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INFORMACJE SYGNALNE 

20.02.2019 r. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie zachodniopomorskim.  
Stan na koniec 2018 r. 
 

Według stanu na koniec 2018 r. w rejestrze REGON  
w województwie zachodniopomorskim odnotowano 
224,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez 
osób prowadzących gospodarstwa indywidualne  
w rolnictwie), tj. o 0,8 tys. więcej niż przed rokiem. 
Podobnie jak w 2017 r. zdecydowana większość 
podmiotów (215,3 tys.) należała do sektora prywatnego. 
Udział sektora publicznego w ogólnej liczbie 
podmiotów wyniósł 3,0%.  

 

Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD 

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności (PKD 2007) według stanu na koniec grudnia 
2018 r. najwięcej podmiotów odnotowano w sekcji: Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych (20,8% wobec 21,5% przed rokiem). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stano-
wiły również jednostki zajmujące się: Budownictwem (13,5% wobec 13,0%), Działalnością  
profesjonalną, naukową i techniczną (8,2% wobec 8,1%), Działalnością związaną z obsługą 
rynku nieruchomości (7,7% wobec 7,6%), Opieką zdrowotną i pomocą społeczną (6,6% wobec 
6,5%) oraz Transportem i gospodarką magazynową (6,4% wobec 6,3%). Przemysł skupiał 8,5% 
podmiotów (wobec 8,8% przed rokiem), w tym Przetwórstwo przemysłowe – 7,9% (wobec 8,1%). 

 

Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON według sekcji PKD  
w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 
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Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych 

Podobnie jak w latach poprzednich w rejestrze REGON przeważały osoby fizyczne; ich liczba 
według stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 165,3 tys., co stanowiło 73,8% ogółu zareje-
strowanych podmiotów (przed rokiem 72,0%). Osoby fizyczne najczęściej prowadziły działal-
ność w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,5% wobec 23,3% przed  
rokiem), Budownictwo (16,1% wobec 15,4%), Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 
(tak jak przed rokiem 9,5%), Przetwórstwo przemysłowe (8,3% wobec 8,4%) oraz Opieka zdro-
wotna i pomoc społeczna (tak jak przed rokiem 8,3%). 

Wśród zarejestrowanych podmiotów odnotowano 17,9 tys. spółek handlowych, co stanowiło 
8,0% ogółu podmiotów (wobec 9,5% przed rokiem). Ich działalność skoncentrowana była 
głównie w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,5% wobec 22,7% w 2017 r.), 
Przetwórstwo przemysłowe (14,2% wobec 15,6%), Budownictwo (tak jak przed rokiem 12,8%), 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% wobec 8,7%) oraz Transport i gospo-
darka magazynowa (7,0% wobec 6,4%).  

 

Wykres 2. Struktura spółek handlowych według form prawnych w 2018 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

 

Zdecydowaną większość spółek handlowych stanowiły spółki kapitałowe (84,2% wobec 87,3% 
przed rokiem). Udział spółek osobowych wyniósł (15,8% wobec 12,7%). 

Podobnie jak przed rokiem liczba zarejestrowanych spółek cywilnych według stanu na koniec 
2018 r. wyniosła 13,7 tys., co stanowiło 6,1% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Działalność 
spółek cywilnych skupiała się głównie w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych (tak jak przed rokiem 41,8%), Przetwórstwo przemysłowe (9,7% wobec 9,8% w 2017 r.), 
Zakwaterowanie i gastronomia (tak jak przed rokiem 9,7%) oraz Budownictwo (9,2% wobec 
9,1%). 

Według stanu na koniec grudnia 2018 r. w województwie zachodniopomorskim zarejestrowa-
nych było 5,7 tys. stowarzyszeń, 1,0 tys. fundacji i 0,6 tys. spółdzielni.  

 

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 96,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów (wobec 96,4% przed  
rokiem). Udział średnich podmiotów (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wyniósł 2,7% 
(wobec 2,9% w 2017 r.), natomiast jednostek dużych (o liczbie pracujących 50 osób i więcej) 
pozostał na poziomie ubiegłorocznym (0,6%). W porównaniu z 2017 r. liczba małych podmio-
tów wzrosła o 1,3 tys., natomiast średnich i dużych zmniejszyła się odpowiednio o 0,5 tys. i 0,1 tys. 

 

 

96,7% wszystkich podmiotów 
stanowiły jednostki zatrud-
niające do 9 osób 
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Małe jednostki najczęściej prowadziły działalność w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów  
samochodowych (21,0%), Budownictwo (13,6%), Działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna (8,4%), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (7,9%). W grupie podmio-
tów średnich znaczny udział miały jednostki zajmujące się Edukacją (19,0%), Przetwórstwem 
przemysłowym (17,3%), Handlem; naprawą pojazdów samochodowych (15,5%) oraz Budownic-
twem (10,3%). Co piąty podmiot duży prowadził działalność w zakresie Przetwórstwa lub  
Edukacji. Duży udział miały również podmioty z sekcji: Administracja publiczna i obrona naro-
dowa (12,6%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,9%). 

 

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane, wyrejestrowane oraz z zawieszoną 
działalnością 

W 2018 r. do rejestru REGON wpisano 19,3 tys. nowych podmiotów (o 0,7 tys. więcej niż w roku 
poprzednim) i były to głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,6%).  
Wśród nowo zarejestrowanych największy odsetek stanowiły podmioty z sekcji: Budownictwo 
(24,0%) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,8%). 

Z rejestru wykreślono 18,1 tys. podmiotów (o 1,6 tys. więcej niż w 2017 r.), w tym najczęściej  
z sekcji: Handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,2% ogółu wyrejestrowanych podmio-
tów) oraz Budownictwo (18,4%). 

 

Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane według  
wybranych sekcji PKD 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

Liczba podmiotów z zawieszoną działalnością według stanu na koniec grudnia 2018 r. wyno-
siła 24,9 tys. i była o 2,7 tys. wyższa niż przed rokiem. Zdecydowana większość tych podmio-
tów (96,2%) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wśród ogółu podmiotów 
z zawieszoną działalnością największy udział stanowiły jednostki z sekcji: Zakwaterowanie  
i gastronomia (21,6%), Budownictwo (20,6%) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych 
(16,3%). 

 

 

 

W 2018 r. zarejestrowano  
19,3 tys. nowych podmiotów, 
a wyrejestrowano 18,1 tys. 
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Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością według wybranych sekcji PKD 
Stan w dniu 31 XII 

 

Podmioty gospodarki narodowej w przekroju terytorialnym 

Spośród ogółu podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w województwie zachod-
niopomorskim 30,8% jednostek miało swoją siedzibę na terenie podregionu m. Szczecin, 
28,2% – w podregionie szczecińskim, 22,1% – w koszalińskim, a 18,8% – w szczecinecko- 
-pyrzyckim. 

Wykres 5. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności a według powiatów w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

a Ludność według stanu w dniu 30 VI. 
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Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w miastach na prawach powiatu: Szczecinie 
(69,1 tys.) i Koszalinie (17,8 tys.) oraz w powiatach kołobrzeskim (13,0 tys.) i stargardzkim (12,4 tys.), 
a najmniej w powiatach łobeskim (3,3 tys.) i pyrzyckim (3,8 tys.). 

 

Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według powiatów w 2018 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 VI 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
2018 r., poz. 997, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 XI 2015 r. w sprawie 
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 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. Aktualność danych jest  
ściśle związana ze zmianami zgłaszanymi przez same podmioty. Dane prezentowane w niniej-
szym opracowaniu nie obejmują osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnic-
twie. 

Informacje o podmiotach według rodzaju przeważającej działalności przedstawiono w układzie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności. W ramach PKD 2007 wyodrębniono „Przemysł” jako dodat-
kowe grupowanie, które obejmuje sekcje: Górnictwo i wydobywanie, Przetwórstwo przemy-
słowe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpa-
dami oraz działalność związana z rekultywacją. Skróty nazw niektórych sekcji oznaczono  
znakiem ∆. 

W opracowaniu nie uwzględniono podmiotów, dla których informacja o adresie siedziby bądź 
miejscu zamieszkania, przewidywanej liczbie pracujących lub formie własności nie występuje 
w rejestrze REGON. W podziale według rodzajów działalności nie uwzględniono podmiotów, 
które w rejestrze REGON nie mają wpisanego rodzaju przeważającej działalności.  

W lipcu 2018 r. wykreślono z rejestru REGON podmioty, które utraciły zdolność prawną  
na mocy art. 3 ustawy z dnia 28 XI 2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz.1924). 

Blisko 40% ogółu podmiotów 
zarejestrowanych było w mia-
stach na prawach powiatu  
– Szczecinie i Koszalinie  
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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-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-zachodniopo-
morskim-2017-r 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmiot gospodarki narodowej 

Forma prawna 
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