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Podmioty gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON 
w województwie małopolskim
Stan na koniec 2018 r.

informacje sygnalne

W województwie małopolskim liczba podmiotów 
gospodarki narodowej w rejestrze REGON w koń-
cu grudnia 2018 r. wyniosła 391,5 tys., co oznacza 
wzrost o 3,0% w porównaniu z końcem 2017 r. Bli-
sko połowa podmiotów sektora prywatnego pro-
wadziła działalność w sekcjach: handel; naprawa 
pojazdów samochodowych, budownictwo oraz 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 
W ujęciu rocznym zwiększyła się liczba spółek ko-
mandytowych (o 16,6%) oraz liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą (o 4,9%), 
zmniejszyła się natomiast ogólna liczba spółek 
handlowych (o 4,5%), a także spółdzielni (o 29,2%). 
W ujęciu terytorialnym najwięcej podmiotów miało 
siedzibę w Krakowie (35,9%), gdzie odnotowano 
największą ich koncentrację na 1 km2 i najwyższy 
wskaźnik przedsiębiorczości.

Ogólna charakterystyka
Według stanu w końcu grudnia 2018 r. w wojewódz-
twie małopolskim w rejestrze REGON wpisanych 
było 391,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, 
tj. o 3,0% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny 
skupiał 380,2 tys. podmiotów, tj. 97,1% ogólnej ich 

liczby, a sektor publiczny 7,0 tys.1 W ujęciu rocznym 
liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 3,0%, 
a podmiotów sektora publicznego – spadła o 1,8%.

Niespełna połowa podmiotów sektora prywatne-
go (47,5%) deklarowała prowadzenie podstawowej 
działalności gospodarczej w następujących sekcjach 
PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych 
(22,4% podmiotów sektora prywatnego), budow-
nictwo (14,7%), oraz działalność profesjonalna, na-
ukowa i techniczna (10,4%).

Podmioty sektora publicznego deklarowały pro-
wadzenie działalności głównie w sekcjach PKD, ta-
kich jak: edukacja (51,6% ogólnej liczby podmiotów 
sektora publicznego), obsługa rynku nieruchomości 
(12,5%), a także administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
(10,1%). 

Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych pod-
miotów, dominowały następujące sekcje PKD: han-
del; naprawa pojazdów samochodowych – 85,9 tys. 
(o 1,4% mniej niż rok wcześniej), budownictwo – 
56,6 tys. (wzrost o 6,6%), działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna – 40,4 tys. (wzrost o 4,9%) oraz 
przetwórstwo przemysłowe – 36,6 tys. (wzrost o 0,1%). 
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Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według rodzajów działalności w 2018 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 formie własności, rodzaju przeważającej działalności lub przewidywanej liczbie pracu-
jących nie występuje w rejestrze REGON.
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Udział podmiotów należących do sekcji działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna wzrósł 
w skali roku o 0,2 p. proc. (podobnie jak w 2017 r.) 
do 10,3%, natomiast stosunkowo wysoki udział pod-
miotów z sekcji handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych w ogólnej liczbie jednostek prawnych 
zmalał o 1,0 p. proc. do 21,9%.

Liczba pracujących
Według kryterium przewidywanej liczby pracujących 
przeważały mikroprzedsiębiorstwa (o przewidywa-
nej liczbie pracujących do 9 osób), których w końcu 
2018 r. było 376,5 tys. Podmiotów małych (10–49 osób) 
w bazie REGON znajdowało się 12,4 tys., natomiast 
jednostek średnich i dużych (50 i więcej osób) – 2,6 tys. 

W porównaniu ze stanem w końcu 2017 r. odnoto-
wano wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw – o 3,4%, 
a spadek liczby podmiotów małych – o 5,3%, a także 
podmiotów średnich i dużych – łącznie o 3,4%.

Formy prawne 
Pod względem formy prawnej przeważały osoby fizycz-
ne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące 
73,0% ogólnej liczby podmiotów. W końcu grudnia 
2018 r. w rejestrze REGON figurowało 285,8 tys. osób 
fizycznych, wobec 272,6 tys. przed rokiem (wzrost 
o 4,9%). Jednocześnie, w końcu omawianego okresu 
rejestr obejmował 105,7 tys. osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, a ich liczba spadła w ujęciu rocznym o 1,6%. 

Łączna liczba spółek wpisanych do rejestru REGON 
w województwie małopolskim w końcu 2018 r. wy-
niosła 70,2 tys. Rejestr obejmował 41,5 tys. spółek 
handlowych, czyli o 4,5% mniej w skali roku. Na-
tomiast liczba spółek cywilnych wyniosła 28,3 tys. 
i tym samym nieznacznie wzrosła w stosunku do 
poprzedniego roku – o 0,4%. 

Wśród spółek handlowych odnotowano 33,2 tys.
podmiotów z kapitałem prywatnym krajowym, czyli 

Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej 
według przewidywanej liczby pracujących w 2018 r.

Stan w dniu 31 XII

Wykres 3. Struktura spółek handlowych według form prawnych w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII
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mniej o 5,9% w odniesieniu do poprzedniego roku 
oraz 5,6 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicz-
nego, tj. mniej o 11,0% w porównaniu z 2017 r., a po-
nadto 0,3 tys. spółek państwowych osób prawnych 
(spadek o 19,5%) i 0,1 tys. spółek Skarbu Państwa 
(spadek o 17,8%).

Według stanu w końcu 2018 r. w rejestrze znaj-
dowało się 0,8 tys. spółdzielni (1,1 tys. w końcu 
2017 r.), 2,6 tys. fundacji (2,5 tys.), 9,8 tys. stowarzy-
szeń (10,2 tys.) oraz 0,3 tys. organizacji społecznych 
(0,3 tys.). Liczba fundacji wzrosła o 3,2% w skali roku, 
a stowarzyszeń i organizacji społecznych rozpatry-
wanych łącznie zmniejszyła się – o 3,8%.

Wśród spółek handlowych 79,8% stanowiły spół-
ki kapitałowe, pozostałe 20,2% – spółki osobowe. 
W strukturze spółek według form prawnych najwię-
cej było spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Stanowiły one blisko 4/5 wszystkich wpisanych do 
rejestru spółek handlowych.

W porównaniu ze stanem w końcu 2017 r. odno-
towano spadek liczby spółek handlowych: 

• z ograniczoną odpowiedzialnością o 6,7%, 
• jawnych o 2,3%,
• akcyjnych o 11,6%,
• komandytowo-akcyjnych o 6,5%.
Wzrost liczby spółek dotyczył między innymi 

spółek komandytowych – o 16,6% oraz partner-
skich – o 1,8%.

Podmioty gospodarcze w ujęciu terytorialnym
Według podregionów w końcu grudnia 2018 r. naj-
większą liczbę wpisów do rejestru odnotowano 
w Krakowie, tj. 35,9% ogólnej liczby podmiotów, 

następnie 19,9% w podregionie krakowskim, 14,2% 
w oświęcimskim, 11,6% w podregionie nowosądeckim
i po 9,2% w podregionie nowotarskim oraz tarnowskim. 
Wyłączając Kraków, najwięcej podmiotów miało 
swoją siedzibę w powiecie krakowskim (31,8 tys.), 
nowosądeckim oraz wadowickim (po 17,0 tys.), a naj-
mniejsza liczba podmiotów wystąpiła w powiecie
dąbrowskim (3,6 tys.) oraz proszowickim i miechowskim 
(odpowiednio 3,7 tys. i 4,6 tys.).

W skali roku wzrosła liczba podmiotów gospo-
darczych we wszystkich podregionach i powiatach 
województwa. Największy relatywny wzrost ich licz-
by zaobserwowano w powiecie dąbrowskim (o 7,4%), 
a następnie w nowosądeckim i brzeskim (po 6,1%), 
limanowskim i tarnowskim (po 5,6%), nowotarskim 
i proszowickim (po 5,4%) oraz krakowskim (5,0%) 
i wielickim (4,9%). 

Kraków będący stolicą województwa małopolskiego 
jest nadal najatrakcyjniejszym miejscem do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, głównie ze względu 
na kapitał ludzki, rozbudowaną infrastrukturę, roz-
winięty sektor usług dla biznesu, potencjał demo-
graficzny oraz zaplecze naukowo-badawcze, jednak 
wzrost liczby podmiotów wystąpił w całym regio-
nie. Biorąc pod uwagę miasta na prawach powiatu, 
w Krakowie liczba wpisanych do rejestru podmio-
tów gospodarczych była zdecydowanie najwyższa 
i w końcu 2018 r. wyniosła 140,5 tys., czyli o 1,4% 
więcej niż przed rokiem. W Tarnowie wyniosła ona 
w końcu omawianego okresu 11,7 tys., co oznacza 
wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 1,2%, 
a w Nowym Sączu – 9,9 tys., tj. minimalnie (o 0,1%) 
więcej.

Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej według powiatów w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII
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Koncentracja podmiotów gospodarczych i poziom 
przedsiębiorczości
Największa koncentracja podmiotów gospodarki na-
rodowej, wyrażająca się w ich liczbie na 1 km2, wy-
stępuje nadal w Krakowie, gdzie w 2018 r. na 1 km2 

przypadało 430 podmiotów (w 2017 r. – 424), a także 
w dwóch pozostałych miastach na prawach powia-
tu, tj. Nowym Sączu – 170 i Tarnowie – 162. Oprócz 
miast na prawach powiatu, wśród powiatów koncen-
tracja podmiotów gospodarczych była najwyższa 
w wielickim (37), a w dalszej kolejności w oświęcimskim 
(36), chrzanowskim (33) oraz wadowickim i krakowskim 
(po 26). W pozostałych powiatach omawiany wskaź-
nik był niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 
26 podmiotów na 1 km2 (rok wcześniej – 25). Nato-
miast najniższym wskaźnikiem cechowały się powiaty 
dąbrowski i miechowski (po 7 podmiotów na 1 km2).

O poziomie przedsiębiorczości świadczy liczba 
podmiotów na 1000 ludności zamieszkałej na danym 
terenie. W 2018 r. na 1000 mieszkańców województwa 
małopolskiego (ludność według stanu w dniu 30 VI) 
przypadało 115 podmiotów gospodarki narodowej. 
Najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano 
w Krakowie (183) i w powiecie tatrzańskim (158), m.in. 
ze względu na rozwój turystyki, a najniższy w po-
wiecie dąbrowskim (61), a następnie tarnowskim (66). 
Terytorialne rozmieszczenie podmiotów potwierdza, 
że przedsiębiorczość rozwija się głównie na obsza-
rach zurbanizowanych, dysponujących dobrą in-
frastrukturą i dużymi zasobami kapitału ludzkiego.

Podmioty nowo zarejestrowane, wyrejestrowane 
i z zawieszoną działalnością
W 2018 r. zarejestrowano 37,2 tys. nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym 30,5 tys. osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą i 3,9 tys. spółek han-
dlowych. Największą liczbę nowych podmiotów zare-
jestrowano w sekcjach: budownictwo – 8,0 tys. (21,6% 
ogólnej liczby nowo wpisanych podmiotów), handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – 5,7 tys. podmio-
tów (15,3%), działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna – 4,1 tys. nowych jednostek (10,9%). Wyżej wy-
mienione sekcje PKD skupiały łącznie prawie połowę 
(47,8%) ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów.

W ciągu omawianego roku z województwa 
małopolskiego wyrejestrowano 25,2 tys. jednostek 
prawnych, w tym 16,9 tys. osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz 5,8 tys. spółek 
handlowych. Największą liczbę zlikwidowanych pod-
miotów odnotowano w sekcjach takich jak: handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – 6,6 tys. (26,1% 
ogólnej liczby wykreślonych z rejestru), budownic-
two – 4,4 tys. (17,4%) oraz przetwórstwo przemysło-
we – 2,6 tys. (10,3%). Te trzy sekcje skupiały łącznie 
53,8% ogólnej liczby podmiotów wyrejestrowanych.

Według stanu w dniu 31 XII 2018 r. rejestr REGON 
liczył 34,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej 
z zawieszoną działalnością2 (o 16,7% więcej niż 
przed rokiem), w tym 32,1 tys. osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą (o 16,4% więcej) 
i 1,5 tys. spółek handlowych (o 17,0% więcej).

2 Bez podmiotów, dla których informacja o adresie siedziby/miejscu zamieszkania nie występuje w rejestrze REGON.

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2018 r.
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie 
a  – w liczbach bezwzględnych
b – 2017=100

Ogółem 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej

Osoby 
fizyczne

prowadzące
działalność

gospodarczą
razem 

w tym spółki handlowe

razem 

w tym 
z udziałem

kapitału
zagranicznego 

Województwo a 391539 105737 41526 5642 285802
b 103,0 98,4 95,5 89,0 104,9

Podregion krakowski a 77990 16145 4999 464 61845
b 104,6 102,1 100,8 86,4 105,3

Powiaty:

   bocheński a 9239 1907 475 36 7332
b 103,9 100,5 96,3 67,9 104,8

   krakowski a 31845 6608 2412 260 25237
b 105,0 102,6 102,8 98,1 105,6

   miechowski a 4607 975 159 10 3632
b 103,1 99,5 97,5 71,4 104,1

   myślenicki a 13257 2453 667 37 10804
b 104,5 101,8 100,5 63,8 105,1

   proszowicki a 3737 917 167 11 2820
b 105,4 105,5 93,3 84,6 105,4

   wielicki a 15305 3285 1119 110 12020
b 104,9 102,3 100,5 82,1 105,6
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Wyszczególnienie 
a  – w liczbach bezwzględnych
b – 2017=100

Ogółem 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej

Osoby 
fizyczne

prowadzące
działalność

gospodarczą
razem 

w tym spółki handlowe

razem 

w tym 
z udziałem

kapitału
zagranicznego 

Podregion m. Kraków a 140500 52648 27644 4561 87852
b 101,4 96,8 95,0 91,9 104,5

Miasto na prawach powiatu

   Kraków a 140500 52648 27644 4561 87852
b 101,4 96,8 95,0 91,9 104,5

Podregion nowosądecki a 45607 9279 2297 154 36328
b 104,1 99,2 94,7 78,2 105,4

Powiaty:

   gorlicki a 8084 1743 358 31 6341
b 103,2 99,8 96,8 88,6 104,1

   limanowski a 10615 1715 290 21 8900
b 105,6 103,5 102,1 84,0 106,0

   nowosądecki a 17034 2970 697 42 14064
b 106,1 101,5 97,9 75,0 107,1

Miasto na prawach powiatu

   Nowy Sącz a 9874 2851 952 60 7023
b 100,1 94,3 89,8 74,1 102,7

Podregion nowotarski a 35986 6993 1414 87 28993
b 104,5 100,5 95,7 59,2 105,5

Powiaty:

   nowotarski a 16930 3253 643 48 13677
b 105,4 100,7 95,5 60,8 106,6

   suski a 8320 1486 250 18 6834
b 103,2 100,3 95,8 62,1 103,9

   tatrzański a 10736 2254 521 21 8482
b 104,1 100,3 95,8 53,8 105,1

Podregion oświęcimski a 55624 12620 3008 226 43004
b 102,2 98,5 92,0 78,2 103,4

Powiaty:

   chrzanowski a 12070 2965 746 55 9105
b 101,8 96,9 88,3 82,1 103,5

   olkuski a 12031 2514 506 35 9517
b 101,8 98,0 87,5 77,8 102,8

   oświęcimski a 14548 3741 888 58 10807
b 102,3 98,6 91,4 71,6 103,6

   wadowicki a 16975 3400 868 78 13575
b 102,9 100,4 99,2 81,3 103,6

Podregion tarnowski a 35832 8052 2164 150 27780
b 104,4 99,2 95,9 73,9 106,0

Powiaty:

   brzeski a 7277 1424 331 16 5853
b 106,1 100,2 95,7 66,7 107,7

   dąbrowski a 3585 794 126 7 2791
b 107,4 105,6 100,8 100,0 107,9

   tarnowski a 13284 2393 499 34 10891
b 105,6 101,1 102,5 97,1 106,7

Miasto na prawach powiatu

   Tarnów a 11686 3441 1208 93 8245
b 101,2 96,1 93,0 67,9 103,5

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2018 r. (dok.)
Stan w dniu 31 XII
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Źródłem prezentowanych danych jest krajowy re-
jestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, 
zwany rejestrem REGON, prowadzony przez Prezesa 
GUS. Zasady prowadzenia rejestru określają przepisy 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicz-
nej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 2009, z późniejszymi 
zmianami) w sprawie sposobu i metodologii prowa-
dzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń. 

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie: 
• osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ogra-

niczoną odpowiedzialnością),
• jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej (np. spółki cywilne, wspólnoty mieszka-
niowe, jednostki budżetowe),

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą,

• jednostki lokalne (zakłady, oddziały, filie) wyżej 
wymienionych podmiotów.

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności 2007 (PKD 2007). Nie obejmują osób 
prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne 
oraz nie obejmują podmiotów mających w rejestrze 
REGON status jednostek lokalnych. 

W opracowaniu sygnalnym nie uwzględniono pod-
miotów, dla których informacja o adresie siedziby 
bądź miejscu zamieszkania, przewidywanej liczbie 
pracujących lub formie własności nie występuje w re-
jestrze REGON. W podziale według rodzajów działal-
ności nie uwzględniono podmiotów, które w rejestrze 
REGON nie mają wpisanego rodzaju przeważającej 
działalności.

Szczegółowe dane w ujęciu terytorialnym znajdą 
Państwo w publikacji „Zmiany strukturalne grup pod-
miotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie małopolskim, 2018 r.”, która ukaże 
się w marcu 2019 r. na stronie internetowej Urzędu 
Statystycznego w Krakowie http://krakow.stat.gov.pl

https://pl-pl.facebook.com/uskrk/
https://twitter.com/krakow_stat
http://krakow.stat.gov.pl

