
Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

O g ó ł e m   
T o t a l  

2010 31218 553 30665 80 4157 1811 24558 
2015 34407 526 33592 90 5601 2046 25557 
2019 36072 516 34993 55 6641 2147 26123 
2020 37453 520 36171 55 7155 2160 26926 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo  2019 217 3 209 – 50 2 146 

Agriculture, forestry  
and fishing 

2020 227 2 220 – 49 2 157 

Uprawy rolne, chów i hodowla  
zwierząt, łowiectwoΔ  

Crop and animal production, huntingΔ 199 1 193 – 43 1 136 

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna  
Forestry and jogging 24 1 23 – 5 1 18 

Rybactwo  
Fishing and aquaculture 4 – 4 – 1 – 3 

Górnictwo i wydobywanie  
Mining and quarrying 

2019 19 – 19 – 13 4 6 
2020 19 – 19 – 13 4 6 

Wydobywanie węgla kamiennego  
i węgla brunatnego (lignitu)  

Mining of coal and lignite 2 – 2 – 2 – – 

Pozostałe górnictwo i wydobywanie  
Other mining and quarrying 13 – 13 – 7 4 6 

Działalność usługowa wspomagająca  
górnictwoΔ  

Mining support service activities 4 – 4 – 4 – – 

Przetwórstwo przemysłowe  
Manufacturing 

2019 2211 3 2181 10 561 184 1640 
2020 2208 2 2178 10 591 180 1607 

Produkcja artykułów spożywczych  
Manufacture of food products 158 – 156 1 68 21 89 

Produkcja napojów  
Manufacture of beverages 17 – 16 – 9 4 8 

Produkcja wyrobów tekstylnych  
Manufacture of textiles 67 – 67 – 17 8 50 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Przetwórstwo przemysłowe (cd.)  
Manufacturing (cont.) 

       

Produkcja odzieży  
Manufacture of wearing apparel 203 – 203 1 40 19 162 

Produkcja skór i wyrobów skórzanychΔ  
Manufacture of leather and related 

products 17 – 17 – 1 1 16 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, 
słomy i wiklinyΔ  

Manufacture of products of wood, 
cork, straw and wickerΔ 133 – 131 1 35 8 97 

Produkcja papieru i wyrobów  
z papieru  

Manufacture of paper and paper  
products 14 – 13 – 5 – 9 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych  
nośników informacji  

Printing and reproduction of recorded 
media 131 – 130 – 40 21 91 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych  

Manufacture of chemicals and  
chemical products 30 – 29 1 16 2 13 

Produkcja wyrobów  
farmaceutycznychΔ  

Manufacture of pharmaceutical  
productsΔ 1 – 1 – 1 – – 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych  

Manufacture of rubber and plastic 
products 71 1 68 – 26 8 45 

Produkcja wyrobów z pozostałych  
mineralnych surowców  
niemetalicznych  

Manufacture of other non-metallic 
mineral products 101 – 101 – 33 6 68 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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.  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Przetwórstwo przemysłowe (dok.)  
Manufacturing (cont.) 

       

Produkcja metali  
Manufacture of basic metals 9 – 9 – 3 – 6 

Produkcja wyrobów z metaliΔ  
Manufacture of metal productsΔ  319 1 315 2 70 15 247 

Produkcja komputerów, wyrobów  
elektronicznych i optycznych  

Manufacture of computer, electronic 
and optical products 68 – 63 – 33 6 35 

Produkcja urządzeń elektrycznych  
Manufacture of electrical equipment 44 – 42 – 22 4 22 

Produkcja maszyn i urządzeńΔ  
Manufacture of machinery and  

equipment n.e.c. 59 – 57 – 32 4 27 

Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczepΔ  

Manufacture of motor vehicles,  
trailers and semi-trailers 10 – 10 1 6 1 3 

Produkcja pozostałego sprzętu  
transportowego  

Manufacture of other transport  
equipment 15 – 13 – 9 1 6 

Produkcja mebli  
Manufacture of furniture 260 – 259 2 38 14 220 

Pozostała produkcja wyrobów  
Other manufacturing 228 – 226 – 43 19 185 

Naprawa, konserwacja i instalowanie  
maszyn i urządzeń  

Repair and installation of machinery 
and equipment 253 – 252 1 44 18 208 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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.  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodęΔ  2019 93 1 86 – 84 1 9 

Electricity, gas, steam and air  
conditioning supply 

2020 83 1 78 – 70 1 13 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami;  
rekultywacjaΔ  2019 105 3 98 – 55 7 50 

Water supply; sewerage, waste 
management and  
remediation activities 

2020 98 3 89 – 53 7 45 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody  

Water collection, treatment and  
supply 4 2 1 – 3 – 1 

Odprowadzanie i oczyszczanie  
ścieków  

Sewerage 13 – 13 – 4 2 9 

Gospodarka odpadami; odzysk 
surowcówΔ  

Waste collection, treatment and  
disposal activities; materials  
recovery 75 1 69 – 41 5 34 

RekultywacjaΔ  
Remediation activitiesΔ 6 – 6 – 5 – 1 

Budownictwo  
Construction  

2019 4079 1 4017 6 763 173 3305 
2020 4400 1 4301 6 869 179 3520 

Budowa budynkówΔ  
Construction of buildings 1351 – 1281 6 544 78 800 

Budowa obiektów inżynierii lądowej  
i wodnejΔ  

Civil engineering 283 1 281 – 70 16 209 

Roboty budowlane specjalistyczne  
Specialised construction activities 2766 – 2739 – 255 85 2511 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Handel; naprawa pojazdów  
samochodowychΔ  2019 7718 – 7631 7 1977 812 5726 

Trade; repair of motor vehiclesΔ 2020 7842 – 7734 7 2039 815 5788 

Handel hurtowy i detaliczny  
pojazdami samochodowymi oraz 
ich naprawaΔ  

Wholesale and retail trade and repair 
of motor vehicles and motorcycles 1074 – 1062 2 217 96 854 

Handel hurtowyΔ  
Wholesale tradeΔ  2061 – 2021 2 920 234 1135 

Handel detalicznyΔ  
Retail tradeΔ 4707 – 4651 3 902 485 3799 

Transport i gospodarka  
magazynowa 2019 2516 6 2475 – 321 62 2192 

Transportation and storage 2020 2615 6 2551 – 398 63 2214 

Transport lądowy i rurociągowyΔ  
Land and pipeline transportΔ 2283 5 2237 – 287 42 1995 

Transport wodny  
Water transport 1 – 1 – – – 1 

Transport lotniczy  
Air transport 7 – 7 – – – 7 

Magazynowanie i działalność  
wspomagająca transport  

Warehousing and support activities  
for transportation 250 1 235 – 104 20 144 

Działalność pocztowa i kurierska  
Postal and courier activities 74 – 71 – 7 1 67 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  
Accommodation and cateringΔ 

2019 789 12 759 – 279 145 498 
2020 802 13 764 – 290 147 499 

Zakwaterowanie  
Accommodation 149 13 133 – 47 7 89 

GastronomiaΔ  
CateringΔ 653 – 631 – 243 140 410 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Informacja i komunikacja  
Information and  

communication 

2019 1986 5 1941 1 425 59 1558 
2020 2206 5 2145 1 512 61 1691 

Działalność wydawnicza  
Publishing activities 98 – 94 – 40 9 58 

Produkcja filmów, programów  
telewizyjnych i nagrańΔ  

Motion, sound and music publishing  
activitiesΔ 131 – 130 1 16 2 114 

Nadawanie programów  
ogólnodostępnych  
i abonamentowych  

Programming and broadcasting  
activities 6 1 5 – 5 – – 

Telekomunikacja  
Telecommunications 75 – 69 – 26 2 49 

Działalność związana  
z oprogramowaniem i doradztwo  
w zakresie informatykiΔ  

Computer programming and  
consultancy activitiesΔ 1670 2 1638 – 313 35 1356 

Działalność usługowa w zakresie  
informacji  

Information service activities 226 2 209 – 112 13 114 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  2019 1153 2 1134 1 173 35 912 

Financial and insurance  
activities 

2020 1147 2 1126 1 177 34 903 

Finansowa działalność usługowaΔ  
Financial service activitiesΔ 255 2 246 1 99 9 89 

Ubezpieczenia, reasekuracja  
i fundusze emerytalne Δ  

Insurance, reinsurance and pension  
fundingΔ 5 – 5 – – – 5 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa (dok.) 

Financial and insurance activities 
(cont.) 

       

Działalność wspomagająca usługi  
finansowe oraz ubezpieczenia  
i fundusze emerytalne  

Activities auxiliary to financial  
services and insurance activities 887 – 875 – 78 25 809 

Obsługa rynku nieruchomościΔ 2019 1644 127 1489 13 322 82 474 
Real estate activities 2020 1715 128 1549 13 342 82 497 

Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna 2019 4396 6 4343 2 781 259 3604 

Professional, scientific and  
technical activities 

2020 4603 7 4526 2 858 262 3732 

Działalność prawnicza, rachunkowo- 
-księgowa i doradztwo podatkowe  

Legal and accounting activities 1312 1 1298 – 228 92 1082 

Działalność firm centralnych;  
doradztwo w zarządzaniuΔ  

Activities of head offices;  
management consultancy  
activities 627 1 597 – 229 26 396 

Działalność w zakresie architektury  
i inżynierii; badania i analizy  
techniczne  

Architectural and engineering  
activities; technical testing and 
analysis 1043 3 1030 1 147 52 891 

Badania naukowe i prace rozwojowe  
Scientific research and development 59 2 49 – 51 – 8 

Reklama, badanie rynku i opinii  
publicznej  

Advertising and market research 492 – 487 1 116 53 374 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna (dok.) 

Professional, scientific and technical  
activities (cont.) 

       

Pozostała działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  

Other professional, scientific and 
technical activities 1001 – 996 – 75 28 924 

Działalność weterynaryjna  
Veterinary activities 69 – 69 – 12 11 57 

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ 2019 944 1 917 7 246 75 689 

Administrative and support  
service activities 

2020 992 1 958 7 270 75 713 

Wynajem i dzierżawa  
Rental and leasing activities 165 1 156 2 60 15 103 

Działalność związana z zatrudnieniem  
Employment activities 90 – 78 1 63 5 25 

Działalność związana z turystykąΔ  
Tourism activitiesΔ 101 – 99 1 32 18 68 

Działalność detektywistyczna  
i ochroniarska  

Security and investigation activities 72 – 70 1 29 10 42 

Utrzymanie porządku w budynkach  
i zagospodarowanie zieleniΔ  

Services to buildings and landscape  
activities 282 – 278 1 39 16 242 

Administracyjna obsługa biura;  
wspomaganie działalności  
gospodarczejΔ  

Office administrative and business 
supportΔ 282 – 277 1 47 11 233 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (cd.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa;  
obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne  2019 80 78 1 – – – – 

Public administration and  
defence; compulsory social  
security 

2020 77 75 1 – – – – 

Edukacja  
Education 

2019 1292 211 1070 2 100 41 654 
2020 1343 217 1110 2 111 46 707 

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna 2019 3393 37 3332 2 327 114 3024 

Human health and social work  
activities 

2020 3519 37 3454 2 335 110 3142 

Opieka zdrowotna  
Human health activities 3432 15 3391 2 318 102 3098 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem  
Residential care activities 17 9 8 – 3 – 4 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania  
Social work activities without  

accommodation 70 13 55 – 14 8 40 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  2019 634 16 614 1 65 32 320 

Arts, entertainment and  
recreation 

2020 647 16 625 1 67 31 331 

Działalność twórcza związana  
z kulturą i rozrywką  

Creative, arts and entertainment  
activities 175 8 166 1 9 4 156 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 
  



Tablica 62. Podmioty gospodarki narodowej 
a w rejestrze REGON (dok.) 

Stan w dniu 31 grudnia 
Table 62. Entities of the national economy  

a in the REGON register (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Sektor    Sector Z ogółem    Of grand total 

publiczny 
public 

prywatny 
private 

spółdzielnie 
cooperatives 

spółki 
companies 

osoby  
fizyczne  

prowadzące  
działalność 

gospo- 
darczą 
natural  
persons  

conducting 
economic 

activity 

razem 
total 

w tym 
cywilne 
of which  
civil law  
partner- 

ships 

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją (dok.) 

Arts, entertainment and  
recreation (cont.) 

       

Działalność bibliotek, archiwów,  
muzeów oraz pozostała  
działalność związana z kulturą  

Libraries, archives, museums and 
other cultural activities 16 6 10 – 4 1 6 

Działalność związana z grami  
losowymi i zakładami wzajemnymi  

Gambling and betting activities 12 – 12 – 4 3 8 

Działalność sportowa, rozrywkowa  
i rekreacyjna  

Sports activities and amusement and  
recreation activities 444 2 437 – 50 23 161 

Pozostała działalność  
usługowa  

Other service activities 

2019 2645 3 2614 3 98 60 1315 
2020 2691 3 2657 3 110 61 1359 

Działalność organizacji członkowskich  
Activities of membership organisations 1219 1 1194 1 1 – – 

Naprawa i konserwacja komputerów  
i artykułów użytku osobistego  
i domowego  

Repair of computers and personal and 
household goods 254 – 252 – 26 13 228 

Pozostała indywidualna działalność  
usługowa  

Other personal service activities 1218 2 1211 2 83 48 1131 

Organizacje i zespoły  
eksterytorialne  2019 3 – 3 – – – – 

Activities of extraterritorial  
organisations and bodies 

2020 5 – 5 – – – – 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; od 2015 r. w podziale według sektorów własności oraz sekcji i działów – bez pod-
miotów, dla których informacja o formie własności i rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture; since 2015 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. 



Tablica 63. Spółki handlowe według form organizacyjno-prawnych  
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 63. Commercial companies by organizational-legal forms  
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Spółki kapitałowe 
Companies 

Spółki osobowe 
Partnerships 

razem 
total 

akcyjne 
joint- 
-stock 

z ogra- 
niczoną  
odpo- 

wiedzial-
nością 
with  

limited  
liability 

razem 
total 

part- 
nerskie 
profes- 
sional 

jawne 
unlimited 

koman- 
dytowe 
limited 

koman- 
dytowo- 
-akcyjne 
limited  
joint- 
-stock 

Ogółem  
Total 

2010 2341 1777 53 1724 564 47 469 48 – 
2015 3550 2749 65 2684 801 60 529 182 30 
2019 a 4489 3508 66 3442 981 73 516 369 23 
2020 

a 4990 3945 64 3881 1045 74 539 412 20 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo  2019 47 27 – 27 20 – 1 19 – 

Agriculture, forestry and fishing 2020 46 25 – 25 21 – 1 20 – 

Górnictwo i wydobywanie 
Mining and quarrying 

2019 9 8 – 8 1 – – 1 – 
2020 9 8 – 8 1 – – 1 – 

Przetwórstwo przemysłowe  
Manufacturing 

2019 377 306 17 289 71 – 46 22 3 
2020 411 345 15 330 66 – 43 20 3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodęΔ  2019 83 81 1 80 2 – – 2 – 

Electricity, gas, steam and air  
conditioning supply 

2020 69 67 – 67 2 – – 2 – 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami;  
rekultywacjaΔ 2019 48 41 – 41 7 – 1 6 – 

Water supply; sewerage, waste  
management and  
remediation activities 

2020 46 39 – 39 7 – 1 6 – 

Budownictwo  
Construction  

2019 590 447 7 440 143 – 49 91 3 
2020 690 519 7 512 171 – 56 113 2 

Handel; naprawa pojazdów  
samochodowychΔ  2019 1165 882 18 864 283 – 197 84 2 

Trade; repair of motor vehiclesΔ 2020 1224 929 17 912 295 – 204 89 2 

Transport i gospodarka  
magazynowa  2019 259 211 1 210 48 – 24 24 – 

Transportation and storage 2020 335 281 1 280 54 – 25 29 – 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  
Accommodation and cateringΔ 

2019 134 90 1 89 44 – 33 11 – 
2020 143 101 1 100 42 – 29 12 1 

Informacja i komunikacja  
Information and communication 

2019 366 337 7 330 29 – 19 9 1 
2020 451 419 9 410 32 – 20 11 1 

a W podziale według sekcji – bez podmiotów, dla których informacja o rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a In division by sections without entities for which the information on the form of type of predominant activity does not occur in the REGON 
register. 
  



Tablica 63. Spółki handlowe według form organizacyjno-prawnych (dok.) 
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 63. Commercial companies by organizational-legal forms (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogółem 
Grand  
total 

Spółki kapitałowe 
Companies 

Spółki osobowe 
Partnerships 

razem 
total 

akcyjne 
joint- 
-stock 

z ogra- 
niczoną  
odpo- 

wiedzial-
nością 
with  

limited  
liability 

razem 
total 

part- 
nerskie 
profes- 
sional 

jawne 
unlimited 

koman- 
dytowe 
limited 

koman- 
dytowo- 
-akcyjne 
limited  
joint- 
-stock 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  2019 138 116 3 113 22 – 7 8 7 

Financial and insurance  
activities 

2020 143 121 3 118 22 – 6 9 7 

Obsługa rynku nieruchomościΔ 
Real estate activities 

2019 237 160 5 155 77 – 41 32 4 
2020 257 176 5 171 81 – 49 29 3 

Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  2019 522 451 3 448 71 12 27 29 3 

Professional, scientific and  
technical activities 

2020 596 520 3 517 76 13 29 33 1 

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ  2019 170 148 – 148 22 – 9 13 – 

Administrative and support  
service activities 

2020 194 167 – 167 27 – 9 18 – 

Edukacja  
Education 

2019 59 55 1 54 4 – 1 3 – 
2020 65 62 1 61 3 – 1 2 – 

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  2019 213 86 – 86 127 61 55 11 – 

Human health and social work  
activities 

2020 225 94 – 94 131 61 57 13 – 

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją 2019 33 29 2 27 4 – 3 1 – 

Arts, entertainment and  
recreation 

2020 36 32 2 30 4 – 3 1 – 

Pozostała działalność usługowa  
Other service activities 

2019 38 32 – 32 6 – 3 3 – 
2020 49 39 – 39 10 – 6 4 – 

 



Tablica 64.  Spółki handlowe według rodzaju kapitału  
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 64. Commercial companies by type of capital 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogó- 
łema 

Grand  
total 

a 

Skarbu  
Państwa 

State Treasury  
capital 

Państwowych  
osób prawnych 

State legal  
persons capital 

Samorządu  
terytorialnego 
Government  

capital 

Prywatnego  
krajowego 

Private  
domestic capital 

Zagranicznego 
Foreign capital 

razem 
total 

w tym 
jedno- 
osobo- 

we 
of  

which 
sole- 

-share-
holder 
com- 

panies 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

Ogółem  
Total 

2010 2341 23 9 7 1 10 6 2189 1950 285 135 
2015 3550 17 3 10 3 13 8 3043 2668 452 262 
2019 

b 4489 12 1 25 13 14 10 3559 3129 654 472 
2020 

b 4990 11 1 24 12 12 9 3848 3385 721 525 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo  2019 47 – – 1 1 1 1 38 23 4 2 

Agriculture, forestry and  
fishing 

2020 46 – – 1 1 – – 39 23 3 1 

Górnictwo i wydobywanie 
Mining and quarrying 

2019 9 – – – – – – 8 7 1 1 
2020 9 – – – – – – 8 7 1 1 

Przetwórstwo przemysłowe  
Manufacturing 

2019 377 4 – 6 2 1 – 323 264 45 25 
2020 411 4 – 5 1 1 – 352 293 50 30 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą 
wodęΔ  2019 83 – – 1 – 1 – 70 66 8 6 

Electricity, gas, steam and air  
conditioning supply 

2020 69 – – 1 – 1 – 64 59 2 – 

Dostawa wody;  
gospodarowanie ściekami  
i odpadami; rekultywacjaΔ  2019 48 1 – – – 3 3 41 34 3 – 

Water supply; sewerage, 
waste management and  
remediation activities 

2020 46 1 – – – 3 3 37 30 3 – 

Budownictwo  
Construction  

2019 590 1 – 2 – 1 – 473 412 81 58 
2020 690 1 – 2 – 1 – 524 452 96 70 

Handel; naprawa pojazdów  
samochodowychΔ  2019 1165 3 – – – – – 863 747 290 217 

Trade; repair of motor  
vehiclesΔ 

2020 1224 2 – – – – – 894 777 300 224 

a Danych z rubryk „razem” dotyczących spółek według rodzaju kapitału nie można sumować na pozycję „ogółem”, ponieważ dane te ujmują 
spółki według występowania w nich każdego rodzaju kapitału, a nie kapitału przeważającego. b W podziale według sekcji – bez podmiotów, dla 
których informacja o rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Data from columns ”total” concerning companies by type of capital cannot be added up in the column ”grand total”, because the data include 
companies by every type of capital occurring, not by the superior capital. b In division by sections without entities for which the information on 
the form of type of predominant activity does not occur in the REGON register. 
 
  



Tablica 64.  Spółki handlowe według rodzaju kapitału (cd.) 
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 64. Commercial companies by type of capital (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogó- 
łema 

Grand  
total 

a 

Skarbu  
Państwa 

State Treasury  
capital 

Państwowych  
osób prawnych 

State legal  
persons capital 

Samorządu  
terytorialnego 
Government  

capital 

Prywatnego  
krajowego 

Private  
domestic capital 

Zagranicznego 
Foreign capital 

razem 
total 

w tym 
jedno- 
osobo- 

we 
of  

which 
sole- 

-share-
holder 
com- 

panies 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

Transport i gospodarka  
magazynowa  2019 259 – – 1 1 4 4 162 141 73 58 

Transportation and storage 2020 335 – – 2 1 4 4 195 163 101 78 

Zakwaterowanie  
i gastronomiaΔ 2019 134 – – 1 – – – 109 97 12 7 

Accommodation and  
cateringΔ 

2020 143 – – 1 – – – 109 96 15 9 

Informacja i komunikacja 
Information and  

communication 

2019 366 1 1 4 2 – – 294 264 37 29 
2020 451 1 1 3 2 – – 361 327 40 31 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  2019 138 – – 1 1 – – 106 92 17 14 

Financial and insurance  
activities 

2020 143 – – 1 1 – – 110 96 15 13 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  
Real estate activities 

2019 237 1 – – – 1 1 205 182 6 3 
2020 257 1 – – – 1 1 215 192 6 3 

Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  2019 522 1 – 4 2 – – 442 409 41 32 

Professional, scientific and  
technical activities 

2020 596 1 – 4 2 – – 489 452 47 36 

Administrowanie  
i działalność wspierającaΔ  2019 170 – – 1 1 1 – 133 119 22 11 

Administrative and support  
service activities 

2020 194 – – 1 1 – – 143 129 27 18 

Edukacja  
Education 

2019 59 – – – – – – 49 43 2 1 
2020 65 – – – – – – 50 45 1 1 

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  2019 213 – – 3 3 – – 186 176 4 1 

Human health and social 
work activities 

2020 225 – – 3 3 – – 194 184 4 1 

a Danych z rubryk „razem” dotyczących spółek według rodzaju kapitału nie można sumować na pozycję „ogółem”, ponieważ dane te ujmują 
spółki według występowania w nich każdego rodzaju kapitału, a nie kapitału przeważającego.  
a Data from columns ”total” concerning companies by type of capital cannot be added up in the column ”grand total”, because the data include 
companies by every type of capital occurring, not by the superior capital.  
 
  



Tablica 64.  Spółki handlowe według rodzaju kapitału (dok.) 
Stan w dniu 31 grudnia 

Table 64. Commercial companies by type of capital (cont.) 
As of 31 December 

Wyszczególnienie 
Specification 

Ogó- 
łema 

Grand  
total 

a 

Skarbu  
Państwa 

State Treasury  
capital 

Państwowych  
osób prawnych 

State legal  
persons capital 

Samorządu  
terytorialnego 
Government  

capital 

Prywatnego  
krajowego 

Private  
domestic capital 

Zagranicznego 
Foreign capital 

razem 
total 

w tym 
jedno- 
osobo- 

we 
of  

which 
sole- 

-share-
holder 
com- 

panies 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

razem 
total 

w tym  
o jedno-
rodnym 
rodzaju 
kapitału 

of 
which 

of  
homo-

geneous 
type 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką  
i rekreacją  2019 33 – – – – 1 1 26 24 3 3 

Arts, entertainment and  
recreation 

2020 36 – – – – 1 1 27 25 3 3 

Pozostała działalność  
usługowa 2019 38 – – – – – – 31 29 5 4 

Other service activities 2020 49 – – – – – – 37 35 7 6 

a Danych z rubryk „razem” dotyczących spółek według rodzaju kapitału nie można sumować na pozycję „ogółem”, ponieważ dane te ujmują 
spółki według występowania w nich każdego rodzaju kapitału, a nie kapitału przeważającego. 
a Data from columns ”total” concerning companies by type of capital cannot be added up in the column ”grand total”, because the data include 
companies by every type of capital occurring, not by the superior capital. 

Tablica 65. Podmioty gospodarki narodowej 
a nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON 

Table 65. 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 

Ogółem  
Total 

2010 3595 3178 2230 2048 
2015 3097 2485 2367 2162 
2019 3396 2663 3076 2864 

2020b 3022 2257 1466 1293 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  
Agriculture, forestry and fishing 15 14 4 3 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. b W podziale według sekcji – bez podmiotów, dla których informacja  
o rodzaju przeważającej działalności nie występuje w rejestrze REGON. 
a Excluding persons tending private farms in agriculture. b In division by sections without entities for which the information on the type of 
predominant activity does not occur in the REGON register.  



Tablica 65. Podmioty gospodarki narodowej 
a nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON (cd.) 

Table 65. Entities of the national economy  
a newly recorded and signed off from the REGON register (cont.) 

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 

Górnictwo i wydobywanie  
Mining and quarrying 15 14 – – 
Przetwórstwo przemysłowe  
Manufacturing 134 88 99 89 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną i gorącą wodęΔ  
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 7 4 1 1 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;  

rekultywacjaΔ  
Water supply; sewerage, waste management and  

remediation activities 3 1 7 5 
Budownictwo  
Construction 534 422 210 195 
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  
Trade; repair of motor vehiclesΔ 530 420 364 327 
Transport i gospodarka magazynowa  
Transportation and storage 246 173 157 155 
Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  
Accommodation and cateringΔ 65 46 67 61 
Informacja i komunikacja  
Information and communication 285 196 50 48 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  
Financial and insurance activities 70 59 52 49 
Obsługa rynku nieruchomościΔ  
Real estate activities 82 29 20 13 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
Professional, scientific and technical activities 370 284 130 120 
Administrowanie i działalność wspierającaΔ  

Administrative and support service activities 105 76 50 45 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne  

Public administration and defence; compulsory social  
security – – 3 – 

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



Tablica 65. Podmioty gospodarki narodowej 
a nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON (dok.) 

Table 65. Entities of the national economy  
a newly recorded and signed off from the REGON register (cont.) 

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 

Edukacja  
Education 116 84 68 31 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  
Human health and social work activities 224 211 87 82 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  
Arts, entertainment and recreation 35 28 20 15 

Pozostała działalność usługowa  
Other service activities 143 121 76 54 

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