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PRZEDMOWA

Najnowsza edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2017 r. Dla ukazania dynamiki zachodzących zmian oraz 
śledzenia rysujących się tendencji rozwojowych, bieżące dane zestawiono z wynikami dla roku poprzedniego, 
a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005.

Zasadniczą część publikacji stanowią tablice. Dane przedstawiono tu w różnych przekrojach, dokonując grupo-
wania podmiotów według sektorów własności, form prawnych, rodzaju działalności czy wielkości, określonej 
na podstawie informacji o przewidywanej liczbie pracujących, a w przypadku spółek handlowych także według 
rodzaju kapitału. W zestawieniu zawarto informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych, 
a także o jednostkach, które zawiesiły działalność. Wszystkie informacje o podmiotach ujętych w rejestrze  
REGON zaprezentowano w przekroju terytorialnym, dodatkowo wskazując lokatę poszczególnych powiatów 
i gmin ze względu na wybrane cechy. Dane dla województwa wielkopolskiego przedstawiono na tle pozostałych 
województw oraz odniesiono do wielkości ogólnopolskich. Całość opracowania wzbogaca graficzna ilustracja 
niektórych cech i zjawisk oraz dostrzeżonych prawidłowości i tendencji.

Polecając uwadze Państwa publikację Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON w województwie wielkopolskim, 2017 r., mam nadzieję, że okaże się ona cennym źródłem informacji dla 
wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Będziemy zobowiązani za wszelkie sugestie dotyczące tematyki 
i struktury opracowania, co pozwoli na lepsze dostosowanie kolejnych edycji do potrzeb odbiorców.

Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Jacek Kowalewski

Poznań, marzec 2018 r.



PREFACE

The newest edition of Structural changes of groups of the national economy entities in the REGON register in 
Wielkopolskie Voivodship contains information on the number and structure of national economy entities re-
gistered in the REGON database at the end of 2017. To show the dynamics of changes and trends, the current 
statistics are compared with those for the previous year, while retrospective tables are spanning the year 2005.

Tables constitute an essential part of this publication. Data are presented by different domains, with entities 
grouped by ownership sector, legal status, kind of activity or size, determined on the basis of the estimated 
number of employees, and by type of capital in the case of commercial companies. The overview contains in-
formation about newly registered and deleted entities, as well as those that suspended their activity. All the 
information stored in the REGON register is presented to reflect the territorial division, with individual NUTS 4 
(powiat) and NUTS 5 (gmina) units ranked by selected variables. Data concerning Wielkopolskie Voivodship are 
compared with those for other voivodships and the country as a whole. The publication is enhanced by the pre-
sence of charts and diagrams, which illustrate some variables and phenomena and help to identify trends and 
patterns.

Recommending the present publication entitled Structural changes of groups of the national economy entities 
in the REGON register in Wielkopolskie Voivodship, 2017, I hope it will be a valuable source of information for all 
interested in these problems. We always appreciate any suggestions about the scope and structure of this pu-
blication which let us improve future editions in an effort to better meet the needs of our readers. 

Director
of the Statistical Office in Poznań

Jacek Kowalewski

Poznań, March 2018
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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH
SYMBOLS

Symbol
Symbol

Opis
Description

Kreska (–) zjawisko nie wystąpiło.
magnitude zero.

Kropka (.) zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.
data not available or not reliable.

Znak (x) wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.
not applicable.

Znak (D) oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.
categories of applied classification are presented in abbreviated form.

„W tym”
“Of which”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
indicates that not all elements of the sum are given.

Comma (,) used in figures to represent the decimal point.

SKRÓTY
ABBREVIATIONS

Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

tys.
thous.

tysiąc
thousand

km2 kilometr kwadratowy

p.proc.
pp

punkt procentowy
percentage point

r. rok

art.
Art.

artykuł
article

dok.
cont.

dokończenie
continued

m. miasto

nr (Nr)
No.

numer
number

pkt punkt

poz. pozycja

tabl. tablica

Dz. U. Dziennik Ustaw

Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

Dz. Urz. Dziennik Urzędowy

z późn. zm. z późniejszymi zmianami

NTS
NUTS

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych 
do Celów Statystycznych
Nomenclature of Territorial Units for Sta-
tistics

PKD Polska Klasyfikacja Działalności
Polish Classification of Activities

REGON Krajowy rejestr urzędowy podmiotów go-
spodarki narodowej
National Official Business Register

z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnoścą

GUS Główny Urząd Statystyczny

UE
EU

Unia Europejska
European Union

WE
EC

Wspólnoty Europejskie
European Communities

LUZ
LUZ

szersze strefy miejskie
Larger Urban Zone
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SKRÓTY

W publikacji zastosowano skróty nazw niektórych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007; zestawie-
nie tych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

Skrót
Abbreviation

Pełna nazwa
Full name

sekcje
sections

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i po-
wietrze do układów klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie ścieka-
mi i odpadami; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z re-
kultywacją

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych
Trade; repair of motor vehicles

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Accommodation and food service activities

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Administrowanie i działalność wspiera-
jąca

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działy
divisions

uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 
łowiectwo
crop and animal production, hunting

uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 
crop and animal production, hunting and related service activities

działalność usługowa wspomagająca 
górnictwo

działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

produkcja skór i wyrobów skórzanych produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

produkcja wyrobów z drewna, korka, sło-
my i wikliny
manufacture of products of wood, cork, 
straw and wicker

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze 
słomy i materiałów używanych do wyplatania
manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture 
of articles of straw and plaiting materialss

produkcja koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

produkcja wyrobów farmaceutycznych
manufacture of pharmaceutical products

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyro-
bów farmaceutycznych
manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

produkcja wyrobów z metali
manufacture of metal products

produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

produkcja maszyn i urządzeń produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

gospodarka odpadami; odzysk surowców działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców

rekultywacja
remediation activities

działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z go-
spodarką odpadami
remediation activities and other waste management services
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ABBREVIATIONS

Skrót
Abbreviation

Pełna nazwa
Full name

działy (dok.)
divisions (cont.)

budowa budynków roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

budowa obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej

roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

handel hurtowy i detaliczny pojazdami 
samochodowymi oraz ich naprawa

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samocho-
dowych

handel hurtowy
wholesale trade

handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

handel detaliczny 
retail trade

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

transport lądowy i rurociągowy
land and pipeline transport

transport lądowy oraz transport rurociągowy
land transport and transport via pipelines

gastronomia
catering

działalność usługowa związana z wyżywieniem
food and beverage service activities

produkcja filmów, programów telewizyj-
nych i nagrań
motion, sound and music publishing ac-
tivities

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, na-
grań dźwiękowych i muzycznych
motion picture, video and television programme production, sound recording and mu-
sic publishing activities

działalność związana z oprogramowa-
niem i doradztwo w zakresie informatyki
computer programming and consultancy 
activities

działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana
computer programming, consultancy and related activities

finansowa działalność usługowa
financial service activities

finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
financial service activities, except insurance and pension fundings

ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze 
emerytalne
insurance, reinsurance and pension fun-
ding

ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego
insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social securitys

działalność firm centralnych; doradztwo 
w zarządzaniu

działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

działalność związana z turystyką
tourism activities

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozo-
stała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
travel agency, tour operator and other reservation service and related activities

utrzymanie porządku w budynkach i za-
gospodarowanie zieleni

działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodaro-
waniem terenów zieleni

administracyjna obsługa biura; wspoma-
ganie działalności gospodarczej
office administrative and business sup-
port

działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspoma-
gająca prowadzenie działalności gospodarczej
office administrative, office support and other business support activities
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SYNTEZA
EXECUTIVE SUMMARY

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 
2017 r. wyniosła 422,1 tys., co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu z końcem 2016 r. Prawie ¼ podmiotów pro-
wadziła działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, 13% zajmowało się budownictwem, 
a 10% działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. W skali roku najbardziej zwiększyła się liczba zareje-
strowanych fundacji (o 10,3%) oraz spółek handlowych (o 7,6%). Najwięcej podmiotów działało na terenie Po-
znania (26,7%) i powiatu poznańskiego (14,0%).

W końcu 2017 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 422,1 tys. podmiotów go-
spodarki narodowej, bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. W skali roku ich liczba 
zwiększyła się o 1,8% (w kraju o 1,7%). Podmioty zarejestrowane w województwie wielkopolskim stanowiły 9,8% 
wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w Polsce.

Najwięcej podmiotów w 2017 r. zarejestrowanych było w Poznaniu (112,5 tys.) i powiecie poznańskim (59,1 tys.). 
Skupiały one łącznie ponad 40% podmiotów gospodarki narodowej w województwie. Najmniej podmiotów jako 
swą siedzibę wskazywało powiat międzychodzki (3,6 tys., tj. 0,8% ogółu podmiotów).

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej, wyrażająca się w ich liczbie na 1 km2, występuje 
na terenie Poznania, gdzie w 2017 r. na 1 km2 przypadało 430 podmiotów (w 2016 r. 422), a także w pozostałych 
miastach na prawach powiatu: Leszno (282), Kalisz (169) i Konin (101). Natomiast najniższym wskaźnikiem cha-
rakteryzowały się powiaty: złotowski (3 podmioty na 1 km2), czarnkowsko-trzcianecki (4) i międzychodzki (5).

O poziomie przedsiębiorczości regionu świadczy również wskaźnik określający liczbę podmiotów w rejestrze  
REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik przedsiębiorczości w województwie 
wielkopolskim wyniósł 1964 w 2017 r. wobec 1922 przed rokiem. W kraju kształtował się on na niższym poziomie 
(odpowiednio 1823 wobec 1783). W przekroju terytorialnym najbardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia 
działalności gospodarczej okazała się stolica województwa wraz z okalającym ją powiatem poznańskim (odpo-
wiednio 3475 i 2519 podmiotów na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym). Najniższy wskaźnik przedsiębiorczo-
ści odnotowano w powiecie złotowskim (1195).

Największy wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w porównaniu z 2016 r. odnotowano w sekcjach: in-
formacja i komunikacja (o 7,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,2%) oraz obsługa rynku nieru-
chomości (o 5,0%). W przekroju terytorialnym największy przyrost podmiotów wystąpił w powiatach: konińskim 
(o 4,7%), tureckim (o 3,5%) i poznańskim (o 3,3%).

W zbiorowości zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim przeważają 
jednostki mikro, tj. z przewidywaną przy wpisie do rejestru REGON liczbą pracujących do 9. W 2017 r. stanowiły 
one 95,4% ogółu jednostek. Spośród nich najwięcej należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych (24,5%) oraz budownictwo (13,3%). Udział podmiotów małych (z przewidywaną liczbą pracujących od 10 
do 49) wyniósł 3,8%. Najwięcej małych podmiotów zajmowało się przetwórstwem przemysłowym (20,3%) i han-
dlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,9%). Podmioty średnie (z przewidywaną liczbą pracujących od 50 
do 249) i duże (z przewidywaną liczbą pracujących powyżej 250 pracujących) stanowiły odpowiednio 0,7% i 0,1% 
ogółu podmiotów. Jednostki średnie najczęściej prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowe-
go (30,3%) i edukacji (19,0%). Podmioty duże zajmowały się głównie przetwórstwem przemysłowym (42,8%) oraz 
handlem; naprawą pojazdów samochodowych (12,8%).

W 2017 r., podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowaną większość jednostek rejestru REGON skupiał sek-
tor prywatny. W końcu 2017 r. należało do niego 407,4 tys. jednostek, czyli 96,5% ogółu podmiotów. Większość 
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podmiotów prywatnych stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,3%), których liczeb-
ność (302,9 tys.) w ciągu roku zwiększyła się o 1,0%. Osoby fizyczne najczęściej zajmowały się handlem; naprawą 
pojazdów samochodowych (25,7%), budownictwem (15,4%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 
(11,0%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,5%). Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą dominują mikroprzedsiębiorstwa (98,7%). W sektorze publicznym w końcu 2017 r. było 9,2 tys. jednostek, tj. 
2,2% ogółu podmiotów. Wśród jednostek tego sektora 41,3% prowadziło działalność w zakresie edukacji, a 27,0% 
w obsłudze rynku nieruchomości. 

W końcu 2017 r. w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim wpisanych było 53,0 tys. spółek handlowych, 
tj. o 7,6% więcej niż przed rokiem. Spółki handlowe zarejestrowane w województwie stanowiły 9,9% wszystkich 
spółek handlowych w kraju (wobec 9,8% w 2016 r.). W strukturze spółek handlowych dominują spółki kapitałowe 
(83,9%). Wśród spółek handlowych 14,5% stanowiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego. W skali roku ich 
udział zmniejszył się o 0,5 p.proc. Najwięcej spółek handlowych prowadziło swoją działalność w sekcjach: han-
del; naprawa pojazdów samochodowych (25,7% ogółu spółek handlowych), przetwórstwo przemysłowe (14,4%), 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,8%) oraz budownictwo (10,9%). W Poznaniu skoncentrowana 
była ponad połowa spółek handlowych (51,6%), natomiast najmniej było ich w powiecie międzychodzkim i kol-
skim (około 0,5%).

Liczba zarejestrowanych spółek cywilnych w końcu 2017 r. wyniosła 25,9 tys., tj. o 0,3% więcej niż przed rokiem. 
Spółki cywilne zarejestrowane w województwie stanowiły 9,0% ogółu spółek cywilnych w kraju. Podobnie jak 
w przypadku spółek handlowych, ich działalność prowadzona była głównie w ramach: handlu; naprawy pojaz-
dów samochodowych (39,1% ogółu spółek cywilnych w województwie), przetwórstwa przemysłowego (12,6%), 
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (9,5%) oraz budownictwa (9,4%). Większość spółek cywilnych 
zlokalizowanych była w Poznaniu (36,2%) i powiecie poznańskim (14,2%).

W 2017 r. w województwie wielkopolskim zarejestrowano 34,9 tys. nowych podmiotów, tj. o 3,3% więcej niż przed 
rokiem. Biorąc pod uwagę formę prawną, wśród nowych jednostek najwięcej było osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (80,7% ogółu nowych podmiotów) i spółek handlowych (12,9%). Ze względu na rodzaj 
działalności najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów należało do sekcji: budownictwo (20,4%), handel; na-
prawa pojazdów samochodowych (18,3%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9%). Najwię-
cej nowych jednostek powstało w Poznaniu (8,6 tys., tj. 24,6% ogółu) i powiecie poznańskim (4,8 tys., tj. 13,7%), 
a najmniej w powiecie międzychodzkim (0,2 tys., tj. 0,7%).

W 2017 r. z rejestru REGON dla województwa wielkopolskiego wyrejestrowano łącznie 27,2 tys. podmiotów, tj. 
o 4,4% mniej niż przed rokiem. Wśród wykreślanych jednostek dominują osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą (91,4% w 2017 r.). Podmioty wykreślone w ciągu roku prowadziły działalność głównie w ramach: han-
dlu; naprawy pojazdów samochodowych (27,6% ogółu wykreślonych jednostek), budownictwa (17,6%), działal-
ności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,7%) oraz przetwórstwa przemysłowego (8,0%). Najwięcej wyreje-
strowań podmiotów odnotowano w Poznaniu (6,0 tys., tj. 22,1% ogółu) i powiecie poznańskim (3,5 tys., tj. 13,0%), 
a najmniej w powiecie międzychodzkim (0,2 tys., tj. 0,9%).

Stosunek liczby podmiotów wykreślonych z rejestru do jednostek nowo rejestrowanych w 2017 r. w wojewódz-
twie wielkopolskim wynosił 78,0% wobec 84,3% przed rokiem. We wszystkich podmiotach, bez względu na formę 
prawną, nowych rejestracji było więcej niż wyrejestrowań. Najmniej korzystny wskaźnik zaobserwowano wśród 
osób fizycznych; w 2017 r. na 100 nowych zarejestrowań w tej grupie podmiotów przypadało 88 wyrejestrowań 
(102 w 2016 r.). Najlepszy wskaźnik zanotowano dla spółek handlowych (15 wyrejestrowań na 100 nowych zareje-
strowań, 13 w 2016 r.).

Analizując zmiany w liczbie jednostek ujętych w rejestrze REGON, wykorzystuje się również wskaźnik względne-
go przyrostu netto podmiotów, który jest stosunkiem różnicy między liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych 
i wyrejestrowanych do liczby ludności na terenie objętym badaniem. W 2017 r. w województwie wielkopolskim 
wartość tego wskaźnika ukształtowała się na poziomie 22 podmioty na 10 tys. ludności wobec 15 przed rokiem. 
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Największy względny przyrost netto liczby podmiotów odnotowano w Poznaniu (48 podmiotów na 10 tys. lud-
ności) oraz w powiatach konińskim i poznańskim (34). Najmniejszy przyrost netto zaobserwowano w powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim (3 podmioty na 10 tys. ludności), a w powiecie międzychodzkim wystąpiło zerowe sal-
do między liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych.

Struktura terytorialna zbiorowości jednostek ujętych w rejestrze REGON modyfikuje się również na skutek zmia-
ny lokalizacji podmiotów gospodarki narodowej. W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej oznacza to zmianę adresu siedziby organu zarządzającego, a dla osób fizycz-
nych – zmianę adresu miejsca zamieszkania. W niniejszej publikacji analizę takiego „ruchu wędrówkowego” 
ograniczono do czterech szczególnych przypadków, jakimi są tzw. LUZ-y związane z wielkopolskimi miastami 
na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin i Leszno). Chodziło przy tym o ustalenie, jakie były kierunki i natęże-
nie „przemieszczeń” podmiotów gospodarki narodowej poza tzw. miasto centralne.

W 2017 r. liczba podmiotów migrujących z rejestru REGON w Poznaniu wyniosła 1575 jednostek (w tym 1536 pod-
miotów mikro), tj. o 2,2% mniej niż przed rokiem. Ponad połowa z nich (54,2%) znalazła się w strefie dojazdów 
do Poznania (gminy: Łubowo, Czempiń, Luboń, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Ko-
strzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo 
Podgórne, Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły, Brodnica, Skoki, Nekla). Poza województwo wielkopolskie przeniosło 
się 33,0% podmiotów, a 12,8% poza LUZ Poznań w województwie wielkopolskim. W ramach tzw. szerszej strefy 
miejskiej Poznania w 2017 r. podmioty migrowały najczęściej do Dopiewa (12,1% podmiotów migrujących do jego 
strefy dojazdów), Kórnika i Tarnowa Podgórnego (po 10,8%) oraz Suchego Lasu (10,7%). Podmioty migrujące zaj-
mowały się głównie: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (21,3% ogółu podmiotów migrujących), dzia-
łalnością profesjonalna, naukową i techniczną (19,7%) oraz informacją i komunikacją (10,7%).

Z rejestru REGON w Koninie migrowało w 2017 r. 129 podmiotów (w tym 128 podmiotów mikro), czyli o 41,8% 
więcej niż przed rokiem. Ponad połowa z nich (57,4%) znalazła się w się w strefie dojazdów do Konina (gminy: 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin), 26,4% jed-
nostek przeniosło się poza LUZ Konin w województwie wielkopolskim, a 16,3% poza województwo wielkopol-
skie. W ramach szerszej strefy miejskiej Konina w 2017 r. podmioty migrowały najczęściej Starego Miasta (29,7% 
podmiotów migrujących do strefy dojazdów do Konina), Goliny (20,3%) i Kazimierza Biskupiego (13,5%). W gru-
pie podmiotów zmieniających lokalizację przeważały jednostki zajmujące się: handlem; naprawą pojazdów sa-
mochodowych (18,6%), ochroną zdrowia i pomocą społeczną (17,8%) oraz działalnością profesjonalna, naukową 
i techniczną (17,1%). 

Z rejestru REGON w Kaliszu w 2017 r. migrowało 117 podmiotów (w tym 113 podmiotów mikro), tj. o 1,7% więcej niż 
przed rokiem. Największa część z nich (36,8%) przeniosła się poza LUZ-em Kalisz w województwie wielkopolskim, 
34,2% znalazło się w strefie dojazdów do Kalisza (gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, 
Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Nowe Skalmierzyce, Żelazków), a 29,1% 
poza województwem wielkopolskim. W ramach szerszej strefy miejskiej Kalisza w 2017 r. podmioty migrowały 
najczęściej do Blizanowa i Godzieszy Wielkich (po 27,5% podmiotów migrujących do jego strefy dojazdów) oraz 
Gołuchowa (22,5%). Podmioty migrujące najczęściej prowadziły działalność w zakresie: handlu; naprawy pojaz-
dów samochodowych (22,2%), budownictwa (12,8%) oraz informacji i komunikacji (11,1%).

W 2017 r. z rejestru REGON w Lesznie migrowało 112 podmiotów (w tym 107 podmiotów mikro), tj. o 8,7% więcej 
niż przed rokiem. W strefie dojazdów do Leszna (gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciecho-
wa, Włoszakowice) znalazło się 64,3% jednostek, 18,8% trafiło poza LUZ Leszno w województwie wielkopolskim, 
a 17,0% poza województwo wielkopolskie. W ramach szerszej strefy miejskiej Leszna w 2017 r. podmioty prze-
nosiły się najczęściej do Lipna (38,9% podmiotów migrujących do tej strefy), Rydzyny (27,8%) i Święciechowej 
(23,6%). Wśród podmiotów migrujących najwięcej należało do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych (24,1%), budownictwo (13,4 %) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8%).
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Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim w latach 2010–2017
Stan w dniu 31 XII

Chart. 1. Entities of the national economy in Wielkopolskie Voivodship in 2010–2017 
As of 31 XII

Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w latach 2010–2017
Stan w dniu 31 XII

Chart. 2. Entities of the national economy per 10 thous. population in working age in 2010–2017 
As of 31 XII
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Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim według wybranych sekcji w 2017 r.
Stan w dniu 31 XII

Chart. 3. Entities of the national economy in Wielkopolskie Voivodship by selected sections in 2017
As of 31 XII

Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane w województwie
wielkopolskim w latach 2010–2017

Chart. 4. Newly registered and deleted entities of the national economy in Wielkopolskie Voivodship in 2010–2017
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Wykres 5. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności według gmin, powiatów i podregionów
w województwie wielkopolskim w 2017 r.
Stan w dniu 31 XII

Chart. 5. Entities of the national economy per 10 thous. population by gminas, powiats and subregions
in Wielkopolskie Voivodship in 2017
As of 31 XII
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Wykres 6. Spółki handlowe w województwie wielkopolskim w latach 2010–2017
Stan w dniu 31 XII

Chart. 6. Commercial companies in Wielkopolskie Voivodship in 2010–2017
As of 31 XII

Wykres 7. Spółki handlowe w województwie wielkopolskim według form prawnych w 2017 r.
Stan w dniu 31 XII

Chart. 7. Commercial companies in Wielkopolskie Voivodship by by legal status in 2017
As of 31 XII

2010 2011 2013 2014 20172012

tys. thous.

2015 2016

0

10

20

30

40

50

60

Og�łem
Total

w tym z udziałem kapitału zagranicznego
of which with foreign capital

1,9%

82,0%

0,5%

7,0%

7,8%

0,8%

Sp�łki kapitałowe
Capital companies

Sp�łki osobowe
Personal companies

Spółki z o.o.
Limited liability companies

Spółki akcyjne
Joint stock companies

Spółki komandytowo-akcyjne
Joint stock-limited partnerships companies

Spółki partnerskie
Professional partnerships companies

Spółki jawne
Unlimited partnerships companies

Spółki komandytowe
Limited partnerships companies

16,1% 83,9%



18

EXECUTIVE SUMMARY

Wykres 8. Migracje podmiotów gospodarki narodowej z Poznania, Konina, Leszna i Kalisza
Chart. 8. Migration of the entities of the national economy from Poznań, Konin, Leszno and Kalisz
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Wykres 8. Migracje podmiotów gospodarki narodowej z Poznania, Konina, Leszna i Kalisza (dok.)
Chart. 8. Migration of the entities of the national economy from Poznań, Konin, Leszno and Kalisz (cont.)
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1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON, prowadzony 
jest przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru REGON określają przepisy ustawy z dnia 29 VI 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 XI 2015 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009). Informacje zbierane w reje-
strze nie są danymi statystycznymi (art. 41 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej), co oznacza, że są one – z okre-
ślonymi wyjątkami – jawne i ogólnodostępne.

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej (zwane też jednostkami prawnymi), czyli 
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą oraz zgłoszone przez jednostkę prawną jednostki lokalne.

Podstawową funkcją rejestru REGON jest identyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej w sposób jedno-
znaczny i niepowtarzalny, co realizuje się poprzez nadawanie im numerów identyfikacyjnych REGON posiadają-
cych walor unikatowości.

2. Dane w niniejszej publikacji nie obejmują jednostek lokalnych (zakładów, oddziałów itp.) oraz osób prowa-
dzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

3. W prezentowanych tablicach w poszczególnych podziałach według: sektorów własności, sekcji i działów 
PKD, jednostek podziału administracyjnego, byłych delegatur Urzędu Miasta Poznania, rodzaju kapitału – nie 
ujęto podmiotów, dla których informacja o formie własności, o rodzaju przeważającej działalności, o przewidy-
wanej liczbie pracujących, o adresie siedziby/miejscu zamieszkania nie występuje w rejestrze REGON.

4. Szersza strefa miejska (Larger Urban Zone – LUZ) to miasto wraz z jego strefą dojazdów. Strefę dojazdów 
stanowią gminy, które spełniają jednocześnie dwa następujące warunki:

 – co najmniej 15% ogółu pracowników najemnych – mieszkańców gminy – w 2006 r. dojeżdżało do pracy do 
miasta,

 – gmina graniczy bezpośrednio z miastem lub z innymi gminami spełniającymi pierwszy warunek, tworząc 
zwarty obszar.

5. Podmiot migrujący – podmiot gospodarki narodowej zmieniający adres miejsca zamieszkania (osoby fi-
zyczne prowadzące działalność gospodarczą) bądź adres siedziby organu zarządzającego (osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

6. Dane zamieszczone w publikacji – jeśli nie zaznaczono inaczej – podano według podziału terytorialnego 
obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r.

W tablicach zawierających informacje w podziale na miasta i wieś, przez „miasta” rozumie się gminy miejskie 
oraz miasta w gminach miejskich, przez „wieś” – gminy wiejskie oraz obszary wiejskie w gminach miejsko-wiej-
skich.

7. Dane prezentowane są w układzie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), 
opracowanej na podstawie Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), obowiązującej w krajach Unii 
Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 V 2003 r. 
(Dz. Urz. UE L 154 z 21 VI 2003 r. z późn. zm.). NTS obowiązująca od 1 I 2008 r. wprowadzona została rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214 poz. 1573 z późn. zm.).

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący 
zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego wyodrębnione 
zostały także dwa dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony. NTS dzieli Polskę na teryto-
rialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego:
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 – trzy określono jako poziomy regionalne, gdzie:

• poziom 1 – regiony (6 jednostek) – grupują jednostki szczebla wojewódzkiego,

• poziom 2 – województwa (16 jednostek),

• poziom 3 – podregiony (72 jednostki) – grupują jednostki szczebla powiatowego;

 – dwa określono jako poziomy lokalne, gdzie:

• poziom 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu (314 + 66 jednostek),

• poziom 5 – gminy (2478 jednostek).

Województwo wielkopolskie jest podzielone na 6 podregionów, 31 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu 
oraz 226 gmin, z tego 19 miejskich, 94 miejsko-wiejskie i 113 wiejskich.

8. Z dniem 1 I 2014 r. (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 VII 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 869) 
nadano status miasta miejscowości Dobrzyca w gminie Dobrzyca, w powiecie pleszewskim.

Z dniem 1 I 2015 r. (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 VII 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1023) nada-
no status miasta miejscowości Chocz w gminie Chocz, w powiecie pleszewskim.

Z dniem 1 I 2016 r. (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 VII 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 1083) nada-
no status miasta miejscowości Jaraczewo w gminie Jaraczewo, w powiecie jarocińskim.

Z dniem 1 I 2017 r. (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 VII 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) nada-
no status miasta miejscowości Opatówek w gminie Opatówek, w powiecie kaliskim.

9. Dane prezentuje się:

1) w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the 
European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona została z dniem 1 I 2008 r. rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

W ramach PKD 2007 dokonano dodatkowego grupowania, ujmując pod pojęciem „Przemysł” sekcje: „Górnic-
two i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”.

2) według sektorów własności:

 – sektor publiczny – grupujący własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych),  
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz  „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) pod-
miotów sektora publicznego,

 – sektor prywatny – grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywat-
nych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz  „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) 
podmiotów sektora prywatnego i brakiem przewagi sektorowej w kapitale (mieniu) podmiotu.

„Własność mieszana” określana jest głównie dla spółek i wyznaczana na podstawie struktury kapitału (mie-
nia) deklarowanego we wniosku rejestracyjnym spółki.

10. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych 
z większą dokładnością, niż podano w tablicach.

11. Przy przeliczaniu na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 XII, 
a w 2017 r. – według stanu w dniu 30 VI.

12. Niektóre dane liczbowe zostały podane na podstawie wyników nieostatecznych i mogą ulec zmianie w na-
stępnych publikacjach Urzędu Statystycznego.
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13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników 
mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

14. Szerszy zakres informacji oraz rozszerzone wyjaśnienia dotyczące podmiotów gospodarki narodowej 
Czytelnik znajdzie w publikacji GUS „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON, 2017 r.” dostępnej na stronie GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-
-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-
narodowej-w-rejestrze-regon-2017-rok,1,21.html.
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1. The National Official Business Register, hereinafter referred to as the REGON, is an administrative register  
maintained by the President of the CSO. The rules for running the register are defined by the Public Statistics 
Act dated 29 VI 1995 (Journal of Laws 2016 item 1068 with later amendments) and the provisions of the  
Regulation of the Council of Ministers of 30 XI 2015 on the mode and methodology of running and updating the 
business register, templates of applications, questionnaire, and certificates (Journal of Laws 2015 item 2009). 
The information collected in the registry is not statistical data (Art. 41 section 3 of the Public Statistics Act), 
which means that they are – with certain exceptions – explicit and public.

The REGON contains registered entities of the national economy called legal units, including legal persons, 
organizational units without legal personality, natural persons conducting economic activity and local units re-
gistered by a legal unit. 

The basic function of the REGON register is to identify entities of the national economy, by assigning to them 
unique identification numbers.

2. Data in this publication do not include local units and and persons tending private farms in agriculture.

3. In presented tables in respective divisions by: sectors of ownership, sections and divisions of PKD, units 
of administrative division, former office agencies of Poznań City Hall, type of capital – not included entities, for 
which information about form of ownership, kind of predominant activity, expected number of employed per-
sons, address/seat of residence does not exist in the REGON register.

4. Larger Urban Zone (LUZ) is a city together with its commuting zone. The zone of commuting to work 
consists of gminas which meet the following conditions:

 – at least 15% of total hired employees – inhabitants of gmina had in 2006 commuting to work in the city,

 – gmina has common border with the city or with other gminas meeting the former condition, which neighbo-
urhood creates consistent area.

5. Migrating entity – entity of national economy changing place of residence (in the case of natural persons 
conducting economic activity) or address of headquarter of management authority (for legal persons and orga-
nizational entities without legal personality).

6. Data in the publication – unless otherwise indicated – are presented by territorial division valid as of  
1 I 2017.

In the tables containing information divided into urban areas and rural areas, the term “urban areas” is un-
derstood as urban gminas and towns in urban-rural gminas, while the term “rural areas” is understood as rural 
gminas and rural area in urban-rural gminas.

7. Data are presented in accordance with the Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS), 
compiled on the basis of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obligatory in the countries 
of the European Union according to Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 26 V 2003 (Official Journal of the EU L 154, 21 VI 2003 with later amendments). NTS valid since 1 I 2008 was 
introduced by the decree of the Council of Ministers of 14 XI 2007 (Journal of Laws No. 214, item 1573 with later 
amendments).

The Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes was developed based on the binding three-tier 
division of the country into voivodships, powiats and gminas, on the basis of which two additional non-admini-
strative levels were established i.e., regions and subregions. NTS divides Poland into territorial units, hierarchi-
callytied on 5 levels, of which:
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 – three levels were defined as regional, where: 

• level 1 – regions (6 units) – grouping together voivodships,

• level 2 – voivodships (16 units),

• level 3 – subregions (72 units) – grouping together powiats,;

 – two levels were defined as local, where:

• level 4 – powiats and cities with powiat status (314 + 66 units),

• level 5 – gminas (2478 units).

Wielkopolskie Voivodship is divided into 6 subregions, 31 powiats, 4 cities with the powiat status and 226 gmi-
nas, including 19 urban, 94 urban-rural and 113 rural ones.

8. On 1 I 2014 (on the basis of the Resolution the Council of Ministers dated 30 VII 2013, Journal of Laws 2013 
item 869) Dobrzyca was granted city status in Dobrzyca gmina, in Pleszewski Powiat.

On 1 I 2015 (on the basis of the Resolution the Council of Ministers dated 29 VII 2014, Journal of Laws 2014 item 
1023) Chocz was granted city status in Chocz, in Pleszewski Powiat.

On 1 I 2016 (on the basis of the Resolution the Council of Ministers dated 28 VII 2015, Journal of Laws 2015 item 
1083) Jaraczewo was granted city status in Jaraczewo, in Jarociński Powiat.

On 1 I 2017 (on the basis of the Resolution the Council of Ministers dated 19 VII 2016, Journal of Laws 2016 item 
1134) Opatówek was granted city status in Opatówek, in Kaliski Powiat.

9. Data are presented:

1) according to the Polish Classification of Activities – PKD 2007, compiled on the basis of the Statistical 
Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 was introduced on 1 
I 2008 by the decree of the Council of Ministers, dated 24 XII 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885 with la-
ter amendments).

The item “Industry” was introduced, including NACE Rev. 2 sections: “Mining and quarrying”, “Manufacturing”, 
“Electricity, gas, steam and air conditioning supply” and “Water supply; sewerage, waste management and re-
mediation activities”, as an additional grouping.

2) according to ownership sectors:

 – public sector – grouping state ownership (of the State Treasury and state legal persons), the ownership of  
local government units as well as “mixed ownership” with a predominance of capital (property) of public sec-
tor entities,

 – private sector – grouping private domestic ownership (of natural persons and other private entities), foreign 
ownership (of foreign persons) as well as “mixed ownership” with a predominance of capital (property) of 
private sector entities and lack of predominance of public or private sector in capital (property) of the entity.

“Mixed ownership” is defined mainly for companies and determined on the basis of the capital (property) 
structure as declared in a company’s registration application.

10. Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis of absolute data expressed 
with higher precision than that presented in the tables.

11. When computing per capita data (1000 population, etc.) was adopted the population as of 31 XII and in 
2017 – as of 30 VI.

12. Selected information presented on the basis of preliminary data and may change in subsequent publica-
tions of the Statistical Office.
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13. Due to the rounding of data, in some cases sums of components may slightly differ from the amount given 
in the item “total”.

14. Broader scope of information and more detailed information pertaining to entities of the natio-
nal economy can be found in publication „Structural changes of groups of the national economy entities in 
the REGON register, 2017” available at the website of the Statistics Poland at http://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-struktu-
ralne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2017-rok,1,21.html.
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