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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 
ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM  

W 2005 R. 
  

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony 
na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. 
zm.). Szczegółowe zasady funkcjonowania rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.). Główny Urząd Statystyczny prowadzi centralną, 
zinformatyzowaną bazę danych. 

W 2005 r. w województwie małopolskim zarejestrowano 20,7 tys. nowych podmiotów gospo-
darczych (o 10,8% więcej niż przed rokiem), w tym 17,4 tys. osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą, 2,1 tys. spółek, 5 spółdzielni oraz 1 przedsiębiorstwo państwowe. Najwięcej pod-
miotów zarejestrowano w sekcjach: handel i naprawy - 6,4 tys.(30,8% ogółu nowozarejestrowanych), 
obsługa nieruchomości i firm - 3,8 tys. (18,2%) oraz budownictwo - 2,5 tys. (12,3%). Jedynym powia-
tem w Małopolsce, w którym nie zanotowano zwiększenia się liczby nowozarejestrowanych podmio-
tów w stosunku do 2004 r., był powiat oświęcimski (spadek o 21,8%). Jednocześnie najwyższym 
wzrostem charakteryzowały się powiaty: dąbrowski (o 40,8%), bocheński (o 34,7%) i tarnowski  
(o 27,2%). 

W ciągu 2005 r. wyrejestrowano ogółem 18,9 tys. podmiotów gospodarczych z terenu woje-
wództwa małopolskiego (o 27,2% więcej niż rok wcześniej), w tym 17,3 tys. osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą, 1,2 tys. spółek, 15 przedsiębiorstw państwowych i 11 spółdzielni. 
Największą liczbę wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych odnotowano w sekcjach: handel  
i naprawy - 6,6 tys. (35,1% ogółu wyrejestrowanych), budownictwo - 2,6 tys. (13,9%) i obsługa nieru-
chomości i firm - 2,5 tys. (13,5%). Znacznie wzrosła ilość podmiotów wyrejestrowanych m.in. w powia-
tach: olkuskim (o 165,0%), wadowickim (o 102,1%) i miechowskim (dwukrotnie) w porównaniu  
z 2004 r. Jedynymi powiatami na terenie województwa, gdzie wyłączono z rejestru mniej podmiotów 
gospodarczych niż przed rokiem były nowosądecki oraz gorlicki (spadek odpowiednio o 22,4%  
i o 3,5%). 

Według stanu w końcu grudnia 2005 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 289,7 tys. 
podmiotów z terenu Małopolski, tj. o 0,3% więcej niż rok wcześniej, w tym 222,9 tys. osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. Liczba spółek wyniosła 43,0 tys., w tym spółek cywilnych - 
26,5 tys. Wśród 16,1 tys. spółek handlowych odnotowano: 12,9 tys. spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością, 2,4 tys. spółek jawnych, 0,6 tys. spółek akcyjnych. Ponadto w rejestrze było zarejestro-
wanych 6,3 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych, 1,2 tys. spółdzielni oraz 79 przedsiębiorstw 
państwowych. 

Prezentowane dane nie obejmują rolników indywidualnych ani podmiotów mających w reje-
strze REGON status jednostek lokalnych (zakładów, oddziałów, filii itp.). 

Podobnie jak w 2004 r. zdecydowaną większość, tj. 96,9% ogólnej liczby podmiotów, skupiał 
sektor prywatny. Wśród podmiotów sektora prywatnego 79,4% stanowiły osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą - przede wszystkim w: handlu i naprawach, obsłudze nieruchomości i firm, 
budownictwie, przetwórstwie przemysłowym. 

Podmioty sektora publicznego (9,1 tys.) w 2005 r. stanowiły w rejestrze 3,1%. Należały one 
głównie do sekcji: edukacja (prawie w 50%), obsługa nieruchomości i firm (23,9%) oraz administracja  
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (8,0%), ochrona 
zdrowia i pomoc społeczna (7,1%), a także działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidual-
na, pozostała (5,8%). 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI  

ORAZ RODZAJU DZIAŁALNOŚCI W 2005 R. 
Stan w dniu 31 XII 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W latach 2000-2005 liczba podmiotów gospodarki narodowej z terenu Małopolski stale rosła. 

Największy wzrost (o 7,6%) miał miejsce w 2001 r. W ostatnich latach przyrost ustabilizował się na 
stosunkowo niskim poziomie 0,3% w ujęciu rocznym. W sektorze publicznym liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych wzrosła w 2005 r. zaledwie o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego,  
a w sektorze prywatnym zwiększyła się o 0,3%. 

 
W porównaniu z 2004 r. nastąpił: 

■ spadek liczby 
► przedsiębiorstw państwowych (o 15,1%) 
► spółdzielni (o 0,5%) 
► osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą (o 0,3%) 
► spółek cywilnych (o 0,1%) 
► spółek handlowych z udziałem kapitału: 

♦ państwowych osób prawnych (o 4,9%) 
♦ Skarbu Państwa (o 3,9%) 
♦ samorządu terytorialnego (o 1,6%) 

 
■ wzrost liczby 

► spółek komandytowych (o 32,1%) 
► spółek partnerskich (o 23,3%) 
► fundacji (o 8,0%) 
► spółek jawnych (o 7,1%) 
► spółek handlowych (o 6,0%) 
► spółek z o.o. (o 5,8%) 
► stowarzyszeń i organizacji społecznych (o 5,8%) 
► podmiotów ogółem w sektorze prywatnym (o 0,3%) 
► podmiotów ogółem w sektorze publicznym (o 0,1%) 

 
Najwięcej podmiotów gospodarczych w 2005 r. zarejestrowanych było w następujących  

sekcjach PKD: 
- handel i naprawy - 31,3% ogółu, czyli 90,6 tys. (spadek o 0,9% w odniesieniu do 2004 r.), 
- obsługa nieruchomości i firm - 14,7% ogółu, tj. 42,5 tys. (wzrost o 2,5%), 
- przetwórstwo przemysłowe - 11,7% ogółu, tj. 33,8 tys. (spadek o 1,6%). 

sektor publiczny (3,1%)

sektor prywatny (96,9%)

przetwórstwo przemysłowe (12,0%)

budownictwo (11,1%)

hotele i restauracje (3,8%)

transport, gospodarka 
magazynowa i łączność (8,1%)

ochrona zdrowia
i pomoc społeczna (4,3%)

działalność usługowa 
komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała (6,8%)

pozostałe sekcje (7,2%)

handel i naprawy (32,3%)

obsługa nieruchomości
i firm   (14,4%)
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TABL. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH FORM I SEKCJI  
 POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) W 2005 R. 
 Stan w dniu 31 XII 
 

W tym 

spółki 

w tym 
SEKCJE PKD Ogółem 

przed- 
siębiors-

twa 
państwo-

we 
razem 

handlowe cywilne 

spółdziel- 
nie 

fundacje, 
stowarzy- 

szenia  
i organi-

zacje 
społecz-

ne 

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 
działal-
ność 

gospo-
darczą 

     
O G Ó Ł E M ............ 289712 79 42950 16146 26513 1184 6987 222898
         
   w tym:         
         
Rolnictwo, łowiec-         
  two i leśnictwo ....... 5693 - 416 96 186 170 199 4787
         
Rybactwo ................. 30 - 5 3 2 - - 25
         
Górnictwo ................ 174 2 101 75 26 3 - 68         
Przetwórstwo prze-     
  mysłowe ................. 33812 35 6849 3087 3762 177 2 26718
         
Wytwarzanie i zao-     
  patrywanie w ener-     
  gię elektryczną,      
  gaz, wodę .............. 304 2 212 88 18 - - 41
         
Budownictwo ........... 31216 18 4103 1943 2124 95 1 26971
     
Handel i naprawy ..... 90618 6 17228 5371 11857 246 1 73101
         
Hotele i restauracje  10870 2 2289 488 1801 4 - 8481
         
Transport, gospodar-     
  ka magazynowa     
  i łączność ............... 22724 7 2069 778 1291 14 5 20609
         
Pośrednictwo finan-     
  sowe ...................... 9324 - 569 275 294 63 58 8606
         
Obsługa nierucho-     
  mości i firm ............ 42451 5 6338 2964 3367 389 3 30256
         
Administracja publi-     
  czna i obrona naro-     
  dowa; obowiązko-     
  we ubezpieczenia     
  społeczne i zdro-     
  wotne .................... 2068 - 8 5 3 - 1324 2
         
Edukacja .................. 8048 - 436 139 297 3 5 3099
         
Ochrona zdrowia     
  i pomoc społeczna 12709 - 1086 454 632 9 11 10966
         
Działalność usługo-     
  gowa komunalna,     
  społeczna i indywi-     
  dualna, pozostała... 19647 2 1241 380 853 11 5378 9148 

 
Biorąc pod uwagę sekcje PKD, największa liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw państwo-

wych prowadziła działalność gospodarczą w ramach: przetwórstwa przemysłowego (35 podmiotów), 
budownictwa (18) oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności (7). 

 
Spółek handlowych i cywilnych najwięcej było w sekcjach: 

- handel i naprawy (odpowiednio 5,4 tys. i 11,9 tys.), 
- przetwórstwo przemysłowe (odpowiednio 3,1 tys. i 3,8 tys.), 
- obsługa nieruchomości i firm (odpowiednio 3,0 tys. i 3,4 tys.). 
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Osoby fizyczne działały głównie w: handlu i naprawach (73,1 tys.), obsłudze nieruchomości  
i firm (30,3 tys.) oraz budownictwie (27,0 tys.). 

 
 Jeśli weźmie się pod uwagę liczbę pracujących, to przeważały podmioty bardzo małe,  

o liczbie pracujących do 9 osób, które w 2005 r. stanowiły 94,7% ogółu zarejestrowanych jednostek. 
Udział podmiotów małych, o liczbie pracujących od 10-49 osób, wyniósł 4,4%, a jednostek średnich  
i dużych, o liczbie pracujących powyżej 50 osób - 0,9%. 
Najwięcej podmiotów o liczbie pracujących: 
- do 9 osób odnotowano w sekcji handel i naprawy (87,7 tys., tj. o 1,1% mniej niż w 2004 r.),  
- od 10-49 osób - w edukacji (2,6 tys., tj. o 6,2% więcej niż przed rokiem),  
- powyżej 50 osób - w sekcji przetwórstwo przemysłowe (0,7 tys., utrzymany poziom sprzed roku). 

W porównaniu z 2004 r. w województwie małopolskim miał miejsce wzrost ilości podmiotów 
małych (o 4,3%) i bardzo małych (o 0,2%) przy jednoczesnym spadku liczby jednostek średnich i du-
żych (o 0,8%). 

 
Występuje znaczne zróżnicowanie ilości podmiotów gospodarczych w ujęciu terytorialnym, 

tym niemniej w 2005 r. struktura podmiotów z województwa małopolskiego według podregionów nie 
zmieniła się w stosunku do 2004 r. W dalszym ciągu najwięcej, bo 36,2% ogółu podmiotów pochodziło 
z podregionu krakowsko-tarnowskiego (104,8 tys.), 36,0% z podregionu miasto Kraków (104,3 tys.),  
a 27,8% z podregionu nowosądeckiego (80,6 tys.). W porównaniu z końcem grudnia 2004 r. we 
wszystkich podregionach miał miejsce wzrost liczby zarejestrowanych jednostek prawnych. I tak,  
w podregionie nowosądeckim w skali roku liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 0,7% (556), 
w mieście Kraków - o 0,2% (241), a w podregionie krakowsko-tarnowskim o 0,1% (142 jednostki).  

Podobnie jak rok wcześniej, w końcu grudnia 2005 r. podmioty sektora publicznego podregio-
nu krakowsko-tarnowskiego oraz nowosądeckiego stanowiły w rejestrze 3,8%, a sektora prywatnego 
96,2%. W podregionie miasto Kraków sektor publiczny stanowił 1,9%, a sektor prywatny 98,1%. 

Wśród powiatów największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w powiecie nowosądeckim 
(o 3,3%), limanowskim (o 2,6%) i wielickim (o 2,2%). Największym spadkiem charakteryzowały się 
powiaty: brzeski (o 2,7%), dąbrowski (o 2,4%) oraz miasto Tarnów (o 1,4%). 

 
 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG POWIATÓW W 2005 R. 
 Stan w dniu 31 XII 

 

2,5 - 5,8 (5)
5,9 - 8,2 (5)

8,3 - 10,8 (6)
10,9 - 19,8 (5)

Podmioty gospodarki narodowej 
ogółem w tys.:

Zmiana liczby podmiotów 
gospodarki narodowej 
w okresie 31 XII 2004 - 31 XII 2005

Tarnów

tarnowski

dąbrowski

gorlicki

nowosądecki

miechowski

proszowicki
krakowski

suski

nowotarski

wadowicki

myślenicki

wielicki
bocheński

brzeski

Nowy Sącz

chrzanowski

oświęcimski

olkuski

tatrzański

Kraków

-74
-152

73

-28

175

-18

169

7

1

198

limanowski

-148

52

159

149

313-77

-73

77

-127

83

241

939

104,3 (1)
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Według kryterium formy prawnej, najwięcej w rejestrze REGON jest osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. Trzecią pod względem liczebności, istotną 
grupę tworzą spółki handlowe. W omawianym okresie wśród 16,1 tys. zarejestrowanych spółek han-
dlowych 83,8% stanowiły spółki kapitałowe, a 16,2% spółki osobowe. 

 
 

STRUKTURA SPÓŁEK HANDLOWYCH WEDŁUG FORMY PRAWNEJ W 2005 R. 
Stan w dniu 31 XII 

 
                                      
 pozostałe - spółki: komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie 
 
W omawianym okresie w porównaniu z 31 XII 2004 r. wzrosła ilość zarejestrowanych spółek:  

z ograniczoną odpowiedzialnością (o 5,8%), jawnych (o 7,1%), komandytowych (o 32,1%) i partner-
skich (o 23,3%), podczas gdy liczba spółek akcyjnych pozostała na niezmienionym poziomie. 

 
Biorąc pod uwagę rodzaj kapitału, w 2005 r. w spółkach handlowych zdecydowanie przewa-

żał prywatny kapitał krajowy, który był zaangażowany w 14,4 tys. spółek, z czego 11,8 tys. to spółki 
kapitałowe, a 2,6 tys. to spółki osobowe. Liczba spółek z udziałem prywatnego kapitału krajowego 
wzrosła w porównaniu z 2004 r. o 6,0% (tj. o 822 spółki). Spośród 11,8 tys. spółek kapitałowych zdo-
minowanych przez kapitał prywatny krajowy zdecydowaną większość, bo aż 11,3 tys. stanowiły spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, a 0,5 tys. - spółki akcyjne; podczas gdy wśród 2,6 tys. spółek oso-
bowych przeważały spółki jawne (2,4 tys.). Kapitał zagraniczny zaangażowany był w 2,7 tys. spółek 
handlowych, z czego 98,9% to spółki kapitałowe, a 1,1% to spółki osobowe. W skali roku wystąpił 
wzrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego o 6,7%, (tj. o 170 spółek).  

 
 

 
 

Szczegółowe dane w ujęciu tabelarycznym znajdą Państwo w publikacji  
 

 „Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej   
w województwie małopolskim w 2005 r.” 

 
dostępnej na stronie internetowej www.stat.gov.pl/urzedy/krak 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Anna Dziedzic, Wydział Analiz, tel. 012 656 33 45, w. 25. 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością

(80,0%)

jawne
(15,1%)

pozostałe
(1,1%)

akcyjne
(3,8%)


