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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Stan na koniec 2010 r.
Przy publikowaniu danych Urz du Statystycznego prosimy o podanie ród a

ród em publikowanych danych jest krajowy rejestr urz dowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez

Prezesa GUS w  oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z pó niejszymi

zmianami) oraz przepisy rozporz dzenia 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 za wiadcze , oraz szczegó owych warunków

 i trybu wspó dzia ania s b statystyki publicznej  z innymi organami prowadz cymi rejestry i systemy informacyjne administracji

publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z pó niejszymi  zmianami).

Do rejestru REGON wpisywane s  podmioty gospodarki narodowej, zwane jednostkami prawnymi, czyli osoby prawne,

jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  oraz ich jednostki lokalne

(zak ady, oddzia y, filie).

Dane prezentowane w informacji nie obejmuj  jednostek lokalnych oraz osób fizycznych prowadz cych indywidualne

gospodarstwa rolne.

Dane prezentowane s  w uk adzie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD 2007). Klasyfikacja ta zosta a wprowadzona

z dniem 1 I 2008 r. rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251 poz.1885) w miejsce stosowanej dotychczas

klasyfikacji PKD 2004. Do poszczególnych sekcji PKD zaliczono podmioty wed ug rodzaju przewa aj cej dzia alno ci deklarowanej

w momencie dokonywania rejestracji w rejestrze REGON b  po wprowadzeniu zmiany zg oszonej przez podmiot.

Liczba podmiotów wed ug stanu w dniu 31 XII 2009 r. powi kszona o liczb  podmiotów nowo powsta ych

w 2010 r. i  pomniejszona o liczb  podmiotów zlikwidowanych w  2010 r. nie pokrywa si  z liczb  wed ug stanu w dniu 31 XII 2010 r.

Ró nice te wynikaj  z metodologii systemu REGON, która dopuszcza przekszta cenie m.in. spó ki cywilnej w spó  handlow  bez

konieczno ci likwidacji i nadawania nowego numeru identyfikacyjnego REGON oraz przep ywów mi dzywojewódzkich (tj. zmiany

siedziby podmiotu lub miejsca zamieszkania na inne województwo).

Od dnia 1 stycznia 2008 r. obowi zuje podzia  województwa mazowieckiego na 6 podregionów (NTS 3), wynikaj cy ze zmiany

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych na poziomie NTS 3, wprowadzony rozporz dzeniem Rady Ministrów

z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573).

Prezentowane w informacji dane o podmiotach  w województwie, podregionach i powiatach odpowiadaj  poziomowi 2, 3, 4

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Podregiony (poziom 3) grupuj  jednostki szczebla powiatowego.

W sk ad województwa wchodzi 37 powiatów oraz 5 miast na prawach powiatu, do których nale : m.st. Warszawa, Ostro ka, P ock,

Radom, Siedlce.
*       *

    *

W województwie mazowieckim w ko cu grudnia 2010 r. w rejestrze REGON

zarejestrowanych by o 681012 podmiotów gospodarki narodowej, tj. 17,4% ogó u podmiotów

zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku ubieg ego liczba podmiotów w województwie

mazowieckim zwi kszy a si  o 5,3%. Wzrost nast pi  we wszystkich powiatach, przy czym
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najwi kszy w: piaseczy skim (o 9,7%), siedleckim (o 9,3%), w growskim (o 8,2%), wo omi skim

(o 8,0%), legionowskim, p ockim i warszawskim zachodnim (po 7,9%).

Spo ród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w województwie mazowieckim

ponad po owa mia a swoj  siedzib  na terenie podregionu m.st. Warszawy (344261), a blisko 27%

jednostek zlokalizowanych by o w podregionach z nim granicz cych (warszawskim zachodnim –

101465 oraz  warszawskim wschodnim – 80894). Najmniej podmiotów by o zarejestrowanych w

podregionie ciechanowsko-p ockim (45540) stanowi c 6,7% ogó u zbioru wojewódzkiego.

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG PODREGIONÓW W 2010 R.

 Stan w dniu 31 XII

Podregiony:
radomski

(7,6%)

ostro cko-
s iedlecki

(8,4%)

warszawski
wschodni
(11,9%)

warszawski
zachodni
(14,9%)

m.s t. Warszawa
(50,5%)

ciechanowsko-
ocki

(6,7%)

ród powiatów i miast na prawach powiatu (oprócz m.st. Warszawy) najwi cej podmiotów

by o zarejestrowanych w Radomiu (25371) oraz powiatach pruszkowskim (25226) i wo omi skim

(25163) – po 3,7%, a tak e w powiecie piaseczy skim – 3,6%. Natomiast najmniejsza liczba jednostek

wyst powa a w powiatach zwole skim i osickim po 0,3%.

W województwie mazowieckim, w ko cu grudnia 2010 r., najliczniejsz  grup  podmiotów

stanowi y jednostki zajmuj ce si : handlem; napraw  pojazdów samochodowych – 190449 (28,0%),

dzia alno ci  profesjonaln , naukow  i techniczn  – 78032 (11,5%), budownictwem – 71800 (10,5%)

oraz przemys em – 60715 (8,9%).

W stosunku do grudnia 2009 r. wzrost liczby podmiotów odnotowano we wszystkich sekcjach

a najwi kszy dotyczy : edukacji (o 8,3%), opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej (o 8,0%),

dzia alno ci profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,4%) a tak e obs ugi rynku nieruchomo ci

(o 7,2%).
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STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG RODZAJÓW DZIA ALNO CI W 2010 R.

Stan w dniu 31 XII

Podobnie jak w 2009 r., zdecydowan  wi kszo , czyli 668182, tj. 98,1% ogólnej liczby

podmiotów, skupia sektor prywatny, w którym 72,9% stanowi y osoby fizyczne prowadz ce

dzia alno  gospodarcz  – przede wszystkim w handlu; naprawach pojazdów samochodowych,

dzia alno ci profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz budownictwie.

Podmioty sektora publicznego w liczbie 12830 stanowi y 1,9% zarejestrowanych ogó em

w rejestrze. Nale y one g ównie do sekcji edukacja oraz obs uga rynku nieruchomo ci.

Na koniec grudnia 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowane by y 93 przedsi biorstwa

pa stwowe. W  skali  roku  ich  liczba  zmniejszy a  si  o  8,  tj.  o  7,9%.  Spo ród  powiatów  i  miast  na

prawach powiatu, na terenie których dzia aj  przedsi biorstwa pa stwowe, spadek odnotowano

w powiatach: pruszkowskim, przasnyskim, ciechanowskim oraz w m.st. Warszawie i Radomiu.

Natomiast na terenie pozosta ych jednostek terytorialnych liczba przedsi biorstw pa stwowych

pozosta a na niezmienionym poziomie.

Liczba zarejestrowanych spó ek handlowych (89319) w skali roku zwi kszy a si  o 8,0%.

Najwi kszy wzrost wyst pi  w powiatach: bia obrzeskim (o 23,9%), zwole skim (o 17,5%)

i soko owskim (o 15,8%). Spadek liczby zarejestrowanych spó ek handlowych odnotowano

w powiatach lipskim (o 2,6%) oraz kozienickim (o 2,4%).

Sektor prywatnyOgó em Sektor publiczny
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W ko cu grudnia 2010 r. liczba zarejestrowanych spó ek cywilnych wynosi a 53469,

tj. o 2,4% wi cej ni  przed rokiem. Wzrost mia  miejsce w 36 powiatach i miastach na prawach

powiatu, najwi kszy w powiecie zwole skim (o 6,5%), p skim (o 5,8%), garwoli skim

i kozienickim (po 5,0%). Spadek odnotowano w powiatach: ciechanowskim (o 1,2%), makowskim

i przasnyskim (po 0,6%) oraz p ockim (o 0,4%). W powiatach soko owskim i uromi skim liczba

spó ek cywilnych nie zmieni a si .

W ko cu grudnia 2010 r. liczba zarejestrowanych spó dzielni wynosi a 3151, tj. o 0,2% mniej

ni  przed rokiem. Spadek wyst pi  w 6 powiatach: sierpeckim, pu tuskim, soko owskim, radomskim,

ockim, pruszkowskim oraz w miastach na prawach powiatu: m.st. Warszawa i Ostro ka. Wzrost

odnotowano w 5 powiatach: osickim, legionowskim, siedleckim, p skim oraz piaseczy skim.

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG FORM PRAWNYCH W 2010 R.

Stan w dniu 31 XII
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W ko cu grudnia 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowane by y 486952 osoby fizyczne

prowadz ce dzia alno  gospodarcz , tj. o 5,3% wi cej ni  w grudniu 2009 r., przy czym

najwi kszy wzrost dotyczy  powiatów: piaseczy skiego (o 10,3%), siedleckiego (o 10,0%) oraz

growskiego (o 9,2%). Spadku liczby osób fizycznych prowadz cych dzia alno  gospodarcz

wzgl dem roku poprzedniego nie odnotowano w adnym z powiatów ani miast na prawach powiatu.

Najwi kszy udzia  osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów wyst pi  w powiatach

uromi skim, radomskim, wyszkowskim i lipskim, najmniejszy za  w powiatach: piaseczy skim,

 warszawskim zachodnim oraz w m.st. Warszawie.

przedsi biorstwa
pa stwowe

(0,01%)

handlowe  (13,1%)

cywilne (7,9%)

w tym

w tym
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU W 2010 R.

Stan w dniu 31 XII
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219132
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Na terenie województwa mazowieckiego przewa y podmioty nale ce do grupy

mikro-przedsi biorstw (o liczbie pracuj cych do 9 osób), które stanowi y 95,2% ogó u

zarejestrowanych jednostek. Udzia  podmiotów ma ych (o liczbie pracuj cych 10-49 osób) wynosi

3,8%, a podmiotów rednich (50-249 osób) i du ych (250 osób i wi cej) wynosi  odpowiednio 0,8%

i 0,2%.

W 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowa o si  66405 nowych podmiotów gospodarki

narodowej, tj. 27,9% wi cej ni  w poprzednim roku. Najwi cej nowych jednostek zarejestrowa o si

 w m.st. Warszawie (29643), w powiatach wo omi skim (2993) i piaseczy skim (2818) oraz Radomiu

(2553). Natomiast najmniej jednostek powsta o w powiatach: lipskim (199), zwole skim (213),

bia obrzeskim (259) i osickim (268). W porównaniu z 2009 r. liczba nowo powsta ych jednostek

najbardziej zwi kszy a si  w powiatach: grodziskim (o 59,5%), nowodworskim (o 58,6%) i otwockim

(o 52,9%). Spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów wyst pi  w powiecie sierpeckim

(o 3,5%) oraz w P ocku (o 0,2%).

W 2010 r. z rejestru REGON wyrejestrowa o si  33516 podmiotów, tj. o 37,6% mniej ni

przed rokiem. Najwi cej jednostek wyrejestrowa o si  w m.st. Warszawie (13346), Radomiu (2186),

oraz w powiecie wo omi skim (1394).

W 2010 r. wska nik, mierzony stosunkiem liczby jednostek wykre lonych z rejestru do liczby

jednostek nowo zarejestrowanych w województwie wynosi  50,5%. Wy szy od redniej by  w 29

powiatach i miastach na prawach powiatu, przy czym najwy szy w Radomiu (85,6%), P ocku (79,4%)

oraz powiatach makowskim (74,5%) i yrardowskim (72,6%). Ni szy od redniej by  w 12 powiatach

i w m.st. Warszawie, z czego najni szy w powiatach: piaseczy skim (35,6%), siedleckim (37,0%) oraz

legionowskim (39,8%).

W 2010 r. w województwie mazowieckim na 1000 ludno ci przypada o 130,0 podmiotów

gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Najwy szy wska nik osi gn  warto

w m.st. Warszawie (200,2). Wy szy od redniej w województwie, oprócz stolicy, by  w 5 powiatach:

pruszkowskim (166,4), piaseczy skim (151,3), warszawskim zachodnim (145,5), legionowskim

(139,4) oraz grodziskim (131,9). Najni szym wska nikiem podmiotów na 1000 ludno ci

charakteryzowa y si  powiaty: ostro cki (51,0), zwole ski (53,6), p ocki (57,7), sierpecki (58,8).
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA 1000 LUDNO CI
ORAZ STOPA BEZROBOCIA W 2010 R.

Stan w dniu 31 XII
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Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej w podregionach województwa mazowieckiego wed ug
liczby pracuj cycha w 2010r.
Stan w dniu 31 XII

Ogó em Sektor publiczny Sektor prywatny
Wyszczególnienie w liczbach

bezwzgl dnych 2009=100 w liczbach
bezwzgl dnych 2009=100 w liczbach

bezwzgl dnych 2009=100

WOJEWÓDZTWO
    O g ó e m … 681012 105,3 12830 100,6 668182 105,4
       0     9 osób…. 648594 105,5 5917 100,5 642677 105,5
     10   49……….. 26180 102,3 4824 101,1 21356 102,6
     50 249……….. 5092 100,8 1689 99,8 3403 101,3
   250 999……….. 886 100,7 300 98,4 586 101,9
 1000 osób i wi cej 260 97,7 100 98,0 160 97,6

Podregion ciechanowsko-p ocki
    R a z e m … . . 45540 104,7 1650 100,6 43890 104,8
       0     9 osób…. 42931 104,9 755 101,6 42176 104,9
     10   49……….. 2160 102,2 710 100,0 1450 103,4
     50 249……….. 393 100,5 171 99,4 222 101,4
   250 999……….. 48 98,0 12 92,3 36 100,0
 1000 osób i wi cej 8 100,0 2 100,0 6 100,0

Podregion ostro cko-siedlecki
    R a z e m … . . 56966 105,7 2114 101,2 54852 105,9
       0     9 osób…. 54386 105,9 992 100,5 53394 106,0
     10   49……….. 2180 102,7 928 102,4 1252 102,9
     50 249……….. 355 101,7 176 100,0 179 103,5
   250 999……….. 37 100,0 15 93,8 22 104,8
 1000 osób i wi cej 8 100,0 3 100,0 5 100,0

Podregion radomski
    R a z e m . . . . 51886 102,8 1423 100,0 50463 102,9
       0     9 osób…. 49432 102,9 573 99,1 48859 102,9
     10   49……….. 2049 102,1 658 100,8 1391 102,8
     50 249……….. 358 101,7 163 99,4 195 103,7
   250 999……….. 41 107,9 24 104,3 17 113,3
 1000 osób i wi cej 6 100,0 5 100,0 1 100,0

Podregion m.st. Warszawa
    R a z e m … . . 344261 104,9 4399 99,8 339862 104,9
       0     9 osób…. 327219 105,0 2257 100,0 324962 105,1
     10   49……….. 13294 101,9 1110 99,5 12184 102,1
     50 249……….. 2909 100,5 749 100,0 2160 100,7
   250 999……….. 621 100,2 195 98,0 426 101,2
 1000 osób i wi cej 218 97,8 88 97,8 130 97,7

Podregion warszawski wschodni
    R a z e m … . . 80894 107,2 1663 102,0 79231 107,3
       0     9 osób…. 77479 107,4 689 102,4 76790 107,5
     10   49……….. 2879 103,3 741 102,6 2138 103,5
     50 249……….. 474 101,5 205 98,6 269 103,9
   250 999……….. 57 100,0 28 100,0 29 100,0
 1000 osób i wi cej 5 100,0 - x 5 100,0

Podregion warszawski zachodni
    R a z e m … . . 101465 106,7 1581 101,0 99884 106,8
       0     9 osób…. 97147 106,9 651 100,3 96496 106,9
     10   49……….. 3618 103,0 677 102,0 2941 103,3
     50 249……….. 603 100,8 225 100,4 378 101,1
   250 999……….. 82 103,8 26 100,0 56 105,7
 1000 osób i wi cej 15 93,8 2 100,0 13 92,9
a Liczba faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzonych przez podmiot zmianach.

Szczegó owe dane w uj ciu tabelarycznym znajd  Pa stwo w publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej
wpisanych do rejestru Regon  w województwie mazowieckim w 2010 r. dost pnej na stronie internetowej naszego Urz du

www.stat.gov.pl/urzedy/warsz

Opracowanie: Mazowiecki O rodek Bada  Regionalnych, tel. 25 632 57 67
                       e-mail: U.Jablonowska@stat.gov.pl

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