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- budownictwo - 44,4 tys. (wzrost o 0,4% w odniesieniu do roku 2010), 

- przetwórstwo przemysłowe - 32,9 tys. (spadek o 0,9% w skali roku), 

- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 29,0 tys. (wzrost o 2,9% w ujęciu rocznym). 

Udział podmiotów z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych w ogólnej liczbie jednostek 

prawnych zmalał w skali roku do 26,5%, tj. o 0,7 pkt proc.  

 
Wykr.1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności i sekcji w 2011 r. 

Stan w dniu 31 XII 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według kryterium liczby pracujących1 przeważały podmioty bardzo małe - mikroprzedsiębiorstwa  

(o liczbie pracujących do 9 osób), których było w końcu 2011 r. 314,4 tys. Podmiotów o liczbie pracujących 

10-49 osób w bazie REGON znajdowało się 14,4 tys., a jednostek średnich i dużych (o liczbie pracujących 

powyżej 50 osób) - 2,8 tys. W porównaniu ze stanem w końcu 2010 r. odnotowano wzrost liczby 

mikroprzedsiębiorstw - o 0,1% oraz małych podmiotów o liczbie pracujących 10-49 osób - również o 0,1%, 

ale spadek liczby podmiotów średnich i dużych - łącznie o 1,5%. 

 

Wykr.2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według przewidywanej liczby pracujących  
w 2011 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 
 

                                                      
1 Liczby faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzanych przez podmiot zmianach. 
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Pod względem formy prawnej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które stanowiły ponad trzy czwarte ogółu podmiotów. W końcu grudnia 2011 r. w rejestrze REGON 

figurowało 250,9 tys. takich osób, wobec 253,2 tys. przed rokiem (spadek o 0,9%). Równocześnie, w końcu 

omawianego okresu rejestr obejmował 80,7 tys. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, a ich liczba wzrosła w ujęciu rocznym o 3,3%.  

REGON obejmował 24,3 tys. spółek handlowych, czyli o 7,8% więcej w skali roku. Natomiast liczba 

spółek cywilnych wyniosła 27,6 tys. i tym samym wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,8%.  

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których było 19,0 tys., stanowiły 78,2% wszystkich 

zarejestrowanych spółek handlowych. Wśród ogółu spółek handlowych odnotowano 3,9 tys. spółek  

z udziałem kapitału zagranicznego, tj. więcej o 4,9% w porównaniu z 2010 r.  

Ponadto według stanu w końcu 2011 r. w rejestrze znajdowało się 1121 spółdzielni (1120 w 2010 r.), 

25 przedsiębiorstw państwowych (28), 1172 fundacje (1085), 7923 stowarzyszenia (7555) i 297 organizacji 

społecznych (tyle, co przed rokiem). 

Spośród ujętych w rejestrze spółek handlowych 81,1% stanowiły spółki kapitałowe, a 18,9% - spółki 

osobowe. 

 
Wykr.3. Struktura spółek handlowych według form organizacyjno-prawnych w 2011 r. 

Stan w dniu 31 XII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

W porównaniu ze stanem w końcu 2010 r. odnotowano, m.in.: 

wzrost liczby spółek spadek liczby spółek 
- z ograniczoną odpowiedzialnością (o 8,0%) - jednoosobowych Skarbu Państwa z ograniczoną 
- akcyjnych (o 4,0%)    odpowiedzialnością (o 19,0%) 
- jawnych (o 0,9%)  
- komandytowych (o 31,9%)  

 
W ujęciu terytorialnym według podregionów w końcu grudnia 2011 r. najwięcej podmiotów było 

zarejestrowanych z terenu Krakowa - 35,0% ogółu, tj. 116,2 tys. jednostek prawnych, następnie 19,0%  

z podregionu krakowskiego (63,2 tys.), 18,8% z podregionu nowosądeckiego (62,4 tys.), 18,0%  

z oświęcimskiego (59,8 tys.), a pozostałe 9,1% (30,1 tys.) pochodziło z podregionu tarnowskiego. Wśród 

powiatów ziemskich największą liczbę podmiotów odnotowano w: krakowskim (25,2 tys.), wadowickim  

(15,6 tys.) i nowotarskim (14,1 tys.), a najmniejszą w: dąbrowskim, proszowickim i miechowskim 

(odpowiednio: 2,9 tys., 3,0 tys. i 4,1 tys.).  
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W skali roku największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych zaobserwowano w podregionie 

krakowskim - o 1,6%, a zwłaszcza w powiatach: wielickim (o 2,9%), krakowskim (o 2,2%) i bocheńskim  

(o 1,5%). Wzrost liczby podmiotów wystąpił także w podregionie nowosądeckim (o 0,2%), w tym w powiecie 

gorlickim (o 3,1%) i nowosądeckim (o 2,0%). Spadek liczby podmiotów gospodarczych odnotowano  

w podregionie oświęcimskim i tarnowskim (odpowiednio o: 2,1% i 0,2%). Według powiatów najgłębszy 

spadek miał miejsce w powiatach: olkuskim (o 3,9%), tatrzańskim (o 2,3%) i oświęcimskim (o 2,2%). 

Wśród miast na prawach powiatu, Kraków jako stolica województwa małopolskiego jest 

zdecydowanie najatrakcyjniejszym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu m.in. na 

jakość kapitału ludzkiego, rozwiniętą bazę turystyczną i rozbudowaną infrastrukturę. W Krakowie liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniosła 116,2 tys. i wzrosła w skali roku o 0,4%. W Tarnowie 

wyniosła ona w końcu omawianego okresu 10,9 tys. i spadła w stosunku do poprzedniego roku o 2,0%,  

a w Nowym Sączu - 9,3 tys., tj. odpowiednio o 0,8% mniej. 

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej, wyrażająca się w ich liczbie na 1 km2, 

występuje na terenie Krakowa, gdzie w 2011 r. na 1 km2 przypadało 355 jednostek (w 2010 r. - 354),  

a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu: Nowym Sączu - 160 jednostek na 1 km2  

i Tarnowie - 151. Wśród powiatów ziemskich, podobnie jak rok wcześniej, omawiany wskaźnik był najwyższy  

w: oświęcimskim (34), chrzanowskim (31), wielickim (29) i wadowickim (24) i tym samym przekroczył średnią 

wojewódzką wynoszącą 22 podmioty na 1 km2 (tyle samo, co rok wcześniej). Natomiast najniższym 

wskaźnikiem cechowały się, podobnie jak przed rokiem, powiaty: dąbrowski i miechowski (po 6) oraz 

tarnowski i proszowicki (po 7 podmiotów na 1 km2).  

 

Wykr.4. Podmioty gospodarki narodowej na 1 km2 powierzchnia według powiatów w 2011 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O poziomie przedsiębiorczości w danym rejonie świadczy również liczba podmiotów przypadająca 

na 1000 ludności zamieszkałej na tym terenie. Średnio dla województwa małopolskiego wyniosła ona 100 

podmiotów gospodarki narodowej na 1000 ludności (tak jak rok wcześniej). Najwyższy wskaźnik 
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odnotowano w Krakowie (153) i w powiecie tatrzańskim (144), co związane jest m.in. z rozwojem turystyki,  

a najniższy w powiatach: dąbrowskim i tarnowskim (odpowiednio: 50 i 53). 

Terytorialne rozmieszczenie podmiotów wskazuje na to, że jest ich więcej na obszarach 

zurbanizowanych, dysponujących lepszą infrastrukturą i wyższym poziomem kapitału ludzkiego 

sprzyjającemu rozwojowi przedsiębiorczości. Miejsca atrakcyjne pod względem m.in. jakości kapitału 

ludzkiego, turystyki i rozbudowanego systemu transportowego mogą nie tylko skutecznie przyciągać 

inwestorów, ale również stanowić siłę napędową przyległych powiatów, czego przykładem są Kraków  

oraz powiaty: wielicki i krakowski. 

 
Wykr.5. Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludnościa według powiatów w 2011 r. 

Stan w dniu 31 XII 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

W 2011 r. zarejestrowano 30,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 26,2 tys. osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2,2 tys. spółek handlowych. Najwięcej nowych 

podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych - 7,6 tys. podmiotów 

(1/4 ogółu nowo zarejestrowanych),  budownictwo - 5,3 tys. (17,2%), działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna - 3,0 tys. nowych jednostek (9,8%). Łącznie wyżej wymienione sekcje PKD 2007 skupiały ponad 

połowę (52,0%) ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów. 

W ciągu omawianego roku wyrejestrowano 29,9 tys. jednostek prawnych z terenu województwa 

małopolskiego, w tym 28,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 0,4 tys. spółek 

handlowych. Największą liczbę zlikwidowanych podmiotów odnotowano w sekcjach: handel; naprawa 

pojazdów samochodowych - 9,4 tys. (31,3% ogółu wyrejestrowanych), budownictwo - 5,2 tys. (17,4%) oraz 

przetwórstwo przemysłowe - 2,8 tys. (9,4%). Te trzy sekcje skupiały łącznie 58,1% ogółu wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych. 

W 2011 r. więcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zostało wykreślonych  

z rejestru niż zarejestrowało się. Było to spowodowane m.in. aktualizacją rejestru REGON w oparciu  

o informacje uzyskane z rejestru PESEL. W przypadku spółek handlowych liczba nowych rejestracji 

przekraczała liczbę wyrejestrowań. 
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Tabl.1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według form    
 prawnych i sekcji w 2011 r.   
 Stan w dniu 31 XII    

 
 
 

SEKCJE 
a - w liczbach bezwzględnych 
b - 2010=100 

 
 

 
 
 
Ogółem 

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne  
niemające osobowości prawnej 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 
działal-
ność 

gospo-
darczą 1 

razem 

w tym 

przedsię-
biorstwa 
państwo-

we 

spółki 
handlowe

spółki 
cywilne 

spółdziel-
nie 

    
OGÓŁEM ……………...........… a 331595 80730 25 24282 27576 1121 250865
 b 100,1 103,3 89,3 107,8 100,8 100,1 99,1    
   w tym:        
    
Rolnictwo, leśnictwo,    
  łowiectwo i rybactwo .............. a 6875 791 - 116 135 140 6084
 b 98,3 100,3 104,5 100,0 94,6 98,0      
Przemysł .................................. a 34400 7783 11 3874 3509 147 26617
 b 99,5 103,1 78,6 106,3 100,3 100,0 98,4
   w tym przetwórstwo        
     przemysłowe ....................... a 32875 6922 9 3334 3402 144 25953
 b 99,1 101,9 75,0 104,2 100,0 100,0 98,3    
Budownictwo ............................ a 44406 6267 8 3552 2484 149 38139
 b 100,4 105,2 100,0 108,4 101,3 100,0 99,6    
Handel; naprawa pojazdów    
  samochodowych .................... a 88036 18567 3 6765 11506 237 69469
 b 97,8 101,9 100,0 104,6 100,4 100,0 96,8    
Transport i gospodarka         
  magazynowa .......................... a 22035 1850 1 804 1019 9 20185
 b 96,5 104,2 100,0 110,4 99,8 100,0 95,9    
Zakwaterowanie i gastronomia .   a 12820 3067 - 989 1974 11 9753
 b 98,8 103,1 x 108,2 101,0 157,1 97,5    
Informacja i komunikacja .......... a 8818 2460 - 1594 834 4 6358
 b 107,8 108,3 x 114,8 98,0 133,3 107,6    
Działalność finansowa    
  i ubezpieczeniowa .................. a 9939 1015 - 522 301 51 8924
 b 97,6 107,0 x 111,8 99,3 100,0 96,6    
Obsługa rynku nieruchomości .. a 11878 8968 1 1346 510 284 2910
 b 103,9 104,4 100,0 108,9 104,1 100,7 102,5    
Działalność profesjonalna,        
  naukowa i techniczna ............ a 28957 5319 1 2568 2470 37 23638
 b 102,9 105,6 100,0 110,4 101,9 94,9 102,3    
Administrowanie i działalność        
  wspierająca ............................  a 8375 1614 - 836 721 23 6761
 b 102,7 106,3 x 110,7 102,4 95,8 101,9    
Administracja publiczna i obrona        
  narodowa, obowiązkowe        
  zabezpieczenia społeczne ..... a 2115 2108 - 5 1 - 7
 b 100,6 100,6 x 83,3 100,0 x 100,0    
Edukacja .................................. a 10632 5458 - 256 423 6 5174
 b 102,8 100,6 x 109,4 106,8 120,0 105,3    
Opieka zdrowotna i pomoc         
  społeczna ............................... a 16569 1998 - 672 704 10 14571
 b 105,5 102,9 x 105,8 102,5 111,1 105,9    
Działalność związana z kulturą,         
  rozrywką i rekreacją .................. a 6352 3431 - 234 394 3 2921
 b 100,5 103,5 x 106,8 101,3 100,0 97,1    
Pozostała działalność     
  usługowa ................................. a 19374 10021 - 149 591 10 9353
 b 101,2 102,7 x 120,2 100,0 142,9 99,6 
1 Bez osób prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne. 
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Tabl.2. Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2011 r.   
 Stan w dniu 31 XII     

PODREGIONY  Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
Osoby  

fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 

POWIATY  niemające osobowości prawnej 
  
   w tym spółki handlowe 

 Ogółem    
a - w liczbach bezwzględnych     w tym  
b - 2010=100  razem razem z udziałem 
    kapitału 
     zagranicznego 
       
WOJEWÓDZTWO ............... a 331595 80730 24282 3924 250865
 b 100,1 103,3 107,8 104,9 99,1
   
Podregion krakowski ......... a 63168 11958 2671 421 51210
 b 101,6 103,8 110,0 104,2 101,1
Powiaty:   
   
   bocheński .......................... a 7942 1554 283 43 6388
 b 101,5 103,3 108,0 102,4 101,1
   
   krakowski .......................... a 25192 4754 1268 201 20438
 b 102,2 104,0 110,6 105,8 101,8
   
   miechowski ....................... a 4125 779 75 12 3346
 b 98,0 101,0 105,6 100,0 97,3
   
   myślenicki ......................... a 11141 1932 371 57 9209
 b 100,6 103,8 111,1 105,6 99,9
   
   proszowicki ....................... a 3024 680 107 11 2344
 b 100,1 102,4 103,9 110,0 99,4
   
   wielicki .............................. a 11744 2259 567 97 9485
 b 102,9 105,0 110,7 101,0 102,4
   
Podregion m. Kraków ........ a 116153 37802 15636 2809 78351
 b 100,4 104,1 108,2 105,2 98,7
Miasto na prawach powiatu   
   Kraków .............................. a 116153 37802 15636 2809 78351
 b 100,4 104,1 108,2 105,2 98,7
   
Podregion nowosądecki ... a 62436 12133 2263 263 50303
 b 100,2 102,5 105,9 101,9 99,6
Powiaty:   
   
   gorlicki ............................... a 7338 1543 226 20 5795
 b 103,1 101,3 101,8 90,9 103,5
   
   limanowski ........................ a 8622 1409 174 17 7213
 b 99,9 102,6 103,6 94,4 99,4
   
   nowosądecki ..................... a 13621 2333 450 47 11288
 b 102,0 102,1 108,2 111,9 102,0
   
   nowotarski ......................... a 14094 2617 398 72 11477
 b 99,5 102,6 105,3 102,9 98,8
   
   tatrzański .......................... a 9468 1854 347 36 7614
 b 97,7 103,2 109,5 100,0 96,4
Miasto na prawach powiatu   
   Nowy Sącz ........................ a 9293 2377 668 71 6916
 b 99,2 103,0 105,2 101,4 98,0
   
Podregion oświęcimski ..... a 59775 12307 2369 274 47468
 b 97,9 101,9 105,9 107,0 96,9
Powiaty:   
   
   chrzanowski ...................... a 11381 2650 595 62 8731
 b 98,1 101,3 103,8 106,9 97,1
   
   olkuski ............................... a 11611 2260 414 37 9351
 b 96,1 101,9 104,8 105,7 94,8
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Tabl.2. Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2011 r. (dok.)   
 Stan w dniu 31 XII      

PODREGIONY  Osoby prawne i jednostki organizacyjne 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 1

POWIATY  niemające osobowości prawnej 
  
   w tym spółki handlowe 

 Ogółem    
a - w liczbach bezwzględnych    w tym  
b - 2010=100  razem razem z udziałem 
    kapitału 
     zagranicznego 
       
Podregion oświęcimski (dok.) a 59775 12307 2369 274 47468
 b 97,9 101,9 105,9 107,0 96,9
Powiaty (dok.):   
   
   oświęcimski ....................... a 13649 3253 651 70 10396
 b 97,8 102,2 107,2 97,2 96,5
   
   suski .................................. a 7497 1309 176 26 6188
 b 98,7 103,0 107,2 97,2 97,8
   
   wadowicki ......................... a 15637 2835 533 79 12802
 b 98,9 101,7 106,2 116,2 98,3
   
Podregion tarnowski ......... a 30063 6530 1343 157 23533
 b 99,8 101,6 104,8 103,3 99,4
Powiaty:   
   
   brzeski .............................. a 5796 1135 181 14 4661
 b 100,7 102,5 105,2 100,0 100,2
   
   dąbrowski .......................... a 2932 643 69 5 2289
 b 100,1 100,8 101,5 83,3 99,9
   
   tarnowski ........................... a 10484 1963 279 34 8521
 b 101,2 101,1 103,3 100,0 101,2
Miasto na prawach powiatu   
   Tarnów .............................. a 10851 2789 814 104 8062
 b 98,0 101,8 105,4 106,1 96,8
 
1 Bez osób prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne. 
 

Podsumowując, można stwierdzić, że: 
 

•  liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim w końcu 
grudnia 2011 r. zwiększyła się nieznacznie (o 0,1%) w porównaniu do stanu sprzed roku, 

•  najwięcej podmiotów w Małopolsce (26,5%) prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów 
samochodowych, ale ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów był nieco niższy niż przed 
rokiem, 

•  liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą spadła w skali roku 
o 0,9%, a ilość spółek handlowych i cywilnych wzrosła o 3,9%, 

•  w ujęciu terytorialnym nadal najwięcej podmiotów (35,0% ogółu jednostek prawnych w województwie 
małopolskim) działało na terenie Krakowa, 

•  największą rotacją podmiotów gospodarczych, tj. liczbą nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych 
podmiotów cechowały się sekcje, takie jak: handel; naprawa pojazdów samochodowych i budownictwo. 
 

Szczegółowe dane w ujęciu terytorialnym znajdą Państwo w publikacji  
 „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej   

w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2011 r.”, 
jak również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 
Opracowanie: Anna Dziedzic, Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych, tel. 12 656 33 45, w. 25  
Naliczenie tablic: Barbara Czernecka, Wydział Udostępniania Informacji, tel. 12 361 01 58 


