
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2018 r. 
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96,3% wszystkich podmiotów 
stanowiły mikroprzedsiębior-
stwa 

W 2018 r. na każde 100 nowo 
zarejestrowanych podmiotów 
przypadało 91 zlikwidowanych, 
przy czym wskaźnik ten był 
wyższy w regionie warszaw-
skim stołecznym niż mazo-
wieckim regionalnym – wy-
niósł odpowiednio 95 i 81 

W województwie mazowieckim zarejestrowane były 1834 spółdzielnie, tj. mniej o 41,4% w po-
równaniu do ubiegłego roku. Spadek dotyczył wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu, 
a największy był m.in. w powiatach: białobrzeskim (spadek o 60,0%), pruszkowskim (o 55,4%), 
lipskim (o 52,6%), żyrardowskim (o 51,3%). Powyższą formę prawną obierały najczęściej jed-
nostki zajmujące się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości - stanowiły one 
49,6% wszystkich spółdzielni. 

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 przedsiębiorstw państwo-
wych, których liczba zmniejszyła się o 78,0% w stosunku do poprzedniego roku. Spośród tych 
przedsiębiorstw najwięcej jednostek zajmowało się przemysłem (46,2%) oraz działalnością 
związaną z obsługą rynku nieruchomości (15,4%).  

 

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących 

Na terenie województwa mazowieckiego przeważały podmioty należące do grupy mikroprzed-
siębiorstw (które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób), stano-
wiły one 96,3% ogółu zarejestrowanych jednostek. Udział podmiotów małych (o przewidywanej 
liczbie pracujących 10–49 osób) wynosił 3,0%, a podmiotów średnich (przewidywana liczba pra-
cujących 50–249 osób) i dużych (przewidywana liczba pracujących 250 osób i więcej) wynosił 
odpowiednio 0,6% i 0,1%.  

Mikroprzedsiębiorstwa najczęściej prowadziły działalność w sekcjach: handel; naprawa pojaz-
dów samochodowych, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo.  
W grupie podmiotów małych, oprócz handlu; naprawy pojazdów samochodowych, dominowały 
również jednostki zajmujące się edukacją i przemysłem. Wśród podmiotów średnich przeważały 
sekcje: edukacja, przemysł oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych. W przypadku pod-
miotów dużych najwyższy udział dotyczył sekcji: przemysł, administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych. 

 

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane 

W 2018 r. w rejestrze REGON zarejestrowano 72352 nowe podmioty gospodarki narodowej,  
tj. o 7,9% więcej niż w poprzednim roku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
stanowiły 73,5% ogółu nowych podmiotów, podczas gdy udział spółek wyniósł 21,6%. Najwięcej 
nowych jednostek powstało w m.st. Warszawie (37348) oraz powiatach: piaseczyńskim (3083), 
wołomińskim (3015) i pruszkowskim (2324). Natomiast najmniej jednostek przybyło w powia-
tach: lipskim (209), zwoleńskim (232) i łosickim (244). 

Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane w latach 
2010–2018 

 
 

a Na wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych w 2011 r. i 2018 r. miała wpływ aktualizacja rejestru REGON  
w oparciu o informacje o osobach zmarłych uzyskane z rejestru PESEL oraz aktualizacja w oparciu o informacje 
z Krajowego Rejestru Sądowego o podmiotach wykreślonych z KRS. 
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