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•  Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim w końcu 

grudnia 2009 r. zwiększyła się o 4,1% w porównaniu do stanu sprzed roku. 

•  Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła w skali 

roku o 4,5%, a liczba zarejestrowanych spółek - o 2,9%. 

•  W końcu 2009 r. najwięcej podmiotów w Małopolsce (ponad 28%) prowadziło działalność  

w sekcji (PKD 2004) handel i naprawy, ale ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów był 

nieznacznie niższy niż przed rokiem. 

•  W ujęciu terytorialnym nadal najwięcej podmiotów (35,1% ogółu jednostek prawnych w województwie) 

działało na terenie Krakowa. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE METODOLOGICZNE 

 
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON jest Rejestrem 

administracyjnym prowadzony 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) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r.  
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej  
z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763,  
z późniejszymi zmianami). 

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej, zwane jednostkami prawnymi, czyli osoby 
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
oraz ich jednostki lokalne, czyli zakłady, oddziały, filie położone w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod 
którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.  

Dane wpisowe do rejestru REGON tworzone są na podstawie informacji zgłaszanych do rejestru przez 
podmioty, na których ciąży obowiązek dokonywania zgłoszeń dotyczących wpisu: nowego podmiotu, zmian cech 
objętych wpisem lub skreślenia z rejestru. Podstawową funkcją rejestru REGON jest identyfikowanie podmiotów 
gospodarki narodowej w sposób jednoznaczny i niepowtarzalny, co realizuje się poprzez nadawanie im numerów 
identyfikacyjnych REGON posiadających walor unikatowości.  

Dane o liczbie podmiotów są prezentowane w tablicach według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności 
2004. Dodatkowo na końcu opracowania zamieszczono tablicę z danymi według PKD 2007.  

Prezentowane informacje nie obejmują osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne oraz nie 
obejmują podmiotów mających w rejestrze REGON status jednostek lokalnych (zakładów, oddziałów, filii). 

 
 

PODSTAWOWE POJĘCIA 
 

Podmiot gospodarki narodowej - podmiot stosunków cywilno-prawnych prawa polskiego wyposażony  
w autonomię decyzji prawnych, ekonomicznych i finansowych, realizujący działalność określoną w statucie opisującym 
cel i zasady działania podmiotu; także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz.1807, z późniejszymi zmianami). 

Osoba prawna - jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Typowymi 
osobami prawnymi są m. in.: spółki kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością), spółdzielnie, 
przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia. 

Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej - do tej grupy zaliczane są zarówno jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa nie przyznaje zdolności prawnej (np. spółki cywilne, 
stowarzyszenia zwykłe), jak i jednostki organizacyjne niewyposażone przez prawo w osobowość prawną, którym 
przysługuje zdolność prawna (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - każdy, kto ukończył 18 lat i tym samym ma pełną 
zdolność do czynności prawnych, podejmujący działalność gospodarczą; osoba fizyczna jest uznana przez prawo za 
osobę prawną działającą we własnym imieniu. 

Spółka - określony w umowie związek dwóch lub więcej osób utworzony dla osiągnięcia wspólnego celu, 
głównie gospodarczego.  

Spółka handlowa - spółka, której utworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, 
przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółki handlowe dzielą się na osobowe (jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością). 

Spółka cywilna - najstarsza forma prawna spółki, do której wkład może być wniesiony w postaci własności 
rzeczy lub innego prawa do świadczenia usług. W Polsce działalność spółek cywilnych normuje Kodeks cywilny. 

Spółdzielnia - osoba prawna będąca dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, które w interesie swoich 
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze oraz zarejestrowanego 
statutu. 

Przedsiębiorstwo państwowe - przedsiębiorstwo utworzone przez organ założycielski, którym jest 
odpowiednio minister lub wojewoda. Podstawą prawną działania przedsiębiorstwa państwowego jest ustawa z dnia 25 
września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych lub odrębna ustawa nadająca konkretnemu przedsiębiorstwu 
państwowemu osobowość prawną. 

W podziale według klas wielkości podmioty zaklasyfikowane zostały zgodnie z liczbą osób pracujących: małe - 
poniżej 50 osób pracujących (w tym mikroprzedsiębiorstwa - do 9 osób pracujących), średnie - od 50 do 249 osób 
pracujących oraz duże - 250 osób pracujących i więcej. 

 



 - 3 -

Ogólna charakterystyka podmiotów 
 

W końcu grudnia 2009 r. w bazie rejestru REGON województwa małopolskiego znajdowało się  

314,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 8,4% podmiotów zarejestrowanych w kraju, co lokowało 

Małopolskę na piątej pozycji wśród województw. W porównaniu z końcem 2008 r. liczba zarejestrowanych 

podmiotów na terenie województwa małopolskiego wzrosła o 4,1%. Pod względem omawianej dynamiki 

Małopolska zajęła pierwsze miejsce w kraju przed województwami: pomorskim (wzrost o 3,6%), lubelskim  

(o 1,0%) i zachodnio-pomorskim (o 0,9%). 

 
Według kryterium formy prawnej wśród 

podmiotów dominowały osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. W końcu 

2009 r. w rejestrze REGON ujętych było  

239,2 tys. takich osób, tj. więcej w skali roku  

o 4,5% (w 2008 r. wzrost o 2,8%). Stanowiły one 

76,2% ogółu podmiotów (przed rokiem 75,9%).  

Równocześnie, w końcu omawianego 

okresu rejestr obejmował 74,8 tys. osób 

prawnych i jednostek niemających osobowości 

prawnej, tj. więcej w ujęciu rocznym o 2,9%. Wśród nich było 20,8 tys. spółek handlowych, czyli o 6,7% 

więcej niż rok wcześniej. Prawie 78% zarejestrowanych spółek handlowych stanowiły spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością - 16,2 tys. Wśród ogółu spółek handlowych odnotowano 3,6 tys. spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego, których liczba wzrosła w porównaniu z końcem 2008 r. o 5,0%. Natomiast liczba 

spółek cywilnych wyniosła 27,0 tys. i tym samym wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,2%. Ponadto 

według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zarejestrowane były 1124 spółdzielnie (1130 w 2008 r.), 31 

przedsiębiorstw państwowych (33), 972 fundacje (893), 7238 stowarzyszenia (6923) i 272 organizacje 

społeczne (tyle samo, co przed rokiem). 

 
W zestawieniu z 2008 r. wystąpił: 
 

spadek liczby wzrost liczby   
- przedsiębiorstw państwowych (o 6,1%) - spółek handlowych (o 6,7%)   
- jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa - spółek handlowych z udziałem kapitału 
   (o 11,8%)     zagranicznego (o 5,0%)   
- spółdzielni (o 0,5%) - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 6,5%)   
 - osób fizycznych prowadzących działalność  
     gospodarczą (o 4,5%)   
 - spółek akcyjnych (o 2,0%)   
 - spółek cywilnych (o 0,2%) 

 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej podmiotów gospodarczych odnotowano  

w następujących sekcjach PKD: 

- handel i naprawy - 88,8 tys. (wzrost o 2,6% w porównaniu z 2008 r.), 

- obsługa nieruchomości i firm - 48,5 tys. (wzrost o 5,8% w stosunku do roku poprzedniego), 

- budownictwo - 40,0 tys. (również wzrost o 5,8% w odniesieniu do 2008 r.), 

- przetwórstwo przemysłowe - 33,3 tys. (wzrost o 1,6% w skali roku). 
 

Wyr. 1. Podmioty gospodarki narodowej
Stan w dniu 31 XIItys.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne US Kraków.
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Podobnie jak w poprzednich latach, 

zdecydowaną większość, tj. 97,5% 

podmiotów gospodarczych skupiał sektor 

prywatny (306,1 tys. podmiotów). Wśród 

nich 76,2% to osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą (239,2 tys.), 

głównie w sekcjach: handel i naprawy 

(29,6% zarejestrowanych osób fizycznych), 

budownictwo (14,6%), a także obsługa  

nieruchomości i firm (13,7%), przetwórstwo 

przemysłowe (10,9%) oraz transport, 

gospodarka magazynowa i łączność (9,1%). 

Podmioty sektora publicznego  

(w liczbie 8,0 tys.) stanowiły 2,5% ogółu 

zarejestrowanych jednostek i należały przede wszystkim do sekcji: edukacja (56,4% podmiotów sektora 

publicznego), obsługa nieruchomości i firm (13,9%), administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe świadczenia społeczne i zdrowotne (9,1%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (8,1%),  

a także działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (6,9%).  

W ujęciu rocznym liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 4,3%, a podmiotów sektora 

publicznego spadła o 2,6%. 

 
Podmioty nowo powstałe i zlikwidowane 

 

W 2009 r. zarejestrowano 31,4 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 27,7 tys. osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2,7 tys. spółek. Przedsiębiorcy, decydując się na 

utworzenie nowej firmy, podejmują najczęściej działalność niewymagającą dużych nakładów finansowych na 

jej rozpoczęcie i taką, z której można osiągnąć w krótkim czasie jak najwyższy zysk. Dlatego najczęściej 

nową działalność rozpoczynano w zakresie handlu. W sekcji handel i naprawy zarejestrowano 8,7 tys. 

podmiotów (27,8% ogółu nowozarejestrowanych). W dalszej kolejności najwięcej podmiotów zarejestrowano 

w sekcjach charakteryzujących się dużą rotacją, tj.: obsługa nieruchomości i firm - 5,5 tys. (17,4%) oraz 

budownictwo - 4,9 tys. (15,6%). Jednocześnie warto zauważyć, że w minionym roku w Małopolsce 4,9 tys. 

bezrobotnych podjęło działalność gospodarczą.  

W ciągu omawianego roku usunięto z rejestru 19,1 tys. jednostek prawnych z terenu województwa 

małopolskiego, w tym 17,4 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1,4 tys. spółek. 

Największą liczbę zlikwidowanych podmiotów odnotowano w sekcjach: handel i naprawy - 6,1 tys. (31,8% 

ogółu wyrejestrowanych), budownictwo - 2,8 tys. (14,9%) oraz obsługa nieruchomości i firm - 2,5 tys. 

(13,0%). 

W 2009 r. największą stabilnością, mierzoną stosunkiem liczby jednostek wykreślonych z rejestru 

do liczby jednostek nowo powstałych, charakteryzowały się podmioty gospodarki narodowej w powiatach: 

dąbrowskim, limanowskim i krakowskim, gdzie wynosiła ona odpowiednio: 48,6%, 50,9% i 51,6% (średnio  

w województwie 60,8%). W 11 powiatach poziom tego wskaźnika był niższy od przeciętnego  

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

olkuskim (96,1%), miechowskim (87,7%) oraz suskim (86,4%). 

Edukacja (2,9%)

Przemysł (10,8%)

Budownictwo (12,7%)

Handel i naprawy   (28,3%)

Hotele i restauracje (3,9%)

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

Pośrednictwo finansowe (3,2%)

Obsługa nieruchomości i firm   (15,4%)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (4,9%)

Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała (7,4%)

Pozostałe sekcje PKD (2,8%)

Wykr. 2. Podmioty gospodarki narodowej 
według rodzaju działalności w 2009 r.

Stan w dniu 31 XII

Ź r ó d ł o: opracowanie własne US Kraków.
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W porównaniu z 2008 r. w Małopolsce wskaźnik ten znacznie się poprawił - zmalał o 10,8 pkt proc., 

co oznacza, że sytuacja firm funkcjonujących na rynku jest coraz bardziej stabilna. 

 
Podmioty według form organizacyjno-prawnych i sekcji PKD 

 

Liczbę podmiotów gospodarki narodowej według form organizacyjno-prawnych i sekcji w 2009 r. 

(stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższe zestawienie: 

W tym  
 
 

Wyszczególnienie 

 
 
 
Ogółem 

 

przedsię-
biorstwa 
państwo-

we 

spółki 
handlowe

spółki 
cywilne 

spółdziel-
nie 

fundacje,
stowarzy-
szenia i 

organiza-
cje społe-

czne 

osoby 
fizyczne 

prowadzą-
ce działal-
ność gos-
podarczą

        
OGÓŁEM …………………… 314017 31 20848 26955 1124 8482 239191
        
   w tym:        
        
Rolnictwo, łowiectwo i         
  leśnictwo .......................... 7053 - 118 172 151 201 6157
        
Górnictwo …………………… 201 1 83 27 3 - 86        
Przetwórstwo przemysłowe 33329 13 3386 3665 152 1 26078        
Wytwarzanie i zaopatrywa-        
  nie w energię elektrycz-        
  ną, gaz, wodę .................. 376 1 124 21 1 - 63
        
Budownictwo ...................... 39956 7 2509 2346 96 1 34933
        
Handel i naprawy ∆  ........... 88765 3 6140 11446 233 2 70890
        
Hotele i restauracje ............ 12160 - 792 1900 6 1 9365
        
Transport, gospodarka         
  magazynowa i łączność ... 24116 2 1023 1314 12 4 21739
        
Pośrednictwo finansowe .... 10064 - 404 300 51 57 9193
        
Obsługa nieruchomości i         
  i firm ∆ .............................. 48461 3 4979 3746 397 14 32773
        
Administracja publiczna i         
  obrona narodowa, obo-        
  wiązkowe ubezpieczenia        
  społeczne i zdrowotne ∆ .. 2116 - 5 2 - 1354 25
        
Edukacja ............................ 8958 - 200 353 4 7 3871
        
Ochrona zdrowia i pomoc         
  społeczna ....................... 15282 - 594 736 9 12 13293
        
Działalność usługowa          
  komunalna, społeczna i        
  indywidualna, pozostała  . 23136 1 487 923 9 6828 10697

 

Analizując wybrane podmioty według formy prawnej w poszczególnych sekcjach można zauważyć, 

że rozkład według rodzaju działalności jest zbliżony. Prawie 30% osób fizycznych, 42,5% spółek cywilnych  

i 29,5% spółek handlowych prowadziło działalność zaliczaną do sekcji handel i naprawy. W obsłudze 

nieruchomości i firm działało 13,7% osób fizycznych, 13,9% spółek cywilnych i 23,9% spółek handlowych,  

a w przetwórstwie przemysłowym - odpowiednio: 10,9%, 13,6% i 16,2%. 
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Wśród spółdzielni w końcu grudnia 2009 r. najwięcej podmiotów zajmowało się obsługą 

nieruchomości i firm (35,3% ogółu tych jednostek prawnych) oraz handlem i naprawami (20,7%), a także 

przetwórstwem przemysłowym (13,5%). 

W grupie przedsiębiorstw państwowych w końcu omawianego roku najwięcej podmiotów 

odnotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (41,9%) oraz budownictwo (22,6%). 

W województwie małopolskim trzecią, co do liczby jednostek, po osobach fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą i spółkach cywilnych, istotną ze względu na rozwój gospodarczy grupą podmiotów 

były spółki handlowe. Stanowiły one 6,6% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. W ogólnej liczbie spółek 

handlowych 81,0% stanowiły spółki 

kapitałowe, natomiast pozostałe 

19,0% - spółki osobowe. 

Wśród spółek handlowych 

największy wzrost w stosunku do 

stanu z końca 2008 r. dotyczył 

spółek komandytowo-akcyjnych -  

czyli o 53,0%, komandytowych  

- o 24,6% oraz partnerskich -  

o 11,1%. Najmniej przybyło spółek 

akcyjnych - o 2,0%. Natomiast 

spółek z o. o. było więcej o 6,5%.  

Biorąc pod uwagę rodzaj kapitału, w 2009 r. w spółkach handlowych dominował prywatny kapitał 

krajowy, który był zaangażowany w 18,6 tys. spółek, w tym 14,7 tys. (79,1%) to spółki kapitałowe, a 3,9 tys. 

(20,9%) to spółki osobowe. Wśród wyżej wymienionych spółek kapitałowych przeważały spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością (96,0%), podczas gdy w grupie spółek osobowych najwięcej było spółek 

jawnych (80,8%). Wśród 3,6 tys. spółek z kapitałem zagranicznym, udział spółek kapitałowych wyniósł 

95,8%. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego stanowiła 1,1% ogółu podmiotów. 

Spośród spółek o dominującym prywatnym kapitale krajowym, w 16,0 tys. spółek stanowił on 100% 

zaangażowanego kapitału. W porównaniu ze stanem zanotowanym w końcu 2008 r. nastąpił wzrost liczby 

spółek z udziałem tego rodzaju kapitału - o 6,9% i liczby podmiotów z jednorodnym rodzajem kapitału 

prywatnego krajowego - o 7,0%. Spółek, w których jako jedyny występował kapitał zagraniczny,  

w Małopolsce w końcu omawianego roku było 2,0 tys. W odniesieniu do stanu sprzed roku liczba ta wzrosła 

o 5,8%. 

 
Podmioty według liczby pracujących 

 

Pod względem liczby pracujących1 dominowały podmioty bardzo małe - mikroprzedsiębiorstwa  

(o liczbie pracujących do 9 osób), które stanowiły w końcu 2009 r. 94,6% ogółu zarejestrowanych jednostek, 

tak jak rok wcześniej. Podmioty o liczbie pracujących 10-49 osób stanowiły 4,5%, a jednostki średnie i duże 

(o liczbie pracujących powyżej 50 osób) - 0,9%. W porównaniu z 2008 r. odnotowano wzrost liczby 

mikroprzedsiębiorstw - o 4,1%, podmiotów o liczbie pracujących 10-49 osób - o 4,0%, a także podmiotów 

średnich i dużych - łącznie o 2,3%. 

                                                      
1 Liczby faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzanych przez podmiot zmianach. 

spółki partnerskie
(110)

spółki jawne
(3146)

spółki komandytowe
(582)

spółki akcyjne
(666)

spółki 
komandytowo-

-akcyjne
(127)

spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

(16217)

ogółem
20848

Wykr. 3.  Spółki handlowe według form organizacyjno-prawnych w 2009 r.
Stan w dniu 31 XII

Ź r ó d ł o: opracowanie własne US Kraków.
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W grupie podmiotów bardzo małych najliczniej była 

reprezentowana sekcja handel i naprawy (28,8% tego typu 

podmiotów), a w dalszej kolejności sekcje: obsługa 

nieruchomości i firm (15,8%) oraz budownictwo (12,8% 

mikroprzedsiębiorstw). Wśród podmiotów o liczbie 

pracujących 10-49 osób najwięcej jednostek prowadziło 

działalność również w handlu i naprawach (20,3%),  

a następnie w edukacji (20,0%) i w przetwórstwie 

przemysłowym (18,1%). W grupie podmiotów średnich  

i dużych przeważało przetwórstwo przemysłowe, w które 

zaangażowane było najwięcej tych (rozpatrywanych łącznie) jednostek (26,7%), a ich pozostałe obszary 

działalności to także głównie handel i naprawy (13,6%) oraz edukacja (12,5% ogółu). 

 
Rozmieszczenie terytorialne podmiotów 

 

W ujęciu terytorialnym według 5 podregionów najwięcej podmiotów w 2009 r. odnotowano z terenu 

Krakowa - 35,1% ogółu, tj. 110,2 tys. jednostek, 18,8% pochodziło z podregionu nowosądeckiego (59,0 tys.), 

18,7% z oświęcimskiego (58,6 tys.), 18,4% z krakowskiego (57,9 tys.), a pozostałe 9,0% (28,4 tys.)  

z podregionu tarnowskiego. Wśród powiatów ziemskich największą liczbę podmiotów zanotowano  

w: krakowskim (22,8 tys.), wadowickim (15,4 tys.) i nowotarskim (13,4 tys.), a najmniejszą w: dąbrowskim, 

proszowickim i miechowskim (odpowiednio: 2,7 tys., 2,8 tys. i 4,1 tys.).  

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

województwa małopolskiego, w tym najwyższy w powiatach: limanowskim (o 7,9%), nowosądeckim  

(o 7,5%), i dąbrowskim (o 7,0%). 

Przedsiębiorczość jest jednym z podstawowych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Odzwierciedla ona nie tylko kondycję gospodarki, ale także nastroje inwestorów i ich przewidywania 

dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie. 

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

występuje na terenie Krakowa, gdzie w 2009 r. na 1 km2 przypadało 337 jednostek (w 2008 r. - 323),  

a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu: Nowym Sączu - 154 jednostki na 1 km2  

i Tarnowie - 148. Wśród powiatów ziemskich, podobnie jak rok wcześniej, omawiany wskaźnik był najwyższy  

w: oświęcimskim (32), chrzanowskim (30) wielickim (26) i wadowickim (24) i tym samym przekroczył średnią 

wojewódzką wynoszącą 21 podmiotów na 1 km2 (w 2008 r. - 20). Najniższym wskaźnikiem cechowały się 

powiaty: dąbrowski (5), miechowski (6) oraz tarnowski, gorlicki i proszowicki (po 7 podmiotów na 1 km2), co 

wynikało ze stosunkowo niedużej liczby podmiotów zarejestrowanych w tych powiatach.  

Geograficzny rozkład podmiotów wskazuje, że jest ich więcej na terenach zurbanizowanych, 

dysponujących lepszą infrastrukturą i wyższym poziomem kapitału ludzkiego sprzyjającemu rozwojowi 

przedsiębiorczości. Zdecydowanie najatrakcyjniejsze miasto do prowadzenia działalności to Kraków,  

a w dalszej kolejności Nowy Sącz i Tarnów. Kraków jako stolica województwa, miasto atrakcyjne pod 

względem między innymi jakości kapitału ludzkiego, turystyki i rozbudowanego systemu transportowego 

może nie tylko skutecznie przyciągać inwestorów, ale również stanowić siłę napędową przyległych powiatów. 

 

9 i mniej (94,6%)

10-49 (4,5%)

50-249 (0,8%)

250 i więcej (0,1%)

Wykr. 4. Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej według liczby pracującychi w 2009 r.

Stan w dniu 31 XII

Ź r ó d ł o: opracowanie własne US Kraków.
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O poziomie przedsiębiorczości w danym rejonie świadczy również liczba podmiotów na 1000 

ludności zamieszkałej na tym terenie. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Krakowie (146) i w powiecie 

tatrzańskim (144), co związane jest m. in. z rozwojem turystyki, a najniższy w powiatach: dąbrowskim  

i tarnowskim (odpowiednio: 47 i 49). Średnio dla województwa małopolskiego wyniósł on 95 podmiotów 

gospodarki narodowej na 1000 ludności (w 2008 r. - 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności 
według powiatów w 2009 r.

a

Stan w dniu 31 XII

47-64 (6)
65-85 (4)
86-94 (6)
95-146 (6)

liczba podmiotów
na 1000 ludności

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

stopa bezrobocia

podmioty na 1000 ludności

a Stan w dniu 30 IX. Ź r ó d ł o: opracowanie własne US Kraków.
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liczba podmiotów

5-7 (5)

8-12 (6)

13-24 (5)

25-337 (6)
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19

20

24

2632 148

154

337

Podmioty gospodarki narodowej na 1 km
według powiatów w 2009 r.

2

Stan w dniu 31 XII
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TABL.1 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD 2004   
 Stan w dniu 31 XII 2009 r.    

Osoby prawne oraz jednostki  
organizacyjne 

niemające osobowości prawnej 
 

SEKCJE PKD  
 

a - w liczbach bezwzględnych  
b - 2008=100  
      

Ogółem 

razem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działalność 
gospo-

darczą 1 

    
OGÓŁEM ………………………………......... a 314017 74826 7955 66871 239191    
 b 104,1 102,9 97,4 103,6 104,5
   w tym:    
    
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .................. a 7053 896 29 867 6157    
 b 107,3 100,4 103,6 100,3 108,4
    
Przemysł ……………………………….......… a 33906 7679 165 7514 26227    
 b 101,7 100,7 97,6 100,8 102,0
    
   górnictwo .................................................. a 201 115 8 107 86    
 b 112,3 108,5 100,0 109,2 117,8
    
   przetwórstwo przemysłowe ...................... a 33329 7251 61 7190 26078    
 b 101,6 100,5 92,4 100,5 101,9
   wytwarzanie i zaopatrywanie w energię    
     elektryczną, gaz, wodę ........................... a 376 313 96 217 63    
    b 106,8 104,7 101,1 106,4 118,9
    
Budownictwo ............................................... a 39956 5023 68 4955 34933    
 b 105,8 101,1 95,8 101,2 106,5
    
Handel i naprawy ∆  ..................................... a 88765 17875 25 17850 70890    
 b 102,6 100,9 100,0 100,9 103,1
    
Hotele i restauracje ..................................... a 12160 2795 107 2688 9365    
 b 106,9 104,5 98,2 104,8 107,7
Transport, gospodarka magazynowa     
  i łączność ................................................... a 24116 2377 43 2334 21739    
 b 103,2 100,8 95,6 100,9 103,5
    
Pośrednictwo finansowe .............................. a 10064 871 4 867 9193    
 b 99,9 106,7 100,0 106,8 99,3
    
Obsługa nieruchomości i firm ∆ ................... a 48461 15688 1108 14580 32773    
 b 105,8 107,5 84,9 109,7 105,1
Administracja publiczna i obrona narodowa,    
  obowiązkowe ubezpieczenia społeczne    
  i zdrowotne ∆ ............................................. a 2116 2091 721 1370 25    
   b 100,8 100,3 99,7 100,6 178,6
    
Edukacja ...................................................... a 8958 5087 4489 598 3871    
 b 105,2 100,9 100,0 108,5 111,3
    
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .......... a 15282 1989 647 1342 13293    
 b 107,8 105,3 99,4 108,5 108,2
Działalność usługowa komunalna, społecz-    
  na i indywidualna, pozostała  .................... a 23136 12439 548 11891 10697    
 b 105,3 103,3 100,9 103,5 107,6 
 
1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.  
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TABL.2 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW  
 W 2009 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 - 2008=100  razem z udziałem 
    razem kapitału za- 
     granicznego 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 

        
WOJEWÓDZTWO ............... a 314017 74826 20848 3569 239191
 b 104,1 102,9 106,7 105,0 104,5
   
Podregion krakowski ......... a 57852 10912 2203 385 46940
 b 104,6 103,1 107,3 106,6 105,0
Powiaty:   
   
   bocheński .......................... a 7302 1426 249 44 5876
 b 104,9 101,1 106,0 102,3 105,8
   
   krakowski .......................... a 22781 4285 1008 181 18496
 b 106,5 104,6 108,2 110,4 107,0
   
   miechowski ....................... a 4059 737 61 9 3322
 b 100,8 100,1 105,2 100,0 101,0
   
   myślenicki ......................... a 10310 1784 317 53 8526
 b 102,9 102,7 104,3 101,9 102,9
   
   proszowicki ....................... a 2846 632 96 9 2214
 b 101,0 101,0 100,0 100,0 101,0
   
   wielicki .............................. a 10554 2048 472 89 8506
 b 104,8 103,7 110,3 106,0 105,1
   
Podregion m. Kraków ........ a 110170 34725 13342 2547 75445
 b 104,3 103,9 107,3 105,2 104,5
Miasto na prawach powiatu   
   Kraków .............................. a 110170 34725 13342 2547 75445
 b 104,3 103,9 107,3 105,2 104,5
   
Podregion nowosądecki ... a 59014 11341 2022 242 47673
 b 105,6 102,6 106,0 103,0 106,4
Powiaty:   
   
   gorlicki ............................... a 6705 1435 213 22 5270
 b 105,4 100,6 100,5 104,8 106,7
   
   limanowski ........................ a 7976 1300 158 17 6676
 b 107,9 101,6 104,6 100,0 109,2
   
   nowosądecki ..................... a 12549 2174 391 35 10375
 b 107,5 102,9 107,4 100,0 108,5
   
   nowotarski ......................... a 13447 2451 361 67 10996
 b 103,9 101,7 103,1 101,5 104,5
   
   tatrzański .......................... a 9403 1735 300 34 7668
 b 104,0 104,0 108,7 106,3 104,0
Miasto na prawach powiatu   
   Nowy Sącz ........................ a 8934 2246 599 67 6688
 b 105,7 104,0 108,1 104,7 106,2
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TABL.2 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW  
 W 2009 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 - 2008=100  razem z udziałem 
    razem kapitału za- 
     granicznego 

Osoby  
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodar- 

czą 1 

        
Podregion oświęcimski ..... a 58597 11634 2059 246 46963
 b 101,1 101,3 105,1 102,5 101,1
Powiaty:   
   
   chrzanowski ...................... a 11074 2525 541 57 8549
 b 101,8 100,7 103,4 100,0 102,1
   
   olkuski ............................... a 11662 2161 370 34 9501
 b 100,0 99,8 103,6 94,4 100,1
   
   oświęcimski ....................... a 13187 3011 504 66 10176
 b 101,8 102,9 109,6 113,8 101,5
   
   suski .................................. a 7292 1229 158 23 6063
 b 100,6 99,6 107,5 100,0 100,9
   
   wadowicki ......................... a 15382 2708 486 66 12674
 b 101,1 102,2 103,0 100,0 100,9
   
Podregion tarnowski ......... a 28384 6214 1222 149 22170
 b 105,6 101,0 103,4 104,9 107,0
Powiaty:   
   
   brzeski .............................. a 5433 1077 166 14 4356
 b 104,3 102,2 107,8 100,0 104,8
   
   dąbrowski .......................... a 2737 616 68 6 2121
 b 107,0 101,3 104,6 85,7 108,7
   
   tarnowski ........................... a 9548 1863 255 33 7685
 b 106,7 100,2 103,7 100,0 108,4
Miasto na prawach powiatu   
   Tarnów .............................. a 10666 2658 733 96 8008
 b 105,0 100,9 102,2 109,1 106,4
 
1 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
 
 
TABL.3 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD 2007   
 Stan w dniu 31 XII 2009 r.    

Osoby prawne oraz jednostki  
organizacyjne 

niemające osobowości prawnej 
 

 
 

SEKCJE PKD 
 

  

Ogółem 

razem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działalność 
gospo-

darczą a 

   
OGÓŁEM ………………………………............. 314017 74826 7955 66871 239191

   
   w tym:   

   
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..... 6502 818 29 789 5684
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TABL.3 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD 2007 (dok.)   
 Stan w dniu 31 XII 2009 r.    

Osoby prawne oraz jednostki  
organizacyjne 

niemające osobowości prawnej 
 

 
 

SEKCJE PKD 
 

  

Ogółem 

razem sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

Osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działalność 
gospo-

darczą a 

   
Przemysł ………………………………..........… 32647 7345 226 7119 25302
      
   górnictwo i wydobywanie ............................. 195 110 8 102 85      
   przetwórstwo przemysłowe .......................... 31394 6645 55 6590 24749
      
   wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ele-      
     ktryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ∆ 155 103 20 83 52
      
   dostawa wody; gospodarowanie ściekami      
     i odpadami; rekultywacja ∆ ......................... 903 487 143 344 416
      
Budownictwo ................................................... 41464 5698 72 5626 35766
      
Handel, naprawa pojazdów samochodowych ∆ 87005 17781 25 17756 69224
      
Transport i gospodarka magazynowa ............. 22551 1714 35 1679 20837
      
Zakwaterowanie i gastronomia ∆ ..................... 12166 2795 107 2688 9371
      
Informacja i komunikacja ................................ 7074 2006 16 1990 5068
      
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ...... 10089 890 5 885 9199
      
Obsługa rynku nieruchomości ∆ ...................... 10546 8039 789 7250 2507
      
Działalność profesjonalna, naukowa      
  i techniczna ................................................... 25955 4794 226 4568 21161
      
Administrowanie i działalność wspierająca ∆ .. 7526 1456 15 1441 6070
      
Administracja publiczna i obrona narodowa,      
  obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..... 2097 2092 722 1370 5
      
Edukacja ......................................................... 9769 5359 4611 748 4410
      
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ........... 14678 1869 609 1260 12809
      
Działalność związana z kulturą, rozrywką      
  i rekreacją ..................................................... 6087 3221 461 2760 2866
      
Pozostała działalność usługowa ..................... 17853 8941 7 8934 8912
 
a 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 
 

 
Nazwy „województwo małopolskie” i „Małopolska” używane są zamiennie. 

 
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 48 
 
Skład komputerowy - Wydział Analiz i Opracowań Zbiorczych 


