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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON  

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 
 Stan na koniec 2007 roku 

 
REGON jest krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym 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). Szczegółowe zasady funkcjonowania rejestru określa rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późniejszymi zmianami).  

  
Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają: 

• osoby prawne, np. spółki akcyjne, spółki z o.o., stowarzyszenia, spółdzielnie, 
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, np. spółki cywilne, jawne, komandytowe, 
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, 

     a także jednostki lokalne (oddziały, filie) wyżej wymienionych podmiotów, oznaczone odrębnymi adresami. 
 
Prezentowane dane nie obejmują indywidualnych gospodarstw rolnych oraz jednostek lokalnych,  

a ich aktualność jest ściśle związana ze zmianami zgłaszanymi przez same podmioty gospodarcze. 
 

W końcu grudnia 2007 r. w rejestrze REGON 
w województwie małopolskim zarejestrowanych było 
293,8 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 4,5 tys. 
(1,5%) więcej niż przed rokiem.  

Według kryterium formy prawnej wśród 
podmiotów najwięcej było osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą. W końcu 2007 r.  
rejestr REGON województwa małopolskiego skupiał  
222,5 tys. takich osób, co stanowiło 75,7% ogółu za-

rejestrowanych podmiotów (przed rokiem 76,1%). W skali roku ich liczba zwiększyła się o 1,0%.  
Do wzrostu ogólnej liczby podmiotów przyczyniła się również rosnąca ilość spółek. Spółek cywilnych 

w końcu grudnia 2007 r. odnotowano 27,0 tys., co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 1,2%, a handlowych - 
18,6 tys., czyli o 7,4% więcej niż przed rokiem. Prawie 79% zarejestrowanych spółek handlowych stanowiły 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Ponadto w końcu ubiegłego roku w rejestrze były 1172 spółdzielnie, 45 przedsiębiorstw 
państwowych, 839 fundacji, 6606 stowarzyszeń i 275 organizacji społecznych. 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było 
w następujących sekcjach PKD: 
- handel i naprawy - 29,6% ogółu, tj. 86,8 tys. (spadek liczby podmiotów o 0,9% w porównaniu z 2006 r.), 
- obsługa nieruchomości i firm - 15,0%, tj. 44,0 tys. (wzrost o 0,7%), 
- budownictwo - 11,6%, tj. 34,2 tys. (wzrost o 7,7%), 
- przetwórstwo przemysłowe - 11,2%, czyli 33,0 tys. (podobnie jak przed rokiem). 
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Podobnie jak w poprzednich la-
tach, zdecydowaną większość, tj. 97,0% 
podmiotów gospodarczych skupiał sek-
tor prywatny (285,0 tys. podmiotów). 
Wśród nich 78,1% to osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
głównie w sekcjach: handel i naprawy 
(31,0% zarejestrowanych osób fizycz-
nych), obsługa nieruchomości i firm 
(13,6%), budownictwo (13,2%) oraz 
przetwórstwo przemysłowe (11,6%). 

Podmioty sektora publicznego 
(w liczbie 8,9 tys.) stanowiły 3,0% ogółu 
zarejestrowanych jednostek i należały przede wszystkim do sekcji: edukacja (51,2% podmiotów sektora 
publicznego), obsługa nieruchomości i firm (21,6%), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiąz-
kowe świadczenia społeczne i zdrowotne (8,3%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (7,4%), a także dzia-
łalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (6,2%).  

W ujęciu rocznym liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego wzrosła o 1,6% (4,5 tys.), 
a ilość podmiotów sektora publicznego spadła o 0,3%. 

 
W 2007 r. zarejestrowano 24,1 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 20,4 tys. osób fi-

zycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel 
i naprawy - 6,0 tys. (prawie 25% ogółu nowozarejestrowanych), budownictwo - 4,8 tys. (19,7%) oraz obsługa 
nieruchomości i firm - 4,1 tys. (16,8%). 

W ciągu ubiegłego roku zlikwidowano 19,5 tys. jednostek gospodarczych z terenu województwa 
małopolskiego, w tym 18,1 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Największą liczbę 
wyrejestrowanych podmiotów odnotowano w sekcjach: handel i naprawy - 6,4 tys. (33,1% ogółu wykreślo-
nych z rejestru), obsługa nieruchomości i firm - 3,5 tys. (18,1%) oraz budownictwo - 2,5 tys. (12,8%). 

 
W zestawieniu z 2006 r. nastąpił: 
 

spadek liczby wzrost liczby 
  
- przedsiębiorstw państwowych (o 38,4%) - spółek cywilnych (o 1,2%) 
  
- spółdzielni (o 0,2%) - spółek handlowych (o 7,4%) 
  
- spółek handlowych Skarbu Państwa (o 0,2%) - spółek handlowych z udziałem kapitału  
     zagranicznego (o 8,4%) 
  
 - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 6,4%) 
  
 - spółek akcyjnych (o 2,5%) 
  
 - osób fizycznych prowadzących działalność  
     gospodarczą (o 1,0%) 
 

Pod względem liczby pracujących, w 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, przeważały pod-
mioty bardzo małe, o liczbie pracujących do 9 osób. Stanowiły one 94,6% ogółu zarejestrowanych jednostek. 
Udział małych podmiotów, o liczbie pracujących 10-49 osób, wyniósł 4,5%, a jednostek średnich i dużych,  
o liczbie pracujących powyżej 50 osób - 0,9%. 

W porównaniu z 2006 r. odnotowano wzrost ilości jednostek małych - o 2,1% i bardzo małych  
- o 1,5% przy jednoczesnym spadku ilości jednostek średnich i dużych o 0,5%. 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo (2,2%)

Przemysł (11,4%)

Budownictwo (11,6%)

Handel i naprawy   (29,6%)

Hotele i restauracje (3,8%)

Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność (7,8%)

Pośrednictwo finansowe (3,3%)

Obsługa nieruchomości i firm   (15,0%)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (4,6%)

Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała (7,2%)
Pozostałe sekcje PKD (3,5%)

Podmioty gospodarki narodowej 
według rodzaju działalności w 2007 r.

Stan w dniu 31 XII
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Biorąc pod uwagę rodzaj kapitału, w 2007 r. w spółkach handlowych dominował prywatny kapitał 
krajowy, który był zaangażowany w 16,5 tys. spółek, w tym 13,3 tys. (80,6%) to spółki kapitałowe, a 3,2 tys. 
(19,4%) to spółki osobowe. Wśród wyżej wymienionych spółek kapitałowych zdecydowanie przeważały spół-
ki z o.o. (95,7%), podczas gdy spośród spółek osobowych najwięcej było spółek jawnych (87,4%). Jedno-
cześnie odnotowano 3,2 tys. spółek z kapitałem zagranicznym. 

W ujęciu terytorialnym zaobserwowano 
znaczne zróżnicowanie ilości podmiotów gospodar-
czych, jednakże w 2007 r. struktura podmiotów  
z województwa małopolskiego według podregio-
nów nie uległa większym zmianom w stosunku do 
2006 r. W dalszym ciągu najwięcej, tj. 35,6% ogółu 
podmiotów pochodziło z podregionu krakowsko- 
-tarnowskiego (104,5 tys.). Podregion miasto Kra-
ków skupiał niewiele mniej, bo 35,5% ogółu podmio-
tów gospodarczych (104,3 tys.), a podregion 
nowosądecki - 28,9% (85,0 tys.). W stosunku do 
stanu z końca grudnia 2006 r. w podregionach: 
krakowsko-tarnowskim i nowosądeckim liczba zare-

jestrowanych podmiotów gospodarczych zwiększyła się, odpowiednio o: 1,7% i 3,4%, natomiast w Krakowie 
utrzymała się na zbliżonym poziomie (spadła o 0,1%).  
 Wśród powiatów największy wzrost liczby podmiotów w ujęciu rocznym odnotowano w powiatach: 
nowosądeckim i myślenickim (po 5,3%), a także limanowskim i tatrzańskim (po 4,7%), a w podregionie kra-
kowsko-tarnowskim - w powiatach: bocheńskim (o 4,1%) i wielickim (o 3,2%).  

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej na 1 km2 występuje na terenie Krakowa, 
gdzie na 1 km2 przypadało 319 jednostek. Duża koncentracja podmiotów wystąpiła również w dwóch pozo-
stałych miastach na prawach powiatu (po 140 jednostek). Wysokim wskaźnikiem na 1 km2 charakteryzowały 
się również powiaty: oświęcimski (32), chrzanowski (29), wadowicki i wielicki (po 23 podmioty). 

 
TABL.1 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD W 2007 R.   
 Stan w dniu 31 XII   

Osoby prawne oraz jednostki  
organizacyjne 

niemające osobowości prawnej 
 

SEKCJE PKD  
 

a - w liczbach bezwzględnych  
b - 2006=100  
      

Ogółem 

razem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działalność 
gospo-

darczą 1 
    

OGÓŁEM ………………………………......... a 293845 71315 8853 62462 222530
 b 101,5 103,3 99,7 103,8 101,0
   w tym:        
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo .. a 6432 919 29 890 5513
 b 105,1 100,1 100,0 100,1 106,0    
Przemysł ……………………………….......… a 33485 7666 171 7495 25819
 b 100,0 101,4 85,9 101,8 99,6    
   górnictwo ................................................... a 165 103 8 95 62
 b 97,1 98,1 80,0 100,0 95,4    
   przetwórstwo przemysłowe ....................... a 32999 7284 73 7211 25715
 b 100,0 101,4 73,0 101,8 99,6    
   wytwarzanie i zaopatrywanie w energię    
     elektryczną, gaz, wodę ............................ a 321 279 90 189 42
    b 102,9 103,0 101,1 103,8 102,4

19

m. Kraków

m. Tarnów

m. Nowy Sącz

nowosądecki
gorlicki

tarnowski

miechowski
olkuski

chrzanowski

krakowski proszowicki
dąbrowski

brzeski

bocheński
wielicki

myślenicki
wadowicki

oświęcimski

suski

nowotarski

tatrzański

limanowski

Podmioty gospodarki narodowej na 1 km
według powiatów w 2007 r.

2

Stan w dniu 31 XII

8 i mniej 
9 - 14 
15 - 18 
19 - 22 
23 - 26 
27 i więcej 

liczba podmiotów
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TABL.1 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD W 2007 R. (dok.)   
 Stan w dniu 31 XII   

Osoby prawne oraz jednostki  
organizacyjne 

niemające osobowości prawnej 
 

SEKCJE PKD  
 

a - w liczbach bezwzględnych  
b - 2006=100  
      

Ogółem 

razem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działalność 
gospo-

darczą 1 
    

Budownictwo ................................................ a 34186 4800 78 4722 29386
 b 107,7 107,6 95,1 107,8 107,7    
Handel i naprawy ∆  ...................................... a 86841 17822 32 17790 69019
 b 99,1 101,2 97,0 101,2 98,5    
Hotele i restauracje ...................................... a 11112 2574 117 2457 8538
 b 102,1 103,5 100,9 103,6 101,7    
Transport, gospodarka magazynowa     
  i łączność ................................................... a 22883 2321 48 2273 20562
 b 101,9 104,5 92,3 104,8 101,6    
Pośrednictwo finansowe .............................. a 9756 791 4 787 8965
 b 103,9 106,0 100,0 106,1 103,7    
Obsługa nieruchomości i firm ∆ .................... a 43986 13765 1911 11854 30221
 b 100,7 106,3 97,3 107,9 98,3    
Administracja publiczna i obrona narodowa,    
  obowiązkowe ubezpieczenia społeczne    
  i zdrowotne ∆ .............................................. a 2091 2087 731 1356 4
   b 100,6 100,6 100,6 100,7 100,0    
Edukacja ...................................................... a 8353 5051 4529 522 3302
 b 101,6 101,2 100,7 105,2 102,4    
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ........... a 13514 1857 658 1199 11657
 b 103,2 103,3 101,1 104,5 103,2    
Działalność usługowa komunalna, społecz-    
  na i indywidualna, pozostała  ..................... a 21201 11657 545 11112 9544
 b 103,2 103,6 102,8 103,7 102,8 

1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.  
 
TABL.2 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2007 R.   
 Stan w dniu 31 XII  
   

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
PODREGIONY niemające osobowości prawnej  

POWIATY  
w tym spółki handlowe  

a - w liczbach bezwzględnych  
b - 2006=100  
  

Ogółem 

razem 
razem 

w tym  
z udziałem 
kapitału za- 
granicznego 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 

   
WOJEWÓDZTWO .................... a 293845 71315 18588 3244 222530
 b 101,5 103,3 107,4 108,4 101,0   
Podregion krakowsko-   
  -tarnowski .............................. a 104538 22312 4084 577 82226
 b 101,7 102,4 106,0 106,3 101,5
Powiaty:          
    bocheński .............................. a 6716 1405 219 39 5311
 b 104,1 102,7 102,3 102,6 104,5
    brzeski ................................... a 4983 1053 148 14 3930
 b 102,5 101,1 104,2 93,3 102,9
    chrzanowski .......................... a 10783 2498 508 57 8285
 b 100,0 102,1 103,5 116,3 99,4
    dąbrowski .............................. a 2424 613 61 6 1811
 b 101,3 100,3 100,0 100,0 101,7
    krakowski .............................. a 20521 3980 868 157 16541
 b 102,3 104,5 111,4 110,6 101,8
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TABL.2 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2007 R. 
 (dok.)   
 Stan w dniu 31 XII  
  Osoby prawne i jednostki organizacyjne 

PODREGIONY niemające osobowości prawnej 
POWIATY  

w tym spółki handlowe  
a - w liczbach bezwzględnych  
b - 2006=100  
  

Ogółem 
razem 

razem 
w tym  

z udziałem 
kapitału za- 
granicznego 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 
   
    miechowski ........................... a 3821 717 54 9 3104
 b 102,9 102,3 100,0 112,5 103,1
    olkuski ................................... a 11652 2177 352 36 9475
 b 100,7 101,5 104,1 112,5 100,5
    oświęcimski ........................... a 12793 2901 455 59 9892
 b 100,8 101,1 102,0 93,7 100,8
    proszowicki ........................... a 2725 611 89 8 2114
 b 101,6 100,7 103,5 114,3 101,9
    tarnowski ............................... a 8490 1831 225 33 6659
 b 102,3 101,7 110,8 103,1 102,4
    wielicki ................................... a 9551 1878 397 71 7673
 b 103,2 104,8 108,8 104,4 102,8
   m. Tarnów .............................. a 10079 2648 708 88 7431
 b 100,6 101,7 104,9 106,0 100,2   
Podregion nowosądecki ......... a 84958 16529 2715 368 68429
 b 103,4 102,5 105,9 101,9 103,6
Powiaty:      
    gorlicki ................................... a 6082 1415 216 24 4667
 b 104,4 101,1 100,9 88,9 105,5
    limanowski ............................ a 6902 1268 139 15 5634
 b 104,7 101,8 106,1 100,0 105,3
    myślenicki ............................. a 9664 1722 290 52 7942
 b 105,3 103,2 106,6 106,1 105,8
    nowosądecki ......................... a 10852 2090 347 32 8762
 b 105,3 103,5 108,4 103,2 105,8
    nowotarski ............................. a 12620 2390 337 65 10230
 b 104,0 102,7 108,4 101,6 104,3
    suski ...................................... a 7078 1255 141 24 5823
 b 100,9 100,9 110,2 100,0 100,8
    tatrzański ............................... a 8685 1634 261 33 7051
 b 104,7 102,9 107,0 100,0 105,1
    wadowicki .............................. a 14967 2609 456 63 12358
 b 100,8 102,4 103,2 103,3 100,5
   m. Nowy Sącz ........................ a 8108 2146 528 60 5962
 b 101,7 102,8 105,4 105,3 101,3   
Podregion m. Kraków ............. a 104349 32474 11789 2299 71875
 b 99,9 104,3 108,3 110,1 98,1
   m. Kraków .............................. a 104349 32474 11789 2299 71875
 b 99,9 104,3 108,3 110,1 98,1
 
1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
 

  
Aktualne informacje dotyczące 

stanu podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON będą zamieszczane  
w Biuletynie Statystycznym Województwa Małopolskiego 

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

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

w województwie małopolskim w 2007 r.” 
również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

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


