
  
  

INFORMACJE SYGNALNE 

15.02.2021 r. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie dolnośląskim 
Stan na koniec 2020 r. 

 
W 2020 roku kontynuowany był trend wzrostu ogólnej 
liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON1 
w województwie dolnośląskim. Według stanu na  
31 grudnia było ich 396,0 tys., o 13,2 tys. więcej niż w 2019 r. 
(wzrost o 3,4%). Najbardziej wzrosła liczba spółek 
komandytowych (o 8,4%), natomiast najbardziej 
zmniejszyła liczba spółek komandytowo-akcyjnych  
(o 11,9%).  

 

Zmiany ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej 

Od 2012 roku liczba podmiotów w rejestrze REGON rokrocznie rośnie co przełożyło się na 
wzrost o 17,5% w okresie 2012-2020. W 2020 r. największą dynamikę wzrostu wykazywała liczba 
zagranicznych osób fizycznych (114,2). Dynamika liczby podmiotów ogółem wyniosła 103,4,  
a osób fizycznych 103,8. Od 2012 r. liczba podmiotów ogółem wzrosła z 336,9 tys. do 396,0 tys. 
Liczba podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych zwiększyła się z 104,9 tys. do 135,4 tys.,  
tj. o 29,1%, podczas gdy liczba osób fizycznych wzrosła o 12,3% (z 232,1 tys. do 260,7 tys.).  
W efekcie wskaźnik udziału osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów stopniowo malał -  
z 68,9% w 2012 r. do 65,6% na koniec 2019 r., wzrastając jednak w 2020 r. do 65,8%. 

Wykres 1. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w województwie dolnośląskim  
(rok poprzedni = 100) 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

                                                           
1 Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej obejmuje osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób 
fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) oraz jednostki lokalne tych podmiotów. 

 

Liczba osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości 
prawnej wykazywała  
w okresie 2012-2020 większą 
dynamikę niż osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarcza 

 103,4 
Wskaźnik dynamiki liczby 
podmiotów gospodarki 
narodowej r/r 



 

 
  

Województwo dolnośląskie na tle kraju 

W 2020 r. we wszystkich województwach wystąpił wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów. 
W dziewięciu województwach dynamika była wyższa lub równa średniej krajowej (wynoszącej 
103,4), a w siedmiu niższa. Województwo dolnośląskie pod tym zajmowało 7. lokatę w kraju, 
razem z województwami warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (103,4). Najwyższą dynamikę 
odnotowano w województwach: małopolskim, lubelskim i podkarpackim (104,0), a najniższą  
w województwie opolskim (102,4). Pod względem liczby podmiotów dolnośląskie zajmowało  
5. lokatę (po województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim). 
 

Wykres 2. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej według województw w 2020 r.  
                     (2019 = 100) 

Stan w dniu 31 XII  

 

 
Różnice w dynamice liczby zarejestrowanych podmiotów nie doprowadziły do zmian w pozycji 
województw w kraju pod względem liczby podmiotów przypadających na 10 tys. mieszkańców, 
w stosunku do 2019 r. W sześciu województwach wskaźnik ten był wyższy niż średnio w kraju,  
w dziesięciu niższy. Województwo dolnośląskie zajmowało 3. miejsce w Polsce (1366 
podmiotów na 10 tys. mieszkańców, rok wcześniej 1320), tuż przed pomorskim (1357), a za 
mazowieckim (1635) i zachodniopomorskim (1383). 
 
Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej a na 10 tys. mieszkańców b w 2020 r. 

 

 

Województwo dolnośląskie 
zajmowało 7. miejsce w kraju 
pod względem dynamiki 
liczby zarejestrowanych 
podmiotów (wobec 14. rok 
wcześniej) 

W 2020 r. w województwie 
dolnośląskim było o 12,3% 
więcej podmiotów w 
przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców niż w Polsce 



 

 
a Stan w dniu 31 XII. b Ludność według stanu w dniu 30 VI. 

 

Podmioty według wybranych form prawnych i sekcji PKD  

W ogólnej liczbie podmiotów 260,7 tys., tj. 65,8% stanowiły osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Ponadto w rejestrze REGON zarejestrowanych było 74,5 tys. spółek  
(w tym 47,5 tys. spółek handlowych i 26,9 tys. spółek cywilnych), 9,6 tys. stowarzyszeń  
i organizacji społecznych, 2,9 tys. fundacji, 3,7 tys. jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych oraz 797 spółdzielni. W województwie (podobnie jak w 2019 r.) 
zarejestrowane było jedno przedsiębiorstwo państwowe.  

Na koniec 2020 r. największy wzrost liczby podmiotów w porównaniu do stanu sprzed roku 
zaobserwowano w powiatach wrocławskim (wzrost o 7,7%) oraz milickim (wzrost o 6,4%). 
Najmniej podmiotów gospodarki narodowej przybyło w powiatach jaworskim (wzrost o 1,0%)  
i w Wałbrzychu (wzrost o 1,1%). We Wrocławiu (w którym było zarejestrowanych 32,2% 
wszystkich podmiotów w województwie dolnośląskim) wzrost wyniósł 3,9%. 

W większości sekcji PKD w ciągu roku nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych. 
Największy w informacji i komunikacji (o 9,6%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,2%). Spadek liczby podmiotów zanotowano 
przede wszystkim w górnictwie i wydobywaniu (o 1,7%) oraz administracji publicznej i obronie 
narodowej (o 0,5%). Najwięcej podmiotów w województwie dolnośląskim zarejestrowanych 
było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 77,9 tys. 
(19,7%), budownictwo – 51,8 tys. (13,1%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 45,1 tys. (11,4%).  

 
Wykres 4. Struktura podmiotów gospodarczych według sekcji PKD w 2020 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

Zdecydowaną większość, bo 373,3 tys. jednostek, tj. 94,3% ogólnej liczby podmiotów, stanowiły 
jednostki sektora prywatnego. Podmioty te prowadziły działalność gospodarczą głównie  
w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,6%), budownictwo (13,6%) oraz 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8%). Natomiast wśród podmiotów sektora 
publicznego, których w końcu 2020 r. było 14,4 tys., dominowały zajmujące się obsługą rynku 
nieruchomości (66,2%) oraz edukacją (17,0%).  

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przeważały podmioty 
zarejestrowane w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 21,5% ogółu osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim (56,2 tys.), 

W 2020 r. odnotowano wzrost 
liczby spółek handlowych  
o 5,5%, co przełożyło się na 
wzrost liczby spółek ogółem 
o 3,5% 

Podmioty sektora 
prywatnego, stanowiły 94,3% 
ogółu podmiotów 
zgłoszonych w rejestrze 
REGON 



 

 
budownictwo – 16,3% (42,6 tys.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,4% 
(32,4 tys.). 

W 2020 r. w województwie dolnośląskim najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą było zarejestrowanych we Wrocławiu – 76,4 tys. (29,3% ogółu zarejestrowanych osób 
fizycznych), natomiast najmniej w powiecie górowskim 2,3 tys. (0,9%). 

Mapa 1. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a na 10 tys. mieszkańców b 

w 2020 r.  

a Stan w dniu 31 XII. b Ludność według stanu w dniu 30 VI. 

 

Na koniec grudnia 2020 r. na 10 tys. ludności przypadało 899 osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (o 33 więcej niż rok wcześniej), w tym najwięcej w powiecie 
wrocławskim – 1232, Wrocławiu – 1187 oraz powiecie jeleniogórskim – 1080. Najmniej było ich 
w powiatach: polkowickim – 555, zgorzeleckim – 644 i wołowskim – 657. 

Wśród spółek handlowych zdecydowaną większość stanowiły spółki kapitałowe – 40,3 tys. 
(85,0% spółek handlowych), w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 39,4 tys. (97,8% 
spółek kapitałowych). Pozostałe 15,0% spółek handlowych stanowiły spółki osobowe (7,1 tys.), 
wśród których większość to spółki komandytowe (56,3% spółek osobowych) i spółki jawne 
(36,9%).  

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 14,2% spółek handlowych  
(6,7 tys. podmiotów). Najwięcej spółek prawa handlowego było zarejestrowanych w sekcjach: 
handel; naprawa pojazdów samochodowych – 9,2 tys. (19,5% spółek prawa handlowego), 
budownictwo – 6,6 tys. (13,9%), przemysł– 6,5 tys. (13,6%) oraz działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna– 6,3 tys. (13,3%).   

Spółki kapitałowe stanowiły 
85,0% wszystkich spółek 
handlowych  



 

 
Mapa 2. Liczba podmiotów wyrejestrowanych przypadająca na 100 podmiotów nowo 

zarejestrowanych w 2020 r. 

 

W 2020 r. zarejestrowano w rejestrze REGON 27,2 tys. nowych podmiotów gospodarczych  
(o 13,2% mniej niż przed rokiem), w tym 21,2 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, 4,5 tys. spółek, 267 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 188 fundacji  
i 11 spółdzielni. Nowe podmioty rejestrowano głównie w sekcjach: budownictwo – 5,6 tys. (20,6% 
ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 4,6 tys. 
(16,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 2,9 tys. (10,7%). Najwięcej nowych 
jednostek zostało zarejestrowanych we Wrocławiu – 9,9 tys. (36,3%), a najmniej w powiecie 
górowskim – 235 (0,9%). 

W województwie dolnośląskim z rejestru REGON wykreślono w 2020 r. 13,9 tys. podmiotów,  
tj. o 40,7% mniej, niż w 2019 r., w tym 11,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, 1,9 tys. spółek, 126 stowarzyszeń i organizacji społecznych,  36 fundacji  
i 31 spółdzielni. Największą liczbę wyrejestrowanych przedsiębiorstw odnotowano  
w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 3,5 tys. (25,6% ogółu wyrejestrowanych 
podmiotów), budownictwo – 2,4 tys. (17,2%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
– 1,2 tys. (8,5%). Najwięcej podmiotów wyrejestrowano we Wrocławiu – 4,6 tys. (32,9%), a najmniej 
w powiecie milickim – 102 (0,7%). 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim 
kolejny rok przewyższała liczbę wyrejestrowanych. Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów 
średnio przypadało tylko 51 wyrejestrowanych. Najlepsza sytuacja występowała w powiecie 
milickim, gdzie na 100 podmiotów nowo zarejestrowanych przypadało 29 podmiotów 
wyrejestrowanych, następnie w powiecie wrocławskim (40) i powiatach oławskim oraz 
kamiennogórskim (po 41). Najwięcej podmiotów wyrejestrowanych na 100 nowo zarejestrowanych 
odnotowano w Wałbrzychu (74) oraz powiatach jaworskim (69) i polkowickim (68). 

Na koniec 2020 r. w rejestrze REGON było 42,7 tys. podmiotów które zawiesiły działalność  
(o 14,8% więcej niż na koniec 2019 r, gdy takich jednostek było 37,2 tys.). 

* * * 
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.  

W 2020 r., w rejestrze REGON 
zarejestrowano o 13,2% mniej 
nowych podmiotów 
gospodarczych oraz 
wyrejestrowano o 40,7% 
mniej podmiotów 
gospodarczych niż rok 
wcześniej 



 

 
Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej a według wybranych form prawnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2019 2020 

stan w dniu 31 XII 2019=100 
nowo 

zarejestrowane 
wyrejestrowane 

OGÓŁEM 382892 396046 103,4 27185 13862 

Osoby fizyczne 251046 260691 103,8 21226 11488 

Ogółem bez osób fizycznych 131846 135355 102,7 5959 2374 

w tym: 
Przedsiębiorstwa państwowe  

1 1 100,0 - - 

Jednostki budżetowe 3673 3681 100,2 67 62 

Samorządowe zakłady budżetowe 89 87 97,8 1 3 

Spółki razem  71928 74477 103,5 4544 1911 

w tym:  
spółki handlowe  

44979 47459 105,5 4145 1599 

spółki kapitałowe 38135 40327 105,7 3607 1325 

spółki akcyjne 924 899 97,3 25 37 

spółki z o. o. 37211 39428 106,0 3582 1288 

spółki osobowe 6844 7132 104,2 538 274 

spółki jawne 2623 2629 100,2 98 116 

spółki partnerskie 191 197 103,1 10 3 

spółki komandytowe 3706 4018 108,4 426 132 

spółki komandytowo-
akcyjne 

324 288 88,9 4 23 

spółki cywilne 26873 26941 100,3 398 312 

Spółdzielnie  816 797 97,7 11 31 

Fundacje 2734 2876 105,2 188 126 

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

9468 9609 101,5 267 565 

Sektor publiczny 14540 14429 99,2 165 86 

Sektor prywatny 361191 373336 103,4 22629 13639 

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. W podziale według sektorów własności bez podmiotów, dla 
których informacja o formie własności nie występuje w rejestrze REGON. 



 

 
Tablica 2. Spółki prawa handlowego według sekcji PKD 

∆ Nazwa sekcji w wersji skróconej 

  

SEKCJE PKD 

2019 2020 

stan w dniu 31 XII 2019=100 
nowo 

zarejestrowane 
wyrejestrowane 

OGÓŁEM 44979 47459 105,5 4145 1599 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

655 664 101,4 26 15 

Przemysł 6317 6457 102,2 415 231 

w tym: 
przetwórstwo przemysłowe 

4807 4891 101,7 278 189 

dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i 
odpadami; rekultywacja 

465 469 100,9 29 17 

Budownictwo  6017 6606 109,8 743 196 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  

9067 9233 101,8 613 427 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

2020 2235 110,6 256 51 

Zakwaterowanie 
i gastronomia∆ 

1758 1904 108,3 182 64 

Informacja i komunikacja 3139 3297 105,0 298 108 

Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

1870 1850 98,9 93 72 

Obsługa rynku nieruchomości 2903 3164 109,0 317 98 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

5893 6324 107,3 597 176 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆ 

2735 2884 105,4 297 92 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenie 
społeczne∆ 

7 6 85,7 - - 

Edukacja 580 644 111,0 77 12 

Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 

1067 1135 106,4 102 31 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

475 499 105,1 36 11 

Pozostała działalność 
usługowa 

460 545 118,5 92 13 



 

 
Tablica 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 

∆ Nazwa sekcji w wersji skróconej 

  

SEKCJE PKD 

2019 2020 

stan w dniu 31 XII 2019=100 
nowo 

zarejestrowane 
wyrejestrowane 

OGÓŁEM 251046 260691 103,8 21226 11488 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

3159 3148 99,7 154 96 

Przemysł 20115 20346 101,1 1258 887 

w tym: 
przetwórstwo przemysłowe 

19423 19635 101,1 1209 858 

dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i 
odpadami; rekultywacja 

464 467 100,6 25 22 

Budownictwo  39873 42565 106,8 4801 2150 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  

55635 56162 100,9 3826 2989 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

17053 17215 100,9 1092 892 

Zakwaterowanie 
i gastronomia∆ 

8121 8671 106,8 689 460 

Informacja i komunikacja 13222 14689 111,1 1837 406 

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

8386 8401 100,2 483 364 

Obsługa rynku nieruchomości 3993 4217 105,6 380 178 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

31082 32375 104,2 2262 964 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆ 

9070 9584 105,7 1011 566 

Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenie 
społeczne∆ 

7 7 100,0 - 1 

Edukacja 7065 7390 104,6 627 287 

Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 

18955 19782 104,4 1298 534 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

3081 3311 107,5 272 157 

Pozostała działalność 
usługowa 

12228 12826 104,9 1235 557 
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