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Przedmowa

Szanowni Państwo,

Podmioty gospodarki narodowej pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym regionu. To one przyczyniają 
się do lepszej alokacji zasobów, wprowadzają nowe produkty i usługi na rynek oraz tworzą nowe miejsca pracy. 
Informacje dotyczące zmian liczby i struktury podmiotów są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarów-
no przedstawicieli administracji rządowej, jak i samorządowej oraz środowisk naukowych przygotowujących lo-
kalne i regionalne oceny, jak również  strategie rozwoju przedsiębiorczości.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom informacyjnym, Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował publika-
cję „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim,  
2020 r.”. Jest to osiemnaste z kolei opracowanie przedstawiające dane o podmiotach gospodarczych na Lubelsz-
czyźnie. Składa się ono z syntezy wyników badań, tablic statystycznych i uwag metodycznych. 

W syntezie przedstawiono zmiany liczebności podmiotów gospodarki narodowej. Zaprezentowano tam porów-
nania wybranych danych wojewódzkich z podobnymi informacjami krajowymi. Niektóre zagadnienia w tej czę-
ści zaprezentowano w formie wykresów i kartogramów. W tablicach zamieszczono najistotniejsze informacje  
z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Wybrane dane pogrupowano między 
innymi według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), form prawnych, sektorów własności oraz w prze-
krojach według podregionów, powiatów i gmin. Natomiast uwagi metodyczne zawierają zasady prezentowania 
danych, podstawowe definicje oraz szczegółowe uwagi do tablic statystycznych, wykresów i kartogramów. Mogą 
się Państwo tam zapoznać z pojęciami związanymi z podmiotowością rejestru REGON, pojęciami związanymi  
z klasyfikacją podstawowych oraz szczególnych form prawnych, jak też z terminami dotyczącymi klasyfikacji form 
własności oraz rodzajów działalności.

Zasoby rejestru REGON zgromadzone w wojewódzkiej bazie publikacyjnej są znacznie obszerniejsze od zaprezen-
towanych w niniejszym opracowaniu. Umożliwiają między innymi przygotowanie wykazów adresów podmiotów, 
jak również ich grupowań według rodzajów działalności, przedziałów przewidywanej liczby pracujących i podziału 
administracyjnego. W oparciu o dane z rejestru REGON można też prześledzić i przeanalizować zmiany, jakie do-
konały się pod względem liczby, struktury oraz profilu działalności podmiotów gospodarczych w województwie 
lubelskim na przestrzeni lat.

Jestem przekonany, że publikacja przygotowana przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie będzie 
dla Państwa interesującym źródłem wiedzy i informacji w zakresie prezentowanego tematu. Mam też nadzieję,  
że syntetyczny jej charakter zachęci Państwa do zgłębiania przedstawionych w niej zagadnień i korzystania w tym 
celu z danych dostępnych w naszym Urzędzie, jak również na naszej stronie internetowej http://lublin.stat.gov.pl 
i w Banku Danych Lokalnych (BDL).

Dyrektor 
Urzędu Statystycznego 

w Lublinie

dr Krzysztof Markowski

Lublin, marzec 2021 r.



Preface

Ladies and gentlemen,

Entities of the national economy serve a very important role in the economic development of the region. They 
contribute to a better allocation of resources, introduce new products and services to the market and create new 
jobs. Information about changes in the number and structure of entities is a subject of particular interest at both 
government and local government representatives and academics preparing local and regional assessments as 
well as enterprise development strategies. 

To meet the expectations, the Statistical Office in Lublin prepared the publication “Structural Changes of Groups 
of the National Economy Entities in the REGON Register in Lubelskie Voivodship, 2020”. This is the eighteenth 
compilation presenting data on entities of the national economy in lubelskie voivodship. The publication con-
sists of executive summary, statistical tables and methodological notes.

Executive summary presents changes in the size of entities of the national economy. There is also a comparison 
of selected voivodship data with similar country information. Some issues are presented in this part in the form 
of maps and charts. The most important data from the National Official Business Register REGON are presented 
in the statistical tables. Selected information is grouped, among other things, by sections of the Polish Classi-
fication of Activities, legal forms, ownership sectors as well as by subregion, powiat and gmina divisions. And 
the methodological notes contains the rules of data presentation, basic definitions as well as detailed notes 
concerning statistical tables, charts and maps. There you can see the concepts related to the subjectivity of 
REGON register, concepts associated with the classification of basic and specific legal forms as well as the terms 
concerning the classification of forms of ownership and types of activity. 

The resources of REGON register collected in the voivodship publication base are considerably larger than those 
presented in this compilation. They enable, among other things, to draw up lists with addresses of entities and  
to group them by type of activity, intervals of the expected number of the employed and administrative division. 
On the basis of the data from REGON register, there is a possibility of tracing and analyzing the changes that 
have taken place in the number, structure and activity profile of economic entities in the lubelskie voivodship 
over the years.

I am convinced that the publication prepared by the staff of the Statistical Office in Lublin will be an inter-
esting source of knowledge and information on the topic presented. I also hope that its synthetic character 
will encourage you to explore the issues presented and to use the data available in our Office, on our website  
http://lublin.stat.gov.pl and in the Local Data Bank (BDL).

Director 
of Statistical Office in Lublin

Krzysztof Markowski, Ph.D.

Lublin, March 2021
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Objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty
Symbols and main abbreviations

Objaśnienia znaków umownych
Symbols

Symbol 
Symbol

Opis 
Description

Kreska (-) zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

Zero:    (0)

            (0,0)
      

zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5
magnitude not zero, but less than 0.5 of a unit
zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05
magnitude not zero, but less than 0.05 of a unit

Kropka (•) oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie 
pozycji jest niemożliwe albo niecelowe
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible or 
purposeless

Znak   Δ oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji
categories of applied classification are presented in abbreviated form

Znak  (*) oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych
data revised

„W tym”
“Of which”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
indicates that not all elements of the sum are given

Comma (,) used in figures represents the decimal point

Ważniejsze skróty
Main abbreviations

Skrót 
Abbreviation

Opis 
Description

Skrót 
Abbreviation

Opis 
Description

art.
art.

artykuł
article

itp.
etc.

i tym podobne
etcetra

cd.
cont.

ciąg dalszy
continued

m.in. między innymi
emong others

Dz. U. Dziennik Ustaw poz. pozycja
dok.
cont.

dokończenie
continued

tys. tysiąc
thousand
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Synteza

W województwie lubelskim na koniec 2020 r. do rejestru REGON wpisanych było 192,7 tys. podmiotów gospodar-
ki narodowej. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1. Ich udział 
wyniósł 75,6% ogółu podmiotów. Znaczący udział w rejestrze miały również spółki – 12,8%. Ponad połowę z nich 
stanowiły spółki handlowe, a przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych w 2020 r.  
Stan w dniu 31 grudnia

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Spółki handlowe

Spółki cywilne

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Pozostałe

Najwięcej, bo 22,8%, podmiotów prowadziło działalność w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”,  
a następnie „Budownictwo” (14,6%), „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (8,7%), „Pozostała działal-
ność usługowa” (8,0%) i „Przetwórstwo przemysłowe” (7,6%).

W strukturze podmiotów gospodarki narodowej w województwie przeważały jednostki małe o przewidywanej 
liczbie pracujących do 9 osób. W 2020 r. stanowiły one 96,6% zarejestrowanych podmiotów. W tej grupie najwię-
cej jednostek funkcjonowało w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” i „Budownictwo”. Podmioty 
średnie liczące od 10 do 49 pracujących obejmowały 2,7% wszystkich podmiotów. W tej grupie najwięcej pod-
miotów było w sekcji „Edukacja” oraz „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”. Jednostki duże powyżej  
49 pracujących stanowiły 0,6% ogółu podmiotów, najwięcej z nich działało w sekcji „Edukacja” oraz „Przetwórstwo 
przemysłowe”.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w porównaniu z 2019 r. zwiększyła się o 4,0%. Tendencja wzrostowa 
utrzymuje się od 2005 r.2  W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost liczby osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą (o 4,4%) i spółek (o 4,0%).

We wszystkich sekcjach odnotowano wzrost liczby podmiotów. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w Sek-
cjach:  „Informacja i komunikacja” o 11,2%, „Administrowanie i działalność wspierająca” o 10,3% i   „Budownictwo” 
o 8,9%. 

1 Ilekroć w opracowaniu jest mowa o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, to informacje o nich nie obejmują osób 
prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.

2 Z wyjątkiem spadku w 2011 r., kiedy to miała miejsce pierwsza aktualizacja rejestru REGON w oparciu o informacje  
o osobach zmarłych uzyskane z rejestru PESEL oraz aktualizacja w oparciu o informacje o podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru 
Sądowego.
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ExEcutivE summary

Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w 2020 r.  
Stan w dniu 31 grudnia

W 2020 r. wpisano do rejestru REGON 15,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, mniej o 5,3% niż  
w 2019 r. Wśród podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą przeważały osoby fizyczne (84,6%). Najwię-
cej podmiotów powstało w sekcjach: „Budownictwo”  (23,5% ogółu), „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” 
(17,7%) i „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (8,4%). Z ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych  
w 2019 roku 3,3% jednostek nie przetrwało do końca grudnia.

Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej   
Stan w dniu 31 grudnia

Ogółem Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

tys.

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

Budownictwo

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Pozostała działalność usługowa

Pozostałe

Przetwórstwo przemysłowe

Δ 



11

Synteza

W województwie lubelskim w 2020 r. z rejestru REGON wykreślono 7,6 tys. podmiotów, o 29,8% mniej niż  
w poprzednim roku. W większości (84,1%) były to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej 
podmiotów zaprzestało działalności w sekcjach: „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” (26,4% ogółu), 
„Budownictwo” (17,5%) oraz „Transport i gospodarka magazynowa” (9,1%).

W porównaniu z 2010 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubelskim w 2020 r. wzrosła  
o 17,5%. W największym stopniu zwiększyła się liczba fundacji – odnotowano ich prawie dwuipółkrotnie więcej niż  
10 lat wcześniej. Liczba spółek handlowych wzrosła o 68,8%, a stowarzyszeń i organizacji społecznych –  
o 24,0%. Tak znaczny wzrost liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych związany jest z dyna-
micznym rozwojem sektora organizacji pozarządowych, a tym samym z rozwojem społeczeństwa obywa-
telskiego. Zmniejszyła się natomiast liczba przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni. Struktura pod-
miotów ze względu na formę prawną w analizowanym okresie uległa nieznacznej zmianie. W porównaniu  
z 2010 r. zwiększył się udział spółek handlowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji, zmniejszył 
się natomiast udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i spółdzielni.

W 2020 r. podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w województwie stanowiły 4,1% podmiotów w kraju. 
Struktura podmiotów według form prawnych w województwie, w porównaniu ze strukturą w kraju, wykazała wyż-
sze udziały osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni oraz stowarzyszeń i organizacji 
społecznych. Zaobserwowano natomiast  niższy udział spółek handlowych i spółek cywilnych.

Mapa 1. Podmioty gospodarki narodowej według województw w 2020 r.  
Stan w dniu 31 grudnia

1501 – 1635
1301 – 1500
1101 – 1300
1001 – 1100
886 –1000

Na 10 tys. ludności

a Patrz „Uwagi metodyczne” str. 20.

a

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na 10 tys. ludności3  województwa przypadało 916 podmiotów, w tym 640 osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 70 spółek handlowych, 46 spółek cywilnych, 4 spółdzielnie oraz 
33 stowarzyszenia i organizacje społeczne. W większości wartości tych wskaźników były mniejsze od średnich krajo-
wych. Jedynie w przypadku spółdzielni oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych wskaźniki przewyższyły warto-
ści krajowe. Porównując powyższe wskaźniki przedsiębiorczości do innych województw, lubelskie zajęło 15. pozycję 
w przypadku liczby podmiotów ogółem, 14. – biorąc pod uwagę osoby fizyczne, spółki handlowe i spółki cywilne,  
9. – fundacje oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, a 1. – spółdzielnie.

3 Patrz „Uwagi metodyczne” str. 20.
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W 2020 r. z ogólnej liczby podmiotów w rejestrze REGON, najwięcej zarejestrowanych było w podregionie lubel-
skim – 41,1%, a następnie w chełmsko-zamojskim – 26,2%, puławskim – 20,3%, a najmniej w bialskim – 12,4%. Je-
den na trzy podmioty funkcjonował w powiatach grodzkich (Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość), a w samym 
Lublinie jeden na cztery. W powiatach ziemskich najwięcej podmiotów gospodarki narodowej działało w powie-
cie lubelskim (7,6%) i puławskim (5,4%), zaś najmniej w parczewskim (1,4%), włodawskim (1,5%) oraz łęczyńskim  
i janowskim (po 1,9%).

W porównaniu do 2019 r. zanotowano wzrost ogólnej liczby podmiotów we wszystkich powiatach - największy 
w powiecie chełmskim (o 5,9%), zamojskim (o 5,5%) oraz lubelskim i biłgorajskim (po 5,3%). Najmniejszy wzrost 
liczby podmiotów odnotowano w Chełmie (o 1,2%).

Mapa 2. Podmioty gospodarki narodowej w województwie lubelskim w 2020 r.  
Stan w dniu 31 grudnia

1000 – 1416
900 – 999
800 – 899
700 – 799
585 – 699

Na 10 tys. ludności

a Patrz „Uwagi metodyczne” str. 20.

a

Wskaźnik przedsiębiorczości w powiatach grodzkich (1306 podmiotów na 10 tys. ludności4) był znacznie wyższy 
niż w powiatach ziemskich (788). Analogiczna sytuacja zaistniała w przypadku osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (w powiatach grodzkich – 916 jednostki na 10 tys. ludności, w powiatach ziemskich 
– 619) i spółek handlowych (odpowiednio 157 i 26). Największą wartość wskaźnik przedsiębiorczości ogó-
łem przyjął w Lublinie (1416 podmiotów na 10 tys. mieszkańców), a najmniejszą w powiecie chełmskim (585).  
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą największą wartość wskaźnika zaobserwo-
wano w Lublinie (969), a najmniejszą w powiecie chełmskim (472). Biorąc pod uwagę wskaźnik przedsiębiorczości    
dotyczący spółek handlowych również należy podkreślić duże zróżnicowanie między powiatami grodzkimi a ziem-
skimi. W pierwszej grupie najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Lublinie (228), a najniższą w Zamościu (74).  
Hrubieszowskim i chełmskim (po 19).
4 Patrz „Uwagi metodyczne” str. 20.
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Synteza

W drugiej natomiast największy wskaźnik zaobserwowano w powiecie świdnickim (60), a najniższy w Hrubieszow-
skim i chełmskim (po 19).

Większość z podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubelskim (60,6% ogółu) była zarejestrowana  
w miastach. Swoją siedzibę posiadało tam 58,0% osób fizycznych i 82,9% spółek handlowych. Spółki handlo-
we funkcjonowały przede wszystkim w powiatach grodzkich (64,7% spółek handlowych), z tego ponad połowa  
w Lublinie (52,4% spółek handlowych).

Podsumowanie
Wyniki badań podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie lubelskim  
w 2020 r. wskazują, że:

  liczba podmiotów wzrosła o 4,0% w porównaniu z 2019 r. Zarejestrowano więcej podmiotów niż ich wyrejestro-
wano, przy czym w stosunku do 2019 r. zmniejszyła się zarówno liczba podmiotów nowo zarejestrowanych, jak 
i wyrejestrowanych. Z ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w 2020 roku 96,7% jednostek kontynuuje 
działalność w 2021 r.

  struktura podmiotów ze względu na formę prawną nie zmieniła się znacząco. Największy udział nadal miały 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,6%). Udział ten był wyraźnie wyższy niż w kraju. Niższy 
natomiast był udział spółek handlowych.

  biorąc pod uwagę sekcje PKD, najwięcej podmiotów działało w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych” (22,8%) i „Budownictwo” (14,6%). W porównaniu z krajem wyższe udziały zaobserwowano w takich 
sekcjach jak „Przetwórstwo przemysłowe”, „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”, „Transport i gospo-
darka magazynowa” i „Pozostała działalność usługowa”. Niższym udziałem podmiotów charakteryzowały się 
m.in. sekcje „Budownictwo” i „Informacja i komunikacja”.

  w strukturze podmiotów dominowały jednostki małe o przewidywanej liczbie pracujących do 9 osób (96,6%).
  większość podmiotów funkcjonowała w miastach (60,6%), z czego ponad połowa (35,3% ogółu) w miastach na 

prawach powiatu. Szczególnie niski stopień przedsiębiorczości (udział w ogólnej liczbie podmiotów w woje-
wództwie poniżej 2,0%) występował w powiatach parczewskim, włodawskim, łęczyńskim i janowskim.
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Executive summary

At the end of 2020, the REGON register in lubelskie voivodship included 192,7 thousand entities of the national 
economy. Natural persons conducting economic activity1 were the largest group. Their share amounted to 75.6% 
of all entities. A significant share in the register was also recorded by companies – 12.8%. Over half of them were 
commercial companies, mostly limited liability companies.

Chart 1. Entities of the national economy by legal form in 2020 
As of 31 December

.

Natural persons conducting economic activity

Commercial companies

Civil law partnerships

Associations and social organisations

Others

The most entities (22.8%) operated in the section ”Trade; repair of motor vehicles”, followed by ”Construction” 
(14.6%), ”Professional, scientific and technical activities” (8.7%), ”Other service activities” (8.0%) and ”Manufac-
turing” (7.6%).

The structure of entities of the national economy in the voivodship was dominated by small units with the expec-
ted number of employees up to 9 persons. In 2020, they constituted 96.6% of registered entities. In this group, the 
most units functioned in the section ”Trade; repair of motor vehicles” and ”Construction”. Medium-sized entities 
with 10 to 49 employees covered 2.7% of all entities. In this group, the most entities were in the section ”Educa-
tion” and ”Trade; repair of motor vehicles”. Large units with over 49 employees accounted for 0.6% of all entities, 
the most of them operated in the section ”Education” and ”Manufacturing”.

The number of entities of the national economy increased by 4.0% in comparison with 2019. The upward trend 
has been maintained since 20052. The greatest contribution to this was the increase in the number of natural 
persons conducting business activity (by 4.4%) and companies (by 4.0%).

TThe number of entities increased in all sections. The largest increase was recorded in the following sections: 
“Information and communication” by 11.2%, “Administrative and support service activities” by 10.3% and “Con-
struction” by 8.9%.

1 Whenever the study refers to natural persons conducting economic activity, information about them does not include persons tending pri-
vate farms in agriculture.

2 With the exception of the decrease in 2011, when the first update of the REGON register took place. It was based on information on deceased 
persons obtained from the PESEL register and information about entities deleted from the National Court Register.
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Synteza

Chart 2. Entities of the national economy by sections of the Polish Classification of Activities (PKD) in 2020 
As of 31 DecemberI
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In 2020, 15.7 thousand entities of the national economy were entered into the REGON register, i.e. 5.3% less than 
in 2019. Natural persons predominated among newly registered entities (84.6%). The largest numbers of entities 
were created in the following sections: ”Construction” (23.5% of the total), ”Trade; repair of motor vehicles” 
(17.7%) and ”Professional, scientific and technical activities” (8.4%). 3.3% of the total number of entities registe-
red in 2019 did not survive until the end of December.

Chart 3. Entities of the national economy  
As of 31 December
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ExEcutivE summary

In lubelskie voivodship in 2020, 7.6 thousand entities were removed from the REGON register, i.e. by 29.8% less 
than in the previous year. In the majority (84.1%), they were natural persons conducting economic activity. Most 
entities ceased to operate in the following sections: ”Trade; repair of motor vehicles” (26.4% of the total), ”Con-
struction” (17.5%) and ”Transportation and storage” (9.1%).

In comparison with 2010, the number of entities of the national economy in lubelskie voivodship in 2020 in-
creased by 17.5%. The number of foundations increased to the greatest extent – almost two and a half times 
more than 10 years ago. The number of commercial companies increased by 68.8%, and associations and social 
organisations by 24.0%. Such a significant increase in the number of foundations, associations and social organ-
isations is related to the dynamic development of the sector of non-governmental organisations, and thus to 
the development of civil society. On the other hand, the number of state-owned enterprises and cooperatives 
decreased. The structure of entities by legal form changed slightly in the analysed period. In comparison with 
2010, the share of commercial companies, associations, social organisations and foundations increased, while 
the share of natural persons conducting economic activity, civil law partnerships and cooperatives decreased.

In 2020, entities of the national economy registered in the voivodship accounted for 4.1% of entities in the coun-
try. The structure of entities by legal form in the voivodship, in comparison with the structure in the country, 
showed higher shares of natural persons conducting economic activity, cooperatives, associations and social 
organisations. However, a lower share of commercial companies and civil law partnerships was observed.

Map 1. Entities of the national economy by voivodship in 2020 
As of 31 December
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886 –1000

Per 10 thousand population a

a See ”Methodological notes” on page 29.

As of 31 December 2020, there were 916 entities per 10 thousand population3  of the voivodship, including 640 
natural persons conducting economic activity, 70 commercial companies, 46 civil law partnerships, 4 cooper-
atives and 33 associations and social organisations. In most cases the values of these rates were lower than 
the national averages. Only in the case of cooperatives as well as associations and social organisations, the 
rates exceeded national values. Comparing the above entrepreneurship rates with other voivodships, lubelskie  
voivodship occupied the 15th position in the total number of entities, 14th – taking into account natural persons, 
commercial companies and civil law partnerships, 9th – in the case of foundations, associations and social or-
ganisations, and 1st – for cooperatives.
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Synteza

In 2020, the highest number of entities registered in the REGON register was recorded in lubelski subregion – 
41.1%, then in chełmsko-zamojski – 26.2%, puławski – 20.3%, and the lowest one in bialski – 12, 4%. One in three 
entities functioned in cities with powiat status (Biała Podlaska, Chełm, Lublin and Zamość), and one in four in 
Lublin itself. In powiats, the highest number of entities of the national economy was operating in lubelski (7.6%) 
and puławski (5.4%) powiats, while the lowest one in the following powiats: parczewski (1.4%), włodawski (1.5%) 
as well as łęczyński and janowski (1.9% each). 

In comparison with 2019, there was an increase in the total number of entities in all powiats – the largest increase 
was noted in chełmski (by 5.9%), zamojski (by 5.5%) as well as lubelski and biłgorajski (by 5.3% each) powiats. The 
smallest increase in the number of entities was recorded in Chełm (by 1.2%).

Map 2. Entities of the national economy in lubelskie voivodship in 2020  
As of 31 December
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a See ”Methodological notes” on page 29.

The entrepreneurship rate in cities with powiat status (1306 entities per 10 thousand population4) was signifi-
cantly higher than in the rest of powiats (788). A similar situation occurred in the case of natural persons con-
ducting economic activity (in cities with powiat status – 916 units per 10 thousand population, in other powiats 
– 619) and commercial companies (respectively 157 and 26). The entrepreneurship rate had the highest value in 
Lublin (1416 entities per 10 thousand inhabitants), and the lowest one in chełmski powiat (585). In the case of 
natural persons conducting economic activity, the highest rate value was observed in Lublin (969), and the lowest 
one in chełmski powiat (472). Taking into consideration the entrepreneurship rate concerning commercial com-
panies, iit is important to emphasize the large diversity between cities with powiat status and other powiats. In 
the first group, the highest rate value was noted in Lublin (228), and the lowest one in Zamość (74). In the latter 
group, on the other hand, the highest rate value was observed in świdnicki powiat (60), and the lowest one in 
hrubieszowski and chełmski powiats (19 each).
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ExEcutivE summary

Most entities of the national economy in lubelskie voivodship (60.6% of the total) were registered in towns and 
cities. 58.0% of natural persons and 82.9% of commercial companies had their registered office there. Commer-
cial companies functioned primarily in cities with powiat status (64.7% of commercial companies), of which more 
than a half in Lublin (52.4% of commercial companies).

Summary
Results of surveys of national economy entities in the REGON register in the lubelskie voivodship in 2020 indicate 
that:

  The number of entities increased by 4.0% as compared to 2019. More entities were registered than deregis-
tered, but in relation to 2019 both the number of newly registered and deregistered entities decreased. 96.7% 
of  the total number of entities registered in 2020 continue to operate in 2021.

  The structure of entities by legal form did not change significantly. Natural persons conducting economic ac-
tivity still had the largest share (75.6%). This share was clearly higher than in the country. On the other hand, 
the share of commercial companies was lower.

  Taking into account the sections of the Polish Classification of Activities (PKD), the largest number of entities 
operated in the sections ”Trade; repair of motor vehicles” (22.8%) and ”Construction” (14.6%). Compared with 
the country, higher shares were observed in such sections as ”Manufacturing”, ”Trade; repair of motor vehi-
cles”, ”Transportation and storage” and ”Other service activities”. The lower share of entities was characteris-
tic of the sections ”Construction” and ”Information and communication”.

  The structure of entities was dominated by small units with the expected number of employees up to 9 people 
(96.6%).

  Most of the entities operated in towns and cities (60.6%), of which more than a half (35.3% of the total) in cit-
ies with powiat status. A particularly low level of entrepreneurship (the share in the total number of entities in 
the voivodship below 2.0%) occurred in the following powiats: parczewski, włodawski, łęczyński and janowski.
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Uwagi metodyczne

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwa-
ny dalej rejestrem REGON, który prowadzony jest przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru RE-
GON określają przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.  649 z 
późniejszymi zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w spra-
wie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzo-
rów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009 z późniejszymi zmianami). Informacje zbierane w reje-
strze nie są danymi statystycznymi (art. 41 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej), co oznacza, że są one  
– z określonymi wyjątkami – jawne i ogólnodostępne.

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej (zwane dalej jednostkami prawnymi), czyli 
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą oraz zgłoszone przez jednostkę prawną jednostki lokalne. 

Podstawową funkcją rejestru REGON jest identyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej w sposób jedno-
znaczny i niepowtarzalny, co realizuje się poprzez nadawanie im numerów identyfikacyjnych REGON posiadają-
cych walor unikatowości.

Rejestr REGON jest bieżąco uaktualniany na podstawie danych przekazywanych z innych rejestrów oraz na pod-
stawie wniosków zgłaszanych do urzędów statystycznych przez jednostki prawne zobowiązane do tego trybu 
zgłaszania informacji do rejestru REGON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wpis, zmiana wpisu lub 
skreślenie z rejestru REGON dla: 

a) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. CEIDG przesyła do Głównego Urzędu Statystycznego odpowiednie dane zawarte we wniosku  
o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania wpisu, zmiany lub skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

b) podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacal-
nych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 o Krajowym Rejestrze Sądowym, następuje od 1 grudnia  
2014 r. na podstawie danych przekazywanych do rejestru REGON drogą elektroniczną z KRS, a w zakresie da-
nych uzupełniających wymienionych w art. 42, ust. 3a, pkt 2 ustawy o statystyce publicznej – na podstawie 
danych przekazywanych z CRP KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników),

c) szkół lub placówek oświatowych następuje na podstawie danych przekazywanych do rejestru REGON drogą 
elektroniczną z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

d) pozostałych podmiotów gospodarki narodowej następuje na podstawie wniosku RG-OP (wniosek o wpis do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreśle-
nie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej) 
lub RG-OF (wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę 
cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jed-
nostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG). 

Ponadto od 2011 r. do aktualizacji rejestru REGON wykorzystywane są informacje dotyczące zgonów osób fizycz-
nych pochodzące z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym gospodarki 
narodowej, a informacje o województwie zaprezentowano według podziału administracyjnego obowiązującego 
w danym roku. 
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Zgodnie z zakresem przedmiotowym rejestru REGON, określonym w art. 42 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej, 
podmioty gospodarki narodowej opisywane są m. in. przez formę prawną, formę własności, rodzaj działalno-
ści wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wymienione kategorie są w systemie rejestru REGON ujęte w uporząd-
kowany układ stosownie do przepisów § 7 - 9 powołanego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
30 listopada 2015 r.

Podstawową kategorią, według której są opisywane oraz grupowane podmioty prezentowane w publikacji, jest 
forma prawna. Określa ona status jednostki prawnej (tzw. podstawowa forma prawna) oraz odrębność uregulo-
wań prawnych dotyczących powstawania i funkcjonowania jednostek prawnych (tzw. szczególna forma prawna).

Dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, ujmowane w tablicach 
dotyczą w większości stanu na koniec 2019 roku porównywanego ze stanem na koniec poprzedniego roku. Nato-
miast tablice 19, 20, 21 i 22 podają zmiany, jakie zaszły w ciągu całego roku.

Dane nie obejmują osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. Nie są również ujmowane 
jednostki lokalne podmiotów gospodarki narodowej, czyli zakłady, oddziały i filie.

W tablicach i części graficznej przyjęto do przeliczeń stan ludności na koniec II kwartału 2019 roku. 

Publikacja prezentuje podmioty gospodarki narodowej m.in. według: form prawnych, sekcji i grup Polskiej Klasy-
fikacji Działalności, sektorów własnościowych, rodzaju kapitału, przewidywanej liczby pracujących, podregionów, 
powiatów i gmin.

W związku z wprowadzonymi od 1 XII 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru 
REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość 
wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu 
siedziby/zamieszkania, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. Dane naliczone według ww. in-
formacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w poszczególnych tablicach.

Podział podmiotów gospodarki narodowej wg kryterium podstawowych i szczególnych form prawnych przedsta-
wia schemat załączony w dalszej części publikacji.

W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności w publikacji zastosowano skróty. Skrócone na-
zwy oznaczone zostały w tablicach znakiem „∆”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się 
poniżej:

sekcje PKD

skrót pełna nazwa

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i gorącą wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wod-
ną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działal-
ność związana z rekultywacją

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca
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sekcje PKD

skrót pełna nazwa

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzają-
ce produkty na własne potrzeby

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Słownik pojęć
Pojęcia związane z podmiotowością rejestru REGON

Podmiot gospodarki narodowej – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodo-
wej jest tożsame z pojęciem jednostki prawnej. Posiadanie osobowości prawnej nie jest kryterium określenia 
podmiotu jako jednostki prawnej.

Jednostka lokalna – zorganizowana całość (zakład, oddział, filia itp.) położona w miejscu zidentyfikowanym od-
rębnym adresem, pod którym, lub z którego prowadzona jest działalność przez co najmniej jedną osobę pracu-
jącą, przy czym wyjątkowo:

  zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod jednym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi,
  objęte odrębną rejestracją prawną organizacyjne części podmiotów (np. szkoły prowadzone przez osoby fi-

zyczne) są jednostkami lokalnymi,
  jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są jednostkami lokalnymi według miejsc, z których 

wydawane są polecenia lub organizowana jest praca,
  jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są jednostkami lokalnymi według miejsca, w któ-

rym przyjmowane są zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane są prace 
zarządu albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; place budów (miejsca realizacji 
poszczególnych budów) nie są jednostkami lokalnymi,

  zakłady lecznicze podmiotu leczniczego, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej, są odrębnymi 
jednostkami lokalnymi.

Pojęcia związane z klasyfikacją podstawowych form prawnych

Osobowość prawna – zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych przyznawana osobom prawnym 
przez ustawę. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podstawowa forma prawna – kategoria określająca status jednostki prowadzącej działalność; jest on oznaczany 
poprzez przymiot posiadania lub nieposiadania osobowości prawnej (w przypadku jednostek organizacyjnych) 
lub poprzez przymiot posiadania zdolności do czynności prawnych (w przypadku osoby fizycznej). 

Osoba prawna – jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Typowymi osobami prawnymi są:

  spółki kapitałowe (akcyjne, z o.o.),
  spółdzielnie,
  przedsiębiorstwa państwowe,
  agencje rządowe (państwowe osoby prawne),
  partie polityczne,
  związki zawodowe,
  związki pracodawców,
  stowarzyszenia rejestrowe,
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  i inne (patrz schemat ilustrujący podział podmiotów gospodarki narodowej wg kryterium podstawowych  
i szczególnych form prawnych).

Szczególnymi osobami prawnymi są: Skarb Państwa, gminy, powiaty, województwa samorządowe, kościoły i związ-
ki wyznaniowe. Osoba prawna jest jednym z trzech typów jednostek prawnych.

Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – do tej grupy zaliczane są zarówno jednostki orga-
nizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa nie przyznaje zdolności prawnej (np. spółki cywilne, 
stowarzyszenia zwykłe), jak i jednostki organizacyjne niewyposażone przez prawo w osobowość prawną, którym 
przysługuje zdolność prawna (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną są podmiotami pra-
wa. Oznacza to, że mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, być podmiotami stosunków 
prawnych. 

Na podstawowe atrybuty podmiotowości prawnej składają się: nabywanie praw, zaciąganie zobowiązań (we wła-
snym imieniu). Szczególnymi jednostkami niemającymi osobowości prawnej są jednostki budżetowe (urzędy wła-
dzy rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru sprawiedliwości) oraz powoływane dla wykonywania zadań Pań-
stwa lub samorządu terytorialnego inne jednostki organizacyjne takie jak: szkoły, inspekcje, sądy itd. Jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest jednym z trzech typów jednostek prawnych.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – w rejestrze REGON jest to osoba fizyczna będąca przed-
siębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami) i inna osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek  
w celu osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne. Wpisowi do rejestru 
REGON nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie 
przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą jest jednym z trzech typów jednostek prawnych wpisywanych do rejestru REGON.

Wybrane pojęcia związane z klasyfikacją szczególnych form prawnych

Wspólnota samorządowa – w systemie REGON pod tym pojęciem klasyfikowane są następujące osoby prawne: 
województwo, powiat, gmina, stowarzyszenie gmin, związek gmin, związki powiatów, stowarzyszenie powiatów.

Skarb Państwa – osoba prawna szczególnego rodzaju, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw 
i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Bierze 
udział w obrocie cywilnoprawnym nie jako całość, ale przez swoje tzw. stationes fisci będące określonymi jed-
nostkami organizacyjnymi.

Spółka handlowa – spółka, której utworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, 
przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółki handlowe dzielą się na osobowe (jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością). Mają one obo-
wiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Spółka akcyjna – spółka kapitałowa, będąca osobą prawną, która działa opierając się na kapitale zakładowym 
podzielonym na akcje. Akcja poza tym, że jest udziałem (ułamkiem) w kapitale zakładowym, ogółem praw  
i obowiązków akcjonariusza, wynikającym z jego uczestnictwa w spółce, jest papierem wartościowym. Spółka 
akcyjna może powstać w każdym celu dozwolonym przez prawo.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  – spółka handlowa o kapitałowym charakterze, mająca osobowość 
prawną, działająca w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponosząca odpowiedzialność całym 
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swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka z o.o. może być utworzona w każdym celu dozwolonym 
przez prawo. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale ponoszą ryzyko wniesionymi do spółki 
wkładami.

  Spółka partnerska – spółka osobowa tworzona przez wspólników tylko w celu wykonywania wolnego zawodu 
w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wspólnikami, zwanymi w spółce partnerskiej part-
nerami, mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów takich jak np. adwokat, 
aptekarz, architekt, lekarz. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za ogólne - niezwiązane z wykonywaniem 
wolnych zawodów - zobowiązania spółki (np. remont lokalu). Odpowiedzialność partnerów jest w tych ostat-
nich przypadkach odpowiedzialnością nieograniczoną, osobistą, solidarną i subsydiarną. Partner nie ponosi 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego 
zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób za-
trudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kie-
rownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

  Spółka jawna – spółka osobowa prowadząca pod własną firmą przedsiębiorstwo zarobkowe, niebędąca inną 
spółką handlową. Wspólnikiem w spółce mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także inne handlowe 
spółki osobowe. Spółka jawna ponosi odpowiedzialność za własne zobowiązania i nie ponosi odpowiedzial-
ności za zobowiązania wspólników. Z kolei wspólnicy ponoszą solidarną i subsydiarną odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem. Solidarność zobowiązania oznacza, że każdy 
ze wspólników z innymi wspólnikami wespół ze spółką odpowiada za całość długu. W przypadku spełnie-
nia świadczenia przez któregoś ze wspólników lub niektórych z nich, albo wszystkich, ale nie w częściach 
równych, przysługuje im wzajemne prawo do rozliczeń regresowych. Subsydiarność oznacza, że wierzyciel 
spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się 
bezskuteczna.

  Spółka komandytowa – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, 
w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. 
Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty mające zdolność prawną. Odpowie-
dzialność komplementariusza jest odpowiedzialnością osobistą, nieograniczoną, solidarną i subsydiarną. Od-
powiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

  Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną 
firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograni-
czenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna 
jest konstrukcją zawierającą w istocie elementy spółki jawnej i akcyjnej. Odpowiedzialność komplementariu-
sza jest odpowiedzialnością nieograniczoną, osobistą, solidarną i subsydiarną. Komplementariuszem mogą 
być osoby prawne, spółki osobowe oraz osoby fizyczne. Akcjonariuszem może być osoba prawna, handlowa 
spółka osobowa, osoba fizyczna. Nie może nim być spółka cywilna. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności 
za zobowiązania spółki, ale ponosi ryzyko majątkowe związane z wnoszonymi do spółki wkładami.

Spółka (akcyjna, z o.o.) z udziałem kapitału: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, samorządu teryto-
rialnego, krajowych osób fizycznych lub prywatnych osób prawnych, zagranicznych osób prawnych lub fizycz-
nych – spółka prawa handlowego, w której przynajmniej jedna akcja (udział) należy odpowiednio: do Skarbu 
Państwa, państwowej osoby prawnej, samorządu terytorialnego, krajowej osoby fizycznej lub prywatnej osoby 
prawnej, osoby fizycznej zagranicznej lub zagranicznej osoby prawnej.

Spółka (akcyjna, z o.o.) z udziałem kapitału: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samo-
rządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych, krajowych osób fizycznych, pozostałych krajowych 
jednostek prywatnych lub osób zagranicznych – spółka prawa handlowego, w której przynajmniej jedna akcja 
(udział) należy odpowiednio: do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialne-
go lub samorządowej osoby prawnej, krajowej osoby fizycznej, pozostałej krajowej jednostki prywatnej, osoby 
zagranicznej.
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Spółka cywilna – stosunek zobowiązaniowy łączący strony (wspólników), przez który wspólnicy zobowiązują się 
dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów. Wkłady wspólników mogą przybrać różne formy, ale muszą mieć wartość majątkową. Spółka 
ta jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa nie przyznała zdolności prawnej, a zatem 
nie jest podmiotem prawa. Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej są wspólnicy 
spółki cywilnej. Spółka cywilna podlega wpisowi do rejestru REGON.

Spółka inna – formy organizacyjne zrzeszające osoby fizyczne lub prawne, utworzone dla wykonywania określo-
nej działalności. Spółki te działają w oparciu o przepisy odrębnych ustaw, które nadają im osobowość prawną. 
Zalicza się tu m.in. spółki wodne, spółki gruntowe.

Przedsiębiorstwo państwowe – samodzielny, samorządny i samofinansujący się przedsiębiorca posiadający oso-
bowość prawną, tworzony przez organ założycielski (naczelne oraz centralne organy administracji państwowej, 
Narodowy Bank Polski lub banki państwowe). Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przed-
siębiorstwach państwowych lub odrębna ustawa nadająca konkretnemu przedsiębiorstwu państwowemu osobo-
wość prawną. Podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Państwowa jednostka organizacyjna – jednostka utworzona przez organ państwa do wykonywania zadań i celów 
państwa, której status, zasięg działania i kompetencje określone zostały w ustawie, a jej działalność jest finanso-
wana z budżetu państwa. Są to np. jednostki badawczo-rozwojowe, Polska Akademia Nauk.

Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmien-
nym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą i może 
również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną. Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 
16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, inne ustawy oraz zarejestrowany statut. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną 
z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja – osoba prawna, której działalność oparta jest na majątku przekazanym przez założyciela-fundatora 
(osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby  
w Polsce lub za granicą) i bieżących wpłatach (dotacjach), ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi 
interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: 
ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, 
ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 r. o funda-
cjach i statutu. Uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundusz – instytucja rozporządzająca wyodrębnionym zasobem środków finansowych bądź majątkowych prze-
znaczonych na z góry oznaczony cel, tworzona w drodze ustawy i działająca w zorganizowanej formie funduszu. 
Fundusz może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje or-
gan wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Przepisy prawa przewidują kilka rodzajów funduszy: fundusze celowe, 
fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne.

UWAGA: Nazwa „fundusz” występuje także w oznaczeniu jednostek organizacyjnych niemających formy prawnej 
„fundusz”, lecz działających w innych formach prawnych np. spółki akcyjnej, stowarzyszenia itp.

Partia polityczna – dobrowolna organizacja, występującą pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział 
w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa 
lub sprawowanie władzy publicznej. Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji 
partii politycznych. Podstawą działania jest ustawa z dnia 27.06.1997 r. o partiach politycznych oraz statut.
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Związek zawodowy  – dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony 
ich praw, interesów zawodowych i socjalnych, która jest niezależna w swojej działalności statutowej od praco-
dawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Związek zawodowy 
oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawą prawną działania związków zawodowych jest ustawa z dnia  
23.05.1991 r. o związkach zawodowych.

Wspólnota mieszkaniowa – tworzy ją ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. 
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana, a zatem jako 
jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, jest podmiotem 
stosunków cywilnoprawnych. Jest to jednostka organizacyjna, której powstanie nie zostało uzależnione od do-
konania czynności prawnej; powstaje ex lege z chwilą wyodrębnienia w danej nieruchomości lokalu, którego 
właścicielem jest inna osoba niż właściciel nieruchomości.

Pojęcia związane z klasyfikacją form własności

Rodzaj własności – pojęcie stosowane w metodologii rejestru REGON pozwalające wyróżnić typy grup właścicieli. 
W prawie polskim wyróżnia się następujące rodzaje własności:

  własność Skarbu Państwa,
  własność państwowych osób prawnych,
  własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych,
  własność krajowych osób fizycznych,
  własność pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
  własność osób zagranicznych.

Forma własności – pojęcie stosowane w metodologii rejestru REGON pozwalające określić stopień „posiadania” 
przez podmiot kapitału. Wyróżnia się formy własności:

  czystą, co oznacza posiadanie kapitału w 100% przez jeden podmiot lub więcej podmiotów pod warunkiem,  
iż wszystkie reprezentują ten sam rodzaj własności,

  mieszaną, co oznacza posiadanie kapitału przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że reprezentują 
one co najmniej dwa różne rodzaje własności.

Sektor własnościowy – pojęcie stosowane w metodologii rejestru REGON pozwalające grupować podmioty go-
spodarki narodowej z punktu widzenia prawa własności. Wyróżnia się sektor publiczny (mienie zaliczanych do 
niego podmiotów w całości lub w przeważającej części należy do Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, 
jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych) oraz sektor prywatny (mienie zalicza-
nych do niego podmiotów w całości lub w przeważającej części należy do prywatnych właścicieli – osób fizycznych 
lub prawnych, krajowych lub zagranicznych). 

Pojęcia związane z klasyfikacją rodzajów działalności (PKD)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz. U. Nr 251, poz.1885 z późniejszymi zmia-
nami). PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE  
Rev. 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie 
Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik 
Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).
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W związku z powyższym PKD 2007 zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, za-
kresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematy-
zowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty 
gospodarcze).

Klasyfikacja PKD 2007 jest klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do tej ostatniej, nie zawiera po-
ziomu pośredniego, tj. podsekcji:

  poziom pierwszy (sekcja) – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupo-
wań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie 
ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;

  poziom drugi (dział) – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 
grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie 
zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospo-
darce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);

  poziom trzeci (grupa) – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodza-
jów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji 
bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;

  poziom czwarty (klasa) – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań ro-
dzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu pro-
dukcyjnego, czy też działalności usługowej;

  poziom piąty (podklasa) – oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupo-
wania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej 
gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono 
dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), 
podklasę taką oznaczono literą Z.
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Methodological notes

The source of published data is the National Official Business Register, hereinafter referred to as the REGON 
register, which is held by the President of Statistics Poland. The principles of the REGON register are specified by 
the provisions of the Act on Public Statistics of 29 June 1995 (Journal of Laws of 2019., item 649 with later amend-
ments) and the provisions of the Council of Ministers of 30 November 2015, on the mode and a methodology of 
running and updating the National Official Business Register, applications, questionnaires, certificate specimens 
and detailed conditions (Journal of Laws of 2009, with later amendments). Information collected in the register 
is not statistical data (article 41, paragraph 3 of the Act on Public Statistics), which means that this information 
is – with certain exceptions – explicit and public.

Entities of the national economy (hereinafter referred to as legal units) are entered in the REGON register, i.e. 
legal persons, organizational entities without legal personality, natural persons conducting economic activity 
and local units reported by the legal unit. 

The primary function of the REGON register is to identify the entities of the national economy in a clear and 
unique manner, which is achieved by providing them with a REGON identification number with the value of 
uniqueness.

REGON register is being constantly updated on the basis of data provided by other registers and on the basis 
of applications submitted to statistical offices by legal units obliged to submit such information to the REGON 
register. In accordance with the applicable laws, change of entry or deletion from the REGON register for: 

e) entrepreneurs, who are natural persons on the basis of data from an application for entry in the Central 
Registration and Information on Business (Polish CEIDG) conducted by the Minister responsible for entre-
preneurship and technology. CEIDG shall send to the Central Statistical Office relevant data contained in the 
application for entry into CEIDG necessary to obtain entry, amendment or deletion of an entry in the National 
Official Register of Business Entities (REGON),

f) entities entered into the National Court Register (KRS), with the exception of the register of insolvent debtors 
end entities referred to in the article 49a para. 1 on the National Council of the Judiciary is from 1 December 
2014 on the basis of data transferred to the REGON register electronically from the KRS, and as regards the 
supplementary data listed in art. 42, para. 3a, point 2 of the Act on Public Statistics based on the data trans-
mitted from the Central Register of Entities of the National Register of Taxpayers

g) schools or educational establishments is based on the data provided to the REGON register electronically 
from Educational Information System (SIO),

h) other entities of the national economy takes place on the basis of the RG-OP application (application for 
registration in the national register of business entities to change the characteristics of the entry, the dele-
tion of the entry of a legal person, organizational unit without legal personality or their local unit) or RG-OF 
(application for registration in the national register of business entities, for a change characteristics of the 
entry, the deletion of the entry of a natural person conducting economic activity or its local individual not 
subject to for entry into the CEIDG). 

In addition, since 2011, the REGON register has been updated with information on deaths of natural persons 
based on the data derived from the Universal Electronic System for Registration of the Population (PESEL).

Data - unless otherwise stated – were developed in accordance with each organizational state of the national 
economy, and information about the voivodship was presented according to the administrative division in force 
in a given year. 

In accordance with the objective scope of the REGON register (REGON), referred to in article 42, para. 3 of the 
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Act on Public Statistics, entities of the national economy are described, inter alia, by the legal form, the form of 
ownership, type of activity according to the Polish Classification of Activities (PKD). The mentioned categories are 
included in the REGON register system properly categorized in accordance with the provisions of § 7 – 9 of the 
regulation of the Council of Ministers of 30 November 2015.

The basic category according to which entities described and grouped are presented is the legal form. It defines 
the status of a legal unit (the so-called basic legal form) and the separateness of legal regulations concerning 
the formation and functioning of legal units (the so-called special legal form).

Data on the number of entities of the national economy in the REGON register, presented in tables first of all 
refer to the state at the end of 2019 compared to the state at the end of the previous year. However, tables 19, 20, 
21 and 22 show the changes that took place throughout the year.

Data do not include natural persons running individual farms. Local units of national economy entities, i.e. fac-
tories, branches and subsidiaries, are also not included.

In the tables and graphic part, the population at the end of the second quarter of 2019 was assumed for 
calculations. 

The publication presents entities of the national economy, among others by: legal forms, sections and groups of 
the Polish Classification of Activities, ownership sectors, type of capital, expected number of employees, subre-
gions, powiats and gminas.

According to the changes in the law regulating the manner of supplying the REGON register with information 
on entities into the National Court Register (KRS), as of 1st December 2014, there is a possibility to enter in the 
REGON register unfilled items regarding the expected number of employees, address of registered office / resi-
dence, type of predominant activity, and forms of ownership. Data calculated according to the above information 
may not sum up to the total number presented in individual tables.

The division of entities of the national economy according to the criteria of basic and specific legal forms is pre-
sented in the diagram attached later in the publication.

In relation to the current Polish Classification of Activities (PKD), the abbreviations have been used in the pub-
lication. The abbreviated names have been marked with „Δ” in the tables. The list of abbreviations used and full 
names is given below:

PKD sections

abbreviation full name

Trade; repair of motor vehicles Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycle

Accommodation and catering Accommodation and food service activities
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Basic definitions
Terms related to the subject categories of the REGON register

Entity of the national economy – a legal person, an organizational entity without legal personality and a natural 
person conducting economic activity. In the REGON system the term entity of the national economic is identical 
to the term legal entity. The fact of having legal personality is not a criterion for defining the entity as a legal 
entity.

Local entity – an organized entirety (an enterprise, a division, a branch, etc.) located in the place identified 
by a separate address, at which or from which the activity is managed by at least one working person, while 
exceptionally:

  enterprises running balances on their own located at one address are separate local entities,
  included in a separate legal registration organizational parts of entities (are local entities,
  entities running their activities in the field of transportation are local entities in places from which orders are 

given or in which work is organized,
  entities running their activities in the field of construction are local entities in places in which commissions 

are accepted for the execution of construction and auxiliary works, or where tasks of the governing body take 
place, or where the organization of construction and auxiliary works takes place. Construction sites (places of 
implementation of particular construction works) are not local entities,

  healing plants of the healing subject, referred to in the regulations on the activities of the drug, are
  separate local units.

Terms related to the classification of basic legal forms

Legal personality – legal capacity and capacity to perform legal activities granted to legal persons by an Act. An 
organizational entity acquires legal personality at the moment of registering it in an appropriate register, unless 
otherwise stated by regulations.

Basic legal form – a category defining a statute of an entity managing an economic activity; it is defined by the 
attribute of possessing or not possessing legal personality (in the case of organizational entities) or by an attrib-
ute of possessing the capacity to perform legal activities (in the case of a natural person). 

Legal person – an organizational entity whose specific regulations grant it legal personality.

Typical legal persons are:

  limited companies (joint-stock, limited-liability companies),
  co-operatives,
  state owned enterprises,
  Government agencies (state legal persons),
  political parties,
  trade unions,
  any others (see the diagram illustrating the division entities of the national economy by the criterion of basic 

and specific legal forms).

Special legal persons are: the State Treasury self-government gminas, powiats, voivodships, churches and reli-
gious associations. A legal person is one of the three types of legal entities.

Organizational entity without legal personality – this group includes both organizational entities which are not 
legal persons, for whom an act does not grant legal capacity (e.g.a general partnership, common associations) 
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and organizational entities without legal personality granted by law, which are entitled to legal capacity (e.g. 
an unlimited company, a partnership, a limited liability partnership, a limited joint-stock partnership). Organi-
zational units without legal personality which by law are granted legal capacity, are legal entities. It means that 
they can take part in economic turnover in its full scope, and be entities with legal relationships. 

The following constitute the basic attributes of a legal entity: acquiring rights, incurring liabilities (on own be-
half). Special entities without legal personality are budgetary entities (Government and self-government author-
ity offices, inspectorates, judicial entities) as well as entities created for carrying out the State’s or territorial 
self-government’s tasks and other organizational entities such as: schools, inspectorates, courts, etc. An organi-
zational entity without legal personality is one of the three types of legal entities.

Natural person conducting economic activity – in the REGON register it is a natural person who is an entrepre-
neur in the understanding of the act of 6 March 2018 business law (Journal of Laws No. 646) and other natural 
person managing an economic activity on his/her own with the aim of gaining profits, as well as a natural person 
managing an individual farm. The entry to the register shall not include natural persons in the field of education-
al activity consisting of running a pre-school, school, establishment or other organisational unit referred to in 
Article 2 of the Act of 14 December 2016 on the education law (Journal of Laws of 2018 No. 996). A natural person 
managing an economic activity is one of three types of legal entities recorded in the REGON register.

Selected terms related to the classification of special legal forms

Self-government communities – in the REGON system under this term are classified thefollowing legal persons: 
voivodship, powiat, gmina, association of gminas, union of gminas, unions of powiats, association of powiats.

State Treasury – a legal person of a special kind, which in civil legal relations is an entity of rights and obligations 
regarding state property which does not belong to other state legal persons. It takes part in conducting civil le-
gal transactions not as a whole but with the use of its so-called stations fisci which are specific organizational 
entities.

Commercial company – a company whose creation, organization, functioning, termination, merging, division, 
transformation are regulated by the Code of commercial companies. Commercial companies are divided into 
partnerships (unlimited companies, partnerships, limited-liability partnerships, limited jointstock partnerships) 
and capital companies (joint-stock companies, limited liability companies). They are obliged to obtain a record 
in the National Court Register.

  Joint-stock company – a capital company which is a legal person based on the initial capital divided into 
stocks. A stock, in addition to being a share (a fraction) in the initial capital, the entirety of rights and obliga-
tions of a shareholder resulting from his/her participation in the company, is a security. A joint-stock compa-
ny can be created for any lawful purpose.

  Limited liability company  – a commercial company of a capital character which has legal personality operat-
ing on the basis of the initial capital divided into shares, bearing responsibility with its all property for finan-
cial liabilities of the company. A limited liability company can be created for any lawful purpose. Partners are 
not responsible for the liabilities of the company, but they bear the risk of contributions which were brought 
into the company.

  Professional partnership – a partnership created by associates only for the purpose of practising a free pro-
fession in a partnership managing an enterprise within its own company. Associates, who are called partners, 
in an professional partnership, can only be natural persons entitled to practise free professions such as: a 
lawyer, a pharmacist, a doctor. Partners bear responsibility for general – unrelated to the practising of free 
professions – financial liabilities of the partnership (e.g. redecoration of a dwelling). The responsibility of 
partners is in these cases unlimited, personal, joint and several, and a subsidiary one. A partner does not bear 
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responsibility for the financial liabilities of the partnership in relation to practising by other partners a free 
profession in the partnership, or for liabilities of the partnership which result from actions or abandonments 
of people employed by the partnership on the basis of a contract of employment or other legal relationship 
who were subject to management of other partner while rendering services related to the subject of the 
partnership activity.

  Unlimited partnership – a partnership managing under its own auspices a financial enterprise which is not 
another commercial company. A partner in the company can be natural persons, legal persons, or other com-
mercial partnerships. An unlimited partnership bears responsibility for its own liabilities and does not bear 
responsibility for the liabilities of partners. On the other hand, partners bear joint, several and subsidiary re-
sponsibility for the liabilities of the company which is unlimited with all its property. Joint and several liability 
means that each partner, with other partners, together with the company, is responsible for the entirety of 
the financial liability. In case of paying for the liability by any of the partners, or some of them, or all of them, 
but not in equal parts, they are entitled to a mutual right to retrospective claims. Subsidiarity means that the 
company’s creditors can perform distraining proceedings on the property of a partner, in case distraining on 
the property of the company proves to be ineffective.

  Limited partnership – a partnership which aims at managing an enterprise under its own auspices in which 
at least one of the partners has unlimited responsibility (general partner) for financial liabilities of the com-
pany before creditors, and the liability of at least one of the partners (limited partner) is limited. Partners 
can be natural persons, legal persons and other entities which have legal capacity. The liability of the general 
partner is personal, unlimited, joint and several and subsidiary. The responsibility of the limited partner is 
limited to the cementite sum.

  Joint-stock limited partnership – a partnership which aims at managing an enterprise under its own auspices 
in which at least one of the partners has unlimited responsibility (general partner) for the financial liabilities 
of the company before creditors, and at least one of the partners is a shareholder. Jointstock limited partner-
ship is a structure which contains elements of an unlimited company and a joint-stock company. The respon-
sibility of the general partner is unlimited, personal, joint, several and subsidiary. The general partner can be 
legal persons, partnerships, as well as natural persons. The shareholder can be a legal person, a commercial 
partnership, a natural person. A general partnership cannot be a civil law partnership. The shareholder is not 
responsible forthe financial liabilities of the partnership, but bears the property risk related to contributions 
which were brought into the company

Company (joint-stock, limited liability) with a share of the capital held by: the State Treasury, state legal per-
sons, local-government entities’ or local administration legal persons, domestic natural persons, other domestic 
private entities or foreign natural – sa commercial company and partnership in which at least one stock (share) 
belongs to the State Treasury, state legal person, local-government entities or local administration legal person, 
domestic natural person, other domestic private entities or foreign natural.

Company (joint-stock, limited liability) with a share of homogeneous capital held by: the State Treasury, state 
legal persons, local-government entities’ or local administration legal persons, domestic natural persons, other 
domestic private entities or foreign natural – respectively a company of: the State Treasury, state legal person, 
local-government entities or local administration legal person, domestic natural person, other domestic private 
entities or foreign natural. The assumption of “homogeneity” brought into the capital of the company allows 
the use of such terms as: “a company wholly owned by the State Treasury” or “a company wholly owned by the 
gmina”.

Civil law partnership – liability relationship joining parties (partners), through which partners are obliged to 
pursue achievement of a common economic aim by acting in a prescribed manner, especially by contributions. 
Contributions of partners can come in different forms, but they must have a property value. Such a partnership 
is an organizational entity without legal personality and whose legal capacity was not granted by an act, and 
therefore is not a legal entity. Entrepreneurs in the understanding of regulations on economic activity are the 
partners in a civil law partnership. A civil law partnership is subject to the REGON register.
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Other company – organizational forms joining together natural or legal persons, created for the implementation 
of a specific activity. Such companies operate on the basis of regulations of separate acts which grant them legal 
personality; among others, water-law companies, land-law companies.

State owned enterprise – independent and self-financing entrepreneur which has legal personality, created by 
a founding authority (chief and central state administration authorities, the National Bank of Poland or national 
banks). The legal basis of operation is the Act of September 25 1981 on state owned enterprises or a separate 
act granting legal personality to a given state owned enterprise. It is subject to registration in the National Court 
Registry.

State organizational entity  – an entity created by a state authority for the implementation of the state’s tasks 
and aims, whose statute, scope of activity and expertise were defined in the act, and whose activity is financed 
from the state budget. These are, for example, research and experimental development entities and the Polish 
Academy of Sciences.

Co-operative – a voluntary association of an unlimited number of people, with changeable personnel and a 
changeable share fund, which in the interests of its members manages common economic activity and can also 
run social and educational activities. The legal basis of operation is the Act of 16.09.1982, co-operative law, other 
Acts and a registered statute. A co-operative acquires legal personality at the moment of registering it in the 
National Court Register.

Foundation – a legal person whose activity is based on the property transferred by the founder-endower (a nat-
ural person irrespective of his/her citizenship or place of residence, or legal persons with their head offices in 
Poland or abroad) and current payment (donations), established for the fulfilment of aims socially and econom-
ically useful, which are, in accordance with the basic interests of the Republic of Poland, especially: health care, 
development of the economy and science, education, culture and arts, social relief and welfare, environmental 
protection, and monument protection. A foundation operates on the basis of the Act of 6.04.1984 on foundations 
and a statute. It acquires legal personality at the moment of registering in the National Court Register.

Fund – an institution disposing of an isolated stock of financial or material resources assigned to an aim which is 
specified in advance, created on the basis of an Act and operating in the organized form of a fund. A fund can op-
erate as a legal person or can constitute an isolated bank account, which is administered by an entity indicated 
in the act establishing the fund. Law regulations project several kinds of funds: special purpose funds, pension 
funds, investment funds.

ATTENTION: The name “fund” is also present in marking organizational entities without legal personality of a 
“fund”, but operate in other legal forms e.g. a joint-stock company, an association, etc..

Political party – a voluntary organization, acting under a specific name, whose aim is to take part in public life 
through exerting influence by democratic methods on shaping national policy or exercising public power. A po-
litical party acquires legal personality at the moment of registering it in the records of political parties. The basis 
of operation is the Act of 27.06.1997 on political parties and statut.

Trade union  – dvoluntary and self-governed organization of working people, appointed to represent and de-
fend its rights and professional and social interests, which is independent in its statutoryactivity of employees, 
national administration and territorial self-government, as well as other organisations. A trade union, as well 
as its organizational entities indicated in the articles acquire legal personality on the day of registering it in the 
National Court Register. The legal basis of trade unions’ operation is the Act of 23.05.1991on trade unions.

Condominium – is created by the entirety of owners whose dwellings constitute a part of a given real estate. 
A condominium can acquire rights and incur liabilities, file a suit and be sued, therefore, as an organizational 
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entity which is not a legal person, for whom legal personality was granted by an act, is an entity of civil legal 
relations. It is an organizational entity whose establishment was not dependent on making a legal transaction; it 
is created ex lege at the moment of isolation of a dwelling in a given real estate, whose owner is a person other 
than the owner of the real estate.

Terms related to the classification of forms of ownership

Type of ownership – a term applied in the methodology of the REGON register allowing types of owner groups to 
be distinguished. Polish law distinguishes the following types of ownership:

  State-Treasury ownership,
  State legal persons’ ownership,
  Local-Government entities’ or local administration legal persons ownership,
  Domestic natural persons’ ownership,
  Other domestic private entities’ ownership,
  Foreign ownership.

Form of ownership – term applied in the methodology of the REGON register allowing the degree of the entity’s 
ownership of capital to be determined. The following forms of ownership are distinguished:

  pure ownership, which means the ownership of 100% of capital by one entity or more entities, provided that 
they represent the same type of ownership,

  mixed ownership, which means the ownership of capital by two or more entities, provided that they represent 
at least two different types of ownership.

Ownership sector – a term applied in the methodology of the REGON register allowing national economy enti-
ties to be grouped in terms of ownership right. The public sector (property of entities classified in this sector is 
owned, in full or mostly, by the State Treasury, State legal persons or Local-Government entities) and the private 
sector (property of entities classified in this sector is owned, in full or mostly, by private owners – natural or legal 
persons, both domestic or foreign ones) are distinguished. 

Terms related to the classification of activities (PKD)

The Polish Classification of Activities (PKD 2007) was introduced by the decree of the Council of Ministers regard-
ing the Polish Classification of Activities (PKD), dated 24 December 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885 with 
later amendments). PKD 2007 was prepared on the basis of the statistical classification of economic activities 
NACE Rev. 2, introduced by regulation (EC) No. 1893/2006 of the European Parliament and Council of 20 Decem-
ber 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council 
Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains (Official Journal L 
393/1, 30.12.2006).

In the light of the foregoing, it is fully consistent and comparable with the Nace Rev.2 in terms of methodology, 
terms, scope and codes. This classification is an agreed, hierarchically-arranged division of types of social and 
economic activities conducted by entities (economic entities).
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The PKD 2007 classification is a five-level classification, but, contrary to the latter, it does not include an inter-
mediary level, i.e. subsections:

  the first level (section) – is marked with an one-letter symbol; divides a total group into 21 groupings of types 
of activities, which consist of activities interrelated from the point of view of a traditionally-arranged, general 
division of work;

  the second level (division) – is marked with a two-digit numerical code; divides a total group into 88 group-
ings of types of activities, which consist of activities according to features having essential significance for 
determining the degree of similarity and for identifying interrelations occurring in the national economy (e.g. 
in tables of inter-branch interrelations);

  the third level (group) – is marked with a three-digit numerical code; includes 272 groupings of types of activ-
ities possible to be separated from the point of view of the manufacturing process, manufacture purpose or 
the nature of service or recipients of these services;

  the fourth level (class) – is marked with a four-digit numerical code; includes 615 groupings of types of activi-
ties possible to be separated mainly from the point of view of the specialisation of the manufacturing process 
or service activities;

  the fifth level (subclass) – is marked with a five-character alphanumerical code and includes 654 groupings. It 
was introduced to separate types of activities characteristic of the Polish economy and subject to statistical 
observation. If at the national level no additional division at the level of subclasses has been introduced in 
relation to the international level (class=subclass), this subclass is marked with the letter Z.
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