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Liczba podmiotów  w województwie świętokrzyskim 
w tym: 

 
przedsię- 
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we 
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dzielnie 

 
 
 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

razem 

w tym 

handlowe cywilne 

razem 

w tym 

akcyjne z o.o. 

30 IX 2015 r. 110930 4 13960 6362 228 4953 7545 501 84999 

30 VI 2015 r. 110446 4 13865 6263 227 4880 7549 504 84670 

przyrost/ubytek 484 0 95 99 1 73 -4 -3 329 

30 IX 2014 r. = 100 100,9 100,0 103,4 107,4 101,8 107,6 100,2 99,4 100,4 

w % ogółem 100,0 0,0 12,6 5,7 0,2 4,5 6,8 0,5 76,6 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – III kwartał 2015 R.  

Urząd Statystyczny w Kielcach, 

 ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,  25-369 Kielce   

tel. 41 249 96 00, fax  41 249 96 04,  

 e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl 

Na dzień 30 września 2015 r. w rejestrze Regon województwa świętokrzyskiego wpisanych było  

110930 podmiotów gospodarki narodowej*, czyli 2,7% wszystkich podmiotów w kraju. Większość z nich  

(107,5 tys.) stanowiły jednostki sektora prywatnego, z czego 85,0 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Sektor publiczny skupiał  3,2 tys. podmiotów. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej (25,9 tys.) stanowiły 23,4% podmiotów wpisanych do rejestru województwa.  

Na 14,0 tys. wpisanych do rejestru spółek – 54,0% to spółki cywilne. Spośród blisko 6,4 tys. spółek prawa 

handlowego 81,4% stanowiły spółki kapitałowe, a 18,6% - osobowe.  

* bez osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.  

W podziale na sektory własności - bez podmiotów, dla których informacja o formie własności nie występuje w rejestrze Regon.  

30 IX 2015 r. 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności 

 33,9 tys. podmiotów deklarowało jako 

przeważający jej rodzaj - handel i naprawę 

pojazdów samochodowych, 

 14,7 tys. - budownictwo, 

 10,3 tys. -  przetwórstwo przemysłowe. 

 

   

 

w % 

30 IX 2015 r. 

Najwięcej podmiotów zlokalizowanych było  

w stolicy województwa (28,9 tys.) i powiecie kieleckim (15,8 

tys.), a najmniej w kazimierskim (1,8 tys.) oraz pińczowskim 

(2,6 tys.). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, 

dominowały firmy małe o liczbie pracujących do 9 osób, 

których na dzień  30 września 2015 r. w rejestrze naszego 

województwa figurowało 106,0 tys. Jednostki średnie (10-

49 osób pracujących) to 3,6% całej zbiorowości (4,0 tys.), 

zaś podmioty o liczbie pracujących 50 osób i więcej - 

niespełna 0,9% (961 podmiotów).  

W okresie I-IX 2015 r. w województwie świętokrzyskim: 

- powstało 6675 nowych podmiotów 

- wyrejestrowało się 5708 podmiotów. 

Na koniec III kwartału br. w rejestrze Regon figurowało  

w woj. świętokrzyskim 7,9 tys. podmiotów z zawieszoną 

działalnością. 

  

Więcej informacji znajduje się na stronie www.stat.gov.pl w zakładce: 
 REGON/ Liczba podmiotów w rejestrze Regon(tablice) 
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