
 

 

GŁÓWNY  URZĄD  STATYSTYCZNY Warszawa, 06.11.2017 r. 

Opracowanie sygnalne  

 

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc 

prowadzenia działalności w 2016 r. 

 

W 2016 roku, w badanej zbiorowości 74 917 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 

osób i więcej dominowały podmioty małe, tj. o liczbie pracujących poniżej 50 osób (75,1%). Do 

grupy podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 20,2% jednostek. 

Najmniej liczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa duże o liczbie pracujących powyżej 249 osób 

(4,7% ogólnej liczby przedsiębiorstw). Ze względu na podstawowy rodzaj działalności wśród 

badanych przedsiębiorstw najwięcej było jednostek z sekcji: Przetwórstwo przemysłowe (29,4%), 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,0%) 

oraz Budownictwo (11,2%). Większość (58,5%) badanych przedsiębiorstw prowadziła jeden rodzaj 

działalności na poziomie klasy PKD. Spośród podmiotów prowadzących działalność 

niejednorodną, prowadzenie 2-3 rodzajów działalności zadeklarowało 31,5% przedsiębiorstw, 4-5  

rodzajów – 6,1%, 6-8 rodzajów – 2,8%, powyżej 8 – 1,1%. 

 

 

 

Według stanu w dniu 31 XII 2016 r., w przedsiębiorstwach objętych badaniem pracowało 

5 777 tys. osób. W podmiotach małych (do 49 pracujących) pracowało 1 165 tys. osób, w firmach 

średnich (50 – 249 osób pracujących) – 1 594 tys. osób, w dużych (250 i więcej  osób pracujących) 



2 

 

– 3 018 tys. osób. Blisko 60% ogółu stanowili pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz 

handlu (odpowiednio 37,0% i 20,0%).  

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2016 r. wyniosło 4 296 zł. 

W podmiotach małych (do 49 pracujących) i średnich (50 – 249 osób pracujących) kształtowało się 

ono poniżej średniej (odpowiednio 3 339 zł i 4 088 zł), w dużych (250 i więcej  osób pracujących) – 

powyżej (4 763 zł). Najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego 

zanotowano w firmach działających w sekcjach: Informacja i komunikacja (7 632 zł), Górnictwo 

i wydobywanie (6 968 zł) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę 

wodną (6 773 zł), najniższe zaś w jednostkach z sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi (2 968 zł). 

W 2016 r. badane przedsiębiorstwa osiągnęły 3 121 592 mln zł przychodów netto ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Ponad połowę (57,3%) stanowiły przychody 

przedsiębiorstw dużych (powyżej 249 pracujących), a niespełna 1/5 – przedsiębiorstw małych (do 

49 pracujących). Największą część przychodów wypracowały przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (36,8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych (35,0%).  

Nakłady inwestycyjne (na nowe obiekty majątkowe) poniesione w 2016 r. przez ogół 

badanych podmiotów wyniosły 139 439 mln zł.  Udział nakładów przedsiębiorstw dużych 

w ogólnych nakładach poniesionych przez badaną zbiorowość wyniósł 68,3%, przedsiębiorstw 

średnich – 22,6%, małych – 9,1%. Największy udział w nakładach inwestycyjnych miały 

przedsiębiorstwa działające w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (40,7% ogółu nakładów badanej 

zbiorowości) oraz sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną 

(16,0%).  

Wartość brutto środków trwałych według stanu w dniu 31 XII 2016 r. 

w przedsiębiorstwach objętych badaniem wyniosła 1 872 092 mln zł.  Środki trwałe podmiotów 

dużych stanowiły 66,9% wartości brutto środków trwałych ogółu przedsiębiorstw, a podmiotów 

małych – 11,5%. Największy odsetek środków trwałych (34,5%) należał do przedsiębiorstw z sekcji 

Przetwórstwo przemysłowe. 

 

W roku 2016 najwięcej podmiotów objętych badaniem prowadziło działalność (według 

siedziby zarządu) na terenie województwa mazowieckiego – 12 041 jednostek (tj. 16,1% ogółu) 

oraz śląskiego – 10 016 jednostek (tj. 13,4% ogółu), najmniej zaś na terenie województwa 

opolskiego – 1 680 jednostek (tj. 2,2% ogółu) oraz podlaskiego – 1 777 jednostek (tj. 2,4% ogółu). 

W województwie mazowieckim i śląskim największy udział miały przedsiębiorstwa o liczbie 

pracujących mniejszej niż 50 osób, które stanowiły odpowiednio 70,6% i 76,6% ogółu podmiotów 

tam zlokalizowanych. Podmioty mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego 

i śląskiego osiągnęły łącznie 42,7% przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów uzyskanych przez ogół badanych przedsiębiorstw, z czego jednostki z województwa 

mazowieckiego – 30,9%. Przychody jednostek działających na terenie województwa opolskiego i 
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podlaskiego łącznie stanowiły 3,0%. Zatrudnienie w województwie mazowieckim i śląskim 

kształtowało się odpowiednio na poziomie 24,8% oraz 13,1% ogólnej liczby zatrudnionych, a w 

województwach opolskim i podlaskim  –  łącznie na poziomie 3,4%. 

 

Przedsiębiorstwa objęte badaniem prowadziły działalność w 149 993 jednostkach 

lokalnych, w tym w 45 923 sklepach stanowiących samodzielne jednostki lokalne. Spośród 

wszystkich jednostek lokalnych 194 znajdowało się poza granicami kraju i według stanu na 31 XII 

2016 r. pracowało w nich 17 916 osób. 

Działalność zlokalizowaną w jednym miejscu prowadziło 66 340 przedsiębiorstw, tj. 88,5%  

ogółu badanych podmiotów. Były to głównie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób 

(80,0% ogółu podmiotów posiadających jedną jednostkę lokalną). Działalność zlokalizowaną pod 

jednym adresem prowadziły głównie podmioty z sekcji: Budownictwo, Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna oraz Pozostała działalność usługowa (odpowiednio: 95,3%, 94,6% i 94,6% 

firm w tych obszarach działalności).  

Najliczniejszą grupą spośród przedsiębiorstw działających w różnych lokalizacjach były 

podmioty posiadające od 2 do 10 jednostek lokalnych (9,4% ogółu badanych firm). Odsetek firm 

prowadzących działalność najbardziej rozproszoną pod względem lokalizacji (powyżej 30 

jednostek lokalnych) wyniósł 0,5%.  
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Tablica 1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według podstawowego rodzaju prowadzonej 
 działalności w 2016 r. 
 

Sekcje PKD 
Liczba 
przed-

siębiorstw 

Liczba 
jednostek 
lokalnych 

Pracujący 
w tys.  

stan na  
31 XIII 

Wynagro-
dzenia 
brutto 

Przychody 
netto ze 

sprzedaży 
produktów, 

towarów  
i materiałów  

Nakłady 
inwesty-

cyjne 

Wartość 
brutto 

środków 
trwałych 
stan na  
31 XIII 

w mln zł 

Ogółem 74917 149993 5777 277430 3121592 139439 1872092 

       w tym:               

Przemysł 24410 39099 2508 124968 1412301 88529 1117474 

   Górnictwo  
   i wydobywanie 

360 700 134 11122 48411 5703 71436 

   Przetwórstwo    
   przemysłowe 

22000 34472 2135 98652 1148207 56713 645984 

   Wytwarzanie i zaopatr.  
   w ener. elekt.,gaz, parę 
   wodną, gorącą wodę i 
   powietrze do ukł. klimat. 

470 1212 119 9550 184273 22376 293572 

   Dostawa wody; gosp.  
   ściekami i odpad. oraz  
   dział. zw. z rekultywacją 

1580 2715 120 5645 31409 3736 106482 

Budownictwo 8374 9313 340 16448 142775 4003 39992 

Handel hurtowy i detal.; 
naprawa poj. samoch., 
włączając motocykle     

19503 68441 1154 48957 1092404 14922 186467 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

4989 6756 492 22056 148958 11734 181261 

Działalność związana z 
zakwaterow. i usługami 
gastronomicznymi 

2443 4781 106 3207 19325 1337 27321 

Informacja  
i komunikacja 

2185 3533 213 17905 104813 6522 99482 

Działalność związana  
z obsługą rynku 
nieruchomości 

2184 2917 92 4724 33765 2596 128901 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

3944 4768 249 16688 70423 2559 35646 

Działalność w zakresie 
usług administrowania  
i dział. wspierająca 

2730 4271 405 13390 50503 5112 24395 

Edukacja 701 910 21 777 2102 69 981 

Opieka zdrowotna  
i pomoc społeczna 

2684 3598 158 6692 26628 1424 21597 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką  
i rekreacją 

287 983 17 743 12680 416 6509 

Pozostała działalność 
usługowa 

483 623 21 873 4915 216 2067 
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Tablica 2. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według województw w 2016 r. 
 

Sekcje PKD 
Liczba 
przed-

siębiorstw 

Liczba 
jednostek 
lokalnych 

Pracujący 
w tys.  

stan na  
31 XIII 

Wynagro-
dzenia 
brutto 

Przychody 
netto ze 

sprzedaży 
produktów, 

towarów  
i materiałów  

Nakłady 
inwesty-

cyjne 

Wartość 
brutto 

środków 
trwałych 
stan na  
31 XIII 

w mln zł 

Polska 74917 149993 5777 277430 3121592 139439 1872092 

Dolnośląskie 5390 11670 470 22920 216546 10521 136371 

Kujawsko-Pomorskie 3839 6670 241 9569 116134 3915 60532 

Lubelskie 3095 6380 190 7476 71772 4140 64715 

Lubuskie 1829 2639 115 4719 49936 2337 28617 

Łódzkie 4702 9722 327 14161 146584 11916 123916 

Małopolskie 7362 14028 470 21183 236372 9589 129918 

Mazowieckie  12041 29276 1433 83674 963843 42394 591690 

Opolskie  1680 2753 95 4437 48303 1948 26518 

Podkarpackie  3757 6549 229 8826 107209 3949 49709 

Podlaskie 1777 3143 100 3879 46815 1776 25883 

Pomorskie  4556 8258 291 14239 179621 7587 106372 

Śląskie 10016 16564 750 37166 369050 18287 228372 

Świętokrzyskie 1883 4241 109 4273 46880 1500 32739 

Warmińsko-Mazurskie 2029 3555 128 4901 48899 1900 28599 

Wielkopolskie 7944 19635 661 28850 403361 14694 183081 

Zachodniopomorskie 3017 4910 168 7157 70267 2987 55060 

    
  Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

realizowanego na formularzu SP-Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2016.  
 Przedstawione dane dotyczą 74 917 przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób (według stanu 

na koniec roku). 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 badania będą szerzej prezentowane w publikacji „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.” oraz 

publikacji „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 r.”, które będą dostępne w grudniu 2017 r. 
 

 Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych 
wielkości „ogółem”. 
 

 

Opracowanie merytoryczne 

Departament Przedsiębiorstw 

 

Marzena Starzyńska Tel. 22 608 3839 

Jacek Kotowski         Tel. 22 608 3393 

Rozpowszechnianie 

Rzecznik Prasowy GUS 

Karolina Dawidziuk 

Tel. 22 608 3475, 22 608 3009 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

  
 

Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ 

mailto:rzecznik@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/

