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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Stan na koniec 2009 r.
(Dane prezentowane s  w uk adzie PKD 2004)

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) oznaczone odr bnymi adresami, w których jednostki prawne prowa-

dz  dzia alno  przez co najmniej jedn  osob  pracuj .

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

dywidualne gospodarstwa rolne.

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

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

Liczba podmiotów wed ug stanu w dniu 31 XII 2008 r. powi kszona o liczb  podmiotów nowo powsta ych

w 2009 r. i pomniejszona o liczb  podmiotów zlikwidowanych w 2009 r. nie pokrywa si  z liczb  wed ug stanu

w dniu 31 XII 2008 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), wyni-

kaj 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 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowa-

nych by o 646696 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% mniej ni  przed rokiem. Spadek

liczby zarejestrowanych podmiotów odnotowano w 31 powiatach (wynika to m.in. z akcji przekla-
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syfikowania podmiotów z PKD 2004 na PKD 2007 przeprowadzonej w 2009 r.), najwi kszy wy-

st pi  w powiatach: bia obrzeskim (o 25,2%), przysuskim (o 17,1%) oraz szyd owieckim (o 15,6%).

Wzrost liczby podmiotów odnotowano w 11 powiatach najwi kszy w siedleckim (o 5,1%), p ockim

(o 3,1%) oraz grodziskim (o 2,0%).

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG PODREGIONÓW

Stan w dniu 31 XII
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Najwi cej podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych by o w m.st. Warszawie

(328317, tj. 50,8% ogólnej ich liczby w województwie). Znacz  liczb  zarejestrowanych podmio-

tów odnotowano równie  w Radomiu (25053, tj. 3,9% ogó u) oraz w powiatach: pruszkowskim

(23716, tj. 3,7%), wo omi skim (23292, tj. 3,6%) i piaseczy skim (22109, tj. 3,4%).

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG PODREGIONÓW W 2009 R.
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Podobnie, jak w 2008 r., zdecydowana wi kszo  (633939 jednostek), tj. 98,0% ogólnej

liczby podmiotów nale a do sektora prywatnego. W ród tego sektora 73,0% stanowi y osoby

fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  – przede wszystkim w handlu i naprawach (29,6%

podmiotów sektora prywatnego), obs udze nieruchomo ci i firm (20,1%) oraz budownictwie

(10,3%).

Podmioty sektora publicznego (12757) stanowi y 2,0% zarejestrowanych ogó em

w rejestrze. Nale y one g ównie do sekcji: edukacja (44,1%) oraz obs uga nieruchomo ci i firm

(23,6%).

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG RODZAJÓW DZIA ALNO CI W 2009 R.

Stan w dniu 31 XII
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W ko cu grudnia 2009 r. zarejestrowanych by o 462544 osób fizycznych prowadz cych

dzia alno  gospodarcz . W stosunku do grudnia 2008 r. odnotowano spadek o 8550 jednostek,

tj. o 1,8%, w tym najwi kszy w powiatach bia obrzeskim (o 30,9%), przysuskim (o 19,5%) oraz

szyd owieckim (o 18,7%). Wzrost wyst pi  w 10 powiatach, w tym najwi kszy w siedleckim

(o 4,8%) i p ockim (o 3,3%).

Liczba zarejestrowanych spó ek handlowych (82674) w skali roku zwi kszy a si  o 6,5%

(wobec 5,2% przed rokiem). Najwi kszy wzrost wyst pi  w powiatach: bia obrzeskim

(o 31,4%), osickim ( o 16,3%) i siedleckim (o 15,2%). W adnym powiecie nie odnotowano spad-

ku liczby spó ek handlowych.

Sektor prywatnyOgó em Sektor publiczny
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W ko cu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych spó ek cywilnych wynosi a 52234,

tj. o 0,6% mniej ni  przed rokiem. Wzrost mia  miejsce w 13 powiatach, najwi kszy w powiecie

siedleckim (o 6,0%) i sierpeckim (o 3,8%). Spadek odnotowano w 29 powiatach, najg bszy

w powiecie przysuskim (o 18,6%) oraz p skim (17,9%).

W rejestrze REGON zarejestrowanych by o 101 przedsi biorstw pa stwowych. W skali

roku ich liczba zmniejszy a si  o 9, tj. o 8,2%. Spadek wyst pi  w 3 powiatach: w m.st. Warszawa

uby o 9 przedsi biorstw, w powiecie radomskim i w growskim po 1 przedsi biorstwie. W powiecie

pruszkowskim i p skim przyby o po 1 przedsi biorstwie pa stwowym. W 12 powiatach liczba

przedsi biorstw pa stwowych pozosta a na niezmienionym poziomie, a w pozosta ych nie by o

adnego przedsi biorstwa pa stwowego.

W ko cu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych spó dzielni wynosi a 3154, tj. o 0,6%

mniej ni  przed rokiem. Spadek wyst pi  w 15 powiatach, w tym najwi kszy w powiatach: gosty-

ni skim (o 8,1%), ostro ckim (o 5,0%) i p skim (o 4,3%). Wzrost odnotowano jedynie

w 3 powiatach: ostrowskim (o 2,6%), otwockim (o 1,9%) oraz wo omi skim (1,8%).

W pozosta ych powiatach nie zanotowano zmian w liczbie spó dzielni.

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG FORM PRAWNYCH W 2009 r.
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Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej w podregionach województwa mazowieckiego we-
ug liczby pracuj cycha w 2009 r.

Stan w dniu 31 XII

Ogó em Sektor publiczny Sektor prywatny
Wyszczególnienie w liczbach

bezwzgl dnych 2008=100 w liczbach
bezwzgl dnych 2008=100 w liczbach

bezwzgl dnych 2008=100

WOJEWÓDZTWO
    O g ó e m … 646696 99,6 12757 96,0 633939 99,7
       0     9 osób…. 614910 99,4 5886 91,6 609024 99,4
     10   49……….. 25589 104,3 4771 100,4 20818 105,3
     50 249……….. 5051 103,5 1693 100,4 3358 105,2
   250 999……….. 880 103,3 305 97,1 575 106,9
 1000 osób i wi cej 266 101,9 102 94,4 164 107,2

Podregion ciechanowsko-p ocki
    R a z e m 43503 99,2 1640 99,6 41863 99,2
       0     9 osób 40942 98,8 743 98,2 40199 98,8
     10   49 2113 105,6 710 101,1 1403 108,0
     50 249 391 103,4 172 101,2 219 105,3
   250 999 49 94,2 13 92,9 36 94,7
 1000 osób i wi cej 8 88,9 2 66,7 6 100,0

Podregion ostro cko-siedlecki
    R a z e m 53871 96,3 2088 98,2 51783 96,2
       0     9 osób 51354 95,9 987 95,4 50367 95,9
     10   49 2123 105,1 906 101,5 1217 108,0
     50 249 349 101,5 176 97,8 173 105,5
   250 999 37 108,8 16 106,7 21 110,5
 1000 osób i wi cej 8 88,9 3 75,0 5 100,0

Podregion radomski
    R a z e m 50457 95,9 1423 98,1 49034 95,8
       0     9 osób 48055 95,6 578 95,9 47477 95,6
     10   49 2006 102,7 653 99,2 1353 104,5
     50 249 352 102,3 164 101,9 188 102,7
   250 999 38 100,0 23 100,0 15 100,0
 1000 osób i wi cej 6 100,0 5 100,0 1 100,0

Podregion m.st. Warszawa
    R a z e m 328317 101,2 4410 93,8 323907 101,4
       0     9 osób 311532 101,1 2256 88,8 309276 101,2
     10   49 13048 103,9 1116 99,6 11932 104,3
     50 249 2894 104,4 749 101,1 2145 105,7
   250 999 620 104,0 199 96,1 421 108,2
 1000 osób i wi cej 223 102,8 90 94,7 133 109,0

Podregion warszawski wschodni
    R a z e m 75451 98,1 1631 93,5 73820 99,2
       0     9 osób 72134 97,8 673 86,8 71461 98,0
     10   49 2788 104,0 722 98,8 2066 105,9
     50 249 467 101,1 208 99,0 259 102,8
   250 999 57 107,5 28 100,0 29 116,0
 1000 osób i wi cej 5 100,0 - x 5 100,0

Podregion warszawski zachodni
    R a z e m 95097 99,4 1565 96,6 93532 99,4
       0     9 osób 90893 99,1 649 90,5 90244 99,2
     10   49 3511 106,0 664 102,2 2847 106,9
     50 249 598 103,1 224 99,6 374 105,4
   250 999 79 100,0 26 96,3 53 101,9
 1000 osób i wi cej 16 106,7 2 200,0 14 100,0

a Liczba faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzonych przez podmiot zmianach.
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
WED UG POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU W 2009 R.

Stan w dniu 31 XII
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA 1000 LUDNO CI
ORAZ STOPA BEZROBOCIA W 2009 R.

Stan w dniu 31 XII
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Najwi ksza koncentracja podmiotów gospodarki narodowej wyst pi a na terenie

m.st. Warszawy, gdzie na 1 km2 przypada o 635,0 jednostek. Du a koncentracja podmiotów wyst -

pi a w 4 miastach na prawach powiatu i kszta towa a si  od 138,6 do 252,8 jednostek na 1 km2.

Wysokim wska nikiem na 1 km2 dla pozosta ych powiatów charakteryzowa y si : pruszkowski

(96,4), piaseczy ski oraz legionowski, a najmniejszym – powiat ostro cki (1,9 podmiotu).

W 2009 r. zarejestrowano 51916 nowych podmiotów gospodarki narodowej, tj. 3,7% wi -

cej ni  w poprzednim roku. Najwi cej nowych jednostek zarejestrowano w m.st. Warszawie

(22884) i  Radomiu (2414) oraz w powiatach: piaseczy skim (2153), wo omi skim (2040), prusz-

kowskim (1522). Natomiast najmniej jednostek powsta o w powiatach zwole skim (164), lipskim

(172) i bia obrzeskim (231). W porównaniu z 2008 r. liczba nowo powsta ych jednostek zwi kszy a

si  w 26 powiatach w granicach od 25,7% w powiecie przasnyskim do 1,3%

w garwoli skim. Spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów wyst pi  w 15 powiatach

w granicach od 0,8% w powiecie ostrowskim do 13,8% w powiecie m awskim. W Ostro ce liczba

nowo zarejestrowanych podmiotów utrzyma a si  na poziomie sprzed roku.

W 2009 r. wykre lono 53670 podmiotów z rejestru REGON,  tj.  o  86,4% wi cej  ni  rok

wcze niej. Najwi ksz  liczb  jednostek wykre lono w m.st. Warszawie (18661), powiecie wo o-

mi skim (2260), w Radomiu (2027).

W porównaniu z 2008 r. najwi kszy wzrost wyrejestrowanych podmiotów wyst pi

w powiatach: bia obrzeskim (o 548,3%), nowodworskim (o 335,2%) oraz grójeckim (o 302,7%).

Spadek wyrejestrowanych jednostek zaznaczy  si  jedynie w P ocku (o 3,0%).

W 2009 r. najni szym wska nikiem, mierzonym stosunkiem liczby jednostek wykre lonych

z rejestru do liczby jednostek nowo zarejestrowanych charakteryzowa y si  powiaty: siedlecki,

pruszkowski, p ocki, gdzie relacja ta wynios a odpowiednio: 63,3%, 79,6% i 80,3% ( rednio

w  województwie 103,4%). W 30 powiatach poziom tego wska nika by  wy szy od przeci tnego

w województwie. Natomiast najwy sze warto ci wska nik osi gn  w powiatach bia obrzeskim

(401,3%), przysuskim (238,8%), szyd owieckim (237,6%) oraz nowodworskim (236,1%).

Opracowanie: Wydzia  Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 25 632-57-67
e-mail: E.Blaszczak@stat.gov.pl

Szczegó owe dane w uj ciu tabelarycznym znajd  Pa stwo w publikacji

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2009 r.

dost pnej na stronie internetowej naszego Urz du www.stat.gov.pl/urzedy/warsz
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