
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

15.02.2019 r. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie dolnośląskim 
Stan na koniec 2018 r. 

 
Rok 2018 był kolejnym, w którym wzrosła ogólna liczba 
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON1 
w województwie dolnośląskim. Według stanu na 31 XII 
było ich 375,3 tys., o 6,5 tys. więcej niż w 2017 r. (o 1,8%). 
Najbardziej wzrosła liczba spółek komandytowych 
(o 22,3%), natomiast najbardziej zmalała liczba 
przedsiębiorstw państwowych (o 91,7%).  

 

Zmiany ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej 

W latach 2012-2018 liczba podmiotów rejestru REGON o 11,4%. Jedynie w 2011 r. zanotowano 
nieznaczny spadek o 1,1% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast w pozostałych 
latach następował wzrost. W 2018 r. dynamika wzrostu liczby osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą była wyższa niż dynamika liczby wszystkich pozostałych 
zarejestrowanych podmiotów. Ogólna liczba podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych 
zwiększyła się z 89,6 tys. do 127,8 tys., tj. o 42,6%, podczas gdy liczba osób fizycznych wzrosła 
o 9,0% (z 227,1 tys. do 247,5 tys.). W efekcie zmalał wskaźnik udziału osób fizycznych w ogólnej 
liczbie podmiotów z 71,7% w 2007 r. do 65,9% na koniec ubiegłego roku.  

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 oraz jednostki lokalne tych podmiotów. 
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Województwo dolnośląskie na tle kraju 

W 2018 r. we wszystkich województwach wystąpił wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów. 
W siedmiu województwach dynamika była wyższa niż średnia krajowa. Województwo 
dolnośląskie pod względem dynamiki liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON 
zajmowało 6. lokatę w kraju (po województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, 
podlaskim i wielkopolskim), a pod względem liczby podmiotów 5. lokatę (po województwach: 
mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim). 

Wykres 2. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej według województw w 2018 r.  
(2017 = 100) 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

Niewielkie różnice dynamiki liczby zarejestrowanych podmiotów nie doprowadziły do zmian 
pozycji województwa dolnośląskiego w kraju pod względem liczby podmiotów przypadających 
na 10 tys. mieszkańców. W województwie dolnośląskim wskaźnik ten się zwiększył z 1277 
w 2017 r. do 1294 w 2018 r. Przewyższa on średnią krajową o 17,0%, a województwo zajmuje 
3. miejsce w Polsce i ustępuje jedynie województwu mazowieckiemu (1514 podmiotów 
na 10 tys. mieszkańców) oraz zachodniopomorskiemu (1315).  

Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej a na 10 tys. mieszkańców b w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

a Stan w dniu 31 XII. b Ludność według stanu w dniu 30 VI. 
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w kraju pod względem 
dynamiki wzrostu liczby 
zarejestrowanych podmiotów 
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Podmioty według wybranych form organizacyjnych i sekcji PKD  

W ogólnej liczbie podmiotów aż 247,5 tys., tj. 65,9% stanowiły osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Ponadto w rejestrze REGON zarejestrowanych było 68,7 tys. spółek 
(w tym 41,9 tys. spółek handlowych, 26,7 tys. spółek cywilnych), 9,2 tys. stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, 2,5 tys. fundacji, 0,8 tys. spółdzielni oraz 3,8 tys. jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W ciągu roku znacznie zmniejszyła się 
liczba przedsiębiorstw państwowych z 12 do 1.  

Mapa 1. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2018 r. (2017=100) 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec 2018 r. największy wzrost liczby podmiotów w porównaniu do 2017 r. zaobserwowano 
w powiatach wrocławskim (wzrost o 9,7%) oraz trzebnickim (wzrost o 6,1%). Liczba podmiotów 
gospodarki narodowej zmniejszyła się w: Wałbrzychu (spadek o 2,3%), Jeleniej Górze (spadek 
o 2,3%), Legnicy (spadek o 0,7%) oraz powiatach: wałbrzyskim (spadek o 0,5%) i zgorzeleckim 
(spadek o 0,2%). 

Najwięcej podmiotów w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było w następujących 
sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 80,1 tys. (21,4%), budownictwo - 
45,3 tys. (12,1%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 42,9 tys. (11,4%). 

Zdecydowaną większość, bo 354,4 tys. jednostek, tj. 94,4% ogólnej liczby podmiotów stanowiły 
jednostki sektora prywatnego. Podmioty te prowadziły działalność gospodarczą głównie 
w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,4%), budownictwo (12,6%) 
oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6%). Natomiast podmioty sektora 
publicznego, których w końcu 2018 r. było 14,8 tys., prowadziły głównie działalność 
gospodarczą związaną z obsługą rynku nieruchomości (66,8%) oraz edukacją (17,3%).  

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dominowały podmioty 
zarejestrowane w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych - 23,8% ogółu osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim (58,9 tys.), 
budownictwo – 15,1% (37,4 tys.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,4% 
(30,6 tys.). 
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dominują liczebnie, a ich 
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W 2018 r. w województwie dolnośląskim najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą było zarejestrowanych we Wrocławiu – 76,0 tys. (30,6% ogółu zarejestrowanych osób 
fizycznych), natomiast najmniej w powiecie górowskim 2,1 tys. (0,8%). 

Mapa 2. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a na 10 tys. mieszkańców b 

w 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Na koniec grudnia 2018 r. na 10 tys. ludności przypadało 856 osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, w tym najwięcej we Wrocławiu – 1189, powiecie wrocławskim – 1133 
oraz jeleniogórskim – 1010, a najmniej w powiecie polkowickim – 533 oraz górowskim – 595. 

Wśród spółek handlowych zdecydowaną większość stanowiły spółki kapitałowe – 35,5 tys. 
(84,6% spółek handlowych), w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 34,6 tys. 
(97,5% spółek kapitałowych). Pozostałe 15,4% spółek handlowych stanowiły spółki osobowe 
(6,5 tys.), wśród których większość to spółki komandytowe (50,8% spółek osobowych) i spółki 
jawne (41,0%).  

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 15,5% spółek handlowych (6512 
podmiotów). Najwięcej spółek prawa handlowego było zarejestrowanych w sekcjach: handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – 8,8 tys. (21,0% spółek prawa handlowego), w przemyśle 
– 6,1 tys. (14,6%), budownictwie – 5,4 tys. (12,9%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej – 5,4 tys. (12,8%).  

  



 

 
Mapa 3. Liczba podmiotów wyrejestrowanych przypadająca na 100 podmiotów nowo 

zarejestrowanych w 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów w województwie dolnośląskim 
przewyższała liczbę wyrejestrowanych. Najlepsza sytuacja występowała w powiecie 
wrocławskim, gdzie na 100 podmiotów nowo zarejestrowanych przypada tylko 51 podmiotów 
wyrejestrowanych, następnie w powiecie trzebnickim (56) i milickim (59). Najtrudniejsza 
sytuacja pod tym względem występowała w Wałbrzychu (141 podmiotów wyrejestrowanych 
na 100 podmiotów nowo zarejestrowanych), Jeleniej Górze (137) oraz Legnicy (106). 

W 2018 r. zarejestrowano w rejestrze REGON 32,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych 
(o 6,1% więcej niż przed rokiem), w tym 25,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, 4,5 tys. spółek, 398 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 176 fundacji 
i 8 spółdzielni. Nowe podmioty rejestrowano głównie w sekcjach: budownictwo – 6,2 tys. 
(19,1% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów), handel; naprawa pojazdów samochodowych 
– 5,1 tys. (15,6%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 3,6 tys. (11,1%). 
Najwięcej nowych jednostek zostało zarejestrowanych we Wrocławiu – 11,2 tys. (34,5%), 
a najmniej w powiecie górowskim – 302 (0,9%). 

W województwie dolnośląskim z rejestru REGON wykreślono w 2018 r. 26,0 tys. podmiotów, 
tj. o 12,6% więcej, niż w 2017 r., w tym 16,1 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, 7,2 tys. spółek, 981 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 545 spółdzielni i 136 
fundacji. Największą liczbę wyrejestrowanych przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach: 
handel; naprawa pojazdów samochodowych – 7,1 tys. (27,4% ogółu wyrejestrowanych 
podmiotów), budownictwo – 4,0 tys. (15,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 2,6 tys. (10,2%). 
Najwięcej podmiotów wyrejestrowano we Wrocławiu – 8,4 tys. (32,3%), a najmniej w powiecie 
milickim – 213 (0,8%). 
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gospodarki narodowej 
od wielu lat przewyższa 
liczbę wyrejestrowanych 
podmiotów 



 

 
Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej a według wybranych form prawnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

stan w dniu 31 XII 2017=100 
nowo 

zarejestrowane 
wyrejestrowane 

OGÓŁEM 368811 375294 101,8 32538 26042 

Osoby fizyczne 237887 247484 104,0 25907 16102 

Ogółem bez osób fizycznych 130924 127810 97,6 6631 9940 

w tym: 
Przedsiębiorstwa państwowe  

12 1 8,3 - 11 

Jednostki budżetowe 3786 3779 99,8 77 84 

Samorządowe zakłady budżetowe 99 93 93,9 1 7 

Spółki razem  71317 68724 96,4 4534 7235 

w tym  
Spółki handlowe razem 

44649 41929 93,9 3987 6851 

Spółki kapitałowe razem 38757 35472 91,5 3227 6590 

Spółki akcyjne 987 894 90,6 27 159 

Spółki z o. o. 37770 34578 91,5 3200 6431 

Spółki osobowe razem 5892 6457 109,6 760 261 

Spółki jawne 2683 2647 98,7 89 156 

Spółki partnerskie 185 191 103,2 17 8 

Spółki komandytowe 2685 3283 122,3 644 82 

Spółki komandytowo-
akcyjne 

339 336 99,1 10 15 

Spółki cywilne 26595 26721 100,5 545 383 

Spółdzielnie  1371 836 61,0 8 545 

Fundacje 2497 2536 101,6 176 136 

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

9773 9193 94,1 398 981 

Sektor publiczny 15078 14768 97,9 220 200 

Sektor prywatny 348761 354380 101,6 28051 25798 

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. W ujęciu sektorów bez podmiotów, dla których brak w rejestrze REGON informacji o 
rodzaju własności. 



 

 
Tablica 2. Spółki prawa handlowego według sekcji PKD 

∆ Nazwa sekcji w wersji skróconej 

  

SEKCJE PKD 

2017 2018 

stan w dniu 31 XII 2017=100 
nowo 

zarejestrowane 
wyrejestrowane 

OGÓŁEM 44649 41929 93,9 3987 6851 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

757 647 85,5 20 143 

Przemysł 6990 6112 87,4 412 1379 

w tym 
przetwórstwo 
przemysłowe 

5596 4670 83,5 284 1261 

dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami 
i odpadami; rekultywacja 

492 475 96,5 23 43 

Budownictwo  5682 5410 95,2 583 918 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  

10759 8789 81,7 628 2595 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

1730 1810 104,6 238 180 

Zakwaterowanie 
i gastronomia∆ 

1601 1604 100,2 175 176 

Informacja i komunikacja 2836 2928 103,2 310 218 

Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

1810 1820 100,6 130 105 

Obsługa rynku nieruchomości 2504 2670 106,6 235 113 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

5364 5368 100,1 636 620 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆ 

2378 2482 104,4 335 193 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenie 
społeczne∆ 

6 5 83,3 - 1 

Edukacja 459 504 109,8 84 35 

Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 

942 973 103,3 81 66 

Działalność związana 
z kulturą, rozrywką i rekreacją 

441 416 94,3 40 58 

Pozostała działalność 
usługowa 

351 372 106,0 74 49 



 

 
Tablica 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 

∆ Nazwa sekcji w wersji skróconej 

  

SEKCJE PKD 

2017 2018 

stan w dniu 31 XII 2017=100 
nowo 

zarejestrowane 
wyrejestrowane 

OGÓŁEM 237887 247484 104,0 25907 16102 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

3205 3195 99,7 191 146 

Przemysł 19620 20014 102,0 1744 1338 

w tym 
przetwórstwo 
przemysłowe 

18878 19300 102,2 1703 1285 

dostawa wody; 
gospodarowanie 
ściekami i odpadami; 
rekultywacja 

493 481 97,6 25 33 

Budownictwo  34633 37394 108,0 5570 2860 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆  

59252 58855 99,3 4280 4345 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

16964 17233 101,6 1500 1205 

Zakwaterowanie 
i gastronomia∆ 

7654 7978 104,2 917 596 

Informacja i komunikacja 10102 11833 117,1 2167 517 

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

8489 8501 100,1 633 566 

Obsługa rynku 
nieruchomości 

3490 3758 107,7 399 186 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

29037 30603 105,4 2896 1395 

Administrowanie 
i działalność wspierająca∆ 

8046 8648 107,5 1360 809 

Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenie 
społeczne∆ 

3 5 166,7 1 - 

Edukacja 6276 6764 107,8 909 434 

Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 

17443 18196 104,3 1426 706 

Działalność związana z 
kulturą, rozrywką i rekreacją 

2819 2988 106,0 466 256 

Pozostała działalność 
usługowa 

10854 11518 106,1 1448 743 
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Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 r. 

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 r. 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2017 r. 
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