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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON  
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

 Stan na koniec 2008 r. 
 

 

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 2008 r. w rejestrze 

REGON w województwie małopolskim zare-
jestrowanych było 301,6 tys. podmiotów 

gospodarki narodowej, tj. o 2,6% więcej niż 

przed rokiem.  

Według kryterium formy prawnej 

wśród podmiotów dominowały osoby fizycz-

ne prowadzące działalność gospodarczą.  

W końcu 2008 r. w rejestrze REGON ujętych 

było 228,9 tys. takich osób, tj. więcej w skali 

roku o 2,8% (w 2007 r. wzrost o 1,0%). Stanowiły one 75,9% ogółu podmiotów (przed rokiem 75,7%).  

Równocześnie, w końcu omawianego okresu rejestr obejmował 72,7 tys. osób prawnych i jednostek 

niemających osobowości prawnej, których ilość wzrosła w ujęciu rocznym o 2,0%. Wśród nich było 19,5 tys. 

spółek handlowych, czyli o 5,1% więcej niż rok wcześniej. Prawie 78% zarejestrowanych spółek handlowych 

stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 15,2 tys. Wśród ogółu spółek handlowych odnotowano 

tys.
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3,4 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego, których liczba wzrosła w porównaniu z końcem 2007 r.  

o 4,7%. Natomiast liczba spółek cywilnych wyniosła 26,9 tys. i tym samym spadła w stosunku do poprzed-

niego roku o 0,2%. Ponadto według stanu w dniu 31 XII 2008 r. zarejestrowanych było 1130 spółdzielni 

(1172 w 2007 r.), 33 przedsiębiorstwa państwowe (45), 893 fundacje (839), 6923 stowarzyszenia (6606)  

i 272 organizacje społeczne (275). 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej podmiotów gospodarczych odnotowano w nastę-

pujących sekcjach PKD: 

- handel i naprawy - 86,5 tys. (spadek o 0,4% w porównaniu z 2007 r.), 

- obsługa nieruchomości i firm - 45,8 tys. (wzrost o 4,1% w stosunku do roku poprzedniego), 

- budownictwo - 37,8 tys. (wzrost o 10,5% w odniesieniu do 2007 r.), 

- przetwórstwo przemysłowe - 32,8 tys. (spadek o 0,6% w skali roku). 
 

Podobnie jak w poprzednich    

latach, zdecydowaną większość,  

tj. 97,3% podmiotów gospodarczych 

skupiał sektor prywatny (293,4 tys. 

podmiotów). Wśród nich 78,0% to oso-

by fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą (228,9 tys.), głównie  

w sekcjach: handel i naprawy (30,0% 

zarejestrowanych osób fizycznych), 

budownictwo (14,3%), obsługa nieru-

chomości i firm (13,6%), przetwórstwo 

przemysłowe (11,2%) oraz transport, 

gospodarka magazynowa i łączność                    

(9,2%). 

Podmioty sektora publicznego (w liczbie 8,2 tys.) stanowiły 2,7% ogółu zarejestrowanych jednostek 

i należały przede wszystkim do sekcji: edukacja (55,0% podmiotów sektora publicznego), obsługa nierucho-

mości i firm (16,0%), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe świadczenia społeczne  

i zdrowotne (8,9%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (8,0%), a także działalność usługowa komunalna, 

społeczna i indywidualna, pozostała (6,7%).  

W ujęciu rocznym liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 3,0%, a podmiotów sektora pu-

blicznego spadła o 7,8%. 

W 2008 r. zarejestrowano 27,1 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 23,2 tys. osób fi-

zycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2,8 tys. spółek. Najwięcej podmiotów zarejestrowano  

w sekcjach charakteryzujących się dużą rotacją, tj.: handel i naprawy - 6,5 tys. (ponad 24% ogółu nowozare-

jestrowanych), budownictwo - 5,9 tys. (21,7%) oraz obsługa nieruchomości i firm - 4,5 tys. (16,6%). Równo-

cześnie w Małopolsce 4,1 tys. bezrobotnych podjęło działalność gospodarczą. 

W ciągu omawianego roku zlikwidowano 19,4 tys. jednostek gospodarczych z terenu województwa 

małopolskiego, w tym 16,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1,9 tys. spółek. 

Największą liczbę wyrejestrowanych podmiotów odnotowano w sekcjach: handel i naprawy - 6,6 tys.  

(33,8% ogółu wyrejestrowanych), obsługa nieruchomości i firm - 2,6 tys. (13,7%) oraz budownictwo - 2,5 tys. 

(12,8%). 

 

Edukacja (2,8%) 

Przemysł (11,1%) 
Budownictwo (12,5%) 
Handel i naprawy   (28,7%) 
Hotele i restauracje (3,8%) 
Transport, gospodarka  
magazynowa i łączność (7,7%)
Pośrednictwo finansowe (3,3%) 
Obsługa nieruchomości i firm   (15,2%) 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (4,7%) 
Działalność usługowa komunalna,  
społeczna i indywidualna, pozostała (7,3%) 

Pozostałe sekcje PKD (2,9%)

Podmioty gospodarki narodowej 
według rodzaju działalności w 2008 r.

Stan w dniu 31 XII 
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W 2008 r. największą stabilnością, mierzoną stosunkiem liczby jednostek wykreślonych z rejestru 

do liczby jednostek nowozarejestrowanych, charakteryzowały się podmioty gospodarki narodowej w powia-

tach: miechowskim, nowosądeckim i limanowskim, gdzie wynosiła ona odpowiednio: 36,0%, 52,6% i 52,8% 

(średnio w województwie 71,6%). W 15 powiatach poziom tego wskaźnika był niższy od przeciętnego  

w województwie. Natomiast najwyższe, czyli najmniej korzystne wartości wskaźnik ten osiągnął w powiecie 

olkuskim (95,2%), w Tarnowie (87,1%) oraz w powiecie chrzanowskim (86,4%). 
 
W zestawieniu z 2007 r. wystąpił: 
 

spadek liczby wzrost liczby   
- przedsiębiorstw państwowych (o 26,7%) - spółek handlowych (o 5,1%)   
- jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa - spółek handlowych z udziałem kapitału 
   (o 22,7%)     zagranicznego (o 4,7%)   
- spółdzielni (o 3,6%) - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 3,7%)   
- spółek cywilnych (o 0,2%) - osób fizycznych prowadzących działalność  
     gospodarczą (o 2,8%)   
 - spółek akcyjnych (o 0,6%) 
 

Pod względem liczby pracujących1, w 2008 r., tak jak rok wcześniej, podmioty bardzo małe (o licz-

bie pracujących do 9 osób) stanowiły 94,6% ogółu zarejestrowanych jednostek, podmioty małe (o liczbie 

pracujących 10-49 osób) - 4,5%, a jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących powyżej 50 osób) - 0,9%. 

W porównaniu z 2007 r. odnotowano wzrost ilości podmiotów: bardzo małych - o 2,6%, małych - o 3,7%,  

a także średnich i dużych - o 3,0%. 

Biorąc pod uwagę rodzaj kapitału, w 2008 r. w spółkach handlowych dominował prywatny kapitał 

krajowy, który był zaangażowany w 17,4 tys. spółek, w tym 13,8 tys. (79,4%) to spółki kapitałowe, a 3,6 tys. 

(20,6%) to spółki osobowe. Wśród wyżej wymienionych spółek kapitałowych przeważały spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością (76,0%), podczas gdy w ogólnej liczbie spółek osobowych najwięcej było spółek jaw-

nych (83,9%). Wśród 3,4 tys. spółek z kapitałem zagranicznym, udział spółek kapitałowych wyniósł 96,2%. 

W ujęciu terytorialnym według 5 podregionów najwięcej podmiotów w 2008 r. odnotowano z terenu 

Krakowa - 35,0% ogółu, tj. 105,6 tys. jednostek, 19,2% pochodziło z podregionu oświęcimskiego (57,9 tys.), 

18,5% z nowosądeckiego (55,9 tys.), 18,3% z krakowskiego (55,3 tys.), a 8,9% (26,9 tys.) z tarnowskiego. 

Wśród powiatów największą liczbę podmiotów zanotowano w: krakowskim (21,4 tys.), wadowickim  

(15,2 tys.), oświęcimskim i nowotarskim (po 12,9 tys.), co wiąże się z wysokim stopniem uprzemysłowienia, 

a najmniej w: dąbrowskim, proszowickim i miechowskim (odpowiednio: 2,6 tys., 2,8 tys. i 4,0 tys.).  

W skali roku zaobserwowano wzrost liczby podmiotów we wszystkich podregionach i powiatach wo-

jewództwa małopolskiego, w tym najwyższy w powiatach: nowosądeckim (o 7,6%), limanowskim (o 7,1%)  

i dąbrowskim (o 5,6%). 

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

występuje na terenie Krakowa, gdzie w 2008 r. na 1 km2 przypadały 323 jednostki (w 2007 r. - 319),  

a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu: Nowym Sączu - 146 jednostek na 1 km2 i Tar-

nowie - 141. Wśród powiatów ziemskich, podobnie jak rok wcześniej, omawiany wskaźnik był najwyższy  

w: oświęcimskim (32), chrzanowskim (29), wadowickim i wielickim (po 24) i tym samym przekroczył średnią 

wojewódzką wynoszącą 20 podmiotów na 1 km2. Najniższym wskaźnikiem cechowały się powiaty: dąbrow-

ski (5), miechowski i tarnowski (po 6) oraz gorlicki i proszowicki (po 7 podmiotów na 1 km2), co wynikało ze 

stosunkowo niedużej liczby podmiotów zarejestrowanych w tych powiatach. 
                                                      
1 Liczby faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzanych przez podmiot zmianach. 
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O poziomie przedsiębiorczości w danym rejonie świadczy liczba podmiotów na 1000 ludności za-

mieszkałej na tym terenie. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Krakowie (140) i w powiecie tatrzańskim 

(139), a najniższy w powiatach: dąbrowskim i tarnowskim (odpowiednio: 44 i 46). Średnio dla województwa 

małopolskiego wyniósł on 92 podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności. 
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m. Tarnów 
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20 

Podmioty gospodarki narodowej na 1 km
według powiatów w 2008 r.

2

Stan w dniu 31 XII

8 i mniej (7)
9 - 14 (4) 
15 - 18 (2) 
19 - 22 (2) 
23 - 26 (2)  
27 i więcej (5)

liczba podmiotów
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Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności 
według powiatów w 2008 r.

a

Stan w dniu 31 XII

44 - 59 (4)
60 - 75 (5)
76 - 91 (7)
92 - 107 (4)
108 i więcej (2) 

liczba podmiotów
na 1000 ludności
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a Stan w dniu 30 IX.
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TABL.1 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD W 2008 R.   
 Stan w dniu 31 XII    

Osoby prawne oraz jednostki  
organizacyjne 

niemające osobowości prawnej 
 

SEKCJE PKD  
 

a - w liczbach bezwzględnych  
b - 2007=100  
      

Ogółem 

razem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działalność 
gospo-
darczą 1 

    
OGÓŁEM ………………………………......... a 301573 72711 8165 64546 228862    
 b 102,6 102,0 92,2 103,3 102,8
   w tym:    
    
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .................. a 6573 892 28 864 5681    
 b 102,7 97,6 100,0 97,5 103,5
    
Przemysł ……………………………….......… a 33331 7622 169 7453 25709    
 b 99,5 99,4 98,8 99,4 99,6
    
   górnictwo .................................................. a 179 106 8 98 73    
 b 108,5 102,9 100,0 103,2 117,7
    
   przetwórstwo przemysłowe ...................... a 32800 7217 66 7151 25583    
 b 99,4 99,1 90,4 99,2 99,5
   wytwarzanie i zaopatrywanie w energię    
     elektryczną, gaz, wodę ........................... a 352 299 95 204 53    
    b 109,7 107,2 105,6 107,9 126,2
    
Budownictwo ............................................... a 37775 4969 71 4898 32806    
 b 110,5 103,5 91,0 103,7 111,6
    
Handel i naprawy ∆  ..................................... a 86484 17719 25 17694 68765    
 b 99,6 99,4 78,1 99,5 99,6
    
Hotele i restauracje ..................................... a 11374 2675 109 2566 8699    
 b 102,4 103,9 93,2 104,4 101,9
Transport, gospodarka magazynowa     
  i łączność ................................................... a 23358 2358 45 2313 21000    
 b 102,1 101,6 93,8 101,8 102,1
    
Pośrednictwo finansowe .............................. a 10076 816 4 812 9260    
 b 103,3 103,2 100,0 103,2 103,3
    
Obsługa nieruchomości i firm ∆ ................... a 45794 14598 1305 13293 31196    
 b 104,1 106,1 68,3 112,1 103,2
Administracja publiczna i obrona narodowa,    
  obowiązkowe ubezpieczenia społeczne    
  i zdrowotne ∆ ............................................. a 2099 2085 723 1362 14    
   b 100,4 99,9 98,9 100,4 350,0
    
Edukacja ...................................................... a 8519 5042 4491 551 3477    
 b 102,0 99,8 99,2 105,6 105,3
    
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .......... a 14174 1888 651 1237 12286    
 b 104,9 101,7 98,9 103,2 105,4
Działalność usługowa komunalna, społecz-    
  na i indywidualna, pozostała  .................... a 21976 12036 543 11493 9940    
 b 103,7 103,3 99,6 103,4 104,1 

1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.  
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TABL.2 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW  
 W 2008 R.   
 Stan w dniu 31 XII 
     

PODREGIONY  Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
POWIATY  niemające osobowości prawnej 

   
   w tym spółki handlowe 

 Ogółem    
a - w liczbach bezwzględnych    w tym  
b - 2007=100  razem z udziałem 
    razem kapitału za- 
     granicznego 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 

        
WOJEWÓDZTWO ............... a 301573 72711 19541 3398 228862
 b 102,6 102,0 105,1 104,7 102,8
   
Podregion krakowski ......... a 55282 10580 2053 361 44702
 b 104,3 102,6 107,1 107,4 104,7
Powiaty:   
   
   bocheński .......................... a 6964 1411 235 43 5553
 b 103,7 100,4 107,3 110,3 104,6
   
   krakowski .......................... a 21385 4096 932 164 17289
 b 104,2 102,9 107,4 104,5 104,5
   
   miechowski ....................... a 4026 736 58 9 3290
 b 105,4 102,6 107,4 100,0 106,0
   
   myślenicki ......................... a 10021 1737 304 52 8284
 b 103,7 100,9 104,8 100,0 104,3
   
   proszowicki ....................... a 2817 626 96 9 2191
 b 103,4 102,5 107,9 112,5 103,6
   
   wielicki .............................. a 10069 1974 428 84 8095
 b 105,4 105,1 107,8 118,3 105,5
   
Podregion m. Kraków ........ a 105610 33437 12440 2420 72173
 b 101,2 103,0 105,5 105,3 100,4
Miasto na prawach powiatu   
   Kraków .............................. a 105610 33437 12440 2420 72173
 b 101,2 103,0 105,5 105,3 100,4
   
Podregion nowosądecki ... a 55863 11056 1907 235 44807
 b 104,9 101,0 104,3 102,6 105,9
Powiaty:   
   
   gorlicki ............................... a 6364 1427 212 21 4937
 b 104,6 100,8 98,1 87,5 105,8
   
   limanowski ........................ a 7391 1279 151 17 6112
 b 107,1 100,9 108,6 113,3 108,5
   
   nowosądecki ..................... a 11674 2112 364 35 9562
 b 107,6 101,1 104,9 109,4 109,1
   
   nowotarski ......................... a 12937 2411 350 66 10526
 b 102,5 100,9 103,9 101,5 102,9
   
   tatrzański .......................... a 9041 1668 276 32 7373
 b 104,1 102,1 105,7 97,0 104,6
Miasto na prawach powiatu   
   Nowy Sącz ........................ a 8456 2159 554 64 6297
 b 104,3 100,6 104,9 106,7 105,6
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TABL.2 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW  
 W 2008 R. (dok.)   
 Stan w dniu 31 XII        

PODREGIONY  Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
POWIATY  niemające osobowości prawnej 

   
   w tym spółki handlowe 

 Ogółem    
a - w liczbach bezwzględnych    w tym  
b - 2007=100  razem z udziałem 
    razem kapitału za- 
     granicznego 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 

        
Podregion oświęcimski ..... a 57944 11483 1959 240 46461
 b 101,2 100,4 102,5 100,4 101,4
Powiaty:   
   
chrzanowski ......................... a 10882 2508 523 57 8374
 b 100,9 100,4 103,0 100,0 101,1
   
olkuski .................................. a 11658 2166 357 36 9492
 b 100,1 99,5 101,4 100,0 100,2
   
oświęcimski .......................... a 12949 2925 460 58 10024
 b 101,2 100,8 101,1 98,3 101,3
   
suski ..................................... a 7245 1234 147 23 6011
 b 102,4 98,3 104,3 95,8 103,2
   
wadowicki ............................ a 15210 2650 472 66 12560
 b 101,6 101,6 103,5 104,8 101,6
   
Podregion tarnowski ......... a 26874 6155 1182 142 20719
 b 103,5 100,2 103,5 100,7 104,5
Powiaty:   
   
brzeski ................................. a 5211 1054 154 14 4157
 b 104,6 100,1 104,1 100,0 105,8
   
dąbrowski ............................. a 2559 608 65 7 1951
 b 105,6 99,2 106,6 116,7 107,7
   
tarnowski .............................. a 8946 1859 246 33 7087
 b 105,4 101,5 109,3 100,0 106,4
Miasto na prawach powiatu   
   Tarnów .............................. a 10158 2634 717 88 7524
 b 100,8 99,5 101,3 100,0 101,3
 
1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
 

 
 

Aktualne informacje dotyczące stanu podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
zamieszczane są co kwartał w Biuletynie Statystycznym Województwa Małopolskiego 

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

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

w województwie małopolskim w 2008 r.” 
na płycie CD i na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

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


