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INFORMACJE SYGNALNE 

16.02.2018 r. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie zachodniopomorskim.  
Stan na koniec 2017 r. 
 

Na koniec 2017 r. w rejestrze REGON w województwie 
zachodniopomorskim odnotowano 223,1 tys. 
podmiotów gospodarki narodowej (bez osób 
prowadzących gospodarstwa indywidualne  
w rolnictwie), tj. o 1962 (o 0,9%) więcej niż przed 
rokiem. Podobnie jak w 2016 r. zdecydowana 
większość podmiotów (214,5 tys.) należała  
do sektora prywatnego.  

 Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej 

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej a wpisane do rejestru REGON 
Stan w dniu 31 XII 

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 

b W podziale na sektory własności – bez podmiotów, dla których w rejestrze REGON brak jest informacji  

o formie własności. 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

OGÓŁEM b 215080 220405 214584 217045 219579 219406 220615 221168 223130 

sektor publiczny 6842 6957 6995 7176 7133 7159 7158 7174 6850 

sektor prywatny  208238 213448 207589 209869 212446 212201 212356 212700 214484 

w tym:     

Przedsiębiorstwa  
państwowe 11 10 6 6 6 6 5 5 5 

Spółki handlowe 13229 13884 14479 15406 16479 17464 18686 19865 21164 

w tym:     

akcyjne 251 262 266 268 275 282 294 309 320 

z o.o. 11529 12039 12548 13302 14214 15075 16055 17044 18147 

Spółki cywilne 13476 13505 13617 13603 13613 13592 13625 13673 13693 

Spółdzielnie 1115 1111 1108 1100 1114 1113 1104 1090 1086 

Osoby fizyczne prowa-
dzące działalność  
gospodarczą 166646 170334 163308 163227 164135 162031 161560 160354 160649 

223,1 tys. 
Liczba podmiotów gospodarki 
narodowej  

Do sektora prywatnego,  
podobnie jak przed rokiem, 
należało 96,1% podmiotów 
gospodarki narodowej 
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Podobnie jak w latach poprzednich w rejestrze REGON przeważały osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą; ich liczba według stanu na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 160,6 tys. 
(o 294 więcej niż przed rokiem), co stanowiło 72,0% ogółu podmiotów (wobec 72,5% w 2016 r.).  

Wśród zarejestrowanych podmiotów znaczącą pozycję zajmowały spółki handlowe; ich liczba 
wyniosła 21,2 tys., tj. o 1299 więcej niż przed rokiem, przy czym liczba spółek z o.o. wzrosła  
o 1103, a spółek akcyjnych – o 11. Zdecydowaną większość spółek handlowych stanowiły 
spółki kapitałowe – 87,3%, natomiast udział spółek osobowych wyniósł – 12,7%. 

 

Wykres 1. Struktura spółek handlowych według form organizacyjno-prawnych w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

  

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wyniosła 
13,7 tys. (o 20 więcej niż przed rokiem), co stanowiło 6,1% ogółu zarejestrowanych podmio-
tów.  

Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby fundacji i w 2017 r. takich jednostek zarejestrowanych 
było 966. Pomimo zwiększenia w skali roku liczby fundacji (o 11,7%), ich udział wśród ogółu 
podmiotów w rejestrze REGON pozostał na niezmienionym poziomie (0,4%).  

Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych wzrosła o 4,9% do 5980. 

 

Podmioty gospodarki narodowej według sekcji 

Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności (PKD 2007) najwięcej podmiotów na koniec 2017 r. 
odnotowano w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych – 21,5% (wobec 22,3% 
przed rokiem). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły również jednostki zaj-
mujące się: Budownictwem – 13,0% (wobec 12,6% w 2016 r.), Przetwórstwem przemysłowym 
oraz Działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – po 8,1% (podobnie jak w 2016 r.), 
Obsługą rynku nieruchomości – 7,6% (wobec 7,5%), Opieką zdrowotną i pomocą społeczną  
– 6,5% (przed rokiem 6,4%), Transportem i gospodarką magazynową – 6,3% (jak przed rokiem). 
W porównaniu z 2016 r. największy wzrost odnotowano wśród podmiotów należących do sek-
cji Budownictwo (o 963 jednostki), a największy spadek w sekcji – Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych (o 1137). 

Osoby fizyczne najczęściej prowadziły działalność z zakresu: Handlu; naprawy pojazdów  
samochodowych – 23,3% (wobec 24,1% przed rokiem), Budownictwa – 15,4% (wobec 14,9%),  
a także Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 9,5% (wobec 9,4%), Przetwórstwa 
przemysłowego – 8,4% (przed rokiem 8,3%) oraz Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  
– 8,3% (wobec 8,2%).   

Działalność spółek handlowych skoncentrowana była głównie w sekcjach: Handel; naprawa 
pojazdów samochodowych (22,7%), Przetwórstwo przemysłowe (15,6%) oraz Budownictwo 
(12,8%). W porównaniu z 2016 r. największy wzrost liczby spółek handlowych odnotowano  
w sekcjach: Przetwórstwo przemysłowe (o 226 jednostek), Transport i gospodarka magazy-
nowa (o 173), Budownictwo (o 166) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
(o 162).  

z o.o

akcyjne

partnerskie

jawne

komandytowe

komandytowo-akcyjne

Spółki:
0,4%

0,4%

6,8%
5,1%

1,5%

85,8%

Co piąty podmiot prowadził 
działalność związaną z Han-
dlem; naprawą pojazdów 
samochodowych 

72,0% zarejestrowanych pod-
miotów to osoby fizyczne 
prowadzące działalność  
gospodarczą 
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Działalność spółek cywilnych skupiała się głównie w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów  
samochodowych (41,8%), Przetwórstwo przemysłowe (9,8%), Zakwaterowanie i gastronomia 
(9,7%) oraz Budownictwo (9,1%). 

 

Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON według wybranych 
sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2017 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

 

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących 

Wśród podmiotów mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego prze-
ważały jednostki małe, które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie  
do 9 osób. Stanowiły one 96,4% wszystkich firm w rejestrze; udział średnich podmiotów  
(o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wyniósł 2,9%, natomiast jednostek dużych (o liczbie 
pracujących 50 osób i więcej) – 0,6%. W porównaniu z 2016 r. liczba małych podmiotów  
wzrosła o 2042 jednostki, natomiast średnich i dużych zmniejszyła się odpowiednio o 68  
i o 12 jednostek. 

 

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane, wyrejestrowane oraz z zawieszoną 
działalnością 

W 2017 r. do rejestru REGON wpisano 18,6 tys. nowych podmiotów (o 766 więcej niż przed  
rokiem), w tym 15,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1,6 tys. spó-
łek handlowych. Z rejestru wykreślono 16,5 tys. podmiotów (o 672 mniej niż w 2016 r.). Najwię-
cej wpisów i wykreśleń dotyczyło podmiotów z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych oraz Budownictwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

0 10 20 30 100%40 50 60 70 80 90

Przetwórstwo przemysłowe Handel, naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa

Budownictwo

Zakwaterowanie i gastronomia Obsługa rynku nieruchomości

Δ
Δ

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa Pozostałe

Jednostki małe zatrudnia-
jące do 9 osób stanowiły 
96,4% liczby podmiotów  
w rejestrze REGON 

W 2017 r. zarejestrowano 
18,6 tys. nowych podmiotów, 
a wyrejestrowano – 16,5 tys. 
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Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w 2017 r.  
według wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 
 

Na koniec grudnia 2017 r. w województwie zachodniopomorskim 22,2 tys. podmiotów miało 
zawieszoną działalność (o 0,5% mniej niż przed rokiem); większość z nich (95,5%) stanowiły 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wśród ogółu podmiotów z zawieszoną 
działalnością największy udział stanowiły jednostki z sekcji: Zakwaterowanie i gastronomia 
(22,9%), Budownictwo (19,4%) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (16,7%). 

 

Podmioty gospodarki narodowej w przekroju terytorialnym 

Spośród ogółu podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w województwie zachod-
niopomorskim 31,3% jednostek miało swoją siedzibę na terenie podregionu m. Szczecin, 
27,9% – w podregionie szczecińskim, 22,0% – koszalińskim, a 18,8% – w szczecinecko-pyrzyc-
kim. 

Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w miastach na prawach powiatu Szczecinie  
(69,8 tys.) i Koszalinie (18,1 tys.) oraz w powiatach kołobrzeskim (12,9 tys.) i stargardzkim  
(12,3 tys.), najmniej natomiast – w powiatach łobeskim (3,3 tys.) i pyrzyckim (3,7 tys.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostała działalność usługowa

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Edukacja

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Administrowanie i działalność wspierającaΔ
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Obsługa rynku nieruchomościΔ

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Informacja i komunikacja

Zakwaterowanie i gastronomia

Transport i gospodarka magazynowa

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ

Budownictwo

Przemysł

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
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zarejestrowanych było  
w miastach na prawach  
powiatu – Szczecinie i Kosza-
linie 
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Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według powiatów w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 
Informacja metodologiczna o badaniu 

Źródłem prezentowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki naro-
dowej REGON, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. 2016, poz. 1068, z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 
2009, z późn. zm.). 

Wpisowi do rejestru REGON podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające  
osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki  
lokalne (zakłady, oddziały, filie) oznaczone odrębnymi adresami. 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu nie obejmują osób prowadzących gospodar-
stwa indywidualne w rolnictwie. 

Informacje o podmiotach według rodzaju przeważającej działalności przedstawiono w ukła-
dzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007). W opracowaniu zastosowano skrócone 
nazwy niektórych sekcji, które na wykresach oznaczono znakiem „Δ”. 

 

 

liczba podmiotów
wzrost/spadek

w stosunku do 2016 r.

m. Świnoujście

m. Szczecin
m. Koszalin

Wałecki
Świdwiński
Szczecinecki
Stargardzki
Sławieński

Pyrzycki
Policki

Myśliborski
Łobeski

Koszaliński
Kołobrzeski
Kamieński
Gryfiński
Gryficki

Goleniowski
Drawski

Choszczeński
Białogardzki
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Wydział Współpracy z Mediami  

tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

faks: 22 608 38 86  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Szczecinie 
Barbara Marszałek-Znajdek 
Tel: 94 347 63 08 
e-mail: B.Marszalek-Znajdek@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomor-
skim w 2016 r.  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmiot gospodarki narodowej 

Forma prawna 

mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl
mailto:B.Marszalek-Znajdek@stat.gov.pl
mailto:rzecznik@stat.gov.pl
http://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/podmioty-gospodarcze/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2016-r-,4,7.html
http://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/podmioty-gospodarcze/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2016-r-,4,7.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/814,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/814,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/97,pojecie.html
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