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opracowanie sygnalne

Podmioty gospodarki narodowej  
w rejestrze REGON  
w województwie małopolskim 
Stan na koniec 2017 r.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w  reje-
strze REGON w  województwie małopolskim w  koń-
cu grudnia 2017 r. wyniosła 380,0 tys., co oznacza 
wzrost o 2,4% w porównaniu z końcem 2016 r. Blisko 
połowa podmiotów sektora prywatnego prowadziła 
działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów 
samochodowych, budownictwo oraz działalność 
profesjonalna, naukowa i  techniczna. Zwiększyła 
się w  ujęciu rocznym zarówno liczba zarejestrowa-
nych spółek handlowych (o  8,3%), jak i  stowarzy-
szeń i organizacji społecznych (o 4,0%), a także osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
(o  2,0%). W  ujęciu terytorialnym najwięcej pod-
miotów (36,4%) działało na terenie Krakowa, gdzie 
odnotowano ich największą koncentrację na 1 km2 
i najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości.

Liczba podmiotów
W województwie małopolskim według stanu w końcu 
grudnia 2017 r. w  rejestrze REGON zarejestrowanych 
było 380,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 
o 2,4% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny sku-
piał 369,1 tys. podmiotów, tj. 97,1% ogólnej ich licz-
by, a  sektor publiczny 7,1 tys.1 W  ujęciu rocznym licz-
ba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o  2,5%, 
a podmiotów sektora publicznego – spadła o 10,3%.

Prawie połowa podmiotów sektora prywatnego pro-
wadziła działalność w następujących sekcjach PKD: han-
del; naprawa pojazdów samochodowych (23,4% pod-
miotów sektora prywatnego), budownictwo (14,2%), 
a  także działalność profesjonalna, naukowa i  technicz-
na (10,3%).

Natomiast podmioty sektora publicznego działały 
przede wszystkim w sekcjach PKD, takich jak: edukacja 
(51,9% ogółu podmiotów sektora publicznego), obsłu-
ga rynku nieruchomości (12,3%) oraz administracja 
publiczna i  obrona narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne (9,9%). 

Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych pod-
miotów, dominowały następujące sekcje PKD: han-
del; naprawa pojazdów samochodowych – 87,2 tys. 
(o  1,2% mniej niż rok wcześniej), budownictwo –  
53,1 tys. (wzrost o 4,4% w odniesieniu do roku poprzed-
niego), działalność profesjonalna, naukowa i technicz-
na – 38,5 tys. (wzrost o  4,6% w  ujęciu rocznym) oraz 
przetwórstwo przemysłowe – 36,5 tys. (wzrost o 1,5% 
w porównaniu ze stanem w końcu 2016 r.).

Udział podmiotów z sekcji działalność profesjonal-
na, naukowa i techniczna wzrósł w skali roku o 0,2 p. 
proc. (podobnie jak w  2016 r.) do 10,1%, natomiast 
stosunkowo wysoki udział podmiotów z sekcji han-
del; naprawa pojazdów samochodowych w  ogólnej 

Wykr. 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według rodzajów działalności w 2017 r. | stan w dniu 31 XII

1 W podziale według sektorów własności, sekcji PKD, w tym przewidywanej liczby pracujących – bez podmiotów, dla których informacja o for-

mie własności, rodzaju przeważającej działalności lub przewidywanej liczbie pracujących nie występuje w rejestrze REGON.
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liczbie jednostek prawnych zmalał o  0,9 p. proc. do 
22,9%.

Liczba pracujących
Według kryterium liczby pracujących przeważa-
ły podmioty bardzo małe – mikroprzedsiębiorstwa  
(o liczbie pracujących do 9 osób), których było w  koń-
cu 2017 r. 364,1 tys. Podmiotów o  liczbie pracujących  
10–49 osób w  bazie REGON znajdowało się 13,1 tys., 
a  jednostek średnich i  dużych (o  liczbie pracujących  
powyżej 50 osób) – 2,7 tys.

Wykr. 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według liczby pracujących2 w 2017 r.  |  
stan w dniu 31 XII

Wykr. 3. Struktura spółek handlowych według form prawnych w 2017 r. | stan w dniu 31 XII

W porównaniu ze stanem w końcu 2016 r. odnotowa-
no wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw – o 2,6%, a spa-
dek liczby podmiotów małych (o  liczbie pracujących 
10–49 osób) – o  1,2% oraz podmiotów średnich i  du-
żych – łącznie o 0,3%.

Spółki 
Pod względem formy prawnej przeważały osoby fi-
zyczne prowadzące działalność gospodarczą, które 
stanowiły 71,7% ogółu podmiotów. w  końcu grudnia  
2017 r. w rejestrze REGON figurowało 272,6 tys. takich 

Wśród ogółu spółek handlowych odnotowano 35262 
podmioty z kapitałem prywatnym krajowym, czyli wię-
cej o  7,2% w  odniesieniu do poprzedniego roku oraz 
6338 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, tj. wię-
cej o 7,3% w porównaniu z 2016 r., a ponadto 365 spółek 
państwowych osób prawnych (wzrost o 2,5%) i 90 spół-
ek Skarbu Państwa (spadek o 2,2%).

Ponadto, według stanu w  końcu 2017 r. w  rejestrze 
znajdowały się 1124 spółdzielnie (1129 w końcu 2016 r.) 
oraz 20 przedsiębiorstw państwowych (tyle samo, co 
przed rokiem), a także: 2487 fundacji (wobec 2220 rok 

osób, wobec 267,2 tys. przed rokiem (wzrost o  2,0%). 
Równocześnie, w  końcu omawianego okresu rejestr 
obejmował 107,5 tys. osób prawnych i  jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości prawnej, a ich 
liczba wzrosła w ujęciu rocznym o 3,4%. 

Łączna liczba spółek zarejestrowanych w wojewódz-
twie małopolskim w  końcu 2017 r. wyniosła 72,1 tys.  
Rejestr REGON obejmował 43,5 tys. spółek handlowych, 
czyli o 8,3% więcej w skali roku. Natomiast liczba spółek 
cywilnych wyniosła 28,2 tys. i tym samym nieznacznie 
wzrosła w stosunku do poprzedniego roku – o 0,2%.
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2 Liczby faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzonych przez podmiot zmianach.
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Wykr. 4. Podmioty gospodarki narodowej według powiatów w 2017 r. | stan w dniu 31 XII

wcześniej), 10230 stowarzyszeń (9821) i 304 organizacje 
społeczne (303). Liczba fundacji wzrosła o 12,0% w skali 
roku, a  stowarzyszeń i  organizacji społecznych rozpa-
trywanych łącznie – o 4,0%.

Wśród spółek handlowych 81,8% stanowiły spółki ka-
pitałowe, a pozostałe 18,2% – spółki osobowe. w struk-
turze spółek według form prawnych najwięcej było 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowiły 
one 4/5 wszystkich zarejestrowanych spółek handlo-
wych.

W porównaniu ze stanem w końcu 2016 r. odnotowa-
no wzrost liczby spółek handlowych: 

– akcyjnych o 3,2% (z 813 do 839),
– z ograniczoną odpowiedzialnością o 8,4% (z 32042 

do 34725), 
– partnerskich o 6,1% (z 214 do 227), 
– jawnych o 1,6% (z 3644 do 3702),
– komandytowych o  19,4% (odpowiednio z 3000 do 

3582).
Spadek liczby spółek dotyczył jedynie spółek koman-

dytowo-akcyjnych – o 7,8% (z 437 w końcu 2016 r. do 
403 według stanu w końcu 2017 r.).

Podmioty gospodarcze w ujęciu terytorialnym
Według podregionów w końcu grudnia 2017 r. najwię-
cej było podmiotów zarejestrowanych z terenu Krako-
wa, tj. 36,4% ogółu, a  następnie: 19,6% z podregionu 
krakowskiego, 11,5% z podregionu nowosądeckiego, 

14,3% z oświęcimskiego, 9,1% z podregionu nowotar-
skiego i  9,0% z podregionu tarnowskiego. Wyłączając 
Kraków, największą liczbę podmiotów odnotowano 
w  powiatach: krakowskim (30,3 tys.), wadowickim  
(16,5 tys.) oraz nowotarskim i  nowosądeckim (po  
16,1 tys.). Natomiast najmniej podmiotów miało sie-
dzibę w  powiatach: dąbrowskim, proszowickim i  mie-
chowskim (odpowiednio: 3,3 tys., 3,5 tys. i 4,5 tys.).

W skali roku wzrosła liczba podmiotów gospodar-
czych we wszystkich podregionach i  powiatach woje-
wództwa, z wyjątkiem powiatu gorlickiego (minimalny 
spadek – o 0,1%). Największy wzrost ich liczby zaobser-
wowano w powiatach: brzeskim (o 4,1%), wielickim i dą-
browskim (po 3,8%), krakowskim (o 3,3%), nowotarskim 
(o 3,1%) oraz myślenickim i w mieście Kraków (po 3,0%). 

Kraków jako stolica województwa małopolskiego 
jest nadal najatrakcyjniejszym miejscem do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, głównie ze względu 
na kapitał ludzki, rozbudowaną infrastrukturę, poten-
cjał demograficzny, rozwinięty sektor usług dla bizne-
su, zaplecze naukowo-badawcze. Biorąc pod uwagę 
miasta na prawach powiatu, w  Krakowie liczba zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych była zdecydo-
wanie najwyższa i  w  końcu 2017 r. wyniosła 138,5 tys. 
(wobec 134,5 tys. przed rokiem). w Tarnowie wyniosła 
ona w  końcu omawianego okresu 11,5 tys., co ozna-
cza wzrost w  stosunku do poprzedniego roku o  0,9%, 
a w Nowym Sączu – 9,9 tys., tj. o 1,2% więcej.
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Podmioty nowo zarejestrowane, 
wyrejestrowane i z zawieszoną działalnością
W 2017 r. zarejestrowano 34,0 tys. nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym 27,6 tys. osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą i 4,4 tys. spółek han-
dlowych. Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowa-
no w sekcjach: budownictwo – 6,9 tys. (20,3%), handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – 5,7 tys. podmio-
tów (16,7% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów), 
działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna – 3,8 
tys. nowych jednostek (11,1%). Wyżej wymienione sek-
cje PKD skupiały łącznie prawie połowę (48,1%) ogółu 
nowo zarejestrowanych podmiotów.

W ciągu omawianego roku wyrejestrowano 24,9 tys. 
jednostek prawnych z terenu województwa małopol-
skiego, w tym 22,1 tys. osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą i  1,0 tys. spółek handlowych. 
Największą liczbę zlikwidowanych podmiotów odnoto-
wano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych – 6,4 tys. (25,7% ogółu wyrejestrowanych), bu-
downictwo – 4,7 tys. (19,0%) oraz przetwórstwo prze-
mysłowe – 2,1 tys. (8,4%). Te trzy sekcje skupiały łącznie 
53,1% ogółu wyrejestrowanych.

Według stanu w  dniu 31 XII 2017 r. rejestr REGON li-
czył 29,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej z za-
wieszoną działalnością3 (tj. o  0,1% mniej niż przed ro-
kiem), w  tym 27,6 tys. osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (o 1,4% mniej) i 1,3 tys. spółek 
handlowych (o 30,7% więcej).

Koncentracja podmiotów gospodarczych 
i poziom przedsiębiorczości
Największa koncentracja podmiotów gospodarki naro-

dowej, wyrażająca się w ich liczbie na 1 km2, występuje 
nadal na terenie Krakowa, gdzie w 2017 r. na 1 km2 przy-
padały 424 podmioty (w 2016 r. – 411), a także w dwóch 
pozostałych miastach na prawach powiatu: Nowym Są-
czu – 170 i Tarnowie – 160. Oprócz miast na prawach po-
wiatu, wśród powiatów omawiany wskaźnik był najwyż-
szy w: wielickim (36), oświęcimskim (35) i chrzanowskim 
(32), a także wadowickim (26) i tym samym przekroczył 
średnią wojewódzką wynoszącą 25 podmioty na 1 km2 
(rok wcześniej – 24). Natomiast najniższym wskaźnikiem 
cechowały się powiaty: dąbrowski, miechowski i gorlic-
ki (odpowiednio: 6, 7 i 8 podmiotów na 1 km2).

O poziomie przedsiębiorczości świadczy liczba pod-
miotów na 1000 ludności zamieszkałej na danym te-
renie. W  2017 r. na 1000 mieszkańców województwa 
małopolskiego (ludność według stanu w  dniu 30 VI) 
przypadało 112 podmiotów gospodarki narodowej. 
Najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano 
w Krakowie (181) i w powiecie tatrzańskim (152), m.in. ze 
względu na rozwój turystyki, a najniższy w powiatach: 
dąbrowskim i tarnowskim (odpowiednio: 56 i 63).

Terytorialne rozmieszczenie podmiotów potwierdza 
tezę, że przedsiębiorczość rozwija się zwłaszcza na ob-
szarach zurbanizowanych, dysponujących dobrą infra-
strukturą i dużymi zasobami kapitału ludzkiego. 

Na koniec warto zaznaczyć, że w  województwie 
małopolskim nadal powiększa się sektor usług bizne-
sowych4. Wzrost liczby podmiotów w  ujęciu rocznym 
odnotowano głównie w  następujących sekcjach: dzia-
łalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,7 tys.), 
informacja i komunikacja (o 1,5 tys.), obsługa rynku nie-
ruchomości (o  0,9 tys.) oraz administrowanie i  działal-
ność wspierająca (o 0,6 tys.).

3 Bez podmiotów, dla których informacja o adresie siedziby/miejscu zamieszkania nie występuje w rejestrze REGON.
4 Usługi biznesowe to usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.

Tablica | Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2017 r.
                   Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
a – w liczbach bezwzględnych
b – 2016=100

Ogółem

Osoby prawne i jednostki organizacyjne  
niemające osobowości prawnej Osoby 

fizyczne 
prowadzące 

działalność 
gospodarczą

razem

w tym spółki handlowe

razem
w tym z udzia-

łem kapitału 
zagranicznego

Województwo a 380020 107470 43478 6338 272550
b 102,4 103,4 108,3 107,3 102,0

Podregion krakowski a 74527 15811 4958 537 58716
b 103,0 103,4 110,7 105,7 102,9

Powiaty:

   bocheński a 8895 1898 493 53 6997
b 102,1 100,5 105,6 93,0 102,5
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WYSZCZEGÓLNIENIE
a – w liczbach bezwzględnych
b – 2016=100

Ogółem

Osoby prawne i jednostki organizacyjne  
niemające osobowości prawnej Osoby 

fizyczne 
prowadzące 

działalność 
gospodarczą

razem

w tym spółki handlowe

razem
w tym z udzia-

łem kapitału 
zagranicznego

Podregion krakowski (dok.)

Powiaty (dok.):

   krakowski a 30334 6443 2346 265 23891
b 103,3 104,2 111,7 107,3 103,1

   miechowski a 4468 980 163 14 3488
b 100,9 102,2 110,9 100,0 100,6

   myślenicki a 12689 2409 664 58 10280
b 103,0 102,8 111,0 93,5 103,1

   proszowicki a 3544 869 179 13 2675
b 102,5 102,2 109,8 130,0 102,6

   wielicki a 14597 3212 1113 134 11385
b 103,8 104,8 111,0 113,6 103,6

Podregion m. Kraków a 138515 54416 29089 4965 84099
b 103,0 105,1 108,3 108,2 101,7

Miasto na prawach powiatu

   Kraków a 138515 54416 29089 4965 84099
b 103,0 105,1 108,3 108,2 101,7

Podregion nowosądecki a 43812 9353 2426 197 34459
b 101,4 100,9 107,3 102,6 101,6

Powiaty:

   gorlicki a 7837 1747 370 35 6090
b 99,9 99,7 107,9 125,0 100,0

   limanowski a 10054 1657 284 25 8397
b 101,8 99,2 107,6 100,0 102,3

   nowosądecki a 16058 2926 712 56 13132
b 102,1 100,8 107,1 94,9 102,5

Miasto na prawach powiatu

   Nowy Sącz a 9863 3023 1060 81 6840
b 101,2 102,7 107,2 101,3 100,5

Podregion nowotarski a 34440 6960 1478 147 27480
b 102,4 100,8 108,3 96,7 102,9

Powiaty:

   nowotarski a 16063 3231 673 79 12832
b 103,1 100,9 110,0 94,0 103,7

   suski a 8061 1482 261 29 6579
b 101,4 98,9 106,1 96,7 102,0

   tatrzański a 10316 2247 544 39 8069
b 102,2 101,8 107,3 102,6 102,3

Podregion oświęcimski a 54406 12810 3270 289 41596
b 100,9 100,9 105,2 105,1 100,8

Powiaty:

   chrzanowski a 11862 3061 845 67 8801
b 101,1 101,2 105,4 94,4 101,1

   olkuski a 11821 2565 578 45 9256
b 100,6 101,1 105,3 104,7 100,5

Tablica | Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2017 r. (cd.)
                   Stan w dniu 31 XII
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Źródłem prezentowanych danych jest krajowy rejestr urzę-
dowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany rejestrem 
REGON, prowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o prze-
pisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicz-
nej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz 
o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 
1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i ak-
tualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym 
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegóło-
wych warunków i trybu współdziałania służb statystyki pu-
blicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy 
informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69 z 1999 r., 
poz. 763 z późniejszymi zmianami).
Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają:

– osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością),

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

(np. spółki cywilne, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki bu-
dżetowe),

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
– jednostki lokalne (zakłady, oddziały, filie) wyżej wymienio-
nych podmiotów.
Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności 2007 (PKD 2007). Nie obejmują jednostek lokalnych 
oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
Aktualność danych jest ściśle związana ze zmianami zgłasza-
nymi przez same podmioty. 
W opracowaniu sygnalnym nie uwzględniono podmiotów, 
dla których informacja o adresie siedziby bądź miejscu za-
mieszkania, przewidywanej liczbie pracujących lub formie 
własności nie występuje w rejestrze REGON. W podziale we-
dług rodzajów działalności nie uwzględniono podmiotów, 
które w rejestrze REGON nie mają wpisanego rodzaju prze-
ważającej działalności.

Opracowanie  Anna Dziedzic 
                          a.dziedzic@stat.gov.pl | tel. 12 361 01 18

Naliczenie tablic Barbara Czernecka
                          b.czernecka@stat.gov.pl | tel. 12 361 01 58

 Tablica | Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2017 r. (dok.)
                    Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
a – w liczbach bezwzględnych
b – 2016 =100

Ogółem

Osoby prawne i jednostki organizacyjne  
niemające osobowości prawnej Osoby 

fizyczne 
prowadzące 

działalność 
gospodarczą

razem

w tym spółki handlowe

razem
w tym z udzia-

łem kapitału 
zagranicznego

Podregion oświęcimski (dok.)

Powiaty (dok.):

   oświęcimski a 14227 3796 972 81 10431
b 100,7 100,6 104,3 105,2 100,7

   wadowicki a 16496 3388 875 96 13108

b 101,0 101,0 106,1 114,3 101,1

Podregion tarnowski a 34320 8120 2257 203 26200
b 102,4 101,9 108,0 107,4 102,6

Powiaty:

   brzeski a 6857 1421 346 24 5436
b 104,1 103,4 113,1 114,3 104,2

   dąbrowski a 3339 752 125 7 2587
b 103,8 100,9 114,7 140,0 104,7

   tarnowski a 12575 2366 487 35 10209
b 102,6 100,4 108,2 106,1 103,1

Miasto na prawach powiatu

   Tarnów a 11549 3581 1299 137 7968
b 100,9 102,5 106,0 105,4 100,2

Szczegółowe dane w ujęciu terytorialnym znajdą 
Państwo w publikacji na stronie internetowej Urzędu 

Statystycznego w Krakowie „Zmiany strukturalne grup 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON  
w województwie małopolskim, 2017 r.”,  
która ukaże się w marcu 2018 r.

Informacja dla mediów Renata Ptak 
                          r.ptak@stat.gov.pl | tel. 12 361 01 51
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