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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 

ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. 

 
 

W województwie małopolskim w końcu grudnia 2004 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych 
było 288,8 tys. podmiotów, w tym 223,6 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą (bez rolników indywidualnych). Liczba spółek wyniosła 42,1 tys., w tym 15,2 tys. spółek prawa 
handlowego i 26,5 tys. spółek cywilnych. Wśród spółek prawa handlowego odnotowano: 12,2 tys. 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 2,3 tys.  spółek jawnych, 0,6 tys. spółek akcyjnych. Ponad-
to w rejestrze było zarejestrowanych 1,2 tys.  spółdzielni, 5,9 tys. stowarzyszeń i organizacji społecz-
nych oraz 93 przedsiębiorstwa państwowe. 

 
Przytłaczającą większość - 96,9% ogólnej liczby podmiotów - skupiał sektor prywatny. Wśród 

podmiotów sektora prywatnego 79,9% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
- głównie  w sekcjach: handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm, przetwórstwo przemysłowe. 

Podmioty sektora publicznego (9,0 tys.) w 2004 r. stanowiły w rejestrze 3,1%. 
 
 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI  
ORAZ RODZAJU DZIAŁALNOŚCI W 2004 R. 

Stan w dniu 31 XII 
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Najwięcej podmiotów gospodarczych w 2004 r. zarejestrowanych było w sekcjach: 
- handel i naprawy - 31,7% ogółu (spadek o 0,1 pkt w stosunku do grudnia 2003 r.), 
- obsługa nieruchomości i firm - 14,3% (wzrost o 0,5 pkt), 
- przetwórstwo przemysłowe - 11,9% (spadek o 0,2 pkt). 

 
 

TABL. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH FORM I SEKCJI  
 POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) W 2004 R. 
 Stan w dniu 31 XII 
 

W tym 

spółki 

w tym 
SEKCJE PKD Ogółem 

przed- 
siębior-

stwa 
pań-

stwowe 
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 ............ 288773 93 42063 15229 26545 1190 6593 223637
         
   w tym:         
         
Rolnictwo, łowiec-         
  two i leśnictwo ....... 5452 - 423 93 200 175 198 4534
         
Rybactwo ................. 26 - 5 3 2 - - 21
         
Górnictwo ................ 162 2 101 74 27 2 - 57         
Przetwórstwo prze- 34363 40 6757 2964 3793 180 3 27352
  mysłowe .................     
         
Wytwarzanie i zao-     
  patrywanie w ene-     
  rgię elektryczną,      
  gaz, wodę ............ 301 2 207 84 15 - - 42
         
Budownictwo ........... 31434 19 3983 1836 2110 91 1 27311
         
Handel i naprawy ..... 91457 9 17113 5170 11943 252 1 74052
         
Hotele i restauracje  10854 2 2220 438 1782 4 - 8538
         
Transport, gospodar-     
  ka magazynowa     
  i łączność ............... 22878 12 1986 720 1266 16 4 20842
         
Pośrednictwo finan-     
  sowe ...................... 9243 - 543 249 294 64 60 8548
         
Obsługa nierucho-     
  mości i firm ........... 41406 5 6039 2674 3358 384 3 29664
         
Administracja publi-     
  czna i obrona naro-     
  dowa; obowiązko-     
  we ubezpieczenia     
  społeczne i zdro-     
  wotne .................... 2060 - 8 5 3 - 1318 3
         
Edukacja .................. 7714 - 427 132 295 3 5 2977
         
Ochrona zdrowia     
  i pomoc społeczna 12263 - 1046 433 613 9 10 10569
         
Działalność usługo-     
  gowa komunalna,     
  społeczna i indywi-     
  dualna, pozostała... 19137 2 1205 354 844 10 4990 9106
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Przedsiębiorstw  państwowych najwięcej było zarejestrowanych w sekcji przetwórstwo prze-
mysłowe (40). Największą liczbę zarejestrowanych spółek cywilnych (11,9 tys.), spółek handlowych 
(5,2 tys.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (74,1 tys.) zanotowano w sek-
cji handel i naprawy. 

 
 Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, to w grupie podmiotów zatrudniających do 9 osób naj-

większą ich liczbę zanotowano w sekcji handel i naprawy (88,7 tys. podmiotów), zatrudniających od 
10 - 49 osób w sekcji edukacja (2,5 tys.), a zatrudniających powyżej 50 osób w sekcji przetwórstwo 
przemysłowe (0,7 tys.). 

 
Najwięcej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. w Małopolsce zareje-

strowanych było w podregionie krakowsko-tarnowskim - 104,7 tys. (36,2% ogółu), w podregionie 
miasto Kraków - 104,1 tys. (36,0%), a w podregionie nowosądeckim - 80,1 tys. (27,7%). W porówna-
niu z końcem grudnia ub. roku największy wzrost liczby podmiotów wśród podregionów miał miejsce  
w podregionie miasto Kraków, o 1624 jednostki, natomiast w nowosądeckim zanotowano spadek  
o 943 podmioty.  

 
Wśród powiatów największy wzrost zarejestrowano w powiecie oświęcimskim (o 4,0%), olku-

skim (o 2,5%) i miechowskim (o 2,1%). Największym spadkiem charakteryzowały się powiaty: gorlicki 
(o 4,5%), tarnowski i brzeski (o 4,2%) oraz nowosądecki (o 3,4%). 
 

Podmioty sektora publicznego podregionu krakowsko-tarnowskiego oraz nowosądeckiego  
stanowiły w rejestrze 3,8%, a sektora prywatnego 96,2%. W podregionie miasto Kraków sektor pu-
bliczny stanowił 1,9%, a sektor prywatny 98,1%. 

 
Jedną z form prawnych podmiotów gospodarczych są spółki handlowe. Wśród spółek han-

dlowych 84,1% stanowiły spółki kapitałowe, a 15,9% spółki osobowe. 
 
 

SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU W 2004 R. 
Stan w dniu 31 XII 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wśród spółek handlowych znacząco dominował prywatny kapitał krajowy (w 13,6 tys.  
spółek), w tym wśród spółek kapitałowych najwięcej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością  
(10,7 tys.), a wśród spółek osobowych w spółkach jawnych (2,3 tys.). 

W stosunku do grudnia ub. roku spadła liczba spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa  
(o 5,8%) oraz z udziałem kapitału państwowych osób prawnych (o 5,5%). 
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TABL. 2. SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM PRAWNYCH, PODREGIONÓW I POWIATÓW 
 W 2004 R. 
 Stan w dniu 31 XII 

 
Spółki kapitałowe Spółki osobowe 

WYSZCZEGÓL-
NIENIE Ogółem

razem akcyjne z o.o. razem partner-
skie jawne koman-

dytowe 

koman- 
dytowo- 
-akcyjne

          
WOJEWÓDZ-          
  TWO ................. 15229 12814 616 12198 2415 60 2273 81 1
    
Podregion kra-    
  kowsko-    
  -tarnowski.......... 3448 2716 114 2602 732 16 709 7 -
    
Powiaty:    
          
bocheński ............. 192 134 6 128 58 - 57 1 -
    
brzeski .................. 128 94 4 90 34 3 31 - -
    
chrzanowski ......... 458 381 14 367 77 1 76 - -
          
dąbrowski ............. 48 29 2 27 19 - 19 - -
    
krakowski ............. 654 516 27 489 138 1 135 2 -
    
miechowski ........... 48 40 3 37 8 - 8 - -
    
olkuski .................. 314 258 14 244 56 1 55 - -
          
oświęcimski .......... 414 337 11 326 77 - 77 - -
    
proszowicki ........... 73 44 - 44 29 - 28 1 -
          
tarnowski .............. 181 125 3 122 56 8 48 - -
    
wielicki .................. 310 237 2 235 73 - 73 - -
          
Miasto na pra-          
  wach powiatu          
          
Tarnów ................. 628 521 28 493 107 2 102 3 -
    
Podregion     
  nowosądecki .... 2310 1691 65 1626 619 13 599 7 -
          
Powiaty:          
          
gorlicki .................. 200 146 6 140 54 6 48 - -
    
limanowski ............ 118 57 1 56 61 - 61 - -
    
myślenicki ............ 232 173 6 167 59 2 56 1 -
          
nowosądecki ........ 294 227 5 222 67 1 66 - -

   
nowotarski ............ 279 190 8 182 89 - 87 2 -

   
suski ..................... 113 91 2 89 22 - 21 1 -
          
tatrzański .............. 200 145 9 136 55 2 53 - -
    
wadowicki ............ 383 275 12 263 108 - 106 2 -
    
Miasto na pra-          
  wach powiatu          
          
Nowy Sącz ........... 491 387 16 371 104 2 101 1 -
    
Podregion    
  m. Kraków ......... 9471 8407 437 7970 1064 31 965 67 1
    
Miasto na     
prawach powiatu          
          
Kraków ................. 9471 8407 437 7970 1064 31 965 67 1
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej w latach 1999-2004 ulegała systematycznemu wzro-
stowi, przy czym największy wzrost zanotowano w 2001 r. Ubiegły rok charakteryzował się najniższym 
wskaźnikiem wzrostowym (100,3%) w porównaniu do lat ubiegłych. 
 
TABL. 3. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W LATACH 1999-2004 
 Stan w dniu 31 XII 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
a - w liczbach bezwzględnych 
b - rok poprzedni = 100 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

        
OGÓŁEM ...................................... a 242624 251681 270695 278350 287816 288773
 b 106,5 103,7 107,6 102,8 103,4 100,3
        
Sektor publiczny ............................ a 5415 6201 7281 8182 9031 9047
 b 111,8 114,5 117,4 112,4 110,4 100,2
        
Sektor prywatny ............................ a 237209 245480 263414 270168 278785 279726
 b 106,3 103,5 107,3 102,6 103,2 100,3

 
W stosunku do końca grudnia 2003 r. nastąpił: 

• spadek liczby 
- przedsiębiorstw państwowych (o 25,6%) 
- spółek akcyjnych (o 0,8%) 
- spółek cywilnych (o 0,5%) 
- spółdzielni (o 0,6%) 
- osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą (o 0,4%) 
- spółek  z udziałem kapitału Skarbu Państwa (o 5,8%) 
- spółek z udziałem kapitału państwowych osób prawnych (o 5,5%) 

 
• wzrost liczby 

- podmiotów ogółem w sektorze publicznym (o 0,2%) 
- podmiotów ogółem w sektorze prywatnym (o 0,3%) 
- spółek handlowych (o 6,7%) 
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 6,1%) 
- spółek komandytowych (o 24,6%) 
- spółek jawnych (o 11,3%) 
- spółek partnerskich (o 30,4%) 
- fundacji (o 14,1%) 
- stowarzyszeń i organizacji społecznych (o 7,0%) 

 
 

W 2004 r. w województwie małopolskim zarejestrowano 18,7 tys. nowych podmiotów  
(o 1,7 tys. mniej niż w 2003 r.), w tym 15,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą, 2,0 tys. spółek, 9 spółdzielni oraz 1 przedsiębiorstwo państwowe. 

Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel i naprawy (5,7 tys.), obsługa nieru-
chomości i firm (3,6 tys.) oraz w budownictwie (2,0 tys.). 

Jedynymi powiatami na terenie województwa, w których zanotowano wzrost liczby nowo zare-
jestrowanych podmiotów w stosunku do 2003 r., były powiaty: oświęcimski (o 30,9%) i nowotarski  
(o 16,6%). 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NOWO ZAREJESTROWANE W 2004 R. 
WEDŁUG POWIATÓW  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W 2004 r. ogółem wyrejestrowano 14,8 tys. podmiotów gospodarczych (o 3,4 tys. więcej niż  

w 2003 r.), w tym 1,2 tys. spółek i 13,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 
Największą liczbę podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych zanotowano w sekcjach: han-

del i naprawy - 5,1 tys. (34,2% ogółu), budownictwo - 2,0 tys. (13,6%) i obsługa nieruchomości 
i firm - 2,0 tys. (13,4%). 

 
Wśród powiatów województwa małopolskiego, w których wzrosła liczba wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w stosunku do 2003 r., były m.in. powiaty: bocheński (o 157,0%), brzeski  
(o 150,3%) i tarnowski (o 87,6%). 

 
Jedynym miastem na prawach powiatu, gdzie wyrejestrowano mniej podmiotów gospodar-

czych niż w 2003 r. był Nowy Sącz (o 12,4%). 
 
 
 

 
Szczegółowe informacje o wyżej wymienionej tematyce znajdują się w publikacji  

 
„Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej  

w województwie małopolskim w 2004 r.” 
 

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

 
 
 
Opracowała: Urszula Sarota, Wydział Analiz 
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