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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIEM

Stan na koniec 2008 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).

Do rejestru REGON wpisywane s  podmioty gospodarki narodowej, tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce
osobowo ci prawnej, osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz oraz ich jednostki lokalne (zakady, oddziay, filie)

oznaczone odr bnymi adresami, w których jednostki prawne prowadz  dziaalno  przez co najmniej jedn  osob  pracuj .

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

darstwa  rolne.

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

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

Liczba podmiotów wed ug stanu w dniu 31 XII 2007 r. powi kszona o liczb  podmiotów nowo powsta ych w 2008 r. i pomniej-

szona o liczb  podmiotów zlikwidowanych w 2008 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 koniecz-

no ci likwidacji i nadawania nowego numeru identyfikacyjnego REGON oraz przepywów 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 (NTS3), wynikaj cy ze zmiany

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych na poziomie NTS3, 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 skad województwa wchodzi 37 powiatów i 5 miast na
prawach powiatu, do których nale : m. st. Warszawa, Ostro ka, P ock, Radom, Siedlce.

*  *
*

W województwie mazowieckim w ko cu grudnia 2008 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by o 649354

podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,5% wi cej ni  przed rokiem. Wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów

odnotowano w 41 powiatach, najwi kszy w powiatach piaseczy skim (o 7,4%) oraz osickim (o 6,8%). Zmniejszenie

liczby podmiotów wyst pi o w P ocku (o 0,6%).

http://www.stat.gov.pl/warsz
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WED UG PODREGIONÓW

Stan w dniu 31 XII
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Najwi cej podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych by o w m.st. Warszawie (324282,

tj. 49,9% ogólnej ich liczby w województwie). Znacz  liczb  zarejestrowanych podmiotów odnotowano

równie  w Radomiu (24794, tj. 3,8%), w powiatach pruszkowskim (23275, tj. 3,6%) i wo omi skim (23324,

tj. 3,6%) oraz piaseczy skim (21620, tj. 3,3%).

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
WED UG PODREGIONÓW W 2008 R.

Stan w dniu 31 XII
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Podobnie jak w 2007 r. zdecydowan  wi kszo  (636064 jednostek), tj. 98,0% ogólnej liczby podmio-

tów skupia sektor prywatny. W ród podmiotów tego sektora 74,1% stanowi y osoby fizyczne prowadz ce

dzia alno  gospodarcz  – przede wszystkim w: handlu i naprawach, obs udze nieruchomo ci i firm, budow-

nictwie i przetwórstwie przemys owym.

Podmioty sektora publicznego (13290) stanowi y 2,0% zarejestrowanych ogó em w rejestrze. Nale-

y one g ównie do sekcji: edukacja (43,0%) oraz obs uga nieruchomo ci i firm (25,5%).

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WED UG RODZAJÓW DZIA ALNO CI W 2008 R.
Stan w dniu 31 XII
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W rejestrze REGON w ko cu grudnia 2008 r. zarejestrowanych by o 471094 osób fizycznych pro-
wadz cych dzia alno  gospodarcz . W stosunku do grudnia 2007 r. odnotowano wzrost o 17406 jedno-

stek, tj. o 3,8%, w tym najwi kszy w powiatach osickim (o 8,5%) i piaseczy skim (o 7,3%). Spadek wyst pi

w P ocku (o 1,0%).

Liczba zarejestrowanych spó ek handlowych (77655) w skali roku zwi kszy a si  o 5,2% (wobec 8,0%

przed rokiem), najbardziej w powiecie piaseczy skim (o 15,1%) i kozienickim (o 12,3%). W 2 powiatach odnotowano

spadek – w przysuskim (o 3,6%) i sierpeckim (o 1,3%). W powiecie soko owskim liczba spó ek pozosta a na nie-

zmienionym poziomie.

W ko cu grudnia 2008 r. liczba zarejestrowanych spó ek cywilnych wynios a 52543, tj. o 0,4% mniej

ni  przed rokiem. Wzrost mia  miejsce w 11 powiatach, najwi kszy w powiecie bia obrzeskim (o 18,6%).

Spadek odnotowano w 28 powiatach, najg bszy w powiecie pu tuskim (o 12,2%). Nie uleg a natomiast

zmianie liczba spó ek cywilnych w powiatach: ciechanowskim, gostyni skim i legionowskim.
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W rejestrze REGON zarejestrowanych by o 110 przedsi biorstw pa stwowych i w skali roku ich

liczba zmniejszy a si  o 35, tj. o 24,1%. Spadek wyst pi  w 8 powiatach, najg bszy w powiatach ciechanow-

skim (o 75,0%), gostyni skim (o 66,7%) i pruszkowskim (o 60,0%). W 8 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 2008 r. liczba zarejestrowanych spó dzielni wynios a 3174, tj. o 2,6% mniej ni

przed rokiem. Spadek wyst pi  w 28 powiatach, w tym najwi kszy w powiatach przysuskim (o 11,8%), osic-

kim (o 11,1%) i przasnyskim (o 10,8%). Wzrost odnotowano jedynie w 3 powiatach, przy czym najwi kszy

wyst pi  w powiecie sierpeckim (o 4,2%) i pu tuskim (o 3,7%). W pozosta ych powiatach nie zanotowano

zmian w liczbie spó dzielni.

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WED UG FORM PRAWNYCH W 2007 R.
Stan w dniu 31 XII
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Na terenie województwa mazowieckiego przewa y podmioty bardzo ma e (mikro-przedsi -
biorstwa) o liczbie pracuj cych do 9 osób i stanowi y 95,3% ogó u zarejestrowanych jednostek. Udzia  pod-

miotów ma ych, o liczbie pracuj cych od 10–49 osób wyniós  3,8%, a podmiotów rednich (50–249 osób)

i du ych (250 osób i wi cej) wyniós  odpowiednio 0,7% i 0,2%.
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Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej w podregionach województwa mazowieckiego wed ug liczby
pracuj cycha w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Ogó em Sektor publiczny Sektor prywatny
Wyszczególnienie w liczbach

bezwzgl dnych 2007=100 w liczbach
bezwzgl dnych 2007=100 w liczbach

bezwzgl dnych 2007=100

WOJEWÓDZTWO
O g ó  e m................ 649354 103,5 13290 93,7 636064 103,7
0–9 osób .................. 618833 103,5 6427 85,1 612406 103,7
10–49....................... 24529 104,3 4754 104,5 19775 104,2
50–249..................... 4879 103,8 1687 102,3 3192 104,6
250–999 ................... 852 102,9 314 97,5 538 106,3
1000 osób i wi cej ..... 261 100,8 108 92,3 153 107,7

Podregion ciechanowsko-p ocki
Razem ...................... 43867 102,0 1646 100,8 42221 102,1
0–9 osób .................. 41427 101,9 757 95,2 40670 102,0
10–49....................... 2001 103,0 702 104,5 1299 102,3
50–249..................... 378 109,6 170 116,4 208 104,5
250–999 ................... 52 92,9 14 77,8 38 100,0
1000 osób i wi cej ..... 9 180,0 3 150,0 6 200,0

Podregion ostro cko-siedlecki
Razem ...................... 55950 102,8 2127 95,1 53823 103,1
0–9 osób .................. 53543 102,5 1035 83,7 52508 103,0
10–49....................... 2020 108,8 893 109,3 1127 108,4
50–249..................... 344 109,9 180 111,1 164 108,6
250–999 ................... 34 100,0 15 93,8 19 105,6
1000 osób i wi cej ..... 9 100,0 4 80,0 5 125,0

Podregion radomski
Razem ...................... 52626 102,1 1450 87,7 51176 102,5
0–9 osób .................. 50285 101,9 603 70,1 49682 102,5
10–49....................... 1953 105,2 658 106,3 1295 104,6
50–249..................... 344 102,4 161 107,3 183 98,4
250–999 ................... 38 115,2 23 127,8 15 100,0
1000 osób i wi cej ..... 6 66,7 5 71,4 1 50,0

Podregion m. st. Warszawa
Razem ...................... 324282 103,5 4703 92,3 319579 103,7
0–9 osób .................. 308138 103,5 2540 87,3 305598 103,6
10–49....................... 12560 103,6 1120 99,3 11440 104,1
50–249..................... 2771 102,9 741 98,3 2030 104,7
250–999 ................... 596 104,6 207 101,0 389 106,6
1000 osób i wi cej ..... 217 99,5 95 95,0 122 103,4

Podregion warszawski wschodni
Razem ...................... 76926 104,7 1744 92,1 75182 105,0
0–9 osób .................. 73724 104,8 775 82,3 72949 105,1
10–49....................... 2682 103,4 731 102,7 1951 103,7
50–249..................... 462 101,3 210 101,0 252 101,6
250–999 ................... 53 98,1 28 90,3 25 108,7
1000 osób i wi cej ..... 5 100,0 – x 5 125,0

Podregion warszawski zachodni
Razem ...................... 95703 104,7 1620 96,5 94083 104,8
0–9 osób .................. 91716 104,7 717 88,4 90999 104,8
10–49....................... 3313 105,2 650 108,0 2663 104,5
50–249..................... 580 103,9 225 98,3 355 107,9
250–999 ................... 79 97,5 27 79,4 52 110,6
1000 osób i wi cej ..... 15 115,4 1 50,0 14 127,3

a Liczby faktycznej lub przewidywanej w momencie rejestracji lub po wprowadzonych przez podmiot zmianach.
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
WED UG POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU W 2008 R.

Stan w dniu 31 XII
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA 1000 LUDNO CI
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WED UG POWIATÓW W 2008 R.

Podregion
ciechanowsko-p ocki

Podmioty – stan w dniu 31 XII
Ludno  – stan w dniu 30 IX

Podmioty na 1000 ludno ci:

52,4 – 79,9 (21)

80,0 – 109,9 (11)

110,0 – 139,9 (7)

140,0 – 169,9 (2)

170,0 – 189,6 (1)

W nawiasach podano liczb  powiatów.
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Najwi ksza koncentracja podmiotów gospodarki narodowej wyst puje na terenie m. st. Warszawy,

gdzie na 1 km2 przypada o 626,9 jednostek. Du a koncentracja podmiotów wyst pi a równie  w 4 miastach

na prawach powiatu i kszta towa a si  od 137,0 do 251,5 jednostek na 1 km2. Wysokim wska nikiem na

1 km2 charakteryzowa y si  równie  powiaty: pruszkowski (94,5); legionowski i piaseczy ski (po 34,8),

a najmniejszym – powiat ostro cki (2,2 podmiotu).

W 2008 r. zarejestrowano 50070 nowych podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,9% wi cej ni  w po-

przednim roku. Najwi cej nowych jednostek zarejestrowano w m.st. Warszawie (22194) i w Radomiu (2214) oraz

w powiatach: wo omi skim (1995), piaseczy skim (1944), pruszkowskim (1566). Natomiast najmniej jednostek po-

wsta o w powiecie zwole skim (183),  lipskim (184) i osickim (212). W porównaniu z 2007 r. liczba nowopowsta ych

jednostek zwi kszy a si  w 39 powiatach w granicach od 33,9% w powiecie m awskim do 0,1% w m.st. Warszawie.

Spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów wyst pi  w 3 powiatach w granicach od 0,2% w powiecie ciecha-

nowskim do 3,6% w powiecie grójeckim.

W 2008 r. wykre lono 28794 podmiotów z rejestru REGON, tj. o 6,0% mniej ni  rok wcze niej.

Najwi ksz  liczb  jednostek wykre lono w m.st. Warszawie (11077), w Radomiu (1890), w P ocku (1176)

oraz w powiecie wo omi skim (1052).

W porównaniu z 2007 r. najwi kszy wzrost wyrejestrowanych podmiotów wyst pi  w powiecie lipskim

(o 121,1%) oraz w ostro ckim (o 80,1%). Spadek wyrejestrowanych jednostek zaznaczy  si  w 17 powiatach, naj-

silniejszy odnotowano w powiatach nowodworskim (o 33,7%), osickim (o 27,4%) i yrardowskim (o 24,1%).

W 2008 r. najni szym wska nikiem, mierzonym stosunkiem liczby jednostek wykre lonych z rejestru

do liczby jednostek nowo zarejestrowanych charakteryzowa y si  powiaty osicki, piaseczy ski, otwocki

i pruszkowski, gdzie relacja ta wynios a odpowiednio 40,1%, 40,2%, 43,7% i 43,9% ( rednio w województwie

57,5%). W 12 powiatach poziom tego wska nika by  ni szy od przeci tnego w województwie. Natomiast

najwy sze warto ci wska nik osi gn  w P ocku (99,7%) oraz w powiecie przasnyskim (85,7%) i w Radomiu

(85,4%).
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Opracowanie: Wydzia  Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 022 464-23-10
e-mail: b.czerwinska@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  2008 r.

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