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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 
W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  

STAN NA KONIEC 2011 R. 

 

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON 
wprowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. Nr 88, poz. 439) z późniejszymi zmianami. 
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 związana ze zmianami zgłaszanymi przez same podmioty. 

 
W województwie opolskim według stanu na koniec grudnia 2011 r. w rejestrze REGON było 

97,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 1,6 tys. (o 1,6%) mniej niż przed rokiem. Spadek 

liczby podmiotów odnotowano w połowie sekcji, największy, bo o 1,0 tys. (o 3,8%) jednostek wystąpił 

w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, a następnie o 0,4 tys. (o 6,6%) w transporcie 

i gospodarce magazynowej. Natomiast w drugiej połowie sekcji odnotowano wzrost liczby podmiotów 

gospodarki narodowej, najwyższy w obsłudze rynku nieruchomości – o 0,2 tys., tj. o 2,3% oraz 

informacji i komunikacji – o 0,1 tys., czyli o 5,0%. 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na koniec 2011 r. wyniosła 71,7 tys., 

tj. o 2,0 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Spółek w województwie opolskim było 

12,1 tys., w tym 5,6 tys. spółek prawa handlowego. Liczba spółek wzrosła w stosunku do 2010 r. 

o 0,3 tys. Ponadto w rejestrze było 2,7 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych, 0,5 tys. 

spółdzielni, 0,1 tys. fundacji oraz 2 przedsiębiorstwa państwowe. 

Na terenie województwa opolskiego na koniec 2011 r. najwięcej, bo 93,2 tys. było podmiotów 

małych, tj. o liczbie pracujących do 9 osób. Stanowiły one 95,6% wszystkich jednostek. Podmiotów 

o liczbie pracujących od 10 do 49 osób było 3,5 tys., a podmiotów powyżej 49 osób – 0,8 tys. 

Ich udział wyniósł odpowiednio: 3,6% i 0,8%. 
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Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowaną większość, tj. 95,7% ogólnej liczby 

podmiotów skupiał sektor prywatny. Wśród podmiotów działających w tym sektorze 76,8% stanowiły 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W końcu 2011 r. działalność podmiotów sektora 

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

27,2% (spadek o 0,6 pkt w stosunku do roku poprzedniego), budownictwo – 14,1% (wzrost o 0,1 pkt), 

przetwórstwo przemysłowe – 9,0% (wzrost o 0,01 pkt). Udział sektora publicznego w ogólnej liczbie 

podmiotów stanowił 4,3% i w porównaniu z 2010 r. zwiększył się o 0,1 pkt. Najwięcej podmiotów 

prowadziło działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości, tj. 44,1% (wzrost o 0,6 pkt w stosunku 

do roku poprzedniego) oraz edukacji, tj. 34,2% (spadek o 0,4 pkt). 
 
 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON WEDŁUG SEKCJI I SEKTORÓW 
WŁASNOŚCI 
Stan w końcu grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekcje:   

przemysł handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆ 

obsługa rynku nieruchomości∆ 

budownictwo 
transport i gospodarka  
magazynowa 

pozostałe 

 

 

Analizując liczbę podmiotów w końcu 2011 r. pod względem rodzaju prowadzonej 

działalności PKD można stwierdzić, że podobnie jak w latach poprzednich, ponad połowa (56,2%) 

z nich skupiała się w 4 sekcjach. Najwięcej podmiotów koncentrowało swoją działalność w sekcjach: 

handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,0% ogółu podmiotów), budownictwo (13,5%), 

przetwórstwo przemysłowe (8,7%) oraz obsługa rynku nieruchomości (8,0%).  

Biorąc pod uwagę formę prawną, 73,5% wszystkich podmiotów w województwie opolskim 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W stosunku do grudnia 2010 r. 

ich udział zmniejszył się o 0,9 pkt, a liczba o 2,8%. Najliczniejsza grupa wśród osób fizycznych 

prowadzących działalność to przedsiębiorstwa zaliczone do sekcji: handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (29,2%) oraz budownictwo (16,3%). 

Wśród podmiotów w rejestrze REGON drugą co do kolejności pozycję zajmowały spółki. Ich udział na 

koniec 2011 r. wyniósł 12,4%, tj. o 0,5 pkt więcej niż przed rokiem. Liczba spółek wzrosła o 2,4% 

w porównaniu z grudniem 2010 r. W rejestrze REGON na koniec 2011 r. udział spółek cywilnych 

wyniósł 6,6% (przed rokiem – 6,4%), a spółek prawa handlowego – 5,7% (w ub. roku – 5,4%). 

W końcu grudnia 2011 r. najwięcej spółek cywilnych działało w sekcji handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (41,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (12,0%). Podobną strukturą pod względem 

rodzaju działalności charakteryzowały się spółki handlowe, również najwięcej jednostek działało 

w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, tj. 30,1% i w przetwórstwie przemysłowym – 20,2%. 
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TABL. 1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH FORM 
 PRAWNYCH I SEKCJI W 2011 R. 
 Stan w końcu grudnia  

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

przed-
siębior-

stwa 
państ-
wowe 

spółki handlowe 

spół-
dzielnie 

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 
działal-
ność 

gospo-
darczą 

razem 

w tym 
z udzia-
łem 

kapitału 
zagra-
nicz-
nego 

w tym 

kapitałowe 

osobo-
we akcyjne z o.o. 

OGÓŁEM   .....................  97560 2 5578 1410 118 4668 792 483 71734
w tym:    

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo   ..  3920 – 214 39 2 200 12 160 3256

Przemysł  .......................  8887 1 1285 402 53 1101 131 46 6721
w tym przetwórstwo 

przemysłowe   ............  8462 1 1124 365 47 953 124 44 6512
Budownictwo   ................  13136 – 735 195 20 654 61 27 11684
Handel; naprawa pojaz-

dów samochodowych ∆   25376 – 1680 377 15 1308 353 87 20959
Transport i gospodarka 

magazynowa   ..............  4968 – 230 58 4 196 29 1 4491
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa  .......  3322 – 93 5 4 70 17 26 3100
Obsługa rynku nierucho-

mości ∆  ........................  7845 1 186 42 4 163 19 112 691
Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpiecze-
nia społeczne   ................ 893 – 2 – – 2 – – 3

Edukacja  .......................  2897 – 40 5 – 32 8 2 1309
Opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna   .....  4138 – 106 4 4 66 36 2 3570
Pozostała działalność 

usługowa   ......................  5843 – 34 9 1 31 2 2 2867
 

Analizując strukturę spółek handlowych można stwierdzić, że na koniec 2011 r. aż 85,8% 

stanowiły spółki kapitałowe, a pozostałe 14,2% analizowanej grupy tworzyły spółki osobowe. 

Liczba zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych wzrosła w stosunku do 2010 r., tj. odpowiednio: 

o 4,4% i o 1,5%. Najliczniejszą grupę wśród wszystkich spółek handlowych stanowiły spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością (83,7%), najmniej natomiast było spółek komandytowo-akcyjnych 

(0,1%). 

 
SPÓŁKI HANDLOWE WEDŁUG FORMY PRAWNEJ W 2011 R. 
Stan w końcu grudnia 
 
 SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWE 
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Biorąc pod uwagę rodzaj kapitału zaangażowanego w poszczególnych spółkach handlowych 

na koniec 2011 r. można stwierdzić, że zdecydowana większość, bo aż 4,7 tys., tj. 83,7% omawianych 

jednostek prawnych, korzystała z kapitału prywatnego krajowego. W 3,8 tys. spółek kapitał ten 

stanowił 100,0% zaangażowanego kapitału. W porównaniu z grudniem 2010 r. liczba spółek 

z udziałem kapitału prywatnego krajowego wzrosła o 4,6%, w tym z jednorodnym rodzajem kapitału  

– o 5,1%. Natomiast liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na koniec 2011 r. 

wyniosła 1,4 tys. Ponad ich połowę (56,3%) stanowiły spółki handlowe z wyłącznym kapitałem 

zagranicznym. Najwięcej spółek z wyłącznym kapitałem zagranicznym działało w handlu; naprawie 

pojazdów samochodowych (27,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (26,2%). W stosunku do 

grudnia 2010 r. liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego wzrosła o 1,1%, w tym 

z jednorodnym rodzajem kapitału – o 1,9%. 

Na podstawie analizy podmiotów w pozostałych formach prawnych można stwierdzić, że 

w porównaniu z grudniem 2011 r. zwiększyła się liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych o 91 

jednostek oraz fundacji – o 19. Natomiast liczba spółdzielni zmniejszyła się o 3, a przedsiębiorstw 

państwowych o 1 jednostkę.  

 

TABL. 2. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG WYBRANYCH FORM 
 PRAWNYCH, PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2011 R. 
 Stan w końcu grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

przed-
siębior-

stwa 
państ-
wowe 

spółki handlowe 

spół-
dzielnie 

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 
działal-
ność 

gospo-
darczą 

razem 

w tym 
z udzia-
łem 

kapitału 
zagra-
nicz-
nego 

w tym 

kapitałowe 

osobo-
we akcyjne z o.o. 

WOJEWÓDZTWO   ........... 97560 2 5578 1410 118 4668 792 483 71734

Podregion nyski   ............. 38120 – 1463 302 26 1206 231 249 28352

powiaty:    

Brzeski   .............................. 9882 – 378 58 7 314 57 47 7361

Kluczborski   ....................... 6227 – 226 44 9 177 40 49 4627

Namysłowski   .................... 4084 – 165 31 1 138 26 31 3172

Nyski   ................................ 13589 – 532 116 6 440 86 90 10158

Prudnicki   .......................... 4338 – 162 53 3 137 22 32 3034

Podregion opolski   .......... 59440 2 4115 1108 92 3462 561 234 43382
powiaty:    

Głubczycki   ........................ 3963 – 109 25 4 86 19 31 2772

Kędzierzyńsko-kozielski  ....   8858 – 541 120 23 449 69 31 6230

Krapkowicki   ...................... 4770 – 306 116 3 266 37 20 3550

Oleski   ............................... 5296 – 188 46 4 143 41 34 4246

Opolski   ............................. 11382 – 548 177 9 451 88 42 9228

Strzelecki   .......................... 5149 1 256 82 4 217 35 33 3880

Miasto na prawach powiatu
Opole   ............................. 20022 1 2167 542 45 1850 272 43 13476
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W przekroju terytorialnym liczba podmiotów gospodarczych była znacznie zróżnicowana. 

W końcu grudnia 2011 r. najwięcej podmiotów było w m. Opolu – 20,0 tys. (20,5% ogółu podmiotów 

w województwie) oraz w powiecie nyskim – 13,6 tys. (13,9%). Natomiast najmniej jednostek 

zlokalizowanych było w powiecie głubczyckim – 4,0 tys. (4,1%) i  namysłowskim – 4,1 tys. (4,2%).  

W porównaniu z 2010 r. we wszystkich powiatach odnotowano spadek liczby podmiotów gospodarki 

narodowej. Największy procentowo wystąpił w powiatach: głubczyckim i namysłowskim – po 3,1% 

oraz prudnickim – o 2,3%. 

 
TABL. 3. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
 WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI, PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2011 R. 
 Stan w końcu grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

rolnictwo, 
leś-

nictwo, 
łowiectwo 

i 
rybactwo

przemysł 

budow-
nictwo 

handel; 
naprawa 
pojazdów 

samo-
chodo-
wych∆ 

transport 
i gos-

podarka 
maga-
zynowa  

zakwater
owanie 
i gastro-
nomia∆ 

razem 

w tym 
przetwór-

stwo 
przemys-
łowe 

WOJEWÓDZTWO   ...................  71734 3256 6721 6512 11684 20959 4491 2338

Podregion nyski   .....................  28352 1353 2685 2601 4918 8916 1647 912

powiaty:    

Brzeski   .....................................  7361 280 644 614 1398 2210 445 180

Kluczborski   ...............................  4627 263 484 472 824 1361 286 129

Namysłowski   ............................  3172 234 322 309 560 890 204 103

Nyski   ........................................  10158 362 951 931 1696 3488 552 376

Prudnicki   ..................................  3034 214 284 275 440 967 160 124

Podregion opolski   .................  43382 1903 4036 3911 6766 12043 2844 1426

powiaty:    

Głubczycki   ...............................  2772 208 205 197 502 932 181 81

Kędzierzyńsko-kozielski   ...........  6230 170 565 550 895 1955 448 236

Krapkowicki   .............................  3550 122 327 314 665 952 220 159

Oleski   .......................................  4246 438 559 543 643 1245 197 116

Opolski   .....................................  9228 645 1025 1001 1889 2326 567 251

Strzelecki   .................................  3880 195 339 323 719 1112 248 145

Miasto na prawach powiatu – 
– Opole   ..................................  13476 125 1016 983 1453 3521 983 438

 
Na spadek liczby podmiotów ogółem miał wpływ m.in. spadek liczby osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Ich liczba w porównaniu z grudniem 2010 r. zmniejszyła się 

o 2,8%. Analogicznie jak liczba podmiotów ogółem, tak również liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą uległa zmniejszeniu we wszystkich powiatach. Największy procentowo 

spadek odnotowano w powiecie głubczyckim – o 5,0% i namysłowskim – o 4,4%.  

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej ogółem jak i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą wystąpiła na terenie m. Opola, gdzie na 1 km2 przypadało 

odpowiednio: 207 i 140 jednostek. 
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OSOBY FIZYCZNE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WEDŁUG POWIATÓW  
NA 1 KM2 
Stan w końcu grudnia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

W okresie I–XII 2011 r. zarejestrowano 6,9 tys. nowych podmiotów gospodarczych, 

tj. o 1,6 tys. (o 19,0%) mniej niż w analogicznym okresie 2010 r. Najwięcej nowo zarejestrowanych 

jednostek odnotowano w m. Opolu (1,3 tys.) oraz w powiecie nyskim (1,0 tys.), natomiast najmniej 

w powiecie namysłowskim (0,2 tys.) i głubczyckim (0,3 tys.). W porównaniu z 2010 r. liczba nowo 

zarejestrowanych podmiotów zmniejszyła się we wszystkich powiatach. Największy procentowo 

spadek odnotowano w powiecie namysłowskim – o 31,7% i kluczborskim – o 23,4%, a najmniejszy 

w powiecie opolskim – o 9,9% oraz oleskim (o 11,8%).  

W ciągu 2011 r. wyrejestrowano 8,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 3,5 tys. 

(o 69,7%) więcej w stosunku do 2010 r. Najwięcej podmiotów wyrejestrowano w m. Opolu (1,5 tys.) oraz 

w powiecie nyskim (1,2 tys.), a najmniej w powiecie krapkowickim i namysłowskim (po 0,4 tys.). 

W porównaniu z 2010 r. liczba podmiotów wyrejestrowanych wzrosła we wszystkich powiatach 

województwa opolskiego. Najwyższy procentowo wzrost odnotowano w powiecie głubczyckim  

– o 108,9% i strzeleckim – o 107,2%, natomiast najniższy w powiecie nyskim – o 41,5% oraz 

namysłowskim – o 58,3%.  

Na koniec 2011 r. w województwie opolskim z działalnością zawieszoną było 5,6 tys. 

podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 38,7% więcej niż na koniec 2010 r. Najwięcej podmiotów 

5 i mniej 

11 i więcej

Opole

6–10 
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z zawieszoną działalnością na koniec 2011 r. odnotowano w m. Opolu (1,1 tys.) oraz w powiecie 

nyskim (0,9 tys.). W porównaniu z 2010 r. we wszystkich powiatach wystąpił wzrost liczby podmiotów 

gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością. Najwyższy procentowo wzrost wystąpił w powiecie 

strzeleckim (o 59,3%) i nyskim (o 46,6%).  

Analizując tę kategorię podmiotów według sekcji można stwierdzić, że na koniec 2011 r. największą 

liczbę jednostek z zawieszoną działalnością odnotowano w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych (1,5 tys., tj. o 35,2% więcej niż przed rokiem) oraz budownictwie (1,3 tys., czyli 

o 34,9% więcej niż na koniec 2010 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie:    Opolski Ośrodek Badań Regionalnych 


