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INFORMACJE SYGNALNE 

23.10.2019 r. 

  
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc 
prowadzenia działalności w 2018 r.  
  

W 2018 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 70 045 przedsiębiorstw o liczbie 
pracujących 10 osób i więcej wzrosły o 7,5% w porównaniu 
z rokiem 2017 i wyniosły 3 596 mld zł. Liczba pracujących 
według stanu na 31 XII 2018 r. wyniosła 5 835 tys. osób, co 
oznacza wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.   

 

W 2018 roku w badanej zbiorowości 70 045 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób 
i więcej dominowały podmioty małe, tj. o liczbie pracujących poniżej 50 osób (73,8%). Do 
grupy podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 21,0% jedno-
stek. Najmniej liczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa duże o liczbie pracujących powyżej 
249 osób (5,2% ogólnej liczby przedsiębiorstw).  

Ze względu na podstawowy rodzaj działalności, wśród badanych przedsiębiorstw najwięcej 
było jednostek z sekcji: Przetwórstwo przemysłowe (28,8%), Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych (25,5%) oraz Budownictwo (11,4%). Większość (59,3%) badanych przedsiębiorstw 
prowadziła jeden rodzaj działalności na poziomie klasy PKD. Prowadzenie 2-3 rodzajów działal-
ności zadeklarowało 30,8% przedsiębiorstw, 4-5  rodzajów – 6,1%, 6-8 rodzajów – 2,7%, powyżej 
8 – 1,1%. 

 

Wykres 1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
według liczby rodzajów prowadzonych działalności w przedsiębiorstwach w 2018 r. 

 

 
W 2018 r. badane przedsiębiorstwa osiągnęły 3 596 mld zł przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów. Ponad połowę (58,8%) stanowiły przychody przedsię-
biorstw dużych (powyżej 249 pracujących), a niespełna 1/5 – przedsiębiorstw małych (do 49 
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pracujących). Największą część przychodów wypracowały przedsiębiorstwa prowadzące dzia-
łalność w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (36,8%) oraz Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych (35,3%).  

Według stanu w dniu 31 XII 2018 r. w przedsiębiorstwach objętych badaniem pracowało 
5 835 tys. osób. W podmiotach małych (do 49 pracujących) pracowało 1 094 tys. osób, w fir-
mach średnich (50–249 osób pracujących) – 1 566 tys. osób, w dużych (250 i więcej osób pra-
cujących) – 3 175 tys. osób. Blisko 60% ogółu stanowili pracujący w sekcji Przetwórstwo prze-
mysłowe oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (odpowiednio 37,3% i 20,0%).  

Miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w 2018 r. wyniosło 4 908 zł. W podmio-
tach małych (do 49 pracujących) i średnich (50–249 osób pracujących) kształtowało się ono 
poniżej średniej (odpowiednio 3 815 zł i 4 669 zł), w dużych (250 i więcej osób pracujących) – 
powyżej (5 389 zł). Najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego zanoto-
wano w firmach działających w sekcji Informacja i komunikacja (8 491 zł), najniższe zaś – w 
jednostkach z sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (3 464 zł). 
 
 
Mapa 1. Liczba przedsiębiorstw w 2018 r. 

 

W roku 2018 najwięcej podmiotów objętych badaniem prowadziło działalność (według sie-
dziby zarządu) na terenie województwa mazowieckiego – 11 711 jednostek (tj. 16,7% ogółu) 
oraz śląskiego – 9 168 jednostek (tj. 13,1% ogółu), najmniej – na terenie województwa podla-
skiego – 1689 (tj. 2,4% ogółu) oraz opolskiego – 1 641 jednostek (tj. 2,3% ogółu). W wojewódz-
twie mazowieckim i śląskim największy udział miały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 
mniejszej niż 50 osób, które stanowiły odpowiednio 70,4% i 74,6% ogółu podmiotów tam zlo-
kalizowanych. Podmioty mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego 
osiągnęły łącznie 43,2% przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
uzyskanych przez ogół badanych przedsiębiorstw, z czego jednostki z województwa mazo-
wieckiego – 31,5%. Przychody jednostek działających na terenie województwa podlaskiego i 
opolskiego stanowiły łącznie 3,2%. Odsetek zatrudnionych w przedsiębiorstwach mających 
siedzibę w województwie mazowieckim i śląskim kształtował się odpowiednio na poziomie 
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24,6% oraz 13,0% ogólnej liczby zatrudnionych, a w województwie podlaskim i opolskim –  
łącznie na poziomie 3,5%. 

 

Przedsiębiorstwa objęte badaniem prowadziły działalność w 139 229 jednostkach lokalnych, 
w tym w 42 408 sklepach stanowiących samodzielne jednostki lokalne. Spośród wszystkich 
jednostek lokalnych 163 znajdowało się poza granicami kraju i według stanu na 31 XII 2018 r. 
pracowało w nich 16 797 osób. 

Działalność zlokalizowaną w jednym miejscu prowadziło 62 214 przedsiębiorstw, tj. 88,8%  
ogółu badanych podmiotów. Były to głównie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 
osób (78,6% ogółu podmiotów posiadających jedną jednostkę lokalną). Działalność zlokalizo-
waną pod jednym adresem prowadziły głównie podmioty z sekcji Budownictwo oraz  Działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna (odpowiednio 95,9% i 95,2% firm w tych obszarach 
działalności).  

Najliczniejszą grupą spośród przedsiębiorstw działających w różnych lokalizacjach były pod-
mioty posiadające od 2 do 10 jednostek lokalnych (9,3% ogółu badanych firm). Odsetek firm 
prowadzących działalność najbardziej rozproszoną pod względem lokalizacji (powyżej 30 jed-
nostek lokalnych) wyniósł 0,5%.  

 

Wykres 2.  Struktura przedsiębiorstw według liczby jednostek lokalnych  w 2018 r. 
 

 
 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 70 045 przedsiębiorstw 
niefinansowych, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Dane nie obejmują 
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną 
oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych. 
 
Wyniki rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw zostaną szerzej 
zaprezentowane w publikacji „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r.” oraz 
publikacji „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r.”, które będą 
dostępne w grudniu 2019 r.  
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Aneks tabelaryczny 

Tablica 1.  Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według podstawowego rodzaju prowadzonej  
działalności w 2018 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba 
przedsiębiorstw 

Liczba 
Jednostek 
lokalnych 

 Pracujący 
w tys. 

stan na 
31 XII 

Wynagrodzenia 
brutto 

Przychody netto 
ze sprzedaży 
produktów,  

towarów  
i materiałów 

w mln zł 

O G Ó Ł E M  
70045 139229 5835 322199 3596196 

Sekcja B + C + D + E 
Przemysł  

22532 35195 2550 145460 1611831 

     w tym:   
     Sekcja C 
     Przetwórstwo przemysłowe  

20155 30750 2176 116658 1322522 

Sekcja F 
Budownictwo  

7951 8668 331 18427 174795 

Sekcja G 
Handel i naprawa pojazdów  
samochodowych 

17878 63527 1165 57679 1270087 

Sekcja H 
Transport i gospodarka 
magazynowa  

4707 6428 516 25839 175530 

Sekcja I 
Zakwaterowanie i gastronomia  

2271 4588 109 3878 22700 

Sekcja J  
Informacja i komunikacja  

2208 3457 231 22007 117098 

Sekcja L 
Obsługa rynku nieruchomości  

2065 2724 88 5057 34862 

Sekcja M 
Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna  

3718 4406 213 16792 68114 

Sekcja N 
Administrowanie 
i działalność wspierająca  

2634 3972 398 16516 66228 

Sekcja P 
Edukacja  

760 968 30 931 2491 

Sekcja Q 
Opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna  

2602 3583 159 7632 29839 

Sekcja R 
Kultura i rekreacja  

302 1210 18 853 17611 

Sekcja S 
Pozostała działalność  
usługowa  

417 503 26 1128 5010 

 

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem. 
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Tablica 2.  Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według województw w 2018 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba  
przedsiębiorstw 

Liczba 
Jednostek 
lokalnych 

 Pracujący 
w tys. 

stan na 
31 XII 

Wynagrodzenia 
brutto 

Przychody netto 
ze sprzedaży 
produktów,  

towarów  
i materiałów 

w mln zł 

P O L S K A  
70045 139229 5835 322199 3596196 

Dolnośląskie 
5231 10761 473 26829 241435 

Kujawsko-pomorskie 
3513 5986 234 10802 131156 

Lubelskie 
2729 5810 186 8531 79570 

Lubuskie 
1736 2443 115 5505 57673 

Łódzkie 
4251 9083 325 16238 162331 

Małopolskie 
6665 12308 470 25470 264634 

Mazowieckie 
11711 27056 1431 94907 1134560 

Opolskie 
1641 2519 99 5246 58218 

Podkarpackie 
3462 6003 226 10238 121046 

Podlaskie  
1689 3035 104 4769 56654 

Pomorskie 
4374 7774 313 17152 218554 

Śląskie 
9168 15348 753 43075 417741 

Świętokrzyskie 
1768 3830 113 5267 54752 

Warmińsko-mazurskie 
1923 3453 127 5578 55251 

Wielkopolskie 
7583 19427 698 34347 463490 

Zachodniopomorskie 
2601 4393 166 8245 79130 

 
 

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem. 
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Podstawowe dane roczne o przedsiębiorstwach niefinansowych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
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