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TABL. 2/142/.   PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG LICZBY PRACUJĄCYCH 
 Stan w końcu roku 
 ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY BY NUMBER OF EMPLOYEES 
 End of year 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2009 SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ....................................  95602 97595 T O T A L 
o liczbie pracujących:   with number of employees 

9 i mniej osób ...................................  91951 93832 9 persons and less 
10 – 49 .............................................  2850 2951 10 - 49 
50 – 249 ...........................................  641 647 50 - 249 
250 – 999 ............................................  129 131 250 - 999 
1000 i więcej osób ............................  31 34 1000 persons and more 
 
TABL. 3/143/.   SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM PRAWNYCH 

 COMMERCIAL COMPANIES BY LEGAL FORMS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2009 SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M .......................................  11028 11650 T O T A L 

Kapitałowe ...........................................  9883 10397 Capital 
   akcyjne .............................................  368 381    joint-stock 
   z ograniczoną odpowiedzialnością ....  9515 10016    limited liability 
Osobowe .............................................  1145 1253 Personal 
   partnerskie ...........................................  61 67    profesional 
   jawne ................................................  816 836  unlimited 
   komandytowe ...................................  218 279    limited 
   komandytowo-akcyjne ......................  50 71    joint-stock limited 
 
TABL. 4/144/.   SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU  

Stan w końcu roku 
COMMERCIAL COMPANIES BY TYPE OF CAPITAL  
End of year 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Z udziałem kapitału  With capital 

Skarbu 
Państwa 

State 
Treasury 

państwo-
wych osób  
prawnych 
state legal 
persons 

samorzą- 
du teryto-
rialnego 
territorial 

self-
govern-

ment 

prywatnego 
krajowego 

private 
domestic 

zagranicz-
nego 

foreign 

O G Ó Ł E M ................. 2008  11028 35 83 29 9130 2973 
T O T A L 2009  11650 29 87 30 9705 3046 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-

two i rybactwo .....................     78 - - - 65 25 
Agriculture, forestry and  

fishing       
U w a g a. Liczba „Ogółem" nie jest sumą dla poszczególnych rodzajów kapitału, ponieważ spółki o mieszanym kapi-

tale występują w dwóch lub więcej rubrykach tablicy, zależnie od rodzajów kapitału zaangażowanego w spółce. 
N o t e. The number "Total" is not a sum for the particular type of capital, because mixed-capital companies have 

been counted in two or more columns depending on the type of capital engaged in a company. 
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TABL. 4/144/.   SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU (cd.) 
Stan w końcu roku 
COMMERCIAL COMPANIES BY TYPE OF CAPITAL (cont.) 
End of year 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Z udziałem kapitału  With capital 

Skarbu 
Państwa 

State 
Treasury 

państwo-
wych osób 
prawnych 
state legal 
persons 

samorzą- 
du teryto-
rialnego 
territorial 

self-
govern-

ment 

prywatnego 
krajowego 

private 
domestic 

zagranicz-
nego 

foreign 

Przemysł  ...............................    1406 14 18 2 1131 433 
Industry       

 górnictwo i wydobywanie .....     38 2 1 - 28 13 
mining and quarrying       
 przetwórstwo przemysłowe  1253 10 15 - 1010 390 
manufacturing       
wytwarzanie i zaopatrywa- 

nie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą 
wodę Δ ...............................    38 1 2 - 27 13 

 electricity, gas, steam and 
air conditioning supply       

dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja Δ .....................  77 1 - 2 66 17 

water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities       

Budownictwo ..........................    1620 2 17 2 1427 373 
Construction       
Handel;  naprawa pojazdów 

samochodowych Δ ................     3323 1 13 1 2579 1100 
Trade; repair of motor  

vehicles Δ        
Transport i gospodarka maga-

zynowa ................................    250 1 3 2 202 68 
Transportation and storage       
Zakwaterowanie i gastrono-

mia Δ .....................................   346 - - 1 278 115 
Accommodation and cate- 

ring Δ       
Informacja i komunikacja ........     838 1 2 2 741 169 
Information and communica-

tions        
U w a g a. Liczba „Ogółem" nie jest sumą dla poszczególnych rodzajów kapitału, ponieważ spółki o mieszanym kapi-

tale występują w dwóch lub więcej rubrykach tablicy, zależnie od rodzajów kapitału zaangażowanego w spółce. 

N o t e. The number "Total" is not a sum for the particular type of capital, because mixed-capital companies have 
been counted in two or more columns depending on the type of capital engaged in a company. 
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TABL. 4/144/.   SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU (dok.) 
Stan w końcu roku 
COMMERCIAL COMPANIES BY TYPE OF CAPITAL (cont.) 
End of year 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Z udziałem kapitału  With capital 

Skarbu 
Państwa 

State 
Treasury 

państwo-
wych osób 
prawnych 
state legal 
persons 

samorzą- 
du teryto-
rialnego 
territorial 

self-
govern-

ment 

prywatnego 
krajowego 

private 
domestic 

zagranicz-
nego 

foreign 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa ........................     496 2 5 2 471 44 

Financial and insurance  
activities       

Obsługa  rynku nieruchomo- 
ści Δ .....................................    731 3 3 4 563 246 

Real estate activities       
Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna ..........     1632 4 13 7 1443 282 
Professional, scientific and    

technical activities       
Administrowanie i działalność 

wspierająca Δ  ......................   463 1 3 1 390 106 
Administrative and support 
   service activities       
Administracja publiczna  

i obrona narodowa;  obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne ............................     - - - - - - 

Public administration and   
defence; compulsory social 
security       

Edukacja ...............................     116 - 3 - 99 29 
Education       
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna ............................     170 - 4 1 158 20 
Human health and social 

security       
Działalność związana z kultu-

rą,  rozrywką i rekreacją ......     108 - 1 5 93 21 
Arts, entertainment and 
  recreation       
Pozostała działalność usługo-

wa .......................................     73 - 2 - 65 15 
Other service activities       

U w a g a. Liczba „Ogółem" nie jest sumą dla poszczególnych rodzajów kapitału, ponieważ spółki o mieszanym kapi-
tale występują w dwóch lub więcej rubrykach tablicy, zależnie od rodzajów kapitału zaangażowanego w spółce. 

N o t e. The number "Total" is not a sum for the particular type of capital, because mixed-capital companies have 
been counted in two or more columns depending on the type of capital engaged in a company. 
 
 
 


