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INFORMACJE SYGNALNE 

15.02.2019 r. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie wielkopolskim. 
Stan na koniec 2018 r. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON w województwie 
wielkopolskim w końcu 2018 r. wyniosła 
429,7 tys., tj. o 1,8% więcej w porównaniu 
z końcem 2017 r. Najwięcej podmiotów działało 
na terenie Poznania (26,0%) i powiatu 
poznańskiego (14,4%). Najczęściej podmioty 
prowadziły działalność w zakresie handlu; 
naprawy pojazdów samochodowych. W 2018 r. na 
każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów 
przypadło 78 wykreślonych jednostek.  

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 
429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidu-
alne w rolnictwie). W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 1,8% (w kraju o 1,3%). Podmioty za-
rejestrowane w województwie wielkopolskim stanowiły 9,8% wszystkich podmiotów gospo-
darki narodowej w Polsce, co dało 3. lokatę w kraju po województwie mazowieckim (18,7%) 
i śląskim (10,8%). 

 

Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
                   (rok poprzedni = 100) 
                 Stan w dniu 31 XII 
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Najwięcej podmiotów w 2018 r. zarejestrowanych było w Poznaniu (111670) i powiecie poznań-
skim (61776). Skupiały one łącznie 40% podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do reje-
stru REGON w województwie. Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej wy-
stępuje na terenie Poznania, gdzie w 2018 r. na 1 km2 przypadało 426 podmiotów. W dalszej 
kolejności plasowały się pozostałe miasta na prawach powiatu: Leszno (278), Kalisz (167) i Ko-
nin (100). Natomiast najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się powiaty: złotowski (3 pod-
mioty na 1 km2), czarnkowsko-trzcianecki (4) i międzychodzki (5). 

Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu 
na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2018 r. w województwie wielkopolskim wyniósł 
2017 (wobec 1973 przed rokiem), tj. wyżej niż przeciętnie w kraju (1866 wobec 1833). W prze-
kroju terytorialnym najbardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospo-
darczej jest stolica województwa wraz z okalającym ją powiatem poznańskim (odpowiednio 
3511 i 2605 podmiotów na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym). Najniższy wskaźnik przed-
siębiorczości odnotowano w powiecie złotowskim (1238) i kolskim (1293). 

 

Mapa 1. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 
                według powiatów w 2018 r.  
              Stan w dniu 31 XII 
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Podmioty gospodarki narodowej według rodzaju prowadzonej działalności i formy prawnej 

W województwie wielkopolskim w końcu 2018 r. najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły 
jednostki prowadzące działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych 
(23,1% ogółu podmiotów), budownictwa (13,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i tech-
nicznej (10,3%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,2%).  

W porównaniu z 2017 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej najbardziej wzrosła w sek-
cjach: informacja i komunikacja (o 7,2%), budownictwo (7,1%), administrowanie i działalność 
wspierająca (o 4,9%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 4,4%). Największy spadek odnoto-
wano w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 4,1%) oraz handlu; naprawie pojaz-
dów samochodowych (o 2,8%). 

W 2018 r., podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowana większość podmiotów w reje-
strze REGON należała do sektora prywatnego. W końcu grudnia 2018 r. było to 414541 jedno-
stek, tj. 96,5% ogółu podmiotów. Ponad ¾ podmiotów tego sektora stanowiły osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych (24,7%), budownictwa (16,2%), działalności profesjonalnej, naukowej i tech-
nicznej (11,2%) oraz przetwórstwa przemysłowego (9,4%). W porównaniu z 2017 r. ich liczba 
zwiększyła się o 11357 jednostek (o 3,7%). 

W końcu 2018 r. w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim wpisanych było 49137 spó-
łek handlowych, tj. o 7,3% mniej niż przed rokiem. Spośród spółek handlowych 12,1% stano-
wiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Najczęściej spółki handlowe prowadziły swoją 
działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,5%), działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna (13,7%), przetwórstwo przemysłowe (12,9%) oraz budownic-
two (11,4%). 

W strukturze spółek handlowych dominowały spółki kapitałowe (81,3%), przede wszystkim 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (79,7%). Wśród spółek osobowych (18,7%) najliczniej 
reprezentowane były spółki komandytowe (9,9% ogółu spółek handlowych) i jawne (7,5%). 

 

Wykres 2. Spółki handlowe według form prawnych w 2018 r. 
                 Stan w dniu 31 XII 
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Liczba zarejestrowanych spółek cywilnych w końcu 2018 r. wyniosła 26151, tj. o 0,9% więcej niż 
przed rokiem. Podobnie jak w przypadku spółek handlowych, ich działalność prowadzona 
była głównie w ramach: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (38,9%), przetwórstwa 
przemysłowego (12,6%), budownictwa (9,5%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej (9,5%).  

Według stanu na koniec 2018 r. w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 11527 
stowarzyszeń i organizacji społecznych, tj. o 2,5% mniej niż przed rokiem. W rejestrze REGON 
zmniejszyła się również liczba spółdzielni (o 24,5% do 1572). Odnotowano natomiast wzrost 
liczby fundacji (o 1,2% do 2022). Liczba przedsiębiorstw państwowych obniżyła się z 15 do 4. 

Podmioty gospodarki narodowej według przewidywanej liczby pracujących 

W zbiorowości zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielko-
polskim przeważają jednostki mikro, tj. z przewidywaną przy wpisie do rejestru REGON liczbą 
pracujących do 9. W 2018 r. stanowiły one 95,7% ogółu jednostek. Spośród nich najwięcej na-
leżało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,4%), budownictwo (14,0%) 
oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6%). 

Udział podmiotów małych (od 10 do 49 pracujących) wyniósł 3,5%. Najwięcej małych podmio-
tów zajmowało się przetwórstwem przemysłowym (19,6%), handlem; naprawą pojazdów sa-
mochodowych (18,6%) i edukacją (17,8%).  

Podmioty średnie (od 50 do 249 pracujących) stanowiły 0,7% ogółu podmiotów i najczęściej 
prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (29,4%) oraz edukacji 
(20,4%). Udział podmiotów dużych (powyżej 250 pracujących) wyniósł jedynie 0,1%.  

Podmioty duże zajmowały się głównie przetwórstwem przemysłowym (43,1%), a także han-
dlem; naprawą pojazdów samochodowych (13,0%) oraz opieką zdrowotną i pomocą spo-
łeczną (10,0%).  

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane 

W 2018 r. w województwie wielkopolskim zarejestrowano 38871 nowych podmiotów, tj. 
o 11,5% więcej niż przed rokiem. Wśród nich dominowały osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą (80,3%). Kolejną grupą były spółki handlowe, które stanowiły 11,5% ogółu 
nowych podmiotów.  

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności najwięcej nowo zarejestrowanych pod-
miotów należało do sekcji: budownictwo (21,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych 
(16,4%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1%). Najwięcej nowych jed-
nostek powstało w Poznaniu (9127, tj. 23,5%) i powiecie poznańskim (5442, tj. 14,0%), a naj-
mniej w powiecie międzychodzkim (323, tj. 0,8%). 

Wykres 3. Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane 
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W 2018 r. z rejestru REGON dla województwa wielkopolskiego wyrejestrowano1 łącznie 30420 
podmiotów, tj. o 11,9% więcej niż przed rokiem. Wśród wykreślanych jednostek przeważały 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,1%), a spółki handlowe stanowiły 
26,5% wyrejestrowanych podmiotów.  

Podmioty wyrejestrowane prowadziły działalność głównie w ramach: handlu; naprawy pojaz-
dów samochodowych (28,9% ogółu wykreślonych jednostek), budownictwa (14,6%) oraz prze-
twórstwa przemysłowego (11,7%). Najwięcej wyrejestrowań podmiotów odnotowano w Pozna-
niu (9326, tj. 30,7% ogółu) i powiecie poznańskim (3355, tj. 11,0%), a najmniej było ich w po-
wiecie międzychodzkim (261, tj. 0,9%). 

Stosunek liczby podmiotów wykreślonych z rejestru do jednostek nowo rejestrowanych 
w 2018 r. w województwie wielkopolskim wyniósł 78,3% (78,0% przed rokiem). Nowych reje-
stracji było więcej niż wyrejestrowań w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą i spółek cywilnych (odpowiednio 61 i 53 wyrejestrowania na 100 nowych zareje-
strowań wobec 88 i 76 w 2017 r.). Natomiast mniej korzystnie kształtował się wskaźnik dla 
spółek handlowych, gdzie na 100 nowych zarejestrowań w tej grupie podmiotów przypadało 
180 wyrejestrowań (15 w 2017 r.) oraz spółdzielni (1603 wobec 36).  

Podmioty migrujące2 

W 2018 r. liczba podmiotów migrujących z Poznania wyniosła 1734 jednostek (w tym 1691 pod-
miotów mikro), tj. o 10,1% więcej niż przed rokiem. Ponad połowa z nich (51,3%) znalazła się 
w strefie dojazdów do Poznania (gminy: Łubowo, Czempiń, Luboń, Puszczykowo, Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły, 
Brodnica, Skoki, Nekla). Poza województwo wielkopolskie przeniosło się 35,1% podmiotów 
gospodarczych. Natomiast 13,6% podmiotów zmieniło swą lokalizację migrując poza LUZ Po-
znań, ale pozostając na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach tzw. szerszej strefy 
miejskiej Poznania w 2018 r. podmioty migrowały najczęściej do Dopiewa (12,7% podmiotów 
migrujących do jego strefy dojazdów), Tarnowa Podgórnego (11,6%), Komornik (10,3%) oraz 
Swarzędza (9,7%). Podmioty migrujące z Poznania zajmowały się przede wszystkim działalno-
ścią profesjonalną, naukową i techniczną (19,3% podmiotów) oraz handlem; naprawą pojaz-
dów samochodowych (17,6%).  

Z Konina migrowały 133 podmioty (w tym 131 podmiotów mikro), tj. o 3,1% więcej niż w 2017 r. 
Ponad połowa z nich (57,1%) znalazła się w się w strefie dojazdów do Konina (gminy: Golina, 
Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin), 
27,8% jednostek przeniosło się poza LUZ Konin pozostając w województwie wielkopolskim, a 
15,0% poza województwo wielkopolskie. W ramach szerszej strefy miejskiej Konina w 2018 r. 
podmioty migrowały najczęściej do Starego Miasta (38,2% podmiotów migrujących do strefy 
dojazdów do Konina).  

Z Kalisza migrowało 112 podmiotów (w tym 106 podmiotów mikro), tj. o 4,3% mniej niż 
w 2017 r. Największa część z nich (37,5%) przeniosła się poza LUZ Kalisz, nadal pozostając 
w województwie wielkopolskim. Pozostałe podmioty z jednakowym natężeniem migrowały do 
strefy dojazdów do Kalisza (gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Go-
łuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Nowe Skalmierzyce, Że-
lazków) oraz poza województwo wielkopolskie (po 31,3%). W ramach szerszej strefy miejskiej 
Kalisza w 2018 r. podmioty migrowały najczęściej do Żelazkowa (31,4% podmiotów). 

 

 

 

                                                           
1 Wzrost wyrejestrowań wynika m.in. z wykreślenia w lipcu 2018 r. z rejestru REGON podmiotów, które utraciły zdolność prawną 
(w całym kraju było to ok. 100 tys. jednostek). 
2 Struktura terytorialna zbiorowości jednostek ujętych w rejestrze REGON modyfikuje się również na skutek zmiany 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 fizycznych – zmianę adresu miejsca zamieszka-
nia. 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 kie-
runki i natężenie „przemieszczeń” podmiotów gospodarki narodowej poza tzw. miasto centralne. 
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. 

Na każde 100 nowo zareje-
strowanych podmiotów przy-
padało 78 wykreślonych z re-
jestru REGON 

Podmioty najczęściej migro-
wały z Poznania do jego 
strefy dojazdów 



 

6 

Z Leszna migrowało 100 podmiotów (w tym 96 podmiotów mikro), tj. o 10,7% mniej niż 
w 2017 r. W strefie dojazdów do Leszna (gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, 
Święciechowa, Włoszakowice) znalazło się 57,0% jednostek. Poza LUZ Leszno, pozostając jed-
nocześnie w województwie wielkopolskim, trafiło 23,0% podmiotów. Poza województwo wiel-
kopolskie migrowało 20,0%. W ramach szerszej strefy miejskiej Leszna w 2018 r. podmioty 
przenosiły się najczęściej do Lipna (36,8% podmiotów migrujących do tej strefy) oraz Rydzyny 
(28,1%).  

 

Mapa 2. Migracje podmiotów gospodarki narodowej z Poznania, Konina, Leszna i Kalisza  
               do ich strefy dojazdów w 2018 r.  
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Mapa 2. Migracje podmiotów gospodarki narodowej z Poznania, Konina, Leszna i Kalisza  
               do ich strefy dojazdów w 2018 r. (dok.) 
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot-Brzezińska 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot-brzezinska@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Marta Kowalczyk 
Dział Opracowań Zbiorczych 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 338 
e-mail: marta.kowalczyk@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: e.gruntmejer@stat.gov.pl 
e-mail: m.siniecka@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2017 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL → Podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmiot gospodarki narodowej 

Osoba prawna 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
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