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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM  

STAN NA KONIEC 2014 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 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz 
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi 
organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, 
poz. 763 z późniejszymi zmianami). 
Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają: 
  - osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 
  - jednostki organizacyjne nie mające 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 2014 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego 

zarejestrowanych było 110,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 2,7% ogółu podmiotów 
zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku ubiegłego liczba podmiotów w województwie 
świętokrzyskim zwiększyła się o 0,2%. 

Ze względu na rodzaj podstawowej działalności, podobnie jak przed rokiem, największy odsetek 
stanowiły jednostki zajmujące się: handlem i naprawą pojazdów samochodowych – 31,1% (34,3 tys.), 
budownictwem – 13,0% (14,4 tys.) oraz przetwórstwem przemysłowym – 9,3% (10,2 tys.). 

Zdecydowaną większość podmiotów stanowiły jednostki sektora prywatnego, który skupiał 
106,9 tys. firm tj., 97,1% ich ogólnej liczby. W stosunku do 2013 r. liczba podmiotów sektora 
prywatnego zwiększyła się o 0,3%. Podmioty należące do sektora prywatnego deklarowały najczęściej 
prowadzenie działalności gospodarczej związanej z następującymi sekcjami PKD: handel i naprawa 
pojazdów samochodowych – 32,0% ogółu jednostek sektora prywatnego, budownictwo – 13,4% 
oraz przetwórstwo przemysłowe – 9,5%. Wymienione trzy sekcje obejmowały łącznie ponad połowę 
podmiotów tego sektora (54,9%). 

Sektor publiczny w końcu 2014 r. obejmował 3,2 tys. podmiotów, tj. o 2,0% mniej niż przed 
rokiem. Stanowiły one 2,9% ogółu jednostek w rejestrze. Podmioty sektora publicznego należały 
głównie do sekcji: edukacja – 50,6% ogółu jednostek sektora publicznego, administracja publiczna 
i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 12,8%, opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna – 10,5% oraz obsługa rynku nieruchomości – 10,4%. 
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STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ 
WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ SEKCJI PKD 2007 W 2014 R. 

(stan na 31 XII) 

 

 

 

 

W 2014 r. w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 8,9 tys. nowych podmiotów 
gospodarczych (o 6,6% mniej niż przed rokiem). Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano 
w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,4 tys. (27,1% ogółu nowych podmiotów), 
budownictwo – 1,5 tys. (17,1%), pozostała działalność usługowa – 0,8 tys. (9,1%) oraz przetwórstwo 
przemysłowe – 0,8 tys. (8,8%). W stosunku do roku ubiegłego spadek liczby nowych podmiotów 
wystąpił w większości powiatów, przy czym największy zanotowano w powiecie skarżyskim (o 26,7%). 
Znacząco zmniejszyła się także liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w powiatach: kazimierskim 
(o 19,0%), jędrzejowskim (o 17,5%) oraz starachowickim (o 12,2%). Więcej firm niż rok wcześniej 
powstało w 5 powiatach (włoszczowskim, buskim, staszowskim, kieleckim i koneckim), przy czym 
największy wzrost wystąpił w powiecie włoszczowskim (o 16,2%). 
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W 2014 r. liczba wyrejestrowanych podmiotów wyniosła 8,3 tys. (o 10,6% więcej niż przed 
rokiem). Największy odsetek zgłoszonych likwidacji odnotowano wśród jednostek należących 
do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 34,2%, budownictwo – 18,9%, przetwórstwo 
przemysłowe – 8,0%, oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 5,8%. Zdecydowanie 
najczęściej z prowadzenia dalszej działalności rezygnowano w mieście Kielce, gdzie z rejestru 
wypisano 2,0 tys. podmiotów. Znaczną ilością wyrejestrowań charakteryzowały się również powiaty: 
kielecki (1,4 tys.) oraz ostrowiecki (0,9 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 2014 r. wyniosła 93,5% wobec 78,9% przed 
rokiem. W ujęciu terytorialnym poziom analizowanego wskaźnika wahał się od 62,8% w powiecie 
włoszczowskim do 123,0% w powiecie ostrowieckim, gdzie różnica między liczbą podmiotów 
wyrejestrowanych a nowo zarejestrowanych wyniosła 173 jednostki. 

W końcu 2014 r. w rejestrze REGON zanotowano również 7,3 tys. podmiotów gospodarczych 
z zawieszoną działalnością, tj. o 30,1% mniej niż przed rokiem. Wśród nich najliczniejszą grupę 
stanowiły podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo 
(łącznie 49,7% 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 97,7%. 

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W LATACH 1999-2014 (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 liczbie pracujących  
do 9 osób), których w rejestrze REGON, według stanu na koniec grudnia 2014 r., było ponad 95% 
(105,1 tys.). W klasie jednostek średnich, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, znalazło się prawie 
4% całej zbiorowości (4,0 tys.), a dużych, o liczbie pracujących 50 osób i więcej – niespełna 1%  
(1,0 tys.). W porównaniu z 2013 r. odnotowano wzrost liczby podmiotów małych o 0,3% i dużych  
o 0,6%, natomiast spadła liczba jednostek średnich o 0,6%. 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG LICZBY PRACUJĄCYCH W 2014 R. 

(stan na 31 XII) 

 
 

Wśród podmiotów małych (do 9 osób) największa liczba jednostek skupiona była w sekcji 
handel; naprawa pojazdów samochodowych – 33,5 tys. (31,9% ogółu podmiotów małych). Natomiast 
największą liczbę podmiotów średnich (o 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 25,7% ich ogółu, a dla podmiotów dużych – 0,2 tys. (21,8% ogółu podmiotów 
dużych). 

Według kryterium formy prawnej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które stanowiły 76,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów. W końcu grudnia  
2014 r. w rejestrze REGON ich liczba kształtowała się na poziomie 84,7 tys. i była o 0,6% mniejsza niż 
przed rokiem. 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej reprezentowane 
były przez 25,4 tys. podmiotów tj. o 3,0% więcej niż w 2013 r. Najliczniejszą grupę w gronie osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiły spółki.  
Na koniec 2014 r. było ich 13,6 tys. (12,4% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Wśród spółek 
odnotowano 7,5 tys. spółek cywilnych oraz 6,0 tys. spółek handlowych. W strukturze spółek 
handlowych znalazło się 81,5% spółek kapitałowych i 18,5% spółek osobowych.  

 

SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORM ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH W 2014 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 5,6 tys. spółek (93,0% ogółu spółek 
handlowych). Wśród nich było 4,5 tys. spółek kapitałowych i 1,1 tys. spółek osobowych. Spośród 
spółek kapitałowych z udziałem kapitału prywatnego krajowego zdecydowaną większość, bo aż 95,8% 
stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; pozostałe 4,2% to spółki akcyjne. Kapitał 
zagraniczny ulokowany był w 0,6 tys. spółek handlowych, z których 96,9% to spółki kapitałowe, 
a 3,1% - spółki osobowe. Ponadto w 60 spółkach ulokowany był kapitał państwowych osób prawnych, 
w 92 kapitał samorządu terytorialnego i w 35 Skarbu Państwa. 

Obok spółek handlowych, wśród osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, w rejestrze REGON wpisanych było: 3,6 tys. stowarzyszeń i organizacji 
społecznych – 3,2% ogółu zarejestrowanych podmiotów, 502 spółdzielni, 289 fundacji 
i 4 przedsiębiorstwa państwowe. 

Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2014 r., sklasyfikowanych 
było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 34,1% ogółu osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, budownictwo – 15,0%, przetwórstwo przemysłowe 
– 9,6%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,2% oraz transport i gospodarka 
magazynowa – 7,7%. Wśród spółek handlowych i cywilnych również przeważała działalność 
w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych – 38,8%, przetwórstwa przemysłowego – 
14,9% oraz budownictwa – 11,3%. Działalność spółdzielni skoncentrowana była głównie wokół 
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych – po 
20,7%, a także obsługi rynku nieruchomości – 16,5%. Spośród 4 działających  
w 2014 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. 

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WG SEKCJI PKD 2007 W 2014 R. 

(stan w dniu 31 XII) 
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Utrzymuje się duże zróżnicowanie ilości podmiotów w ujęciu terytorialnym oraz szczególna 
koncentracja przedsiębiorczości wokół stolicy województwa. W mieście Kielce siedzibę posiadało 
26,1% firm (28,7 tys.), a w powiecie kieleckim 14,0% (15,5 tys.). Łącznie te dwa powiaty skupiały 
ponad 40% zbiorowości podmiotów. Stosunkowo najmniej jednostek zlokalizowanych było 
w powiatach: kazimierskim 1,6% (1,8 tys.), pińczowskim 2,3% (2,5 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: włoszczowskim (o 3,8%), kieleckim (o 2,3%) oraz pińczowskim 
(o 1,2%). Z kolei spadek liczby podmiotów zaobserwowano w 5 powiatach (ostrowieckim, 
kazimierskim, m. Kielce. sandomierskim i skarżyskim), przy czym największy wystąpił w powiecie 
ostrowieckim (o 1,9%). 

 

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  
WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2014 R. 

(stan w dniu 31 XII) 

 
 

 

 

 

 

W 2014 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
rybactwa najczęściej zlokalizowane były w powiecie kieleckim – 17,5% (ogółu podmiotów w tej sekcji), 
jędrzejowskim – 14,8% oraz opatowskim – 9,4%, zaś najrzadziej w powiecie sandomierskim 3,8%. 

Branża przemysłowa najwięcej jednostek skupiała w mieście Kielce – 19,9% oraz powiecie 
kieleckim – 15,5% i skarżyskim – 9,5%, z kolei najmniej na terenie powiatu kazimierskiego 1,2%. 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  
WEDŁUG POWIATÓW I RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. 

(stan na 31 XII) 
 

 
 

 

Jednostki budowlane siedzibę działalności posiadały głównie w mieście Kielce – 21,0%, 
w powiecie kieleckim – 18,5% oraz ostrowieckim – 8,9%. 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 –
75,1%. Częściej niż co czwarta z nich siedzibę firmy miała na terenie m. Kielce (28,3%), co ósma na 
obszarze powiatu kieleckiego (13,0%), a prawie co dziesiąta ostrowieckiego (9,6%). Najmniej 
jednostek zlokalizowanych było w powiecie kazimierskim – 1,7%. 
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Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 przeważali przedsiębiorcy  
w wieku od 36 do 50 lat. Grupa ta stanowiła 38,0% ogółu zarejestrowanych osób fizycznych.  
Na drugim miejscu pod względem liczebności uplasowali się przedsiębiorcy powyżej 50 lat – 37,2%. 
Najrzadziej właścicielami firm były osoby młode (do 35 lat), których udział w 2014 r. wyniósł 24,8%. 

Analizując działalność osób młodych w ujęciu terytorialnym, dużą aktywnością wykazali się 
mieszkańcy powiatów: włoszczowskiego, kazimierskiego, kieleckiego oraz jędrzejowskiego stanowiąc 
odpowiednio: 35,6%, 31,0%, 31,0% i 28,2% ogółu zarejestrowanych tam osób fizycznych. 

Największy udział firm będących własnością osób w wieku do 35 lat odnotowano w sekcjach: 
informacja i komunikacja (49,2%), usługi administrowania i działalność wspierająca (41,2%), pozostała 
działalność usługowa (35,0%) oraz edukacja (33,0%). 

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
WG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W 2014 R. 

(stan na 31 XII) 

 
 

Rozpatrując kryterium płci w populacji osób fizycznych, liczba kobiet prowadzących własne 
firmy kształtowała się na poziomie 29,8 tys. tj., 35,3% ogółu osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Udział kobiet zróżnicowany był w zależności od analizowanych grup 
wiekowych. W przedziale powyżej 50 lat kobiety stanowiły 38,0%, w wieku od 36 do 50 lat – 34,2%, 
natomiast do 35 lat – 32,8%.  

W ujęciu terytorialnym udział przedsiębiorstw utworzonych przez kobiety w ogólnej populacji 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych powiatach wahał się od 
38,8% w powiecie sandomierskim do 29,8% w powiecie włoszczowskim. 

Prawie połowa kobiet prowadziła działalność w zakresie handlu i naprawy pojazdów 
samochodowych (44,9%). Jednak wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
najwyższy udział firm będących własnością kobiet odnotowano w sekcjach: pozostała działalność 
usługowa (65,9%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (61,8%). Znaczący był również udział 
w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją (59,0%), a także w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (53,9%). 

                                                 
1
Dotyczy 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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OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 2014 R.  

(stan na 31 XII) 
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TABL.1. PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ WEDŁUG  WYBRANYCH SEKCJI PKD ORAZ PODREGIONÓW 
I POWIATÓW W 2014 R. 
Stan w dniu 31 XII  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 Ogółem 

W tym     

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo  

i 
rybactwo 

Przemysł 

Budow-
nictwo 

Handel; 
naprawa 

poja-
zdów 
samo-
chodo-
wych 

Tran-
sport  

i gospo-
darka 

magazy-
nowa 

Zakwate-
rowanie 
i gastro-
nomia 

Górni-
ctwo 

 i 
wydoby-
wanie 

Prze-
twórstwo 
przemy-
słowe 

Wytwa-
rzanie 

 i zaopa-
trywanie 

w 
energię 
elektry-
czną, 

gaz, parę 
wodną 

i gorącą 
wodę 

Dostawa 
wody; 

gospoda-
rowanie 
ściekami 
i odpada-

mi; 
rekulty-
wacja 

     

WOJEWÓDZTWO ................... 110130 1889 163 10205 174 600 14353 34257 7133 2908
     
PODREGION     
KIELECKI ................................ 75934 859 113 7034 97 471 9532 23601 4898 1917
     
powiaty     
     

kielecki ................................ 15466 331 41 1561 31 92 2657 4796 1188 408
     
konecki ............................... 6374 149 4 900 10 27 929 2061 281 152

     
ostrowiecki .......................... 10265 108 17 855 10 38 1284 3546 796 273

     
skarżyski ............................. 7908 78 7 844 7 198 776 2522 489 193

     
starachowicki ...................... 7226 102 7 792 11 51 872 2206 444 154

     
miasto na prawach 
powiatu     
     

Kielce .................................. 28695 91 37 2082 28 65 3014 8470 1700 737
     

PODREGION     
SANDOMIERSKO-     
JĘDRZEJOWSKI .................... 34196 1030 50 3171 77 129 4821 10656 2235 991
     
powiaty     
     

buski ................................... 5541 112 2 354 5 18 930 1785 334 221
     

jędrzejowski ........................ 6077 279 13 717 21 32 845 1793 379 130
     
kazimierski .......................... 1811 79 - 120 8 11 218 517 113 39
     
opatowski ............................ 3264 178 4 267 4 13 388 1018 254 80
     
pińczowski .......................... 2539 85 4 240 15 12 326 775 146 76
     
sandomierski ...................... 6298 72 11 354 8 18 569 2295 477 235
     
staszowski .......................... 5110 94 8 428 12 14 945 1612 274 133
     
włoszczowski ...................... 3556 131 8 691 4 11 600 861 258 77

 



 

- 11 - 
 

TABL.1. PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ WEDŁUG  WYBRANYCH SEKCJI PKD ORAZ PODREGIONÓW 
I POWIATÓW W 2014 R. (DOK.) 
Stan w dniu 31 XII  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

W tym     

Informa-
cja  

i komuni-
kacja 

Działal-
ność 

finanso-
wa 
 i 

ubezpie-
czeniowa 

Obsługa 
rynku 
nieru-

chomości

Działal-
ność 

profesjo-
nalna, 

naukowa 
i tech-
niczna 

Admini-
strowa-

nie 
 i działal-

ność 
wspiera-

jąca 

Admini-
stracja 

publiczna 
i obrona 
narodo-

wa; 
obowią-
zkowe 
zabez-

pieczenie 
społe-
czne 

Edukacja 

Opieka 
zdrowo-

tna  
i pomoc 
społecz-

na 

Działal-
ność 

związana 
z kulturą, 
rozrywką 

i 
rekreacją

Pozosta-
ła działal-

ność 
usługowa

     

WOJEWÓDZTWO ................... 2070 3194 3183 7988 2234 1290 3966 5410 1742 7366
     
PODREGION     
KIELECKI ................................ 1593 2326 2492 6174 1698 473 2573 3894 1164 5021
     
powiaty     
     

kielecki ................................ 207 336 174 864 342 155 543 515 216 1009
     
konecki ................................ 73 132 128 336 132 95 220 274 81 390

     
ostrowiecki .......................... 179 330 254 672 160 61 342 489 144 707

     

skarżyski ............................. 149 242 353 499 212 36 274 395 101 533
     

starachowicki ...................... 131 239 309 438 198 48 237 365 112 510
     

miasto na prawach powiatu     
     

Kielce .................................. 854 1047 1274 3365 654 78 957 1856 510 1872
     

PODREGION     
SANDOMIERSKO-     
JĘDRZEJOWSKI ..................... 477 868 691 1814 536 817 1393 1516 578 2345
     
powiaty     
     

buski .................................... 76 137 88 324 89 99 182 320 97 368
     

jędrzejowski ........................ 71 141 156 337 90 154 225 225 81 388
     
kazimierski .......................... 25 61 42 101 32 87 106 87 43 121
     
opatowski ............................ 31 75 51 132 54 98 153 130 60 274
     
pińczowski ........................... 30 66 88 121 44 83 128 90 46 164
     
sandomierski ....................... 106 189 115 406 87 109 291 352 115 489
     
staszowski ........................... 94 124 89 250 83 103 195 207 99 346
     
włoszczowski ...................... 44 75 62 143 57 84 113 105 37 195

 


