
TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY  

a IN THE REGON REGISTER 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Grand 
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 

public 

prywatny 

private 

przedsię-
biorstwa 
państwo-

we 

state 
owned 
enter-
prises 

spół-
dzielnie 

coopera-
tives 

spółki 

companies 

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działal-
ność gos-
podarczą 

natural 
persons 
conduct-
ing eco-
nomic 
activity 

razem 

total 

w tym 
cywilne 

of which 
civil law 
partner-

ships 

          

O G Ó Ł E M  .....................  2005 29801 648 29153 10 96 3591 1680 23939 
T O T A L 2010 31218 553 30665 1 80 4157 1811 24558 
 2014 33735 532 33188 1 90 5228 2030 25322 
 2015 34407 526 33592 – 90 5601 2046 25557 

Rolnictwo, leśnictwo,  2014 185 1 184 – – 43 2 120 
łowiectwo i rybactwo  2015 183 1 182 – – 43 2 119 

Agriculture, forestry           

and fishing          

Uprawy rolne, chów i hodowla          
zwierząt, łowiectwoΔ  .................  148 – 148 – – 39 1 89 

Crop and animal production,          
huntingΔ         

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna  33 1 32 – – 4 1 28 
Forestry and jogging         

Rybactwo  .......................................  2 – 2 – – – – 2 
Fishing and aquaculture         

Górnictwo i wydobywanie  2014 23 – 23 – – 14 4 9 
Mining and quarrying 2015 23 – 23 – – 14 4 9 

Wydobywanie węgla kamiennego          
i węgla brunatnego (lignitu)  ......  2 – 2 – – 2 – – 

Mining of coal and lignite         

Pozostałe górnictwo i wydobywanie 18 – 18 – – 9 4 9 
Other mining and quarrying         

Działalność usługowa wspomaga-         
jąca wydobywanieΔ  ...................  3 – 3 – – 3 – – 

Mining support service activities         

Przetwórstwo przemysłowe  2014 2209 2 2205 – 15 485 172 1705 
Manufacturing 2015 2242 2 2222 – 15 521 173 1702 

Produkcja artykułów spożywczych 145 – 144 – 2 58 18 85 
Manufacture of food products         

Produkcja napojów  .........................  11 – 11 – – 5 3 6 
Manufacture of beverages         

Produkcja wyrobów tekstylnych  ....  77 – 77 – – 17 8 60 
Manufacture of textiles         

Produkcja odzieży  ..........................  275 – 275 – 2 46 19 226 
Manufacture of wearing apparel         

Produkcja skór i wyrobów skórza-          
nychΔ  .........................................  20 – 20 – – 2 1 18 

Manufacture of leather and related          
products         

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Grand 
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 

public 

prywatny 

private 

przedsię-
biorstwa 
państwo- 

we 

state 
owned 
enter-
prises 

spół-
dzielnie 

coopera-
tives 

spółki 

companies 

osoby 
fizyczne 
prowa- 
dzące 

działal-
ność gos-
podarczą 

natural 
persons 
conduct-
ing eco-
nomic 
activity 

razem 

total 

w tym 
cywilne 

of which 
civil law 
partner-

ships 

          

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)         
Manufacturing (cont.)         

Produkcja wyrobów z drewna,          
korka, słomy i wiklinyΔ  .............  153 – 152 – 1 42 8 110 

Manufacture of products of wood,          
cork, straw and wickerΔ         

Produkcja papieru i wyrobów          
z papieru  ......................................  13 – 13 – – 2 – 11 

Manufacture of paper and paper          
products         

Poligrafia i reprodukcja zapisanych         
nośników informacji  ...................  152 – 152 – – 40 22 111 

Printing and reproduction of rec-         
orded media         

Produkcja chemikaliów i wyrobów          
chemicznych  ...............................  28 – 28 – 1 11 2 16 

Manufacture of chemicals and          
chemical products         

Produkcja wyrobów farmaceutycz-         
nychΔ  ......................................... 2 – 2 – – – – 2 

Manufacture of pharmaceutical          
productsΔ         

Produkcja wyrobów z gumy         
i tworzyw sztucznych  ................ 72 – 70 – – 24 9 47 

Manufacture of rubber and plastic         
products         

Produkcja wyrobów z pozostałych         
mineralnych surowców niemeta-         
licznych  ..................................... 120 – 118 – 1 37 8 82 

Manufacture of other non-metallic         
mineral products         

Produkcja metali  ............................ 10 – 10 – – 2 – 8 
Manufacture of basic metals         

Produkcja wyrobów z metaliΔ  ........  281 2 277 – 2 52 14 227 
Manufacture of metal productsΔ         

Produkcja komputerów, wyrobów          
elektronicznych i optycznych  .... 62 – 62 – – 22 4 40 

Manufacture of computer, elec-          
tronic and optical products         

Produkcja urządzeń elektrycznych  38 – 37 – – 16 5 22 
Manufacture of electrical equipment         

Produkcja maszyn i urządzeńΔ  ....... 57 – 55 – 1 22 3 34 
Manufacture of machinery and          

equipment n.e.c.         
 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Grand 
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 
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public 

prywatny 
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przedsię-
biorstwa 
państwo- 

we 

state 
owned 
enter-
prises 

spół-
dzielnie 

coopera-
tives 

spółki 

companies 

osoby 
fizyczne 
prowa- 
dzące 

działal-
ność gos-
podarczą 

natural 
persons 
conduct-
ing eco-
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activity 

razem 

total 
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cywilne 

of which 
civil law 
partner-

ships 

          

Przetwórstwo przemysłowe (dok.)         
Manufacturing (cont.)         

Produkcja pojazdów samochodo-         
wych, przyczep i naczepΔ  ..........  11 – 11 – 1 8 1 1 

Manufacture of motor vehicles,          
trailers and semi-trailers         

Produkcja pozostałego sprzętu         
transportowego  ..........................  9 – 9 – – 5 1 4 

Manufacture of other transport         
equipment         

Produkcja mebli  .............................  241 – 240 – 3 30 13 208 
Manufacture of furniture         

Pozostała produkcja wyrobów  .......  220 – 217 – – 32 16 188 
Other manufacturing         

Naprawa, konserwacja i instalowa-         
nie maszyn i urządzeń  ...............  245 – 242 – 1 48 18 196 

Repair and installation of machinery          
and equipment         

Wytwarzanie i zaopatrywa- 2014 38 – 38 – – 32 1 6 
nie w energię elektrycz-  2015 51 – 47 – – 41 1 10 
ną, gaz, parę wodną          
i gorącą wodęΔ          

Electricity, gas, steam and           
air conditioning supply          

Dostawa wody; gospodaro-  2014 91 2 89 – – 36 6 55 
wanie ściekami i odpa- 2015 121 3 114 – – 43 6 78 
dami; rekultywacjaΔ          

Water supply; sewerage,           
waste management and           
remediation activities          

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie         
wody  .........................................  2 2 – – – 2 – – 

Water collection, treatment and          
supply         

Odprowadzanie i oczyszczanie          
ścieków  .....................................  8 – 8 – – 2 1 6 

Sewerage         

Gospodarka odpadami; odzysk          
surowcówΔ  ................................  109 1 105 – – 38 5 71 

Waste collection, treatment and          
disposal activities; materials         
recovery         

RekultywacjaΔ  ................................  2 – 1 – – 1 – 1 
Remediation activitiesΔ         

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Grand 
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 

public 

prywatny 
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przedsię-
biorstwa 
państwo- 

we 

state 
owned 
enter-
prises 

spół-
dzielnie 

coopera-
tives 

spółki 

companies 

osoby 
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dzące 

działal-
ność gos-
podarczą 

natural 
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conduct-
ing eco-
nomic 
activity 

razem 

total 

w tym 
cywilne 

of which 
civil law 
partner-

ships 

         

Budownictwo  .................................  2014 3487 2 3484 – 18 538 175 2927 
Construction  2015 3564 2 3542 – 18 570 168 2972 
          

Budowa budynkówΔ  ........................  1144 – 1128 – 17 337 68 790 
Construction of buildings         

Budowa obiektów inżynierii lądowej          
i wodnejΔ  ....................................  282 2 279 – – 50 16 228 

Civil engineering         

Roboty budowlane specjalistyczne  2138 – 2135 – 1 183 84 1954 
Specialised construction activities         

Handel; naprawa pojazdów  2014 8970 1 8965 – 12 1910 771 7043 
samochodowychΔ  2015 8933 1 8891 – 12 1969 775 6946 

Trade; repair of motor           
vehiclesΔ          

Handel hurtowy i detaliczny pojaz-          
dami samochodowymi oraz ich          
naprawaΔ  ....................................  1030 – 1028 – 2 178 94 849 

Wholesale and retail trade and          
repair of motor vehicles and          
motorcycles         

Handel hurtowyΔ  .............................   2389 1 2367 – 5 1038 248 1343 
Wholesale tradeΔ         

Handel detalicznyΔ  ..........................  5514 – 5496 – 5 753 433 4754 
Retail tradeΔ         

Transport i gospodarka  2014 2537 5 2531 – 1 183 62 2351 
magazynowa  2015 2549 5 2527 – 1 205 61 2340 

Transportation and storage          

Transport lądowy i rurociągowyΔ ....  2309 4 2298 – 1 129 38 2178 
Land and pipeline transportΔ         

Transport wodny  .............................  1 – 1 – – – – 1 
Water transport         

Transport lotniczy  ...........................  3 – 3 – – – – 3 
Air transport         

Magazynowanie i działalność wspo-         
magająca transport  .....................  177 1 167 – – 72 22 103 

Warehousing and support activities          
for transportation         

Działalność pocztowa i kurierska  ....  59 – 58 – – 4 1 55 
Postal and courier activities         

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Grand 
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 

public 

prywatny 
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przedsię-
biorstwa 
państwo- 

we 

state 
owned 
enter-
prises 

spół-
dzielnie 

coopera-
tives 

spółki 

companies 
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fizyczne 
prowa- 
dzące 

działal-
ność gos-
podarczą 

natural 
persons 
conduct-
ing eco-
nomic 
activity 

razem 

total 

w tym 
cywilne 

of which 
civil law 
partner-

ships 

          

Zakwaterowanie i gastro- 2014 670 13 657 – 1 210 122 446 
nomiaΔ  2015 697 13 677 – 1 226 129 457 

Accommodation and cater-          
ingΔ          

Zakwaterowanie  ..............................  112 13 99 – – 36 7 63 
Accommodation         
GastronomiaΔ  ..................................  585 – 578 – 1 190 122 394 
CateringΔ         

Informacja i komunikacja  2014 1090 1 1089 – 2 281 58 804 
Information and commu- 2015 1232 1 1210 – 2 308 57 920 

nication          
Działalność wydawnicza  .................  106 – 105 – 1 48 8 57 
Publishing activities         
Produkcja filmów, programów tele-         

wizyjnych i nagrańΔ  ...................  92 – 92 – 1 9 2 82 
Motion, sound and music publishing          

activitiesΔ          
Nadawanie programów ogólnodos-         

tępnych i abonamentowych  ........  12 1 11 – – 11 – – 
Programming and broadcasting          

activities         
Telekomunikacja  .............................  73 – 69 – – 18 2 55 
Telecommunications         
Działalność związana z oprogramo-          

waniem i doradztwo w zakresie         
informatykiΔ  ...............................  771 – 761 – – 139 35 631 

Computer programming and consul-         
tancy activitiesΔ         

Działalność usługowa w zakresie          
informacji  ...................................  178 – 172 – – 83 10 95 

Information service activities         

Działalność finansowa  2014 1263 1 1262 – 1 137 29 1059 
i ubezpieczeniowa  2015 1242 1 1229 – 1 148 31 1026 

Financial and insurance           
activities          

Finansowa działalność usługowaΔ  ..  273 1 267 – 1 90 8 115 
Financial service activitiesΔ         
Ubezpieczenia, reasekuracja i fun-         

dusze emerytalne Δ  .....................  3 – 3 – – – – 3 
Insurance, reinsurance and pension         

fundingΔ         
Działalność wspomagająca usługi          

finansowe oraz ubezpieczenia         

i fundusze emerytalne  ................  966 – 959 – – 58 23 908 
Activities auxiliary to financial ser-         

vices and insurance activities         
 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-
łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 

Grand 
total 
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podarczą 
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cywilne 

of which 
civil law 
partner-

ships 

         

Obsługa rynku nierucho- 2014 1309 128 1180 – 25 200 74 353 
mościΔ 2015 1388 128 1247 – 24 224 77 396 

Real estate activities          

Działalność profesjonalna,  2014 3795 7 3788 1 3 541 251 3241 
naukowa i techniczna  2015 3932 6 3888 – 3 630 256 3288 

Professional, scientific and           
technical activities          

Działalność prawnicza, rachunkowo-         
-księgowa i doradztwo podatkowe 1082 – 1078 – – 172 89 909 

Legal and accounting activities         

Działalność firm centralnych;          
doradztwo w zarządzaniuΔ  .........  468 1 450 – – 153 26 313 

Activities of head offices; manage-         
ment consultancy activities         

Działalność w zakresie architektury         
i inżynierii; badania i analizy          
techniczne  ..................................  917 3 907 – 3 129 51 780 

Architectural and engineering          
activities; technical testing and          
analysis         

Badania naukowe i prace rozwojowe 27 1 20 – – 16 – 11 
Scientific research and development         

Reklama, badanie rynku i opinii          
publicznej  ...................................  404 – 404 – – 94 54 310 

Advertising and market research         

Pozostała działalność profesjonalna,          
naukowa i techniczna  .................  973 – 969 – – 55 25 916 

Other professional, scientific and          
technical activities         

Działalność weterynaryjna  ..............  61 1 60 – – 11 11 49 
Veterinary activities         

Administrowanie i działal-  2014 774 – 773 – 5 151 64 618 
ność wspierającaΔ  2015 793 – 776 – 6 166 62 621 

Administrative and support           
service activities         

Wynajem i dzierżawa  ......................  109 – 107 – 3 30 12 76 
Rental and leasing activities         

Działalność związana z zatrudnie-         
niem  ...........................................  30 – 26 – – 15 2 15 

Employment activities         

Działalność związana z turystykąΔ  ..  115 – 113 – 1 42 17 72 
Tourism activitiesΔ         

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
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of which 
civil law 
partner-

ships 

         

Administrowanie i działalność          
wspierająca (dok.)         

Administrative and support service          
activities (cont.)         

Działalność detektywistyczna          
i ochroniarska  .............................. 68 – 66 – 1 26 9 41 

Security and investigation activities         

Utrzymanie porządku w budynkach          
i zagospodarowanie zieleniΔ  ....... 268 – 266 – 1 26 14 241 

Services to buildings and landscape          
activities         

Administracyjna obsługa biura;          
wspomaganie działalności gos-         
podarczejΔ  ................................... 203 – 198 – – 27 8 176 

Office administrative and business          
supportΔ          

Administracja publiczna  2014 78 77 1 – – – – – 
i obrona narodowa;  2015 78 77 1 – – – – – 
obowiązkowe zabezpie-          
czenia społeczne           

Public administration and           
defence; compulsory           
social security          

Edukacja  ......................................... 2014 1213 241 972 – 1 72 36 575 
Education 2015 1214 234 975 – 1 77 38 584 
          

Opieka zdrowotna i pomoc 2014 2853 34 2819 – 3 264 120 2553 
społeczna  2015 2951 35 2904 – 3 279 120 2635 

Human health and social           
work activities          

Opieka zdrowotna  ............................ 2880 14 2855 – 3 270 113 2595 
Human health activities         

Pomoc społeczna z zakwaterowa-         
niem  ............................................ 16 11 5 – – 1 – 3 

Residential care activities         

Pomoc społeczna bez zakwatero-         
wania  ........................................... 55 10 44 – – 8 7 37 

Social work activities without accom-         
modation         

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 

 



TABL. 56. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa W REJESTRZE REGON (dok.) 

Stan w dniu 31 XII 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY 
a IN THE REGON REGISTER (cont.) 

As of 31 Dec 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 
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of which 
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partner-

ships 

         

Działalność związana z kul-  2014 563 16 547 – – 51 26 269 
turą, rozrywką i rekre- 2015 579 16 561 – – 58 29 269 
acją           

Arts, entertainment and           
recreation          

Działalność twórcza związana z kul-         
turą i rozrywką  ............................ 136 9 127 – – 8 4 119 

Creative, arts and entertainment          
activities         

Działalność bibliotek, archiwów,          
muzeów oraz pozostała działal-         
ność związana z kulturą  .............. 17 5 12 – – 4 1 8 

Libraries, archives, museums          
and other cultural activities         

Działalność związana z grami loso-          
wymi i zakładami wzajemnymi  .. 15 – 15 – – 5 4 10 

Gambling and betting activities         

Działalność sportowa, rozrywkowa          
i rekreacyjna  ................................ 411 2 407 – – 41 20 132 

Sports activities and amusement          
and recreation activities         

Pozostała działalność usłu- 2014 2581 1 2579 – 3 80 57 1188 
gowa  2015 2571 1 2567 – 3 79 57 1185 

Other service activities          

Działalność organizacji członkows-         
kich  ............................................. 1305 – 1304 – 2 – – – 

Activities of membership organisa-         
tions         

Naprawa i konserwacja komputerów          
i artykułów użytku osobistego          
i domowego  ................................ 280 – 279 – – 21 15 259 

Repair of computers and personal          
and household goods         

Pozostała indywidualna działalność          
usługowa  ..................................... 986 1 984 – 1 58 42 926 

Other personal service activities         

Organizacje i zespoły eks- 2014 2 – 2 – – – – – 
terytorialne  2015 2 – 2 – – – – – 

Activities of extraterritorial           
organisations and          
bodies          

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2014 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i dzia-

łów – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2014 in division by ownership sector as well as by sections and divisions 
without entities for which the information on the form of ownership and type of predominant activity does not occur in the REGON register. 


