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INFORMACJE SYGNALNE 

29.03.2019 r. Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw1 
w województwie dolnośląskim w 2017 r. 
 

  W województwie dolnośląskim  w końcu 2017 r. działało 
168, 3 tys. mikroprzedsiębiorstw,  czyli o 4,0% więcej niż 
w 2016 r. (oraz o 22,0% więcej niż w 2011 r.). W przedsię-
biorstwach tych pracowało 324,0 tys. osób, tj. o 5,7% 
więcej w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Przychody 
z całokształtu działalności  kształtowały się na poziomie 
92841 mln zł (o 28,0% więcej), a koszty ogółem i nakłady 
na rzeczowe aktywa  trwałe na poziomie  80302 mln zł 
(o 30,3% więcej) i 1694 mln zł (o 44,7% więcej). 

 Stan i struktura mikroprzedsiębiorstw 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje dotyczą 168,3 tys. aktywnych w 2017 r. 
dolnośląskich przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.  

 Mikroprzedsiębiorstwa, które miały siedzibę w województwie dolnośląskim stanowiły 8,1% 
ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstwa w kraju. Najwięcej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
do 9 osób funkcjonowało niezmiennie na terenie województwa mazowieckiego – 395,0 tys., 
które stanowiły 19,0% ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw w kraju (ponad dwukrotnie więcej 
niż w województwie dolnośląskim). Natomiast najmniej podmiotów o liczbie pracujących do 
9 osób działało w województwie opolskim – 41,3 tys., stanowiących 2,0% (czyli ponad cztero-
krotnie mniej niż w województwie dolnośląskim). 

W porównaniu do 2016 r. w każdym województwie liczba mikroprzedsiębiorstw uległa zwiększe-
niu, w tym w województwie dolnośląskim o 4,0% (wobec wzrostu o 3,5% przeciętnie w kraju, przy 
największym wzroście w województwie podkarpackim  o 5,7%). 

Tablica 1.  Mikroprzedsiębiorstwa i pracujący w mikroprzedsiębiorstwach w województwie  
dolnośląskim 

 

W przeliczeniu na 1000 dolnoślązaków przypadało średnio 58 mikroprzedsiębiorstw, plasując 
dolnośląskie, podobnie jak w latach wcześniejszych, na 5. miejscu wśród województw, przy 
przeciętnej wielkości w kraju wynoszącej 54 podmioty (tj. o 4 mniej niż na Dolnym Śląsku). 
Najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (74 podmiotów), 
a najniższy  w podkarpackim (39).  

 

 

 

                                                           
1 Podstawowym źródłem prezentowanych danych jest roczne reprezentacyjne badanie przedsiębiorstw o licz-

bie pracujących do 9 osób realizowane na formularzu SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przed-
siębiorstw. Przedstawione informacje dotyczą przedsiębiorstw aktywnych, tj. prowadzących działalność go-
spodarczą w okresie sprawozdawczym w Polsce, we wszystkich badanych sekcjach PKD. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba mikroprzedsiębiorstw 141 851  146 945  153 230  161 843  168 286  

Pracujący (stan w dniu 31 XII) 271 201  288 085  302 624  306 435  323 969  

Rok 2017  był kolejnym ro-
kiem, w którym dalszemu 
zwiększeniu uległa liczba mi-
kroprzedsiębiorstw oraz  
wielkość przychodów z cało-
kształtu działalności i nakła-
dów na rzeczowe aktywa 
trwałe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem średniej liczby 
mikroprzedsiębiorstw w prze- 
liczeniu na 1000 mieszkań-
ców województwo dolnoślą-
skie z wielkością 58 jedno-
stek plasowało się na 5. miej-
scu w kraju.   
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Wskaźnik dynamiki liczby 
mikroprzedsiębiorstw 
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 Wykres 1. Liczba mikroprzedsiębiorstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.  
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 Wykres 2. Mikroprzedsiębiorstwa na 100 tys. mieszkańców w 2017 r. Województwo dolnoślą-
skie na tle kraju i pozostałych województw. 
Stan w dniu 31 XII  

 

Podobnie, jak w skali całego kraju, również w województwie dolnośląskim najwięcej mikro-
przedsiębiorstw prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych   
- 37,1 tys. podmiotów (22,1% ogółu podmiotów w województwie).  

Drugą pod względem wielkości sekcją  w większości województw, było budownictwo, natomiast 
w dolnośląskim (oraz w łódzkim, mazowieckim i śląskim) – działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna – 23,8 tys. podmiotów (14,1%). Działalnością związaną z budownictwem zajmowało 
się 23,1 tys. dolnośląskich mikroprzedsiębiorstw (13,7% ogółu podmiotów w województwie).  

W porównaniu do 2016 r. największą dynamiką wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw wyróżniały 
się sekcje skupiające podmioty zajmujące się budownictwem oraz działalnością profesjonalną, 
naukową i techniczną (wskaźnik dynamiki na poziomie 108,9 oraz 104,9). Niewielkie zmniejsze-
nie liczby podmiotów w skali  roku wystąpiło w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych  oraz transport i gospodarka magazynowa (wskaźnik dynamiki na poziomie 98,4 i 96,2). 
Łącznie od 2013 r. tylko o 2,8% zwiększyła się liczba podmiotów prowadzących działalność w za-
kresie handel; naprawa pojazdów samochodowych, podczas gdy o 27,5% liczba podmiotów zaj-
mujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. 

 

 

  

 

W ogólnej liczbie dolnoślą-
skich mikroprzedsiębiorstw 
niezmiennie największy 
udział stanowiły podmioty, 
których rodzaj prowadzonej 
działalności związany był 
z sekcją handel, naprawa po-
jazdów samochodowych.   
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Tablica 2.  Podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach według sekcji PKD  w województwie  
dolnośląskim w 2017 r. 

 

 

Wykres 3. Mikroprzedsiębiorstwa według wybranych sekcji PKD oraz województw w 2017 r. 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym: 

przemysł 
budownic-

two 

handel  
i naprawa 

poj. sa-
moch.Δ 

transport 
 i gospo-

darka ma-
gazynowa 

działal- 
ność pro-

fesjonalna, 
naukowa  

i tech-
niczna 

Liczba mikroprzed-
siębiorstw 

168 286 13 150 23 075 37 126 10 689 23 780 

Pracujący  
(stan w dniu 31 XII) 

323 969 34 117 48 235 78 447 22 849 38 022 

Przychody ogółem 
(w mln zł) 

92 841 7 993 11 358 30 156 7 605 5 732 

Miesięczne wyna-
grodzenie brutto na 
1   zatrudnionego  
(w zł) 

2 900 2 676 2 555 3 013 2 633 3 145 
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Pracujący, zatrudnieni oraz wynagrodzenia 

W końcu 2017 r. w dolnośląskich mikroprzedsiębiorstwach pracowało 324,0 tys. osób, tj. o 17,5 
tys. osób więcej niż w końcu 2016 r. , co stanowiło wzrost  w skali roku o 5,7% (wobec wzrostu 
o 1,3% w 2016 r.). Przeciętnie w kraju przybyło 3,4% pracujących w mikroprzedsiębiorstwach. 
Na przestrzeni ostatniego pięciolecia jedynym okresem, w którym w skali roku odnotowano 
spadek liczby pracujących był 2013 r. W roku tym  liczba pracujących zmniejszyła się o 3,1% 
(wobec porównywalnego spadku – o 2,9% przeciętnie w kraju).  

Poza trzema województwami (lubuskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim) we wszystkich 
pozostałych 14 województwach w 2017 r. odnotowano wzrost liczby pracujących w mikroprzed-
siębiorstwach  (w największym stopniu w lubelskim – o 6,4%). 

Województwo dolnośląskie pod względem ogólnej liczby pracujących w mikroprzedsiębior-
stwach zajmowało 5. miejsce wśród województw.  Najwięcej pracujących skupiały mikroprzed-
siębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim – 773,7 tys. osób, czyli ok. 2,5-krotnie wię-
cej niż w dolnośląskim. 

Wykres 4. Pracujący w mikroprzedsiębiorstwach. Stan w dniu 31 XII 

 

 

Na 1000 przedsiębiorstw mających siedzibę na Dolnym Śląsku przydało średnio 1925 pracują-
cych (wobec nieznacznie większej wartości przeciętnie w kraju – 1972 pracujących), co dawało 
11. lokatę w kraju.  W przekroju województw odnotowano niewielkie zróżnicowanie tego wskaź-
nika. Poziom  2000 pracujących został nieznacznie przekroczony w 4 województwach: śląskim, 
wielkopolskim, łódzkim i opolskim (przy największej wartości w województwie śląskim wyno-
szącej 2091 pracujących). 

Analizując stan oraz strukturę osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach według sekcji PKD 
stwierdzono, iż w końcu 2017 r., podobnie jak w skali całego kraju, najwięcej osób pracowało 
w mikroprzedsiębiorstwach, których aktywność związana była z handlem; naprawą pojazdów 
samochodowych – 78,4 tys. osób (24,2%); budownictwem – 48,2 tys. osób (14,9%) oraz działal-
nością profesjonalną, naukową i techniczną – 38,0 tys. osób (11,7%).  Wyżej wymienione sekcje 
PKD skupiały łącznie 50,8% pracujących (przeciętnie w kraju 51,7% ). 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia stwierdzono, iż w ogólnej liczbie pracujących zarówno 
w skali całego kraju, jak w każdym z województw, nadal dominowała zbiorowość właścicieli, 
współwłaścicieli i bezpłatnie pomagających członków rodzin2. Zbiorowość ta liczyła w końcu 
2017 r. 183,1 tys. osób, stanowiących 56,5% ogółu pracujących (55,9% przeciętnie w kraju). 

 

                                                           
2 Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru (łącznie z osobami zatrudnio-
nymi poza granicami kraju); osoby pracujące w przedsiębiorstwach w formie zorganizowanych grup roboczych, tj. uczestników OHP (z wyjątkiem 
odbywających naukę zawodu), skazanych. 

Województwo dolnośląskie 
pod względem łącznej liczby 
pracujących w mikroprzed-
siębiorstwach zajmowało 
5. miejsce wśród woje-
wództw, a pod względem 
liczby pracujących w przeli-
czeniu na  1000 mikroprzed-
siębiorstw – 11. miejsce. 

Najwięcej pracujących w dol-
nośląskich mikroprzedsię-
biorstwach skupiał handel, 
naprawa samochodów oso-
bowych oraz w dalszej kolej-
ności – budownictwo. 

W ogólnej liczbie pracujących 
niezmiennie więcej było osób 
zaliczanych do właścicieli, 
współwłaścicieli i bezpłatnie 
pomagających członków ro-
dzin niż zatrudnionych. 
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Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na 1000 mi-
kroprzedsiębiorstwach kształtowała się w województwie dolnośląskim na poziomie 659 osób 
(wobec 683 zatrudnionych w skali kraju) – plasując dolnośląskie na 12. pozycji wśród woje-
wództw. W porównaniu do sytuacji sprzed roku nastąpił wzrost liczebny zbiorowości właści-
cieli, współwłaścicieli i bezpłatnie pomagających członków rodzin (o 2,6%) przy silniejszym 
wzroście liczby zatrudnionych (o 10,1%). Stwierdzone różnice w dynamice tych dwóch zbioro-
wości wpłynęły na zwiększenie się wartości wskaźnika – liczby zatrudnionych w przeliczeniu na 
1000 mikroprzedsiębiorstw (o 7,0%) oraz na zmianę pozycji Dolnego Śląska wśród pozostałych 
województw (z 14. miejsca w 2016 r. na 12. miejsce w 2017 r.). 

Analogicznie, jak w skali całego kraju, kwota wynagrodzeń brutto w dolnośląskich mikroprzed-
siębiorstwach systematycznie wzrastała po 2013 r.,  osiągając w 2017 r. poziom 3,9 mld zł (który 
był o 37,5% wyższy niż w 2013 r.). Natomiast udział wynagrodzeń brutto, obejmują wypłaty pie-
niężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym i stanowiące wydatki ponoszone 
przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy, w przychodach ogółem przedsiębiorstw 
uległ zmniejszeniu. W 2017 r. odsetek ten wyniósł 4,2% (wobec 4,5% w 2016 r.). 

Łącznie w okresie  2013-2017 nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
na 1 zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwach województwa dolnośląskiego z 2196 zł w 2013 r. 
do 2900 zł w 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w 2017 r. 
stanowiło 103,5% przeciętnej krajowej (kształtującej się na poziomie 2801 zł), podczas gdy 
w 2013 r. – 102,4% przeciętnej krajowej (wynoszącej wówczas 2145 zł).  

Wykres 5. Miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego  

 

 

Najwyższy poziom wynagrodzeń niezmiennie występował w województwie mazowieckim. Dol-
nośląskie plasowało się na drugich (po mazowieckim) lokatach - w 2012, 2015,  2016 r. i w 2017 r. 
albo na trzecich lokatach (po mazowieckim i pomorskim) – w 2011 , 2013 i 2014 r.  

Tylko wśród mikroprzedsiębiorstw z dwóch województw – mazowieckiego (3396 zł) oraz dolno-
śląskiego (2900 zł) – wartość miesięcznego wynagrodzenia brutto przewyższała poziom zano-
towany przeciętnie w kraju. Najniższa wartość tego wskaźnika wystąpiła w województwie pod-
karpackim (2388 zł, stanowiąc 85,3% poziomu krajowego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto na 1 zatrud-
nionego w dolnośląskich mi-
kroprzedsiębiorstwach od 
wielu lat niezmiennie prze-
wyższa średnią krajową, zaj-
mując drugą lokatę wśród 
województw (po wojewódz-
twie mazowieckim). 
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Wykres 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w mikroprzedsię-
biorstwach w 2017r. Województwo dolnośląskie na tle kraju i pozostałych woje-
wództw 

 

 

Płace zatrudnionych w dolnośląskich mikroprzedsiębiorstwach objętych omawianym bada-
niem, analogicznie jak i w pozostałych województwach, charakteryzowały się zróżnicowaniem 
ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Spośród analizowanych sekcji 
PKD najwyższy poziom przeciętnych wynagrodzeń brutto na 1 zatrudnionego przypadał  
w przedsiębiorstwach koncentrujących się na działalności profesjonalnej, naukowej i technicz-
nej (3145  zł w 2016 r.), a najniższy – związany z budownictwem (2555 zł). 

W porównaniu do sytuacji sprzed roku w największym stopniu wzrosły płace w mikroprzedsię-
biorstwach, które prowadziły działalność w zakresie handlu, naprawy pojazdów samochodo-
wych (wzrost o 14,4%), podczas gdy nieznacznie zmniejszył się  poziom przeciętnych wynagro-
dzeń brutto na 1 zatrudnionego w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicz-
nej (spadek o 0,6%). 

Wyniki finansowe  

W ostatnich latach, w przypadku mikroprzedsiębiorstw województwa dolnośląskiego 
zaobserwować można wzrost zarówno przychodów z całokształtu działalności ogółem, 
obejmujących przychody netto ze sprzedaży produktow, towarow i materiałow, pozostałe 
przychody operacyjne oraz przychody finansowe,  jak i wzrost poniesionych kosztów. W 2017 r. 
przychody dolnośląskich mikroprzedsiębiorstw, kształtowały się na poziomie 92,8 mld zł 
(wzrost o 28,0 % w skali roku), a koszty – na poziomie 80,3 tys. zł (wzrost o 30,3% w skali roku). 

 Średnie miesięczne przychody na 1 pracującego w dolnośląskich przedsiębiorstwach 
osiągnęły jedną z wyższych wielkości w przekroju województw – 25,1 tys. zł w 2017 r. (wobec 
24,1 tys. przeciętnie w kraju), plasując dolnośląskie na 4. lokacie w kraju (po województwach: 
mazowieckim, podlaskim i zacodniopomorskim). Najwyższą wartość wskaźnika wypracowały 
mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego – 30,8 tys. zł (o 22,8% więcej niż 
z województwa dolnośląskiego), a najniższą mikroprzedsiębiorstwa z województwa 
warmińsko-mazurskiego – 19,2 tys. zł (o 23,6% mniej niż w dolnośląskim). 

Województwo dolnośląskie wyróżniało się na tle pozostałych województw największą, w po-
równaniu do sytuacji sprzed roku, dynamiką wartości miesięcznych przychodów w przelicze-
niu na 1 pracującego – wzrost  o 22,2% (wobec wzrostu przeciętnej krajowej o 4,6%). 

Największą część przychodów jednostek o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 r., podobnie 
jak w pozostałych województwach,  na Dolnym Śląsku na generowały mikroprzedsiębiorstwa 
z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych 32,5% (30,2 mld zł) oraz z sekcji budow-
nictwo 12,2% (11,4 mld zł). Jednostki z wyżej wymienionych sekcji PKD uzyskały łącznie 44,7% 
przychodów ogółem wszystkich mikroprzedsiębiorstw. 

Województwo dolnośląskie wyróżniało się na tle pozostałych województw najniższym udzia-
łem przychodów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie  handlu; na-
prawy pojazdów samochodowych oraz jednym z wyższych udziałów podmiotów prowadzą-
cych działalność w zakresie budownictwa. 

Odmiennie niż w latach 
wcześniejszych, średnie 
miesięczne przychody na 
1 pracującego kształtowały 
się powyżej przeciętnych 
przychodów w skali całego 
kraju.  
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Wykres 7. Przychody w mikroprzedsiębiorstwach według wybranych sekcji PKD oraz województw 
w 2017 r. 

 

 

Wykres 8. Nadwyżka przychodów nad kosztami na 1 mikroprzedsiębiorstwo w 2017 r. Woje-
wództwo dolnośląskie na tle kraju i pozostałych województw 

 

 Odmiennie niż w 2016 r.,  wskaźnik ilustrujący nadwyżkę przychodów nad kosztami przypa-
dającą na 1 mikroprzedsiębiorstwo  w 2017 r. uległ w ciągu roku zwiększeniu osiągając wiel-
kość  74,5 tys. zł , czyli o 11,0% (podczas gdy w 2016 r. w porównaniu do sytuacji sprzed roku  
uległ  zmniejszeniu o 17,1% ). Pod względem wartości tego wskaźnika  województwo dolnoślą-
skie zajmowało 4. lokatę wśród województw  (po województwach: zachodniopomorskim, ma-
zowieckim i podlaskim). 

  

Dolnośląskie mikroprzed-
siębiorstwa wyróżniały się 
na tle pozostałych woje-
wództw jedną z najwyż-
szych wielkości nadwyżki 
przychodów nad kosztami 
w przeliczeniu na  
1 mikroprzedsiębiorstwo. 
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Wykres 9. Nadwyżka przychodów nad kosztami na 1 mikroprzedsiębiorstwo 

 

 

 

W przypadku wskaźnika rentowności brutto (relacji wyniku finansowego brutto do przychodów 
ogółem), w skali roku nastąpiło  dalsze zmniejszenie wartości (o 1, 5 p.proc do poziomu 13,5%), 
co skutkowało  stratą 2. lokaty wśród województw w 2016 r., na rzecz 8. lokaty w 2017 r.  

Najniższą rentowność obrotu brutto zanotowano dla mikroprzedsiębiorstw województwa pod-
karpackiego – 8,8% , a najwyższą dla podmiotów, mających siedzibę na terenie województwa 
pomorskiego – 15,4%. Omawiany wskaźnik dla województwa dolnośląskiego (13,5%) był wyższy 
niż średnia w skali całego kraju (12,6%). 

 

Wykres 10. Wskaźnik rentowności obrotu brutto w 2017 r. Województwo dolnośląskie na tle 
kraju i pozostałych województw 

 

Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na rzeczowe aktywa mikroprzedsiębiorstw  

 Na przestrzeni ostatnich lat w każdym z województw wartość brutto środków trwałych (grun-
tów,  budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, maszyn i urządzeń technicznych, 
środków transportu itp.) posiadanych przez mikroprzedsiębiorstwa sukcesywnie wzrastała. Na 
Dolnym Śląsku w  2017 r. wartość środków trwałych w mikroprzedsiębiorstwach kształtowała 
się na poziomie 22,9 mld zł (stanowiąc 7,6% ogólnej wartości środków trwałych w kraju) i była 
to czwarta wielkość wśród województw (po województwach: mazowieckim, śląskim i wielko-
polskim). W przekroju województw występował znaczny stopień koncentracji przestrzennej 
majątku produkcyjnego. Mikroprzedsiębiorstwa z wymienionych powyżej 4 województw dys-
ponowały środkami trwałymi, których łączna wartość przekraczała 50% ogólnej wartości środ-
ków w kraju.  
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W porównaniu do 2016 r. uległ zmniejszeniu udział wartości brutto środków trwałych w przy-
chodach z wielkości 29,1% do 24,6%, podczas gdy przeciętnie w kraju nieznacznie wzrósł – 
z 26,4% do 26,7%. 
 
Wykres 11. Udział wartości brutto środków trwałych w przychodach ogółem w 2017 r. Woje-

wództwo dolnośląskie na tle kraju i pozostałych województw  
 

 
 
W 2017 r.  wartość nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (tj. łącznie nakładów inwestycyjnych 
i wydatków na zakup używanych środków trwałych) w dolnośląskich przedsiębiorstwach wy-
niosła 2451 mln zł  (1694 mln zł w 2016 r.). W skali roku  odnotowano wzrost wartości nakładów 
na rzeczowe aktywa trwałe (o 44,7%, wobec wzrostu o 14,8% przeciętnie w kraju).  
Pod względem wartości nakładów województwo dolnośląskie zajmowało 5. miejsce w kraju, po 
województwach: mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i śląskim. Łączna wartość poniesio-
nych przez te 5 województw  nakładów na środki trwałe stanowiła 66,4% ogólnej wielkości 
nakładów w Polsce, w tym 26,2% generowali przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.  

 Największy – ponad dwukrotny wzrost wartości nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w sto-
sunku do roku poprzedniego uzyskały jednostki do 9 osób pracujących z województwa pomor-
skiego i świętokrzyskiego. Natomiast w 4 województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, 
warminsko-mazurskim oraz małopolskim miał miejsce spadek wartości nakładów mikroprzed-
siębiorstw, w tym największy w mazowieckim (spadek  o 15,7%). 

 

W 2017 r.  wartość nakładów 
na rzeczowe aktywa trwałe  
w dolnośląskich przedsię-
biorstwach osiągnęła war-
tość 2451 mln zł i była to 
piąta wielkość wśród woje-
wództw. 
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