
TABL. 59. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa NOWO ZAREJESTROWANE  

I WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY  

a NEWLY RECORDED AND SIGNED OFF  

FROM THE REGON REGISTER 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Podmioty nowo zarejestrowane 

Entities of the national economy 
newly recorded 

Podmioty wyrejestrowane 

Entities of the national economy 
signed off 

ogółem 

total 

w tym  
osoby fizyczne 

prowadzące 
działalność  

gospodarczą 

of which 
natural persons 

conducting  
economic  
activity 

ogółem 

total 

w tym  
osoby fizyczne 

prowadzące 
działalność  

gospodarczą 

of which 
natural persons 

conducting  
economic  
activity 

      

O G Ó Ł E M  .................................................. 2010 3595 3178 2230 2048 
T O T A L 2014 3127 2602 2315 2154 
 2015 3097b 2485 2367 2162 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ..............  5 4 4 3 
Agriculture, forestry and fishing     

Górnictwo i wydobywanie  ..........................................  2 2 3 2 
Mining and quarrying     

Przetwórstwo przemysłowe  ........................................  152 121 130 122 
Manufacturing     

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,     
gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  .............................  18 5 1 – 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply     

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;     
rekultywacjaΔ  .........................................................  37 29 6 5 

Water supply; sewerage, waste management and     
remediation activities     

Budownictwo  ..............................................................  405 358 327 309 
Construction      

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ............  752 633 746 697 
Trade; repair of motor vehiclesΔ     

Transport i gospodarka magazynowa  ..........................  202 181 180 178 
Transportation and storage     

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  ..................................  89 66 60 56 
Accommodation and cateringΔ     

Informacja i komunikacja  ...........................................  209 171 58 52 
Information and communication     

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..................  100 79 118 111 
Financial and insurance activities     

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...................................  82 48 28 28 
Real estate activities     

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .......  363 298 219 213 
Professional, scientific and technical activities     

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ...............  109 87 88 82 
Administrative and support service activities     

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-     
kowe zabezpieczenia społeczne  .............................  5 – 7 – 

Public administration and defence; compulsory social     
security     

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. b W podziale według sekcji PKD – bez podmiotów, dla któ-

rych informacja o rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture. b In division by sections PKD without entities for which the information 
on the type of predominant activity does not occur in the REGON register. 



TABL. 59. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJa NOWO ZAREJESTROWANE  

I WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON (dok.) 

ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY  

a NEWLY RECORDED AND SIGNED OFF  

FROM THE REGON REGISTER (cont.) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 
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Entities of the national economy 
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Podmioty wyrejestrowane 

Entities of the national economy 
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ogółem 
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w tym  
osoby fizyczne 
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działalność  

gospodarczą 

of which 
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conducting  
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ogółem 

total 

w tym  
osoby fizyczne 

prowadzące 
działalność  

gospodarczą 

of which 
natural persons 

conducting  
economic  
activity 

      

Edukacja  .....................................................................  112 65 116 62 
Education     

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  .........................  204 182 98 90 
Human health and social work activities     

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  55 38 42 41 
Arts, entertainment and recreation     

Pozostała działalność usługowa  ..................................  134 118 136 111 
Other service activities     

Organizacje i zespoły eksterytorialne ..........................  – – – – 
Activities of extraterritorial organisations and bodies     

 
a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 

a Excluding persons tending private farms in agriculture. 


