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Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 

9 osób w 2010 r. 1 

 

 

 W 2010 r. działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 1716,3 tys. przedsiębiorstw 

o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza 3,0% wzrostu w stosunku do 2009 r. Podobnie jak 

w latach poprzednich, w grupie tej dominowały jednostki należące do osób fizycznych (94,8%). 

Jako osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej funkcjonowało 

89,4 tys. mikro-przedsiębiorstw. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy 

odsetek mikro-przedsiębiorstw stanowiły jednostki handlowe (29,4%), budowlane (13,0%), 

prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,6%) oraz przemysłową (9,4%). 

 

 W najmniejszych przedsiębiorstwach w 2010 r. pracowało 3479,3 tys. osób, tj. o 47,5 tys. 

mniej niż rok wcześniej. Analogicznie jak w roku 2009 dla 80,4% osób było to główne miejsce 

pracy. Spośród wszystkich pracujących w mikro-przedsiębiorstwach najwięcej osób związanych 

było z działalnością: handlową i naprawą pojazdów samochodowych (33,2%), budowlaną 

(12,9%) i przemysłową (11,7%). Z ogólnej liczby pracujących w mikro-przedsiębiorstwach 

3087,5 tys. osób pracowało w podmiotach osób fizycznych (88,7%), a 3,9 tys. osób 
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w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej (11,3%). 

 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2010 r. 

wyniosło 1879,1 zł (wobec 1806,2 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych 

ukształtowało się ono na poziomie 1591,9 zł, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej osiągnęło wartość 3117,1 zł. Najwyższe wynagrodzenia 

odnotowano w przedsiębiorstwach związanych z informacją i komunikacją (2964,5 zł) oraz 

obsługą rynku nieruchomości (2681,2 zł), natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się 

leśnictwem i rybactwem (1496,8 zł). 

 

 Przychody z działalności mikro-przedsiębiorstw w 2010 r. osiągnęły poziom 

761,4 mld zł, co w odniesieniu do 2009 r. stanowiło wzrost o 3,2%. Największą część tych 

przychodów wypracowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę 

pojazdów samochodowych (45,1%), jednostki budowlane (12,1%) oraz przemysłowe (8,2%). 

W 2010 r. przeciętne przychody na jednego pracującego wyniosły 218,8 tys. zł (wobec 

209,3 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność związaną 

z finansami i ubezpieczeniami (830,6 tys. zł) oraz obsługą rynku nieruchomości (440,7 tys. zł), 

a najniższe – w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (80,2 tys. zł) oraz 

w pozostałej działalności usługowej (42,4 tys. zł). W przeliczeniu na jeden zakład przychody 

kształtowały się od 69,6 tys. zł (w pozostałej działalności usługowej) do 1257,1 tys. zł 

(w działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami). 

 

 W 2010 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły 668,7 mld zł 

kosztów, co oznacza 2,7% wzrostu w skali roku. Przeciętne koszty w przeliczeniu na jednego 

pracującego wyniosły 192,2 tys. zł, a w przeliczeniu na jeden zakład – 389,6 tys. zł. 

 

 Relacja między ponoszonymi przez przedsiębiorstwa kosztami a osiąganymi 

przychodami nieznacznie spadła, kształtując się w 2010 r. na poziomie 87,8% (wobec 88,2% rok 

wcześniej). Najwyższy udział kosztów w przychodach wykazały mikro-przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (95,1%), a także handlem 

i naprawą pojazdów samochodowych (93,8%) oraz zakwaterowaniem i gastronomią (91,6%), 

natomiast najniższy – jednostki zajmujące się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (58,8%) 

oraz leśnictwem i rybactwem (62,1%). 
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 Wartość nakładów inwestycyjnych ogółem poniesionych przez mikro-przedsiębiorstwa 

w 2010 r. wyniosła 22467,5 mln zł, z czego 18553,1 mln zł przypadało na nakłady na nowe 

środki trwałe i modernizację istniejących. Najmniejsze podmioty przeznaczyły na nakłady na 

budynki 45,6% nakładów ogółem (tj. 10124,4 mln zł), na środki transportu 29,4% 

(tj. 6599,2 mln zł), na maszyny 14,3% (tj. 3222,4 mln zł). 

 

 W układzie terytorialnym najwięcej mikro-przedsiębiorstw prowadziło działalność na 

terenie województwa mazowieckiego (16,5% całej zbiorowości), śląskiego (11,6%) 

i wielkopolskiego (10,1%), a najmniej w województwach opolskim (2,2%) i podlaskim (2,4%). 

 

 Największą liczbę mikro-przedsiębiorstw przypadającą na 1000 mieszkańców 

odnotowano w województwach: mazowieckim i zachodniopomorskim (po 54 firmy na 

1000 mieszkańców) oraz wielkopolskim (51). Najmniej mikro-przedsiębiorstw na 

1000 mieszkańców funkcjonowało w województwie podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 

32 i 34 jednostki). 

 

 W badanej grupie podmiotów najwięcej osób znalazło pracę w mikro-przedsiębiorstwach 

mających siedzibę w województwie mazowieckim i śląskim, gdzie pracowało odpowiednio 

16,5% i 12,5% łącznej liczby pracowników w mikro-przedsiębiorstwach. W przeliczeniu na 

1000 mieszkańców liczba pracujących w najmniejszych podmiotach kształtowała się 

w przedziale od 64 osób (w województwie podkarpackim) do 110 (w województwie 

mazowieckim). 

 

 Najwyższe przychody na jeden zakład osiągnęły mikro-przedsiębiorstwa działające na 

terenie województw: mazowieckiego (617,1 tys. zł), małopolskiego (530,1 tys. zł) oraz 

lubuskiego (517,2 tys. zł), a najniższe w województwach: warmińsko-mazurskim (327,1 tys. zł), 

kujawsko-pomorskim (344,0 tys. zł) i dolnośląskim (349,9 tys. zł). Duże dysproporcje 

obserwujemy także w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego 

pracującego. Kształtowały się one od 164,3 tys. zł w województwie warmińsko-mazurskim do 

303,7 tys. zł w województwie mazowieckim. 

 

 Najwyższe koszty w przeliczeniu na jeden zakład poniosły mikro-przedsiębiorstwa 

w województwach: mazowieckim (552,6 tys. zł), lubuskim (462,1 tys. zł) oraz małopolskim 

(444,2 tys. zł), a najniższe – firmy z województwa warmińsko-mazurskiego (274,7 tys. zł), 
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kujawsko-pomorskiego (293,4 tys. zł) oraz dolnośląskiego (300,4 tys. zł). Najwyższe koszty 

w przeliczeniu na jednego pracującego poniosły mikro-przedsiębiorstwa z województwa 

mazowieckiego (272,0 tys. zł), lubuskiego (221,0 tys. zł) oraz małopolskiego (215,3 tys. zł). 

 

Liczba  prze dsiębiorstw , pracujący oraz przychody w edług 
w ojew ództw  w  2010 r.
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 Wskaźnik udziału kosztów w przychodach w układzie terytorialnym kształtował się od 

83,7% w województwie małopolskim do 90,9% w podkarpackim. 

 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było najwyższe w województwie 

mazowieckim (2341,3 zł) i dolnośląskim (1956,1 zł), a najniższe – w województwie 

świętokrzyskim (1588,6 zł), podkarpackim (1627,4 zł) oraz lubelskim (1661,8 zł). 
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TABL.1 PRZEDSIĘBIORSTWA, PRACUJĄCY, PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ORAZ PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE

              WYNAGRODZENIE WEDŁUG PODSTAWOWEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI W 2010 R.

              W MIKRO-PRZEDSIĘBIORSTWACH

Ogółem ..................................................... 1716255 3479325 2797884 1283101 1879,1

Sekcja A (dział 02, 03)
Leśnictwo i rybactwo................................. 9208 20764 18199 9232 1496,8

Sekcja B + C + D + E
Przemysł.................................................... 160940 407800 345776 186224 1802,8

     w tym:
     Sekcja C
     Przetwórstwo przemysłowe.................. 153537 386204 328230 175939 1768,9

Sekcja F
Budownictwo............................................. 223449 449623 362606 186200 1683,8

Sekcja G
Handel i naprawa poj. samoch................... 503839 1159278 990687 460538 1845,6

Sekcja H
Transport i gospodarka magazynowa......... 135058 260764 206962 98168 1619,3

Sekcja I
Zakwaterowanie i gastronomia.................. 47417 123358 98629 51483 1576,5

Sekcja J 
Informacja i komunikacja.......................... 53527 94380 69821 28099 2964,5

Sekcja K
Działalność finansowa 
 i ubezpieczeniowa .................................... 56442 85431 59914 22096 2091,3

Sekcja L
Obsługa rynku nieruchomości................... 34137 73883 53252 27690 2681,2

Sekcja M
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna................................. 182527 320172 241329 99791 2350,3

Sekcja N (bez podklasy 81.30.Z)
Administrowanie i działalność 
wspierająca................................................ 47953 88249 67126 28921 2100,9

Sekcja P
Edukacja.................................................... 41365 60190 40919 11045 2171,5

Sekcja Q (bez podklasy 86.10.Z)
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna................................................... 126231 181851 125054 36199 2091,5

Sekcja R
Kultura i rekreacja..................................... 16882 26636 17660 5685 2003,3

Sekcja S (działy 95, 96)
Pozostała działalność usługowa................. 77279 126946 99950 31729 1504,3

Przeciętne 
wynagrodzenie 

miesięczne 
brutto w zł

Ogółem

WYSZCZEGÓLNIENIE
liczba jednostek pracujący

w tym: dla 
których jest to 

główne miejsce 
pracy

Przeciętne 
zatrudnienie na 

podstawie 
umowy o pracę
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TABL. 2. PRZYCHODY I KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG PODSTAWOWEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

                W 2010 R. W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB

w %
Ogółem.................................................... 761424452 443,7 218,8 668696192 389,6 192,2 87,8

Sekcja A (dział 02, 03)
Leśnictwo i rybactwo............................... 2188444 237,7 105,4 1358360 147,5 65,4 62,1

Sekcja B + C + D + E
Przemysł................................................... 62379510 387,6 153,0 54130227 336,3 132,7 86,8

     w tym:
     Sekcja C
     Przetwórstwo przemysłowe................. 53978003 351,6 139,8 45720376 297,8 118,4 84,7

Sekcja F
Budownictwo........................................... 91937375 411,4 204,5 78675543 352,1 175,0 85,6

Sekcja G
Handel i naprawa poj. samoch................. 343557320 681,9 296,4 322400099 639,9 278,1 93,8

Sekcja H
Transport i gospodarka magazynowa....... 45196824 334,6 173,3 38740998 286,8 148,6 85,7

Sekcja I
Zakwaterowanie i gastronomia................ 9888442 208,5 80,2 9053648 190,9 73,4 91,6

Sekcja J 
Informacja i komunikacja......................... 15841335 296,0 167,8 12586775 235,1 133,4 79,5

Sekcja K
Działalność finansowa 
 i ubezpieczeniowa .................................. 70955205 1257,1 830,6 67480067 1195,6 789,9 95,1

Sekcja L
Obsługa rynku nieruchomości.................. 32562632 953,9 440,7 23890052 699,8 323,4 73,4

Sekcja M
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna............................... 44866029 245,8 140,1 29959567 164,1 93,6 66,8

Sekcja N (bez podklasy 81.30.Z)
Administrowanie i działalność 12361494 257,8 140,1 10193061 212,6 115,5 82,5
wspierająca...............................................

Sekcja P
Edukacja.................................................. 4403889 106,5 73,2 3439585 83,2 57,1 78,1

Sekcja Q (bez podklasy 86.10.Z)
Opieka zdrowotna i pomoc 16294128 129,1 89,6 9581845 75,9 52,7 58,8
społeczna..................................................

Sekcja R 3610419 213,9 135,5 3199120 189,5 120,1 88,6
Kultura i rekreacja....................................

Sekcja S (działy 95, 96)
Pozostała działalność usługowa............... 5381406 69,6 42,4 4007245 51,9 31,6 74,5

na jeden 
zakład

na jednego 
pracującego

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tysiącach złotych

Udział 
kosztów w 

przychodach

Przychody Koszty

na jednego 
pracującego

na jeden 
zakład

ogółemogółem
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79,1

,1

ie 
utto 

TABL. 3. PRZEDSIĘBIORSTWA, PRACUJĄCY ORAZ PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2010 R.

                W MIKRO-PRZEDSIĘBIORSTWACH

ogółem
na 1000 

mieszkańców
ogółem

na 1000 
mieszkańców

Polska............................................ 1716255 44,9 3479325 91,1 1283101 18

Dolnośląskie .................................. 135559 47,1 264478 91,9 95189 1956

Kujawsko-pomorskie .................... 84946 41 160915 77,8 55325 1738

Lubelskie........................................ 73120 34 144798 67,3 49254 1661

Lubuskie ....................................... 44568 44,1 93192 92,2 34834 1769

Łódzkie ......................................... 115401 45,5 236090 93,2 86235 1

Małopolskie................................... 155946 47,1 321721 97,2 114684 1765

Mazowieckie.................................. 283081 54 575127 109,7 222418 2341

Opolskie ........................................ 36834 35,8 77288 75,1 29420 1801

Podkarpackie ................................. 68035 32,3 134239 63,8 47414 1627

Podlaskie........................................ 41908 35,3 79553 66,9 28110 1

Pomorskie...................................... 111667 49,8 225709 100,7 85111 1870

Śląskie ........................................... 198630 42,8 433406 93,5 164708 1801

Świętokrzyskie .............................. 46867 37 91565 72,3 32377 1588

Warmińsko-mazurskie .................. 55397 38,8 110481 77,4 43709 1662

Wielkopolskie ............................... 173286 50,7 360473 105,4 136843 1840

Zachodniopomorskie ..................... 91011 53,8 170289 100,6 57470 1822

Województwa

Przeciętna liczba 
zatrudnionych na 
podstawie umowy 

o pracę

Przeciętne 
wynagrodzen

miesięczne br
w zł

Przedsiębiorstwa Pracujący

,7

,8

,8

701

,8

,3

,7

,4

720

,9

,7

,6

,3

,5

,7

 


