
 
 
 
 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM  

STAN NA KONIEC 2016 R. 
 

 

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, 
zwany dalej rejestrem REGON, wprowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068). Szczegółowe zasady prowadzenia 
i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 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). 
Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają: 
  - osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 
  - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, wspólnoty mieszkaniowe), 
  - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
  - jednostki lokalne (zakłady, oddziały, filie) wyżej wymienionych podmiotów. 
Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. Prezentowane dane nie 
obejmują jednostek lokalnych oraz indywidualnych gospodarstw rolnych, a ich aktualność jest ściśle 
związana ze zmianami zgłaszanymi przez same podmioty. 
 

Według stanu na koniec grudnia 2016 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego 
zarejestrowanych było 111,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej1, tj. 2,6% ogółu podmiotów 
zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku ubiegłego liczba podmiotów w województwie 
świętokrzyskim zwiększyła się o 0,5%. 

Ze względu na rodzaj podstawowej działalności, podobnie jak przed rokiem, największy odsetek 
stanowiły jednostki zajmujące się: handlem i naprawą pojazdów samochodowych – 29,7% (33,0 tys.), 
budownictwem – 13,2% (14,7 tys.) oraz przetwórstwem przemysłowym – 9,3% (10,4 tys.). 

Zdecydowaną większość podmiotów stanowiły jednostki sektora prywatnego, który skupiał 
107,4 tys. firm, tj., 96,6% ich ogólnej liczby. W stosunku do 2015 r. ich liczba zwiększyła się o 0,4%. 
Podmioty należące do sektora prywatnego deklarowały najczęściej prowadzenie działalności 
gospodarczej związanej z następującymi sekcjami PKD: handel i naprawa pojazdów samochodowych 
– 30,6% ogółu jednostek sektora prywatnego, budownictwo – 13,6% oraz przetwórstwo przemysłowe 
– 9,6%. Wymienione trzy sekcje obejmowały łącznie ponad połowę podmiotów tego sektora (53,8%). 

Sektor publiczny w końcu 2016 r., podobnie jak w 2015 r., obejmował 3,2 tys. podmiotów 
tj. 2,9% ogółu jednostek w rejestrze. Podmioty sektora publicznego należały głównie do sekcji: 
edukacja – 49,5% ogółu jednostek sektora publicznego, administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 12,5%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 10,8% oraz 
obsługa rynku nieruchomości – 10,5%. 

                                                 
1 W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru 
REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje możliwość wystąpienia 
w rejestrze REGON podmiotów, dla których nie wszystkie informacje wchodzące w zakres przedmiotowy rejestru REGON są 
wypełnione. Brak informacji może dotyczyć: przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby/zamieszkania, rodzaju 
przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. 
informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem. 
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Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności oraz 
sekcji PKD w 2016 r. (stan na 31 XII) 

 

 
 
a W podziale według sekcji PKD – bez podmiotów, dla których informacja o rodzaju przeważającej działalności nie występuje 
w rejestrze REGON. 

 

 

W 2016 r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 9,1 tys. nowych podmiotów 
gospodarczych (o 2,4% więcej niż przed rokiem). Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano 
w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,1 tys. (23,0% ogółu nowych podmiotów), 
budownictwo – 1,9 tys. (20,5%), przetwórstwo przemysłowe – 0,9 tys. (9,4%) oraz działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna – 0,8 tys. (8,8%). W stosunku do roku ubiegłego wzrost liczby 
nowych podmiotów wystąpił w 10 powiatach, przy czym największy zanotowano w powiecie 
staszowskim (o 19,5%). Znacząco zwiększyła się także liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
w powiatach: buskim (o 18,2%) oraz kieleckim (o 15,1%). Z kolei mniej firm niż rok wcześniej powstało 
w 4 powiatach (włoszczowskim, skarżyskim, kazimierskim i m. Kielce), przy czym największy spadek 
wystąpił w powiecie włoszczowskim (o 12,6%). 
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W 2016 r. liczba wyrejestrowanych podmiotów wyniosła 8,3 tys. (o 1,0% więcej niż przed 
rokiem). Największy odsetek zgłoszonych likwidacji odnotowano wśród jednostek należących 
do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 31,4%, budownictwo – 20,2%, przetwórstwo 
przemysłowe – 9,0%, oraz transport i gospodarka magazynowa – 6,6%. Zdecydowanie najczęściej 
z prowadzenia dalszej działalności rezygnowano w mieście Kielce, gdzie z rejestru wypisano 2,0 tys. 
podmiotów. Znaczną liczbę wyrejestrowań charakteryzowały się również powiaty kielecki (1,4 tys.) 
oraz ostrowiecki i skarżyski (po 0,8 tys.). Stosunkowo najmniej likwidacji miało miejsce w powiecie 
kazimierskim (125 przypadków). Należy jednak pamiętać, że powiat ten skupiał najmniejszą liczbę 
podmiotów. 

Relacja liczby podmiotów wykreślonych z rejestru REGON do liczby jednostek nowo 
zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w 2016 r. wyniosła 90,6% wobec 91,8% przed 
rokiem. W ujęciu terytorialnym poziom analizowanego wskaźnika wahał się od 73,5% w powiecie 
buskim do 116,3% w powiecie skarżyskim, gdzie różnica między liczbą podmiotów wyrejestrowanych 
a nowo zarejestrowanych wyniosła 107 jednostek. 

W końcu 2016 r. w rejestrze REGON zanotowano również 8,3 tys. podmiotów gospodarczych 
z zawieszoną działalnością, tj. o 4,7% mniej niż przed rokiem. Wśród nich najliczniejszą grupę 
stanowiły podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz 
budownictwo (łącznie 48,8% ogółu podmiotów z zawieszoną działalnością), a dominującą formą 
prawną były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których udział w ogólnej ilości 
podmiotów z zawieszoną działalnością wyniósł aż 97,0%. 

 

Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej w latach 1999-2016 (w tys.) 
(stan na 31 XII) 

 

 
 

 

Z punktu widzenia wielkości podmiotów, struktura badanej zbiorowości nie uległa istotnym 
zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Nadal dominowały podmioty małe (o przewidywanej 
liczbie pracujących do 9 osób), których w rejestrze REGON, według stanu na koniec grudnia 2016 r., 
było ponad 95% (106,1 tys.). W klasie jednostek średnich, o przewidywanej liczbie pracujących od 10 
do 49 osób, znalazło się prawie 4% całej zbiorowości (4,0 tys.), a dużych, o przewidywanej liczbie 
pracujących 50 osób i więcej – niespełna 1% (1,0 tys.). W porównaniu z 2015 r. odnotowano wzrost 
we wszystkich klasach wielkości podmiotów, przy czym najwyższy dotyczył jednostek średnich (wzrost 
o 0,6%). 
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Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących w 2016 r. 
(stan na 31 XII) 

 
 

Wśród podmiotów małych (do 9 osób) największa liczba jednostek skupiona była w sekcji 
handel; naprawa pojazdów samochodowych – 32,2 tys. (30,4% ogółu podmiotów małych). Z kolei 
największą liczbę podmiotów średnich (o przewidywanej liczbie pracujących 10-49), jak również 
podmiotów dużych (50 osób i więcej) zanotowano w sekcji edukacja. Wyniosła ona odpowiednio: dla 
podmiotów średnich – 1,0 tys., co stanowiło 25,2% ich ogółu, a dla podmiotów dużych – 0,2 tys. 
(22,3% ogółu podmiotów dużych). 

Według kryterium formy prawnej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które stanowiły 75,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów. W końcu grudnia 
2016 r. w rejestrze REGON ich liczba kształtowała się na poziomie 84,1 tys. i była o 0,4% mniejsza 
niż przed rokiem.  

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej reprezentowane 
były przez 27,0 tys. podmiotów tj. o 3,3% więcej niż w 2015 r. Najliczniejszą grupę w gronie osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiły spółki. Na 
koniec 2016 r. było ich 14,7 tys. (13,2% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Wśród spółek 
odnotowano 7,6 tys. spółek cywilnych oraz 7,0 tys. spółek handlowych. W strukturze spółek 
handlowych znalazło się 81,6% spółek kapitałowych i 18,4% spółek osobowych.  

 
Wykres 4. Spółki handlowe według form organizacyjno-prawnych w 2016 r. 

(stan na 31 XII) 
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Biorąc pod uwagę rodzaj kapitału zaangażowanego w spółkach handlowych zdecydowanie 
przeważał prywatny kapitał krajowy, który zadeklarowało 6,2 tys. spółek (87,9% ogółu spółek 
handlowych). Wśród nich było 5,0 tys. spółek kapitałowych i 1,2 tys. spółek osobowych. Spośród 
spółek kapitałowych z udziałem kapitału prywatnego krajowego zdecydowaną większość, bo aż 96,1% 
stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe 3,9% to spółki akcyjne. Kapitał 
zagraniczny ulokowany był w 0,7 tys. spółek handlowych, z których 94,0% to spółki kapitałowe, 
a 6,0% - spółki osobowe. Ponadto w 67 spółkach handlowych ulokowany był kapitał państwowych 
osób prawnych, w 93 – kapitał samorządu terytorialnego i w 32 – Skarbu Państwa. 

Obok spółek handlowych, wśród osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, w rejestrze REGON wpisanych było: 3,9 tys. stowarzyszeń i organizacji 
społecznych – 3,5% ogółu zarejestrowanych podmiotów, 499 spółdzielni, 404 fundacje 
i 4 przedsiębiorstwa państwowe. 

Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2016 r., sklasyfikowanych 
było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 32,7% ogółu osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, budownictwo – 15,3%, przetwórstwo 
przemysłowe – 9,7%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,5% oraz transport 
i gospodarka magazynowa – 7,9%. Wśród spółek handlowych i cywilnych również przeważała 
działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych – 36,8% ogółu spółek handlowych 
i cywilnych, przetwórstwa przemysłowego – 14,8% oraz budownictwa – 11,7%. Działalność spółdzielni 
skoncentrowana była głównie wokół rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – 21,0% oraz handlu 
i naprawy pojazdów samochodowych – 20,2%, a także obsługi rynku nieruchomości – 15,8%. 
Spośród 4 działających  w 2016 r. w województwie świętokrzyskim przedsiębiorstw państwowych, 
2 jednostki były zarejestrowane w sekcji budownictwo, a po 1 w sekcjach: handel naprawa pojazdów 
samochodowych oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 

 

Wykres 5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD w 2016 r. 
(stan w dniu 31 XII) 
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Utrzymuje się duże zróżnicowanie liczby podmiotów w ujęciu terytorialnym oraz szczególna 
koncentracja przedsiębiorczości wokół stolicy województwa. W mieście Kielce siedzibę posiadało 
26,0% firm (28,9 tys.), a w powiecie kieleckim 14,5% (16,1 tys.). Łącznie te dwa powiaty skupiały 
ponad 40% zbiorowości podmiotów. Stosunkowo najmniej jednostek zlokalizowanych było 
w powiatach: kazimierskim 1,6% (1,8 tys.), pińczowskim 2,4% (2,6 tys.), opatowskim 3,0% (3,3 tys.) 
oraz włoszczowskim 3,2% (3,6 tys.). W skali roku, największy wzrost liczby zarejestrowanych 
podmiotów zanotowano w powiatach: kieleckim (o 2,3%), koneckim oraz pińczowskim (po 1,7%). 
Z kolei spadek liczby podmiotów zaobserwowano w 4 powiatach (skarżyskim, kazimierskim, 
włoszczowskim i ostrowieckim), przy czym największy wystąpił w powiecie skarżyskim (o 1,6%). 

 

Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i powiatów w 2016 r. 
(stan w dniu 31 XII) 

 
 

 
 
 
 

W 2016 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
rybactwa najczęściej zlokalizowane były w powiecie kieleckim – 17,3% ogółu podmiotów w tej sekcji, 
jędrzejowskim – 14,8% oraz opatowskim – 9,3%, zaś najrzadziej w powiecie kazimierskim – 3,9%. 

Branża przemysłowa najwięcej jednostek skupiała w mieście Kielce – 19,8% oraz powiatach: 
kieleckim – 15,7% i skarżyskim – 9,5%, z kolei najmniej na terenie powiatu kazimierskiego 1,2%. 
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Wykres 7. Podmioty gospodarki narodowej według powiatów i rodzajów działalności w 2016 r. 
(stan na 31 XII) 

 
 

Jednostki budowlane siedzibę działalności posiadały głównie w mieście Kielce – 20,7%, 
w powiecie kieleckim – 19,1% oraz ostrowieckim – 8,5%. Łącznie te trzy powiaty koncentrowały blisko 
połowę podmiotów budowlanych, zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Najmniej firm tej branży zlokalizowanych było na terenie powiatu kazimierskiego – 1,5%. 

Sektor usług reprezentujący najwięcej sekcji, skupiał także najwyższy odsetek podmiotów –
74,6%. Częściej niż co czwarta z nich siedzibę firmy miała na terenie m. Kielce (28,3%), co ósma na 
obszarze powiatu kieleckiego (13,4%), a prawie co dziesiąta ostrowieckiego (9,4%). Najmniej 
jednostek zlokalizowanych było w powiecie kazimierskim – 1,6% ogółu jednostek prowadzących 
działalność w sektorze usług. 
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Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą2 przeważali przedsiębiorcy 
w wieku 51 lat i więcej. Grupa ta stanowiła 39,0% ogółu zarejestrowanych osób fizycznych. Na drugim 
miejscu pod względem liczebności uplasowali się przedsiębiorcy w wieku 36 – 50 lat (38,1%). 
Najrzadziej właścicielami firm były osoby młode (do 35 lat), których udział w ogólnej liczbie osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 22,9%, tj. o 1,1 p.proc. mniej niż w 2015 r. 

Analizując działalność osób młodych w ujęciu terytorialnym, dużą aktywnością wykazali się 
mieszkańcy powiatów: włoszczowskiego, kieleckiego, kazimierskiego oraz jędrzejowskiego stanowiąc 
odpowiednio: 31,1%, 29,5%, 27,2% i 25,0% ogółu zarejestrowanych tam osób fizycznych. 

Największy udział firm będących własnością osób w wieku do 35 lat odnotowano w sekcjach: 
informacja i komunikacja (48,7%), usługi administrowania i działalność wspierająca (37,3%), dostawa 
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (35,0%). 

 

Wykres 8. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg grup wiekowych i płci 
w 2016 r. (stan na 31 XII) 

 

 
 

Rozpatrując kryterium płci w populacji osób fizycznych, liczba kobiet prowadzących własne 
firmy kształtowała się na poziomie 29,4 tys. tj., 35,0% ogółu osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Udział kobiet zróżnicowany był w zależności od analizowanych grup 
wiekowych. W przedziale 51 lat i więcej kobiety stanowiły 41,9%, w wieku od 36 do 50 lat – 37,2%, 
natomiast do 35 lat – 20,9%.  

W ujęciu terytorialnym udział przedsiębiorstw utworzonych przez kobiety w ogólnej populacji 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych powiatach wahał się od 
30,4% w powiecie kazimierskim do 39,0% w powiecie skarżyskim. 

Prawie połowa kobiet prowadziła działalność w zakresie handlu i naprawy pojazdów 
samochodowych (41,2%). Jednak wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
najwyższy udział firm będących własnością kobiet odnotowano w sekcjach: pozostała działalność 
usługowa (66,9%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (61,4%). Znaczący był również udział 
w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją (60,6%), a także w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (53,8%). 

                                                 
2Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 
Gospodarki Narodowej (rejestr REGON) podana została informacja o numerze PESEL. 
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Wykres 9. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 2016 r.  
(stan na 31 XII) 

 

 
 
 
 

 
 


