
 
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację publikacji dotyczących grup podmiotów gospodarki narodowej 

wydawanych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku w latach ubiegłych. 

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON 
prowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków 
i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry 
i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późniejszymi zmianami). 

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej, zwane jednostkami prawnymi, czyli 
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą oraz ich jednostki lokalne, czyli zakłady, oddziały, filie oznaczone odrębnymi adresami, 
w których prowadzona jest działalność przez co najmniej jedną osobę pracującą. 

W publikacji przedstawiono stan i strukturę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych 
w rejestrze REGON według wybranych grup w układzie sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD - wersja obowiązująca od 1 maja 2004 r.) oraz według powiatów, gmin, a także województw. Ponadto 
ujęto dane dla podregionów (gdański, słupski, starogardzki i trójmiejski) utworzonych rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573 z późniejszymi zmianami). 

Tabl. nr 1 zawiera informacje o podmiotach gospodarki narodowej zarejestrowanych w latach 2000-2008. 
W tablicy zestawiono liczbę podmiotów ogółem zarejestrowanych w rejestrze REGON w podziale na sektory 
własności: publiczny i prywatny oraz według form prawnych. 

W tabl. nr 2 i 3 przedstawiono podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących. 

Informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych podano w tabl. nr 4 i 5, a o podmiotach wyrejestrowanych 
z rejestru w tabl. nr 6 i 7. 

Zmiany w liczbie zarejestrowanych w rejestrze REGON osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej według wybranych grup podmiotów oraz sekcji PKD przedstawiono w tabl. nr 9. 

Tabl. 10 i 11 zawierają informacje o podmiotach według form prawnych, podregionów, powiatów, gmin 
i sekcji PKD.   

Dane o spółkach handlowych ujęto w tabl. nr 12-16, przy czym w tabl. nr 12 i 13 według ich szczególnej formy 
prawnej (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne), 
a w tabl. nr 14-16 według rodzaju kapitału zaangażowanego w spółce (Skarbu Państwa, państwowych osób 
prawnych, samorządu terytorialnego, kapitału prywatnego krajowego i zagranicznego). Należy zaznaczyć, że 
sumy danych według rodzaju kapitału (tabl. nr 14-16) nie równają się ogólnej liczbie spółek podanej w rubryce 
ogółem, ponieważ spółki o mieszanym kapitale występują w dwóch lub więcej rubrykach tablicy zależnie od 
rodzaju kapitału zaangażowanego w spółce.  

Informacje o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podziale na wybrane sekcje 
PKD oraz według podregionów, powiatów i gmin przedstawiono w tabl. nr 17. 

W tabl. nr 18 i 19 przedstawiono stan i strukturę wybranych podmiotów gospodarki narodowej na tle 
innych województw. 

W publikacji nie ujęto podmiotów mających w rejestrze REGON status jednostek lokalnych (zakładów, 
oddziałów, filii). Natomiast przedstawiono informacje o liczbie podmiotów prowadzących działalność 
w więcej niż jednym miejscu (tabl. nr 8). 

Prezentowane informacje o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie obejmują rolników 
indywidualnych, tj. osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.  


