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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 
W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  

STAN NA KONIEC 2013 R. 

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 (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm). 

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają: 

― osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 

― jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, wspólnoty 

mieszkaniowe), 

― osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także prowadzące indywidualne 

gospodarstwa rolne, 

― jednostki lokalne (zakłady, oddziały, filie) wyżej wymienionych podmiotów. 

Prezentowane dane nie obejmują jednostek lokalnych oraz indywidualnych gospodarstw rolnych,  

a ich aktualność jest ściśle uzależniona od zgłaszanych do rejestru zmian dokonanych przez same 

podmioty. 

 

W województwie opolskim według stanu na koniec grudnia 2013 r. w rejestrze REGON 

zarejestrowanych było 100,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 1,3 tys. (o 1,3%) więcej 

niż przed rokiem.  

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności najwięcej podmiotów (25,1%) koncentrowało 

działalność gospodarczą w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, a następnie w budow-

nictwie (13,4%), przetwórstwie przemysłowym (8,8%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (8,2%). 

Sekcje te skupiały ponad połowę, tj. 55,5% ogólnej liczby podmiotów. W większości sekcji 

zaobserwowano wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Największy wzrost odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną i gorącą wodę (o 22,9%), a następnie w administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,8%) 

oraz w informacji i komunikacji (o 4,2%). Spadek liczby podmiotów wystąpił w 6 sekcjach, m.in.  

w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 3,4%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 3,0%). 

Zdecydowaną większość, tj. 95,8% ogólnej liczby podmiotów stanowiły jednostki sektora 

prywatnego, a w porównaniu z 2012 r. ich liczba wzrosła o 1,4%. Wśród podmiotów działających  

w tym sektorze – 75,6% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podmioty 

sektora prywatnego skupiały swoją działalność przede wszystkim w sekcjach: handel; naprawa 

pojazdów samochodowych – 26,2% (spadek udziału o 0,4 p. proc. w odniesieniu do ub. roku), 

budownictwo – 14,0% (podobnie jak przed rokiem) oraz przetwórstwo przemysłowe – 9,2% (wzrost  

o 0,2 p. proc.). 
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TABL. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH FORM 
 PRAWNYCH I SEKCJI W 2013 R. 
 Stan w dniu 31 XII  

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

spółki handlowe 

spółki 
cywilne 

spół-
dzielnie 

stowarzy-
szenia  

i 
organiza-
cje społe-

czne 

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 
działal-
ność 

gospo-
darczą 

razem 

w tym 
z udzia-

łem 
kapitału 
zagra-

nicznego 

O G Ó Ł E M   ..................................  100038 6318 1461 6517 477 2885 72458 

w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  .....................................  3668 245 40 79 152 73 2979 

Przemysł   ........................................  9280 1397 410 819 47 – 6981 

w tym przetwórstwo przemysłowe   8783 1191 368 797 44 – 6742 

Budownictwo   ..................................  13417 820 202 687 26 – 11878 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych ∆  .........................  25131 1851 394 2642 84 – 20544 

Transport i gospodarka magazy-
nowa   ............................................  4960 255 57 234 1 – 4461 

Zakwaterowanie i gastronomia∆   .....  2950 153 33 429 7 – 2331 

Informacja i komunikacja  .................  1882 205 27 144 – 2 1528 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa  .......................................  3287 136 7 95 25 5 3024 

Obsługa rynku nieruchomości ∆   ......  8157 220 51 122 113 – 690 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna   ..................................  7968 466 88 554 9 1 6890 

Administrowanie i działalność 
wspierająca∆   ................................  2485 312 123 129 5 – 2026 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne   ..............  887 2 – – 1 555 1 

Edukacja   ........................................  3448 39 5 85 2 32 1420 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  .....................................  4387 132 7 260 3 2 3785 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją   .......................  1918 43 9 108 – 741 895 

Pozostała działalność usługowa   .......  6211 42 8 130 2 1474 3025 

 

Udział sektora publicznego w ogólnej liczbie podmiotów wyniósł 4,2%. Najwięcej podmiotów  

– 44,2% prowadziło działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości (wzrost udziału o 0,3 p. proc. 

w porównaniu z 2012 r.), następnie w edukacji – 34,5% (spadek o 0,5 p. proc.) oraz w administracji 

publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 7,8% (podobnie jak  

w roku poprzednim). 

Ze względu na formę prawną w zbiorowości podmiotów gospodarki narodowej przeważały 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W końcu 2013 r. ich liczba wyniosła 72,5 tys.  

i zwiększyła się o 0,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednostki te stanowiły 72,4% ogółu 

podmiotów, a ich udział zmniejszył się o 0,4 p. proc w odniesieniu do ub. roku. Najwięcej osób 

fizycznych prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 28,4% 

(spadek o 0,6% w porównaniu z ub. rokiem), następnie w budownictwie – 16,4% (wzrost o 0,8%) 

oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 9,5% (wzrost o 2,2%). 
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STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI 
Stan w dniu 31 XII 
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W województwie opolskim w końcu 2013 r. zarejestrowanych było 12,9 tys. spółek, a ich udział 

w ogólnej liczbie podmiotów wyniósł 12,9% i wzrósł o 0,3 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W zarejestrowanych 6,3 tys. spółkach handlowych, które stanowiły 6,3% ogółu podmiotów 

odnotowano wzrost o 7,8% w porównaniu z ub. rokiem. Ze względu na rodzaj prowadzonej 

działalności najwięcej spółek handlowych koncentrowało działalność w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych – 29,3% (wzrost o 7,4% w porównaniu z 2012 r.), następnie w przetwórstwie 

przemysłowym – 18,9% (wzrost o 3,2%) oraz w budownictwie – 13,0% (wzrost o 6,1%).  

Analiza struktury spółek handlowych wykazała, że zdecydowaną większość, tj. 85,7% stanowiły 

spółki kapitałowe, a 14,3% spółki osobowe (wzrost odpowiednio o: 7,7% i 8,3% w porównaniu  

z 2012 r.). Wśród spółek handlowych największą grupę stanowiły spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością, których udział wyniósł 83,5%, a liczba wzrosła o 7,8% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Kolejną pozycję zajmowały spółki jawne – 10,8%, natomiast 5,7% ogółu spółek handlo-

wych stanowiły pozostałe spółki. 

Ze względu na rodzaj kapitału zaangażowanego w spółkach handlowych – 85,3% spółek 

posiadało kapitał prywatny krajowy (przed rokiem 84,4%). Liczba spółek z udziałem kapitału 

prywatnego krajowego wzrosła o 9,0% w porównaniu z 2012 r. i większość z nich, tj. 82,2% stanowiły 

spółki z kapitałem jednorodnym. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 23,1% 

ogółu spółek handlowych. Liczba ich wzrosła o 2,3%, a udział zmniejszył się o 1,3 p. proc. w odniesie-

niu do poprzedniego roku. Najwięcej spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego – 27,0% 

prowadziło działalność w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (wzrost udziału o 0,1 p. proc  

w stosunku do ub. roku), w przetwórstwie przemysłowym – 25,2% (spadek o 0,2 p. proc.) oraz  

w budownictwie – 13,8% (spadek o 0,1 p. proc.). 
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9,1 13,4 25,5 5,0 8,2 38,8

9,3 13,4 25,1 5,0 8,2 39,0
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SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORMY PRAWNEJ W 2013 R. 
Stan w dniu 31 XII 
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W województwie opolskim zarejestrowanych było 6,5 tys. spółek cywilnych (6,5% ogólnej 

liczby podmiotów). Liczba tych spółek wzrosła o 0,3% w porównaniu z 2012 r. Działalność spółek 

cywilnych skupiała się przede wszystkim w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych 

 – 40,5% (spadek o 0,3% w porównaniu z ub. rokiem), przetwórstwo przemysłowe – 12,2% (wzrost  

o 1,9%) oraz budownictwo – 10,5% (wzrost o 0,4%). 

Rejestr REGON obejmował ponadto 2,9 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych (wzrost 

o 2,8% w porównaniu z 2012 r.), 0,5 tys. spółdzielni (spadek o 0,6%), 0,2 tys. fundacji (wzrost o 9,8%) 

oraz 2 przedsiębiorstwa państwowe (bez zmian w porównaniu z ub. rokiem). 

 

TABL. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH FORM 
 PRAWNYCH, PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2013 R. 
 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

spółki handlowe 

spółki 
cywilne 

spół-
dzielnie 

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 
działal-
ność 

gospo-
darczą 

razem 

kapitałowe 

osobo-
we akcyjne z o.o. 

WOJEWÓDZTWO   ................  100038 6318 136 5277 905 6517 477 72458 

Podregion nyski   ..................  39136 1664 27 1379 258 2184 246 28724 

powiaty:         

Brzeski   ...................................  10106 450 6 380 64 577 47 7402 

Kluczborski   ............................  6314 254 9 203 42 333 47 4632 

Namysłowski   .........................  4256 203 1 167 35 232 29 3238 

Nyski   .....................................  13990 583 8 482 93 798 90 10348 

Prudnicki   ...............................  4470 174 3 147 24 244 33 3104 

Podregion opolski   ...............  60902 4654 109 3898 647 4333 231 43734 

powiaty:         

Głubczycki   .............................  4012 127 4 103 20 184 29 2759 

Kędzierzyńsko-kozielski   ........  9025 598 33 494 71 803 29 6233 

Krapkowicki   ...........................  4911 347 3 290 54 310 20 3636 

Oleski   ....................................  5428 208 5 161 42 296 35 4302 

Opolski   ..................................  11844 616 8 514 94 525 41 9551 

Strzelecki   ...............................  5256 282 5 239 38 401 33 3885 

Miasto na prawach powiatu – 
– Opole   ...............................  20426 2476 51 2097 328 1814 44 13368 

905 5413 75,2% jawne 

komandytowe  15,6% 

97,5% 

2,5% 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

akcyjne 
komandytowo-akcyjne 3,9% 

partnerskie        5,3% 
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W przekroju terytorialnym najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było  

w m. Opolu – 20,4% ogólnej liczby jednostek, a następnie w powiatach: nyskim (14,0%), opolskim 

(11,8%) i brzeskim (10,1%). Najmniej podmiotów liczyły powiaty: głubczycki (4,0%), namysłowski 

(4,3%) oraz prudnicki (4,5%). We wszystkich powiatach (z wyjątkiem głubczyckiego) odnotowano 

wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów w porównaniu z ub. rokiem. Największy wzrost wystąpił  

w powiecie opolskim (o 2,7%), namysłowskim (o 1,8%) oraz nyskim i prudnickim (po 1,5%). 

Według kryterium liczby pracujących w rejestrze REGON przeważającą grupę, tj. 95,8% ogółu 

podmiotów stanowiły jednostki małe o liczbie pracujących do 9 osób. Udział średnich podmiotów  

o liczbie pracujących od 10 do 49 osób wyniósł 3,4%, natomiast jednostek dużych w przedziale 

pracujących 50 i więcej osób – 0,8%. W porównaniu z 2012 r. struktura podmiotów w poszczególnych 

klasach wielkości nie uległa zmianie. Podmioty o liczbie pracujących do 9 osób najczęściej prowadziły 

działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,6%), budownictwo (13,6%),  

a także obsługa rynku nieruchomości i przetwórstwo przemysłowe (po 8,4%). Jednostki średnie  

z liczbą pracujących od 10 do 49 osób przeważały w edukacji (22,9%), przetwórstwie przemysłowym 

(16,2%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (15,8%). Podmioty o liczbie pracujących  

50 i więcej osób zajmowały się przede wszystkim działalnością w ramach sekcji: przetwórstwo 

przemysłowe (25,1%), edukacja (19,6%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-

kowe zabezpieczenia społeczne (12,5%). 

TABL. 3. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG LICZBY PRACUJĄCYCH 
I SEKCJI  W 2013 R. 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Z liczbą pracujących 

0–9 10–49 50 i więcej 

O G Ó Ł E M   ................................................................  100038 95868 3400 770 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ...................  3668 3468 176 24 

Przemysł  .......................................................................  9280 8438 611 231 

w tym przetwórstwo przemysłowe   ..............................  8783 8038 552 193 

Budownictwo   ................................................................  13417 13040 338 39 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
 ∆

   ............  25131 24537 536 58 

Transport i gospodarka magazynowa   ..........................  4960 4830 99 31 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
   ...................................  2950 2848 99 3 

Informacja i komunikacja   ..............................................  1882 1862 16 4 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .....................  3287 3255 20 12 

Obsługa rynku nieruchomości
 ∆

   ....................................  8157 8086 56 15 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .........  7968 7874 82 12 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆
   .................  2485 2396 72 17 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia społeczne   ....................................  887 689 102 96 

Edukacja  .......................................................................  3448 2519 778 151 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   ..........................  4387 4146 188 53 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  ......  1918 1808 100 10 

Pozostała działalność usługowa   ......................................  6211 6071 126 14 
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W końcu 2013 r. największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej, wyrażająca się  

w liczbie podmiotów przypadających na 1 km
2
, wystąpiła na terenie m. Opola – 211 podmiotów. 

Najmniejszy wskaźnik odnotowano w 3 powiatach: oleskim, namysłowskim oraz głubczyckim  

(po 6 podmiotów na 1 km
2
). 

Liczba podmiotów przypadających na 1000 ludności w wieku produkcyjnym danego powiatu 

określa poziom przedsiębiorczości w tym rejonie. W końcu 2013 r. w województwie opolskim na 1000 

ludności w wieku produkcyjnym przypadały 153 podmioty (przed rokiem – 150). W przekroju terytorial-

nym najkorzystniejsze wskaźniki odnotowano dla m. Opola (260) oraz w powiatach: brzeskim (171), 

nyskim i namysłowskim (po 153). Najniższe wskaźniki wystąpiły w powiecie strzeleckim (105)  

i krapkowickim (114). 

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ NA 1000 LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM 
Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2013 r. W rejestrze REGON zarejestrowano 7,4 tys. nowych podmiotów gospodarczych  

(o 7,0% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem). Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą stanowiły większość, tj. 86,2% ogółu nowych podmiotów. Udział spółek w nowych 

podmiotach wyniósł 9,1%. Najwięcej nowych jednostek jako podstawowy rodzaj działalności 

wskazywało: handel; naprawę pojazdów samochodowych – 25,3%, budownictwo – 17,4% oraz 

130 i mniej 
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przetwórstwo przemysłowe – 8,9%. Sekcje te skupiały nieco ponad połowę, tj. 51,6% ogółu nowo 

zarejestrowanych podmiotów. W przekroju terytorialnym najwięcej nowych jednostek odnotowano  

w m. Opolu – 1,4 tys. (19,4%), w powiecie nyskim – 1,1 tys. (15,5%) i opolskim – 0,9 tys. (12,1%),  

a najmniej w powiatach: głubczyckim, krapkowickim oraz prudnickim – po 0,3 tys. W porównaniu  

z 2012 r. liczba nowo zarejestrowanych podmiotów zwiększyła się w większości powiatów. Największy 

wzrost odnotowano w powiatach: opolskim (o 16,4%), brzeskim (o 15,6%) oraz m. Opolu (o 13,5%). 

Spadek wystąpił w 2 powiatach, tj. kędzierzyńsko-kozielskim (o 11,2%) oraz strzeleckim (o 1,7%).  

W 2013 r. wyrejestrowano 6,0 tys. podmiotów gospodarczych (o 8,3% więcej w porównaniu  

z ubiegłym rokiem). Zasadniczą większość, tj. 94,5% wyrejestrowanych jednostek stanowiły osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej wykreśleń odnotowano w sekcjach: handel; 

naprawa pojazdów samochodowych – 1,9 tys. (31,8%), budownictwo – 1,2 tys. (19,3%) oraz przetwór-

stwo przemysłowe – 0,5 tys. (8,3%). Sekcje te skupiały łącznie 59,4% ogółu wyrejestrowanych 

podmiotów. Najwięcej podmiotów wyrejestrowano w m. Opolu – 1,1 tys. (18,9%), powiecie nyskim  

– 0,9 tys. (15,3%) oraz brzeskim – 0,7 tys. (10,9%), a najmniej w powiatach: krapkowickim, prudnickim 

i namysłowskim – po 0,3 tys. W porównaniu z 2012 r. liczba wyrejestrowanych podmiotów zwiększyła się 

we wszystkich powiatach (z wyjątkiem opolskiego). Największy wzrost wystąpił w powiecie głubczyckim 

(o 32,0%), następnie w namysłowskim (o 19,0%) oraz prudnickim (o 15,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  Opolski Ośrodek Badań Regionalnych 


