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INFORMACJE SYGNALNE 

27.10.2022 r. Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów 
i miejsc prowadzenia działalności w 2021 r. 

Liczba przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła 
o 4,2% r/r, kształtując się w 2021 r. na poziomie 
2 356,0 tys. podmiotów. W zbiorowości tej 
dominowały mikroprzedsiębiorstwa. Najliczniejszą 
grupą w populacji przedsiębiorstw niefinansowych 
pozostały jednostki handlowe, mimo spadku ich 
udziału z 30,4% w roku 2010 do 20,8% w roku 2021. 
Blisko 1/5 przedsiębiorstw miała swoją siedzibę w 
województwie mazowieckim.  

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach niefinansowych 

W 2021 r. w Polsce działało o 4,2% więcej przedsiębiorstw niefinansowych niż w roku po-
przednim oraz o 36,4% więcej niż w roku 2010. Jednostki mikro (podmioty o liczbie pracują-
cych do 9 osób) stanowiły 97,1% całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych i w sto-
sunku do roku 2020 ich liczebność zwiększyła się o 4,3%. W 2021 r. odsetek jednostek małych 
(o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) 
i dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) wyniósł odpowiednio: 2,1%, 0,6% i 0,2% 
wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano 
wzrost liczby przedsiębiorstw średnich i dużych (odpowiednio o 1,3% i o 3,3%) oraz spadek 
liczby przedsiębiorstw małych (o 1,6%).  

Tablica 1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach niefinansowych według klas wielkości 
w 2021 r. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych praco-
wało 10 229,9 tys. osób, co oznacza wzrost o 2,3% r/r i wzrost o 15,5% w stosunku do roku 
2010. W mikropodmiotach pracowało 42,5% wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach 
niefinansowych, a w przedsiębiorstwach dużych (pomimo niewielkiej ich liczebności) – 32,1%. 

Jednostki mikro zanotowały wzrost liczby pracujących o 3,7% (tj. o 156,1 tys. osób) w porów-
naniu z rokiem poprzednim i o 27,8% w porównaniu z rokiem 2010. W przedsiębiorstwach 
średnich i dużych również zaobserwowano wzrost liczby pracujących w skali roku (odpowied-
nio o 1,4% i o 2,1%), natomiast w przedsiębiorstwach małych – spadek (o 1,5%). 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa niefinansowe  

ogółem 

według liczby pracujących 

do 9 
osób 

10–49 50–249 
250 

i więcej 
osób  

Liczba przedsiębiorstw 2 355 980 2 288 844 48 731 14 618 3 787 

Liczba jednostek lokalnych 2 417 807 2 288 844 56 491 31 787 40 685 

Liczba pracujących 
(stan na dzień 31 grudnia) 

10 229 943 4 344 332 1 037 895 1 561 162 3 286 554 

Największy odsetek w zbioro-
wości przedsiębiorstw niefi-
nansowych w 2021 r. stano-
wiły jednostki mikro – 97,1% 

 4,2% 
Wzrost liczby przedsiębiorstw 
niefinansowych r/r 

W 2021 r. w przedsiębior-
stwach niefinansowych pra-
cowało 10 229,9 tys. osób 



 

 

2 

W 2021 r. do sektora MŚP (łącznie mikro, małe i średnie podmioty) należało 2 352,2 tys. pod-
miotów, tj. 99,8% przedsiębiorstw niefinansowych i pracowało w nich 6 943,4 tys. osób, tj. po-
nad 2/3 pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. 

Rodzaje działalności przedsiębiorstw niefinansowych  

W 2021 r. nadal najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność handlową (20,8% ogółu 
przedsiębiorstw niefinansowych) i budowlaną (15,6%). W stosunku do roku poprzedniego za-
obserwowano wzrost liczby przedsiębiorstw niemal we wszystkich analizowanych obszarach 
działalności – jedynie w sekcji transport i gospodarka magazynowa nastąpił spadek liczby 
podmiotów o 0,7%. Największy wzrost liczby jednostek rok do roku zaobserwowano w dzia-
łalności związanej z informacją i komunikacją (o 15,0%). 

Tablica 2. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych według klas wielkości i sekcji PKD w 2021 r. 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa niefinansowe  

ogółem 

według liczby pracujących 

do 9 
osób 10–49 50–249 

250  
i więcej 

osób  

Ogółem 2 355 980 2 288 844 48 731 14 618 3 787 

Przemysł 228 264 206 961 12 911 6 455 1 937 

Budownictwo 366 988 359 101 6 661 1 102 124 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych 491 130 474 705 12 956 2 953 516 

Transport i gospodarka magazynowa 148 992 144 291 3 468 954 279 

Informacja i komunikacja 155 097 152 717 1 657 547 176 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 328 247 324 588 2 871 607 181 

Pozostałe sekcje 637 263 626 482 8 207 2 000 574 

Struktura sektora przedsiębiorstw niefinansowych, analizowana według rodzaju prowadzonej 
działalności, w latach 2010–2021 zmieniła się nieznacznie. W stosunku do roku 2010 zaobser-
wowano spadek udziału jednostek handlowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw niefinanso-
wych (o 9,6 p.proc.) oraz wzrost udziału jednostek prowadzących działalność w zakresie in-
formacji i komunikacji oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (odpowiednio 
o 3,4 p.proc. i 3,1 p.proc.). Zmiana udziału pozostałych sekcji była niewielka. 

  

W 2021 r. liczba przedsię-
biorstw niefinansowych nale-
żących do sektora MŚP wy-
niosła 2 352,2 tys. podmiotów 

W 2021 r. nadal najwięcej 
przedsiębiorstw prowadziło 
działalność handlową (20,8% 
ogółu przedsiębiorstw niefi-
nansowych) i budowlaną 
(15,6%) 
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Wykres 1. Struktura przedsiębiorstw niefinansowych według sekcji PKD  

Analizując zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób 
zaobserwowano, że ponad 60% podmiotów prowadziło 1 rodzaj działalności na poziomie 
klasy PKD. Prowadzenie więcej niż 3 rodzajów działalności deklarowało niespełna 10% bada-
nych przedsiębiorstw.  

Wykres 2. Struktura przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób we-
dług liczby rodzajów prowadzonej działalności w 2021 r.  

 

Miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorstw niefinansowych 

W 2021 r. najwięcej przedsiębiorstw niefinansowych prowadziło działalność (według siedziby 
zarządu) na terenie województwa mazowieckiego (18,2% ogółu), małopolskiego (12,0% ogółu), 
śląskiego (11,0% ogółu) oraz wielkopolskiego (9,7% ogółu), a najmniej – na terenie wojewódz-
twa opolskiego (1,8% ogółu). 

Przedsiębiorstwa niefinansowe (2 355 980) prowadziły w 2021 r. działalność w 2 417 807 jed-
nostkach lokalnych. W województwie mazowieckim znajdowało się najwięcej jednostek lokal-
nych (18,1% ogółu), a w województwie opolskim najmniej – 1,8% ogółu. 

  

Ponad 90% przedsiębiorstw 
niefinansowych o liczbie pra-
cujących 10 i więcej osób w 
2021 r. prowadziło nie więcej 
niż 3 rodzaje działalności 
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Tablica 3. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych oraz liczba jednostek lokalnych (bez jedno-
stek poza granicami kraju) według województw w 2021 r. 

Działalność zlokalizowaną w jednym miejscu (tj. jedną jednostkę lokalną) miało blisko 90% 
przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Spośród przedsiębiorstw o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób działających w różnych lokalizacjach najliczniejszą grupą były 
podmioty posiadające od 2 do 5 jednostek lokalnych (6,8% ogółu). Odsetek podmiotów pro-
wadzących działalność najbardziej rozproszoną pod względem lokalizacji (powyżej 10 jedno-
stek lokalnych) wyniósł 1,6%.  

Wykres 3. Struktura przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób we-
dług liczby jednostek lokalnych i klas wielkości w 2021 r.  

  

Województwa Liczba przedsiębiorstw Liczba jednostek lokalnych 

Ogółem 2 355 980 2 417 807 

Dolnośląskie 170 501 175 973 

Kujawsko-pomorskie 126 018 128 295 

Lubelskie 88 103 91 238 

Lubuskie 52 778 53 679 

Łódzkie 118 953 123 625 

Małopolskie 283 673 287 790 

Mazowieckie 427 671 438 460 

Opolskie 43 022 43 885 

Podkarpackie 91 391 93 747 

Podlaskie 62 057 63 502 

Pomorskie 150 980 154 472 

Śląskie 258 313 263 931 

Świętokrzyskie 58 186 59 967 

Warmińsko-mazurskie 77 003 78 500 

Wielkopolskie 228 412 239 872 

Zachodniopomorskie 118 920 120 872 

W 2021 r. na terenie woje-
wództwa mazowieckiego 
miało siedzibę 427 671 przed-
siębiorstw niefinansowych 

W 2021 r. blisko 90% przed-
siębiorstw o liczbie pracują-
cych 10 i więcej osób prowa-
dziło działalność tylko w jed-
nym miejscu 
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Liczba wykazywanych jednostek lokalnych była uzależniona od klasy wielkości przedsię-
biorstwa. Niemal 1/5 podmiotów dużych prowadziła działalność w ponad 5 jednostkach 
lokalnych, podczas gdy odsetek ten dla podmiotów średnich wyniósł 7,4%, a dla pod-
miotów małych zaledwie 1,2%.  

Ponadto, przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 i więcej osób wykazały 167 jednostek lo-
kalnych poza granicami kraju, w których według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. pracowało 
łącznie 13 119 osób. 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 2 355 980 przedsiębiorstw niefinan-
sowych, bez względu na liczbę pracujących. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiec-
twa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sek-
cja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, or-
ganizacji religijnych i politycznych. 

Wyniki rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw zostaną szerzej zapre-
zentowane w publikacjach „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 r.” oraz „Bi-
lansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 r.”, które będą dostępne 
w grudniu 2022 r. 

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się 
nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem. W przypadku cytowania danych Głównego 
Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a przy-
padku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy 
o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Przedsiębiorstw 

Dyrektor Katarzyna Walkowska 
Tel: 22 608 35 66 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

www.stat.gov.pl       

@GUS_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  
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Powiązane opracowania 

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych 

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r. 

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 r 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy Przedsiębiorstwa Niefinansowe (DBW) 

Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą - Bank Danych Lokalnych (BDL) 
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