DZIAŁ XI
PODMIOTY GOSPODARKI
NARODOWEJ

CHAPTER XI
ENTITIES OF THE NATIONAL
ECONOMY

Uwagi ogólne

General notes

1. Źródłem informacji o liczbie podmiotów
gospodarki narodowej jest Krajowy Rejestr
Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON (KRUPGN REGON), który
jest rejestrem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa GUS.
2. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej
z dnia 29 VI 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1995 r.) z późniejszymi zmianami, przedmiotem rejestracji są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
3. Spółki handlowe (do 2000 r. określane
jako spółki prawa handlowego), to spółki
działające w oparciu o przepisy kodeksu
handlowego. Dzielą się one na osobowe
(jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne,
z ograniczoną odpowiedzialnością). Dla
spółek osobowych istotny jest skład osobowy określony w umowie, dla spółek kapitałowych – określony w umowie kapitał złożony z udziałów (akcji).
4. Dane przedstawiono według sektorów
własności, w podziale na formy własności
oraz według wybranych form prawnych i rodzaju prowadzonej działalności; bez jednostek lokalnych i osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

1. Country Official Register of Units of the
National Economy - REGON (KRUPGN
REGON) is the source of information on
the number of entities of the national economy, which is administrative register conducted by President CSO.
2. According to the Law on Public Statistics
dated 29 VI 1995 (Journal of Laws No. 88,
item 439) with later amendments, entities
of register are legal persons, economic
entities without legal personality as well as
natural persons conducting economic activity.
3. Commercial companies (until 2000
defined as commercial law companies)
are companies conducting activity in accordance with regulations of the Commercial Code. This companies divided into:
personal (unlimited, limited professional,
joint-stock limited) and capital (join-stock,
limited liability). Staff defined in contract is
important for personal companies, for
capital companies – defined in contract
capital consists of shares (stocks).
4. Data are presented by ownership sectors, by forms of ownership and by chosen
legal forms and kind of conducted activities; excluding internal entities and persons tending private farms in agriculture.

