

Spółki 
cywilne 

Civil laws 
partner-

ships 

Spółdziel-
nie 
Co-         

-operatives 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodarczą 

Natural 
persons 

conducting 
economic 

activity 

O G Ó Ł E M .................................................. 5 3704 801 2295 94 23111 
T O T A L       
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .................... - 16 4 2 - 97 
Agriculture, hunting and forestry       
Rybactwo ....................................................... - 11 4 10 - 47 
Fishing        
Przemysł ........................................................ 1 653 156 237 15 2621 
Industry        

górnictwo ................................................... - 6 1 - - 2 
mining and quarrying       
przetwórstwo przemysłowe ....................... 1 623 145 237 15 2619 
manufacturing       
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz,  wodę ......................... - 24 10 - - - 
electricity, gas and water supply       

Budownictwo ................................................. 1 405 47 150 12 2407 
Construction        
Handel i naprawy∆ ......................................... - 1297 314 1011 11 6350 
Trade and repair∆       
Hotele i restauracje ........................................ - 78 23 139 - 733 
Hotels and restaurants       
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 2 370 109 134 2 2297 
Transport, storage and communication       
Pośrednictwo finansowe ................................ - 89 4 37 1 1499 
Financial intermediation       
Obsługa nieruchomości i firm∆ ...................... 1 642 117 423 51 4453 
Real estate, renting and business activities       

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. 
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TABL. 2 (258). PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ a  WEDŁUG  SEKCJI  W  2005  R.  (dok.) 
Stan w dniu 31XII 
ENTITIES  OF  THE  NATIONAL  ECONOMY a  BY  SECTIONS  IN  2005  (cont.) 
As of 31 XII 
B. WEDŁUG  WYBRANYCH  GRUP  PODMIOTÓW  (dok.) 
    BY  SELECTED  GROUPS  OF  UNITS  (cont.) 

Spółki handlowe 
Commercial companies 

SEKCJE 
SECTIONS 

Przedsię-
biorstwa 

państwowe 
State owned 
enterprises 

ogółem 
total 

w tym z 
udziałem 

kapitału za-
granicznego 

of which 
foreign 
capital 

participation 

Spółki 
cywilne 

Civil laws 
partner-

ships 

Spółdziel-
nie 
Co-         

-operatives 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodarczą 

Natural 
persons 

conducting 
economic 

activity 

Edukacja ........................................................ - 26 6 28 - 425 
Education        
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ............ - 43 5 23 1 1237 
Health and social work       
Działalność usługowa komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała ........................... - 74 12 101 1 945 
Other community, social and personal service 

activities       
a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. 

 
 
TABL. 3 (259). SPÓŁKI  HANDLOWE  WEDŁUG  FORM  PRAWNYCH  I  RODZAJU  KAPITAŁU 

Stan w dniu 31 XII 
COMMERCIAL  COMPANIES  BY  LEGAL  STATUS  AND  KIND  OF  CAPITAL 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE      
SPECIFICATION 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

O G Ó Ł E M .................................................. 2796 3009 3258 3417 3545 3704 
T O T A L       

WEDŁUG  FORM  PRAWNYCH     BY  LEGAL  STSTUS 

Akcyjne .......................................................... 141 145 142 149 151 154 
Joint-stock       
Z ograniczoną odpowiedzialnością ............... 2646 2808 2956 3071 3181 3321 
With limited liability       
Jawne ............................................................ 4 48 144 177 193 206 
Unlimited        
Partnerskie .................................................... - 3 9 9 10 11 
Professional partnership       
Komandytowe ................................................ 5 4 6 9 8 10 
Limited        
Komandytowo-akcyjne .................................. - 1 1 2 2 2 
Joint-stock limited       
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TABL. 3 (259). SPÓŁKI  HANDLOWE  WEDŁUG  FORM  PRAWNYCH  I  RODZAJU  KAPITAŁU  (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 
COMMERCIAL  COMPANIES  BY  LEGAL  STATUS  AND  KIND  OF  CAPITAL  (cont.) 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE      
SPECIFICATION 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

WEDŁUG  RODZAJU  KAPITAŁU a     BY  KIND  OF  CAPITAL a 

Skarbu Państwa ............................................ 11 15 18 20 21 20 
State Treasury       
Państwowych osób prawnych ....................... 101 96 90 89 88 89 
State legal persons       
Samorządu terytorialnego ............................. 15 17 17 16 15 13 
Local self-government       
Prywatnego krajowego .................................. 2399 2586 2829 2989 3104 3246 
Private domestic       
Zagranicznego ............................................... 644 685 709 730 762 801 
Foreign        

a Suma pozycji nie równa się ogólnej liczbie spółek, gdyż spółki o mieszanym kapitale mogą występować w kilku pozycjach. 
a The amount of items does not equal the total number of companies, due to the companies with mixed capital may be shown  

in several positions.  
 
 

TABL. 4 (260). OSOBY  FIZYCZNE  PROWADZĄCE  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ a  WEDŁUG                   
WYBRANYCH  SEKCJI   
Stan w dniu 31 XII 
NATURAL  PERSONS  CONDUCTING  ECONOMIC  ACTIVITY a  BY  SELECTED  SECTIONS 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

O G Ó Ł E M .................................................. 20894 21987 22409 23368 22706 23111 
T O T A L       

w tym:    of which:       
Przetwórstwo przemysłowe ........................... 2377 2516 2531 2533 2447 2619 
Manufacturing        
Budownictwo ................................................. 2422 2549 2503 2537 2421 2407 
Construction        
Handel i naprawy ∆ ........................................ 6364 6380 6397 6684 6360 6350 
Trade and repair ∆       
Hotele i restauracje ........................................ 425 672 673 725 715 733 
Hotels and restaurants       
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 2470 2437 2393 2409 2300 2297 
Transport, storage and communication       
Pośrednictwo finansowe ................................ 1257 1354 1416 1464 1456 1499 
Financial intermediation       
Obsługa nieruchomości i firm∆ ...................... 3422 3749 4054 4410 4373 4453 
Real estate, renting and business activities       

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. 

 


