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UWAGI OGÓLNE 
 

Niniejsza publikacja prezentuje podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w krajowym rejestrze urzę-

dowym podmiotów gospodarki narodowej REGON (bez rolników indywidualnych), zlokalizowane na terenie 

województwa podlaskiego, według stanu w końcu grudnia 2007 r. W celu zilustrowania zmian w liczbie pod-

miotów niektóre dane przedstawiono na tle lat poprzednich.  

Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie- 

mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Zamieszczone dane nie obejmują jednostek lokalnych, czyli nie zostały ujęte części składowe prezento- 

wanych podmiotów (zakłady, oddziały, filie itp.). 

Publikacja prezentuje podmioty gospodarki narodowej według: 

♦ sektorów własności, 

♦ sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

♦ form organizacyjno-prawnych, 

♦ rodzaju kapitału (dotyczy danych o liczbie spółek handlowych), 

♦ liczby pracujących, 

♦ podregionów, 

♦ powiatów i gmin. 

Przyjęto podział podmiotów na sektor publiczny i prywatny. Jako główne formy własności wyróżniono: 

♦ własność państwową: 

Skarbu Państwa     

państwowych osób prawnych   

♦ własność jednostek samorządu terytorialnego 

♦ własność prywatną krajową 

♦ własność zagraniczną 
 

W obu sektorach występuje ponadto forma własności mieszana. O zaliczeniu do danego sektora zadecydowa-

ła przewaga sumy mienia sektora publicznego lub prywatnego. W przypadku braku przewagi sektorowej w kapi-

tale podmiotu zaliczano go do sektora prywatnego. 

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, wyszczególniono następujące rodzaje podmiotów:  

♦ małe      –   do 9 osób, 

♦ średnie  –   10-49 osób,  

♦ duże      –   50 osób i więcej. 

Dane prezentowane dla województwa, podregionów, powiatów i gmin odpowiadają poziomom: 2, 3, 4 i 5 

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), opracowanej na podstawie Nomencla-

ture of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. NTS wprowadzona zo-

stała rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685) z późniejszymi zmianami. 

Podregiony (poziom 3) grupują jednostki szczebla powiatowego. 

sektor publiczny 

   sektor prywatny 
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W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w publikacji zastosowano skróty; 
skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem „Δ”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych 
nazw podaje się poniżej: 

 
 

skrót pełna nazwa 
  

sekcje  
  
Handel i naprawy Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
 samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 
 osobistego i domowego 
  
Obsługa nieruchomości i firm Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane 
 z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  
Administracja publiczna i obrona narodowa; Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz- 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  kowe ubezpieczenia społeczne i powszechne  
i zdrowotne ubezpieczenie zdrowotne 
  

działy  
  
Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 
  
Leśnictwo Leśnictwo, włączając działalność usługową 
  
Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór 
 wyprawionych 
  
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz  Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka 
ze słomy i wikliny (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy  
 i materiałów używanych do wyplatania 
  
Produkcja masy włóknistej oraz papieru Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów 
 z papieru 
  
Produkcja koksu i produktów rafinacji Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy 
ropy naftowej naftowej i paliw jądrowych 
  
Produkcja wyrobów z metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych,  
 z wyłączeniem maszyn i urządzeń 
  
Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasy- 
 fikowana 
  
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie 
 indziej niesklasyfikowana 
  
Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie 
 indziej niesklasyfikowana 
  
Sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych  Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
 samochodowych 
  
Handel hurtowy i komisowy Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu 
 pojazdami samochodowymi i motocyklami 
  
Handel detaliczny, naprawa artykułów użytku  Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów 
osobistego i domowego samochodowych, motocykli; naprawa artykułów  
 użytku osobistego i domowego 
  
Działalność organizacji członkowskich Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej 
 niesklasyfikowana 




