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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON  

W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 
Stan na koniec 2014 r. 

 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła 
 

 

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez 

Prezesa GUS w  oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 591, 

z późn. zm.) i rozporządzenia 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 zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków 

 i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji 

publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej (zwane jednostkami prawnymi), czyli osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz ich jednostki lokalne 

(zakłady, oddziały, filie). 

Dane prezentowane w informacji nie obejmują jednostek lokalnych oraz osób fizycznych prowadzących wyłącznie 

indywidualne gospodarstwa rolne. 

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Do poszczególnych sekcji PKD zaliczono 

podmioty według rodzaju przeważającej działalności deklarowanej w momencie dokonywania rejestracji w rejestrze REGON bądź po 

wprowadzeniu zmiany zgłoszonej przez podmiot. 

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

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 

listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.). 

Podregiony (poziom 3) grupują jednostki szczebla powiatowego. W skład województwa wchodzi 37 powiatów oraz 5 miast na 

prawach powiatu, do których należą: m.st. Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce. 

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników – z tytułu zaokrągleń – 

mogą się różnić od podanych wielkości ogółem. 

 

 

          *           * 

              * 

 

W województwie mazowieckim w końcu grudnia 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane 

były 742172 podmioty gospodarki narodowej, tj. 18,0% ogółu podmiotów zarejestrowanych  

w kraju. W stosunku do roku ubiegłego liczba podmiotów w województwie mazowieckim wzrosła  

o 2,4%. Największy wzrost wystąpił w powiatach ostrołęckim (o 5,0%), piaseczyńskim (o 3,5%) 

oraz w m.st. Warszawie (o 3,3%). Największy spadek odnotowano natomiast w powiecie sokołowskim  

(o 0,9%), Płocku (o 0,6%) oraz powiecie sochaczewskim (o 0,4%). 
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Spośród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w województwie mazowieckim 

ponad połowa miała swoją siedzibę na terenie podregionu m.st. Warszawa (383617), a 26,9% 

jednostek zlokalizowanych było w podregionach z nim graniczących (warszawskim zachodnim – 

111444 oraz warszawskim wschodnim – 87944). Najmniej podmiotów było w podregionie 

ciechanowsko-płockim (47390) i stanowiły one 6,4% ogółu zbioru wojewódzkiego. 

 
STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ  

WEDŁUG PODREGIONÓW W 2014 R. 
 Stan w dniu 31 XII 

 
 

 
 

 

 

Wśród powiatów i miast na prawach powiatu (oprócz m.st. Warszawy) najwięcej podmiotów 

zarejestrowanych było w powiatach: piaseczyńskim (29307) – 3,9%, wołomińskim (28201) – 3,8%, 

pruszkowskim (26627) – 3,6%, a także w Radomiu (24687) – 3,3%. Natomiast najmniejsza liczba 

zarejestrowanych podmiotów występowała w powiatach zwoleńskim (2049) i łosickim (2282) –  

po 0,3%. 

W województwie mazowieckim w końcu grudnia 2014 r. najliczniejszą grupę podmiotów 

stanowiły jednostki zajmujące się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych – 192347 (25,9%), 

działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 97766 (13,2%), budownictwem – 71751 (9,7%) 

oraz przemysłem – 64281 (8,7%). 

W porównaniu z rokiem 2013 liczba podmiotów wzrosła m.in. w sekcjach: informacja  

i komunikacja (o 7,1%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,8%), pozostała 

działalność usługowa (o 5,6%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 5,5%). Spadek 

odnotowano w dwóch sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 22,9%) oraz transport  

i gospodarka magazynowa (o 0,05%). 
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W stosunku do grudnia 2013 r. najbardziej wzrósł udział podmiotów w sekcjach: działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,4 p. proc.), informacja i komunikacja oraz pozostała 

działalność usługowa (po 0,2 p. proc.). Udział zmalał m.in. w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo (o 0,4 p. proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,3 p. proc.),  

a także budownictwo (o 0,2 p. proc.). 

 

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ  
WEDŁUG SEKCJI PKD W 2014 R. 

Stan w dniu 31 XI 
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Podobnie jak w 2013 r. zdecydowana większość, czyli 728806, tj. 98,2% ogólnej liczby 

podmiotów zaliczona była do sektora prywatnego. Wśród podmiotów tego sektora 68,1% stanowiły 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w handlu; naprawach 

pojazdów samochodowych, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz budownictwie. 

Podmioty sektora publicznego w liczbie 12832 stanowiły 1,7% zarejestrowanych ogółem  

w rejestrze REGON. Należały one głównie do sekcji edukacja oraz obsługa rynku nieruchomości. 

Na koniec grudnia 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 67 przedsiębiorstw 

państwowych. W skali roku ich liczba zmniejszyła się o 2, tj. o 2,9%. Powyższy spadek odnotowano 

w m.st. Warszawie oraz powiecie grodziskim, natomiast na terenie pozostałych jednostek 

terytorialnych liczba przedsiębiorstw państwowych pozostała na niezmienionym poziomie. 

  Sektor prywatny  Ogółem    Sektor publiczny 
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Liczba zarejestrowanych spółek handlowych (127823) w skali roku zwiększyła się o 9,3%,  

z czego największy wzrost zanotowano w powiatach: białobrzeskim (o 15,1%), grodziskim (o 13,6%), 

płockim (o 12,1%) i wołomińskim (o 12,0%). Spadek wystąpił jedynie w powiecie żuromińskim  

(o 1,2%). 

W końcu grudnia 2014 r. liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wynosiła 56380,  

tj. o 0,8% więcej niż przed rokiem. Największy ich wzrost odnotowano w powiatach żuromińskim 

(o 8,1%), płońskim (o 3,5%) i pułtuskim (o 3,3%). Największy spadek nastąpił w Radomiu (o 1,8%) 

oraz powiatach ostrołęckim (o 1,6%) i białobrzeskim (o 1,3%). 

W województwie mazowieckim zarejestrowanych było 3121 spółdzielni, tj. o 0,2% więcej niż 

w grudniu 2013 r. Wzrost dotyczył 8 powiatów oraz czterech miast na prawach powiatu – Radomia, 

Siedlec, Ostrołęki i Warszawy. Spadek wystąpił w dziewięciu powiatach.  

 

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ  
WEDŁUG FORM PRAWNYCH W 2014 R. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

W końcu grudnia 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 496480 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, tj. o 0,6% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost miał 

miejsce w powiatach: ostrołęckim (o 5,7%), zwoleńskim (o 3,0%) i sierpeckim (o 2,6%). Spadek 

dotyczył 8 powiatów oraz Płocka, Radomia, Siedlec i Ostrołęki, z czego największy odnotowano  

w powiecie sokołowskim (o 2,2%).  

Największy udział osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów wystąpił w powiatach: 

ostrołęckim, radomskim, żuromińskim i zwoleńskim, najmniejszy zaś w m.st. Warszawie 

oraz  powiecie piaseczyńskim. 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  
WEDŁUG POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU W 2014 R. 

Stan w dniu 31 XII 
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Na terenie województwa mazowieckiego przeważały podmioty należące do grupy  

mikroprzedsiębiorstw (które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób), 

stanowiły one  95,8% ogółu zarejestrowanych jednostek. Udział podmiotów małych (o przewidywanej 

liczbie pracujących 10–49 osób) wynosił 3,4%, a podmiotów średnich (przewidywana liczba 

pracujących 50–249 osób) i dużych (przewidywana liczba pracujących 250 osób i więcej) wynosił 

odpowiednio 0,7% i 0,1%.  

W 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowało się 64131 nowych podmiotów gospodarki 

narodowej, tj. o 2,0% mniej niż w poprzednim roku. Najwięcej nowych jednostek powstało 

 w m.st. Warszawie (31959), powiatach piaseczyńskim (2691) i wołomińskim (2534) oraz  Radomiu 

(2246). Natomiast najmniej jednostek powstało w powiatach: lipskim (184), łosickim (213), 

zwoleńskim (216) i białobrzeskim (240). 

W ciągu roku z rejestru REGON wyrejestrowanych zostało 48128 podmiotów,  

tj. o 17,5% więcej niż na przestrzeni 2013 r. Najwięcej jednostek wyrejestrowanych zostało  

w m.st. Warszawie (20765), powiecie wołomińskim (2173), Radomiu (2168) oraz powiecie 

piaseczyńskim (1952). 

W 2014 r. wskaźnik, mierzony stosunkiem liczby jednostek wykreślonych z rejestru do liczby 

jednostek nowo zarejestrowanych w województwie, wynosił 75,0%. Wyższy od średniej był w 34 

powiatach i miastach na prawach powiatu, przy czym najwyższą wartość osiągnął w Płocku (100%) 

oraz powiatach żyrardowskim (98,8%), sochaczewskim (98,5%) i przasnyskim (97,9%). Najniższy 

stosunek liczby jednostek wykreślonych z rejestru do liczby jednostek nowo zarejestrowanych był  

w m.st. Warszawie (65,0%) oraz powiatach ostrołęckim (65,1%) i zwoleńskim (66,7%). 

W 2014 r. w województwie mazowieckim na 1000 ludności przypadało 139,2 podmiotów 

gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął 

w m.st. Warszawie (221,4). Wskaźnik wyższy od średniej w województwie, oprócz stolicy, 

odnotowano w 4 powiatach: piaseczyńskim (168,8), pruszkowskim (167,3), warszawskim zachodnim 

(157,9) oraz legionowskim (140,9). Najniższym wskaźnikiem podmiotów na 1000 ludności 

charakteryzowały się powiaty: zwoleński (55,6), ostrołęcki (59,0), sierpecki (62,7) i płocki (63,1). 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA 1000 LUDNOŚCI 
ORAZ STOPA BEZROBOCIA W 2014 R. 

Stan w dniu 31 XII 
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Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej w podregionach województwa mazowieckiego według  
przewidywanej liczby pracującycha w 2014 r. 
Stan w dniu 31 XII 
 

Wyszczególnienie 
Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

w liczbach 
bezwzględnych 

2013=100 
w liczbach 

bezwzględnych 
2013=100 

w liczbach 
bezwzględnych 

2013=100 

WOJEWÓDZTWO 
O g ó ł e m  ............  742172b 102,4 12832 99,2 728806 102,4 
      0−    9 osób .....   710823 102,4 7044 99,5 703245 102,4 
    10−  49  .............  25203 102,0 3689 97,9 21514 102,7 
    50−249  .............  5069 100,6 1731 100,3 3338 100,7 
  250−999  .............  820 99,2 274 100,0 546 98,7 
1000 osób i więcej 257 100,8 94 100,0 163 101,2 

Podregion ciechanowsko-płocki 

R a z e m  ..............  47390 101,1 1702 99,4 45681 101,2 
      0−    9 osób .....   44980 101,1 907 99,3 44066 101,2 
    10−  49  .............  1961 100,7 589 99,0 1372 101,5 
    50−249  .............  400 101,8 193 100,5 207 103,0 
  250−999  .............  41 100,0 11 100,0 30 100,0 
1000 osób i więcej 8 114,3 2 100,0 6 120,0 

Podregion ostrołęcko-siedlecki 
R a z e m  ..............  59603 101,4 2071 98,9 57526 101,5 
      0−    9 osób .....   57327 101,4 1178 98,0 56143 101,5 
    10−  49  .............  1883 101,3 681 99,7 1202 102,3 
    50−249  .............  349 99,7 194 101,0 155 98,1 
  250−999  .............  37 100,0 16 100,0 21 100,0 
1000 osób i więcej 7 100,0 2 100,0 5 100,0 

Podregion radomski 
R a z e m  ..............  52174 100,7 1424 99,2 50742 100,8 
      0−    9 osób .....   49932 100,7 713 99,6 49211 100,7 
    10−  49  .............  1851 101,3 502 98,6 1349 102,4 
    50−249  .............  353 98,9 184 100,0 169 97,7 
  250−999  .............  31 93,9 19 90,5 12 100,0 
1000 osób i więcej 7 116,7 6 120,0 1 100,0 

Podregion m.st. Warszawa 
R a z e m  ..............  383617 103,3 4343 98,4 378812 103,2 
      0−    9 osób .....   366630 103,3 2539 99,6 363629 103,2 
    10−  49  .............  13253 102,1 804 92,8 12449 102,8 
    50−249  .............  2917 100,8 732 100,3 2185 100,9 
  250−999  .............  597 99,3 185 100,5 412 98,8 
1000 osób i więcej 220 100,9 83 100,0 137 101,5 

Podregion warszawski wschodni 
R a z e m  ..............  87944 101,3 1687 100,7 86237 101,3 
      0−    9 osób .....   84674 101,3 885 100,6 83769 101,3 
    10−  49  .............  2764 103,6 587 100,9 2177 104,3 
    50−249  .............  452 100,7 192 100,5 260 100,8 
  250−999  .............  50 98,0 23 100,0 27 96,4 
1000 osób i więcej 4 80,0 − x 4 80,0 

Podregion warszawski zachodni 
R a z e m  ..............  111444 101,9 1605 99,7 109808 101,9 
      0−    9 osób .....   107280 102,0 822 100,4 106427 101,9 
    10−  49  .............  3491 101,7 526 98,5 2965 102,3 
    50−249  .............  598 100,5 236 100,0 362 100,8 
  250−999  .............  64 100,0 20 105,3 44 97,8 
1000 osób i więcej 11 91,7 1 50,0 10 100,0 

 
 

a Przewidywana liczba w momencie rejestracji a nie faktyczna, ponieważ brak jest ustawowego obowiązku aktualizacji informacji 
podanej przy pierwszym zgłoszeniu o wpis do rejestru REGON przez podmiot. b W podziale na sektor publiczny i prywatny bez 
podmiotów, dla których pełna informacja o podmiocie nie występuje w rejestrze REGON. 
 

                                                 
 

Szczegółowe dane w ujęciu tabelarycznym znajdą Państwo w publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej  
w  rejestrze Regon w województwie mazowieckim, 2014 r., która ukaże się na stronie internetowej naszego Urzędu w  marcu br. 

www.warszawa.stat.gov.pl

Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel. 25 633 90 60 
            e-mail: A.Cieciel@stat.gov.pl 


