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INFORMACJE SYGNALNE 

30.04.2019 r. Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw 
w województwie wielkopolskim w 2017 r. 
 

W 2017 r. działalność gospodarczą w województwie 
wielkopolskim prowadziło 211,6 tys. podmiotów 
o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,8% więcej niż  
przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzed-
siębiorstwach wzrosła o 5,6% i w 2017 r. wyniosła 
439,5 tys. osób. Przychody ogółem ukształtowały się 
na poziomie 110,7 mld zł, czyli o 1,6% wyżej niż przed 
rokiem, a wskaźnik rentowności obrotu brutto 
wyniósł 12,5% wobec 11,0% w 2016 r. 

 

Podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach  

W 2017 r. w województwie wielkopolskim liczba podmiotów o liczbie pracujących do 9 wyniosła 
211,6 tys. i w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 7,7 tys. jednostek, tj. o 3,8% (w 2016 r. 
odnotowano roczny wzrost o 4,6%). Największy udział w zbiorowości mikroprzedsiębiorstw 
stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 23,8% (spadek 
o 1,2 p.proc. w stosunku do 2016 r.), budownictwo – 14,3% (wzrost o 0,8 p.proc.) oraz działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna – 13,6% (spadek o 0,1 p.proc.). 

 

Wykres 1. Liczba mikroprzedsiębiorstw i pracujący  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 439,5 tys. osób, tj. o 23,2 tys. (o 5,6%) więcej 
niż w 2016 r. Dla 88,1% osób było to główne miejsce pracy (wzrost o 1,5 p.proc.). Najwięcej 
pracujących zatrudniały podmioty z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych 
(27,1%; spadek o 2,2 p.proc. w porównaniu z 2016 r.), budownictwo (15,0%; wzrost 
o 1,2 p.proc.), przemysł (11,6%; wzrost o 0,9 p.proc.), działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna (11,3%; wzrost o 0,1 p.proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (7,9%; 
wzrost o 0,5 p.proc.).  

W 2017 r. w województwie 
wielkopolskim liczba jedno-
stek o liczbie pracujących do 
9 wyniosła 211,6 tys.  
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Wskaźnik dynamiki liczby 
mikroprzedsiębiorstw w 2017 r. 

Liczba pracujących w mikro-
przedsiębiorstwach wzrosła 
o 5,6% w ciągu roku 
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W 2017 r. przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa wielkopolskiego przypadało 61 mi-
kroprzedsiębiorstw (wobec 59 w 2016 r.), co klasyfikowało wielkopolskie na 2. miejscu po ma-
zowieckim (73). Wskaźnik natężenia mikroprzedsiębiorstw w kraju wyniósł średnio 54 pod-
mioty na 1000 ludności. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w przeliczeniu na 
1000 ludności wyniosła 126 osób, tj. o 6 pracujących więcej niż w 2016 r. Wielkopolskie zajmo-
wało 2. lokatę w kraju, a najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w województwie ma-
zowieckim (144). 

 

Wykres 2. Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz pracujących na 1000 mieszkańców według województw 
                    w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. na 1000 mikroprzedsiębiorstw przypadało średnio 2077 pracujących, tj. o 35 więcej 
niż przed rokiem. Najwięcej pracujących związanych było z przemysłem (2556 osób na 1000 
mikroprzedsiębiorstw) oraz transportem i gospodarką magazynową (2487). Wielkopolskie pod 
względem wartości tego wskaźnika zajęło 2. lokatę w kraju (w 2016 r. 3. miejsce) za wojewódz-
twem śląskim (2091 osób). 

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w województwie wielkopolskim 
w 2017 r. ukształtowało się na poziomie 2763 zł (wobec 2515 zł przed rokiem). Najwyższe wyna-
grodzenia odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach z sekcji działalność profesjonalna, nau-
kowa i techniczna (3244 zł), natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się budownic-
twem (2407 zł). Przeciętny poziom wynagrodzenia w kraju (2801 zł) przekroczono tylko w mi-
kroprzedsiębiorstwach z dwóch województw – mazowieckiego (3396 zł) oraz dolnośląskiego 
(2900 zł). Wielkopolskie, podobnie jak w 2016 r., zajmowało 5. lokatę. 

 

 

 

 

 

 

Województwo wielkopolskie 
pod względem liczby mikro-
przedsiębiorstw oraz liczby 
pracujących na 1000 miesz-
kańców zajmowało 2. miejsce 
w kraju, ustępując tylko wo-
jewództwu mazowieckiemu 

W 2017 r. w mikroprzedsię-
biorstwach miesięczne wyna-
grodzenie brutto na jednego 
zatrudnionego w wojewódz-
twie wielkopolskim wyniosło 
2763 zł 
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Mapa 1. Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki finansowe  

W 2017 r. w województwie wielkopolskim przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 uzyskały 
przychody ogółem w wysokości 110,7 mld zł, tj. o 1,6% większe niż przed rokiem (w 2016 r. 
roczny wzrost wyniósł 13,6%). Ponad połowę przychodów wygenerowały jednostki prowa-
dzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (53,3 mld zł, tj. 48,2%) oraz 
budowlaną (11,8 mld zł, tj. 10,7%). Największy wzrost wartości przychodów ogółem w stosunku 
do roku poprzedniego zaobserwowano w podmiotach zajmujących się budownictwem 
(o 17,2% do 11,8 mld zł) i przemysłem (o 16,5% do 10,2 mld zł). Natomiast spadek odnotowano 
w mikroprzedsiębiorstwach z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 21,8% 
do 6,2 mld zł) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 9,4% do 6,3 mld zł). 

Przychody ogółem w przeliczeniu na jeden podmiot w 2017 r. wyniosły 523,2 tys. zł (wobec 
534,2 tys. zł w 2016 r.) i były najwyższe w podmiotach prowadzących handlową i naprawę po-
jazdów samochodowych (1057,4 tys. zł), a najniższe w jednostkach z sekcji działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna (214,8 tys. zł). Przychody na jednego pracującego wyniosły 
251,9 tys. zł (wobec 261,6 tys. zł w 2016 r.). Najwyższe przychody w tym ujęciu osiągnęły jed-
nostki zajmujące się działalnością handlową i naprawą pojazdów samochodowych 
(447,8 tys. zł), a najniższe działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (123,7 tys. zł). 

W 2017 r. w województwie wielkopolskim przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób 
poniosły koszty w wysokości 96,9 mld zł, tj. o 0,1% niższe niż przed rokiem (w 2016 r. noto-
wano roczny wzrost o 17,6%). Wskaźnik poziomu kosztów (udział ponoszonych przez mikro-
przedsiębiorstwa kosztów w osiąganych przychodach) obniżył się z 89,0% do 87,5% w 2017 r. 
Najwyższy wskaźnik poziomu kosztów wykazały mikroprzedsiębiorstwa z województwa pod-
karpackiego (91,2%), a najniższy – podmioty z pomorskiego (84,6%). 

Nadwyżka przychodów nad kosztami przypadająca na 1 mikroprzedsiębiorstwo w 2017 r. wy-
niosła 65412 zł, tj. o 6834 zł więcej niż przed rokiem. Średnia wartość tej nadwyżki w kraju 
była wyższa i ukształtowała się na poziomie 68354 zł, czyli o 6035 zł więcej niż w 2016 r.  

 

 

 

 

Przychody ogółem mikro-
przedsiębiorstw w 2017 r. 
wyniosły 110,7 mld zł 
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Wykres 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami na 1 mikroprzedsiębiorstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobną zależność wykazywał wskaźnik rentowności obrotu brutto (relacja wyniku finanso-
wego brutto do przychodów ogółem), którego wartość w ciągu roku zwiększyła się z 11,0% do 
12,5% w 2017 r. Najwyższą wartość nadwyżki przychodów nad kosztami w przychodach ogółem 
odnotowano wśród mikroprzedsiębiorstw z województwa pomorskiego (15,4%), a najniższą – 
z podkarpackiego (8,8%). Wielkopolskie plasowało się na 12. pozycji, tj. o jedną wyżej niż 
w 2016 r. 

 

Sprzedaż detaliczna, hurtowa i produkcja budowlano-montażowa  

Wartość sprzedaży detalicznej mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność handlową 
w województwie wielkopolskim w 2017 r. wyniosła 21,0 mld zł i zwiększyła się o 2,1% w porów-
naniu z notowaną przed rokiem (w 2016 r. obserwowano roczny wzrost o 3,4%). Wartość 
sprzedaży hurtowej ukształtowała się na poziomie 36,0 mld zł, tj. o 6,5% wyższym niż przed 
rokiem (w 2016 r. odnotowano roczny wzrost o 21,5%). Produkcja budowlano-montażowa mi-
kroprzedsiębiorstw prowadzących działalność budowlaną w 2017 r. zamknęła się kwotą 
10,5 mld zł i w ciągu roku wzrosła o 39,6% (w 2016 r. o 5,4%). 

Największy udział w generowaniu zarówno sprzedaży detalicznej, hurtowej, jak i produkcji 
budowlano-montażowej miały podmioty z województwa mazowieckiego (odpowiednio 19,8%, 
26,7% i 22,4%). Udział mikroprzedsiębiorstw z wielkopolskiego ukształtował się na poziomie, 
odpowiednio 9,8%, 11,8% i 10,5%, co dawało 3. lokatę w kraju. 

 

Wykres 4. Udział sprzedaży detalicznej, hurtowej i produkcji budowlano-montażowej w przychodach 
                    mikroprzedsiębiorstw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z 2016 r. naj-
bardziej wzrosła produkcja 
budowlano-montażowa mi-
kroprzedsiębiorstw prowa-
dzących działalność budow-
laną 
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Udział sprzedaży detalicznej w przychodach ogółem w 2017 r. pozostał na poziomie sprzed 
roku i wyniósł 16,5%. Udział sprzedaży hurtowej w przychodach ogółem zwiększył się z 27,0% 
do 28,2%. Najbardziej wzrósł udział wartości produkcji budowlano-montażowej (z 6,9% do 
9,5%), co było spowodowane wyraźnie szybszym tempem wzrostu wartości produkcji budow-
lano-montażowej niż przychodów ogółem w 2017 r. (1,6% wobec 39,6%).  

Największy udział sprzedaży detalicznej w przychodach ogółem w 2017 r. miały mikroprzed-
siębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego (24,4%), natomiast najniższa wartość 
wskaźnika wystąpiła wśród jednostek z dolnośląskiego (13,3%). Wielkopolskie cechowało się 
stosunkowo niskim udziałem (16,5%) i zajmowało 11. miejsce w kraju. 

Mikroprzedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego charakteryzowały się najwyższym 
udziałem sprzedaży hurtowej w przychodach ogółem w kraju – 28,2% (przed łódzkim – 26,9% 
i mazowieckim – 25,9%). Najmniejszy udział odnotowano w podkarpackim (17,4%) i pomor-
skim (17,8%).  

Biorąc pod uwagę produkcję budowlano-montażową w 2017 r. na tle mikroprzedsiębiorstw 
z poszczególnych województw wyróżniały się jednostki z pomorskiego (12,8%). Najmniejszy 
udział zaobserwowano wśród podmiotów z łódzkiego (7,0%) i śląskiego (7,1%). Wielkopolskie 
pod tym względem plasowało się na 5 pozycji (9,5%). 

Wartość brutto środków trwałych w mikroprzedsiębiorstwach w 2017 r. wyniosła 24,7 mld zł, 
tj. o 8,1% więcej niż przed rokiem (w 2016 r. tempo wzrostu ukształtowało się na poziomie 
7,0%). Udział wartości brutto środków trwałych w przychodach wzrósł z 21,0% w 2016 r. do 
22,3% w 2017 r. 

Wartość nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (tj. łącznie nakładów inwestycyjnych i wydat-
ków na zakup używanych środków trwałych) wyniosła 4,0 mld zł, tj. o 22,1% więcej niż w roku 
poprzednim (wobec spadku o 3,2% w 2016 r.). Wartość tych nakładów w stosunku do przycho-
dów ogółem wzrosła z 3,0% do 3,6%. 

 

 

 

Podstawowym źródłem danych wykorzystywanym do scharakteryzowania zbiorowości przed-
siębiorstw o liczbie pracujących do 9 jest roczne reprezentacyjne badanie statystyczne reali-
zowane na formularzu SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Pre-
zentowane dane dotyczą zbiorowości mikroprzedsiębiorstw aktywnych w okresie sprawoz-
dawczym oraz wybranych sekcji PKD, w których występowała największa liczba osób pracują-
cych – handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, przemysł, działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa.  
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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 

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku 

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku 

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych 2019 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Przeciętne zatrudnienie 

Przychody z całokształtu działalności 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 
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