
 

INFORMACJE SYGNALNE 

31.03.2021 r. Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw1 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 
 

W województwie dolnośląskim w końcu 2019 r. działało 
177,7 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 2,3% więcej niż 
w 2018 r. (oraz o 20,9% więcej niż w 2014 r.). W przedsię-
biorstwach tych pracowało 331,0 tys. osób, tj. o 0,5% mniej 
w porównaniu do sytuacji sprzed roku (o 14,9% więcej 
w porównaniu do sytuacji sprzed 5 lat). Przychody z cało-
kształtu działalności kształtowały się na poziomie 108379 
mln zł (o 2,8% więcej), a koszty ogółem na poziomie 90293 
mln zł (tylko o 0,1% więcej). 

 Stan i struktura mikroprzedsiębiorstw 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje dotyczą 177,7 tys. aktywnych w 2019 roku 
dolnośląskich przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.  

Mikroprzedsiębiorstwa, które miały siedzibę w województwie dolnośląskim stanowiły 8,1% 
ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw w kraju. Najwięcej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
do 9 osób funkcjonowało niezmiennie na terenie województwa mazowieckiego – 435,9 tys., 
które stanowiły 19,7% ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw w kraju (ok. 2,5-krotnie więcej niż 
w województwie dolnośląskim). Natomiast najmniej podmiotów o liczbie pracujących do 
9 osób działało w województwie opolskim – 44,9 tys., stanowiących 2,0% (czyli ponad cztero-
krotnie mniej niż w województwie dolnośląskim). 

W porównaniu do 2018 roku w zdecydowanej większości województw (poza pomorskim i zachod-
niopomorskim) liczba mikroprzedsiębiorstw uległa zwiększeniu, w tym w dolnośląskim o 4,0 tys. 
jednostek, tj. o 2,3% (wobec wzrostu o 3,2% przeciętnie w kraju i największego wzrostu – o 6,3% 
w województwie małopolskim). W porównaniu do 2014 r. na Dolnym Śląsku było o 30,7 tys. ak-
tywnych mikroprzedsiębiorstw więcej, tj. o 20,9% więcej. 

Tablica 1.  Mikroprzedsiębiorstwa i pracujący  w mikroprzedsiębiorstwach w województwie  
dolnośląskim 

W przeliczeniu na 1000 Dolnoślązaków przypadało średnio 61 mikroprzedsiębiorstw, plasując 
dolnośląskie na 4. miejscu wśród województw (w latach wcześniejszych na 5. miejscu), przy 
przeciętnej wielkości w kraju wynoszącej 58 podmiotów (tj. o 3 mniej niż na Dolnym Śląsku). 
Najwyższy poziom tego wskaźnika notuje się niezmiennie w województwie mazowieckim (81 
podmiotów). W 2019 r. najmniejszą liczbę mikroprzedsiębiorstw na 1000 mieszkańców odno-
towano w województwie warmińsko-mazurskim (42 podmioty). 

Rozpatrując mikroprzedsiębiorstwa według liczby pracujących w głównym miejscu pracy 
otrzymano, że w 2019 r. najbardziej liczną grupą – 130,7 tys. Jednostek, były mikroprzedsiębior-
stwa, w których pracowała maksymalnie 1 osoba (stanowiły one 73,6% ogółu jednostek, tj. o 
2,8 p. proc. więcej w porównaniu z 2018 r.).  

                                                           
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba mikroprzedsiębiorstw 146 945  153 230  161 843  168 286  173 693 177 663 

Pracujący (stan w dniu 31 grudnia) 288 085  302 624  306 435  323 969  332 784 330 994 

Rok 2019  był kolejnym ro-
kiem, w którym dalszemu 
zwiększeniu uległa liczba mi-
kroprzedsiębiorstw oraz  
wielkość przychodów z cało-
kształtu działalności, jak i 
kosztów uzyskania tych przy-
chodów (kosztów ogółem) 

 

 102,3 
Wskaźnik dynamiki liczby 
mikroprzedsiębiorstw 

Pod względem średniej liczby 
mikroprzedsiębiorstw 
w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców województwo 
dolnośląskie z wielkością 61 
jedno-stek plasowało się na 
4. miejscu w kraju (po woje-
wództwach: mazowieckim, 
wielkopolskim i małopol-
skim) 

. 
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  Wykres 1. Liczba mikroprzedsiębiorstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców oraz liczba 
pracujących na 1 tys. mieszkańców.  
Stan w dniu 31 grudnia  

 

Mapa 1. Mikroprzedsiębiorstwa według sekcji PKD i województw w 2019 r. 
Stan w dniu 31 grudnia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie, jak w skali całego kraju, również w województwie dolnośląskim najwięcej mikro-
przedsiębiorstw prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych  
- 37,9 tys. podmiotów, tj. 21,4% ogółu podmiotów w województwie (ogółem w kraju 21,6%).  

Drugą pod względem wielkości sekcją (podobnie jak w  mazowieckim), była działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna – 25,2 tys. podmiotów (14,2%), podczas gdy w pozostałych wo-
jewództwach – budownictwo. Na Dolnym Śląsku działalnością związaną z budownictwem zaj-
mowało się 23,8 tys. mikroprzedsiębiorstw (13,4% ogółu podmiotów w województwie).  

W porównaniu do 2018 roku największą dynamiką wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw wyróż-
niały się podmioty zajmujące się handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz przemy-
słem (wskaźnik dynamiki na poziomie 109,7 oraz 103,9). Zmniejszeniu uległa liczba podmiotów 
zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – o 2,9% (w 2018 r. odnoto-
wano w skali roku wzrost o 9,2%). Łącznie od 2014 r. liczba podmiotów zajmujących się działal-
nością profesjonalną, naukową i techniczną zwiększyła się o 28,0%, podczas gdy tylko o 2,9% 
liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych. 

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 2019  roku 

 

Wykres 2. Mikroprzedsiębiorstwa według sekcji PKD  

 

Pracujący, zatrudnieni oraz wynagrodzenia 

W końcu 2019 roku w dolnośląskich mikroprzedsiębiorstwach pracowało 331,0 tys. osób, tj. 
o 1,8 tys. osób mniej niż w końcu 2018 r., co stanowiło zmniejszenie w skali roku o 0,5% (wobec 
wzrostu o 2,7% w 2018 r.). W kraju w skali roku przybyło 2,0% pracujących w mikroprzedsiębior-
stwach.  

Województwo dolnośląskie pod względem liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, 
która stanowiła 7,8% ogólnej wielkości w kraju, zajmowało nadal 5. miejsce wśród województw. 
Najwięcej pracujących skupiały mikroprzedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowiec-
kim – 791,6 tys. osób (18,7% ogólnej wielkości w kraju), czyli ok. 2,5-krotnie więcej niż w dolno-
śląskim. Pod względem średniej liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców województwo dolnośląskie z wielkością 114 pracujących również zajmo-
wało 5. miejsce wśród województw (przeciętnie w kraju 110 pracujących). 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym: 

przemysł 
budownic-

two 

handel  
i naprawa 

poj. sa-
moch.Δ 

transport 
 i gospo-

darka maga-
zynowa 

działalność 
profesjonalna, 

naukowa  
i techniczna 

Liczba mikroprzed-
siębiorstw 

177 663 14 322 23 812 37 945 10 137 25 231 

Pracujący  
(stan w dniu 31 XII) 

330 994 33 491 43 964 83 849 21 237 38 991 

Przychody ogółem  
(w mln zł) 

108 379 10 609 16 800 37 135 5 438 7 611 

Miesięczne wynagro-
dzenie brutto na 
 1 zatrudnionego  
(w zł) 

3 381 3 527 3 090 3 298 2 824 4 307 

Województwo dolnośląskie 
pod względem łącznej liczby 
pracujących w mikroprzed-
siębiorstwach zajmowało 5. 
miejsce wśród województw 
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Wykres 3. Pracujący w mikroprzedsiębiorstwach 
                 Stan w dniu 31 grudnia 

Analizując stan oraz strukturę osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach według sekcji 
PKD stwierdzono, iż w końcu 2019 r., podobnie jak w skali całego kraju, najwięcej osób praco-
wało w mikroprzedsiębiorstwach, których aktywność związana była z handlem; naprawą po-
jazdów samochodowych – 83,8 tys. osób (25,3%); budownictwem – 44,0 tys. osób (13,3%) oraz 
działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 39,0 tys. osób (11,8%). Wyżej wymienione 
sekcje PKD skupiały łącznie 50,4% pracujących (w kraju 51,6%). 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia stwierdzono, że 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 na Dol-
nym Śląsku 192,1 tys. osób w końcu 2019 roku, stanowiących 58,0% ogółu pracujących w mi-
kroprzedsiębiorstwach (55,9% przeciętnie w kraju). 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 roku w województwie dolnośląskim przeciętna liczba 
zatrudnionych wynosiła 108,6 tys. osób, a w przeliczeniu na 1000 mikroprzedsiębiorstw 
kształtowała się na poziomie 611 osób (w 2018 roku na poziomie 662 zatrudnionych). Była to 
najniższa wielkość wśród województw (przeciętna w kraju wynosiła 669 osób).  

Analogicznie, jak w skali całego kraju, kwota wynagrodzeń brutto w dolnośląskich mikro-
przedsiębiorstwach systematycznie wzrastała w ostatnich latach osiągając w 2019 r. poziom 
4,4 mld zł, który był o 4,5% wyższy niż w 2018 roku (podczas, gdy w 2018 r. kwota ta była o 9,3% 
wyższa niż w 2017 roku) oraz o 63,7% wyższy niż 5 lat wcześniej. Natomiast udział wynagrodzeń 
brutto, obejmujący wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym 
i stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy, w przy-
chodach ogółem przedsiębiorstw utrzymał się na zbliżonym poziomie. W 2019 r. odsetek ten 
wyniósł 4,1% (wobec 4,0% w 2018 r.). 

Łącznie w okresie 2014-2019 nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto na 1 zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwach województwa dolnośląskiego z 2337 zł 
w 2014 r. do 3381 zł w 2018 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnio-
nego w 2019 roku stanowiło 100,9% przeciętnej krajowej (wynoszącej 3349 zł), podczas gdy 
99,1% przeciętnej krajowej w 2018 roku, natomiast w latach wcześniejszych powyżej przecięt-
nej krajowej, np. 103,5% w 2014 roku.  

                                                           
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. 

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 

Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto na 1 zatrud-
nionego w dolnośląskich mi-
kroprzedsiębiorstwach 
kształtowało się na poziomie 
powyżej średniej krajowej, 
zajmując trzecią lokatę 
wśród województw (w 2018 r. 
drugą lokatę po wojewódz-
twie mazowieckim) 
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Wykres 4. 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, 2017 oraz 
w 2018 roku albo na trzecich lokatach (po mazowieckim i pomorskim) – w 2011, 2013, 2014 oraz 
2019 roku. 

Tylko wśród mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego (4355 zł) oraz pomorskiego 
(3458 zł) i dolnośląskiego (3381 zł) wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
przewyższała poziom zanotowany przeciętnie w kraju. Najniższa wartość tego wskaźnika wy-
stąpiła w województwie podkarpackim – 2661 zł (stanowiąc 79,4% poziomu krajowego). 

Wykres 5. Miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwie we-
dług sekcji PKD w województwie dolnośląskim  
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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 (4307 zł w 2019 roku; o 927 zł więcej niż przeciętna w województwie), a najniższy – związany 
z transportem i gospodarką magazynową (2824 zł; o 557 zł mniej niż przeciętna w wojewódz-
twie). 

W porównaniu do sytuacji sprzed roku w największym stopniu wzrosły płace w mikroprzedsię-
biorstwach, które prowadziły działalność profesjonalną, naukową i techniczną (wzrost 
o 22,3%). Natomiast w najmniejszym stopniu w mikroprzedsiębiorstwach, których rodzaj dzia-
łalności związany był z transportem i gospodarką magazynową (wzrost o 4,5%). 

Wyniki finansowe  

W ostatnich latach, w przypadku mikroprzedsiębiorstw województwa dolnośląskiego 
zaobserwować można wzrost przychodów ogółem (przychodów z całokształtu działalności), 
obejmujących przychody netto ze sprzedaży produktow, towarow i materiałow, pozostałe 
przychody operacyjne oraz przychody finansowe oraz w mniejszej skali wzrost poniesionych 
kosztów. W 2019 roku przychody dolnośląskich mikroprzedsiębiorstw, kształtowały się na 
poziomie 108,4 mld zł (wzrost o 2,8 % w skali roku), a koszty – na poziomie 90,3 tys. zł (wzrost 
tylko o 0,1% w skali roku (wobec większego wzrostu przychodów i kosztów w ciągu 2018 roku –
odpowiednio o 13,6% i 12,3%). 

Przychody mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w województwie dolnośląskim wypracowały 7,7% 
ogólnej wartości w skali całego kraju - 5. miejsce wśród województw (największą część 
przychodów wypracowały mikroprzedsiębiorstwa województwa mazowieckiego stanowiąc 
28,5% ogólnej wartości). 

Największą część przychodów jednostek o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 r., podobnie 
jak w pozostałych województwach, na Dolnym Śląsku wypracowały mikroprzedsiębiorstwa 
z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, stanowiąc 34,3% ogółem wszystkich 
mikroprzedsiębiorstw (o wielkości wynoszącej 53,8 mld zł) oraz z sekcji budownictwo - 15,5% 
(17,0 mld zł). Jednostki z wyżej wymienionych sekcji PKD generowały łącznie 49,8% przychodów 
ogółem wszystkich mikroprzedsiębiorstw w województwie. 

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek przychodów mikroprzedsiębiorstw 
związanych z wymienioną wyżej sekcją handel; naprawa pojazdów samochodowych (spadek 
o 12,3%), natomiast wzrost  w przypadku jednostek związanych z budownictwem (wzrost 
o 10,8%). Znaczący wzrost przychodów w skali roku odnotowały przedsiębiorstwa z sekcji 
przemysł (o 22,6%). 

Średnie miesięczne przychody na 1 pracującego w dolnośląskich przedsiębiorstwach osiągnęły 
w 2019 roku wartość poniżej przeciętnej wielkości w kraju – 26,6 tys. zł, plasując dolnośląskie 
na 3. lokacie w kraju po województwach mazowieckim i śląskim, jedynymi w którym 
mikroprzedsiębiorstwa osiągnęły wyższy poziom tego wskaźnika (odpowiednio 40,1 tys. zł i 28,0 
tys. zł), niż przeciętnie w kraju. Najniższą wartość wskaźnika wypracowały mikro-
przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego – 19,9 tys. zł na 1 pracującego (o 6,7 
tys. mniej niż z województwa dolnośląskiego).  

Średnie miesięczne przychody na 1 mikroprzedsiębiorstwo z siedzibą w województwie 
dolnośląskim kształowały się poziomie 610,0 tys. zł, a średnie koszty poniesione przez 
mikroprzedsiębiorstwo były mniejsze i wynosiły 508,2 tys. zł. W efekcie powstała nadwyżka 
przychodów nad kosztami (wynik finansowy brutto) – o wielkości 101,8 tys. zł w przeliczeniu na 
1 mikroprzedsiębiorstwo (przeciętnie w skali kraju wynik finansowy brutto o wielkości 89,4 tys. 
zł na 1 podmiot). W porównaniu do sytuacji sprzed roku nadwyżka ta wzrosła o 14,1 tys. zł 
(przeciętnie w skali kraju 8,1 tys. zł).). 

Ponad połowę przychodów 
wszystkich dolnośląskich 
mikroprzedsiębiorstw ge-
nerowały przedsiębiorstwa, 
których rodzaj działalności 
związany był z budownic-
twem oraz handlem; na-
prawą pojazdów samocho-
dowych 
 
 
 
Województwo dolnośląskie 
wyróżniało się na tle pozo-
stałych województw jedną 
z największych wartości 
miesięcznych przychodów 
w przeliczeniu na 1 pracu-
jącego (3. lokata po woje-
wództwie mazowieckim i 
śląskim)  
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Wykres 6. Wynik finansowy brutto na 1 mikroprzedsiębiorstwo według województw w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem wartości nadwyżki przychodów nad kosztami (wyniku finansowego brutto) przy-
padającą na 1 mikroprzedsiębiorstwo województwo dolnośląskie zajmowało 3. lokatę wśród 
województw, po województwach: wielkopolskim i śląskim (odpowiednio 120,7 tys. zł i 102,3 tys. 
zł). Najniższą wartość tego wskaźnika finansowego osiągnęły podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą na obszarze  województwa podlaskiego – 61,6 tys. zł (1,5-krotnie mniej niż 
przeciętnie na Dolnym Śląsku). 
Do wskaźników charakteryzujących finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw zalicza się 
również wskaźnik rentowności brutto (relację wyniku finansowego brutto do przychodów ogó-
łem), w przypadku którego odnotowano niewielki wzrost – z wielkości 14,5% w 2018 roku do 
16,7% w 2019 roku, przekraczając poziom z 2014 roku wynoszący 15,5%. Najniższą rentowność 
obrotu brutto zanotowano dla mikroprzedsiębiorstw województwa mazowieckiego – 8,7%, 
a najwyższą dla podmiotów mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego – 
19,0%. Omawiany wskaźnik w 2019 r. wynosił przeciętnie w skali całego kraju 14,0%. 

W ogólnej wielkości przychodów mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim produk-
cja budowlano-montażowa, tj. wartość sprzedanych robót budowlano-montażowych zrealizo-
wanych siłami własnymi na rzecz obcych zleceniodawców (13,1 mln zł), stanowiła 12,1% (wobec 
8,4% przeciętnie kraju) - plasując dolnośląskie na 2. miejscu wśród województw (po opolskim 
– 13,6%). Najniższy odsetek przychodów z produkcji budowlano-montażowej odnotowano 
w województwie mazowieckim – 4,8%. 

W zakresie działalności gastronomicznej podmioty z województwa dolnośląskiego wygenero-
rowały 11,1% (tj. 2,3 mld zł) wartości rynku krajowego – druga, po województwie mazowieckim 
wielkość w kraju. 
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