
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stan Wojewódzkiej 
Bazy Publikacyjnej 

REGON 
Ogółem 

Liczba podmiotów  w województwie świętokrzyskim 

w tym: 

przedsię- 
biorstwa 

państwo- 
we 

spółki spół- 
dzielnie 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

razem w tym 

handlowe cywilne 

razem w tym 

akcyjne z o.o. 

31 III 2014 r. 109756 3 13258 5712 221 4426 7495 505 84941 

31 XII 2013 r. 109882 3 13178 5641 222 4360 7487 498 85220 

przyrost/ubytek -126 0 80 71 -1 66 8 7 -279 

31 III 2013 r. = 100 101,3 100,0 103,9 107,4 99,5 108,5 101,3 104,3 100,8 

w % ogółem 100,0 - 12,1 5,2 0,2 4,0 6,8 0,5 77,4 

9,2% 

13,1% 

31,5% 

6,5% 
2,7% 

3,0% 

2,9% 

7,1% 

4,8% 

6,4% 

12,8% 

Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa 

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa 

Pozostałe sekcje PKD 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE  I KWARTAŁ 2014 R. 

Więcej informacji miesięcznych na temat podmiotów 

gospodarki narodowej Regon  

w Polsce (w przekroju: kraj, województwa, powiaty, 

gminy) znajduje się na stronie GUS: 

www.stat.gov.pl  w zakładce REGON 

Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,  25-369 Kielce  

tel. 41 249 96 00, fax 249 96 04,  e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl 

 

Na dzień 31 marca 2014 r. w rejestrze Regon województwa świętokrzyskiego wpisanych było  

109,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej*, czyli 2,7% wszystkich podmiotów w kraju. Większość z nich 

(106,5 tys.) stanowiły jednostki sektora prywatnego, z czego 84,9 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Sektor publiczny skupiał  natomiast blisko 3,3 tys. podmiotów. 22,6% podmiotów wpisanych  

do rejestru stanowią osoby prawne i jednostki organizacyjnie niemające osobowości prawnej  

(24,8 tys.). Ponad połowa tej grupy (53,4%) to spółki, których odsetek w ogólnej liczbie podmiotów stanowi 12,1 %.  

Najwięcej podmiotów zlokalizowanych jest  

w stolicy województwa (28,8 tys.) i powiecie 

kieleckim (15,2 tys.), a najmniej w kazimierskim 

(1,8 tys.) oraz pińczowskim (2,5 tys.). Biorąc pod 

uwagę wielkość podmiotów, dominują firmy małe  

o liczbie pracujących 0-9 osób, których na koniec  

marca 2014 r. w rejestrze naszego województwa 

figurowało 104,8 tys. Jednostki średnie (10-49 osób 

pracujących) to 3,7% całej zbiorowości  

(4,0 tys.), zaś podmioty o liczbie pracujących  

50 osób i więcej – 0,9% (niespełna 1,0 tys.).  

W I kwartale 2014 r. w świętokrzyskim powstały 

2052 nowe podmioty. W tym samym okresie 

działalność wyrejestrowało 2067 jednostek.  

* bez osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne 

Podmioty w rejestrze Regon wg powiatów 

31 III 2014 r. 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, blisko  

co trzeci podmiot (34,6 tys.) deklarował jako przeważający jej 

rodzaj - handel i naprawę pojazdów samochodowych,  

13,1% (14,4 tys.) - budownictwo, oraz 9,2% (10,1 tys.) -

przetwórstwo przemysłowe.  

31 III 2014 r. 

http://www.stat.gov.pl/

