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INFORMACJE SYGNALNE 

25.02.2022 r. 

 r. 
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON  
w województwie łódzkim. Stan na koniec 2021 r. 

W końcu 2021 r. w rejestrze REGON na terenie 
województwie łódzkiego zarejestrowanych było 
269,6 tys. podmiotów gospodarczych – 5,6% ogółu 
podmiotów zarejestrowanych w kraju. Ponad 1/3 
jednostek (36,8%) miała swoją siedzibę w Łodzi. 
Najwięcej podmiotów (23,3% ogółu) prowadziło 
działalność związaną z handlem, naprawą 
pojazdów samochodowych. 

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2021 r. 

PODMIOTY 2020 2021 2020=100 

OGÓŁEM  261498a 269581a 103,1 

sektor publiczny 6054 6053 99,98 

sektor prywatny 253990 261563 103,0 

Z liczby ogółem    

Spółki 40461 42189 104,3 

w tym:    

handlowe 23005 24635 107,1 

cywilne 17237 17333 100,6 

Fundacje 1578 1659 105,1 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 7217 7338 101,7 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą 196087 201929 103,0 

a W podziale według sektorów własności dane nie uwzględniają podmiotów, dla których informacja o formie 
własności nie występuje w rejestrze REGON. 

 

W 2021 roku (kolejny rok  
z rzędu) odnotowano wzrost 
liczby podmiotów gospodarki 
narodowej zarejestrowanych 
w rejestrze REGON w Łódz-
kiem 

 103,1 
Dynamika liczby podmiotów go-
spodarki narodowej w porówna-
niu z 2020 r. 
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Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

W porównaniu ze stanem na koniec 2020 r. liczba podmiotów ogółem w województwie łódz-
kim zwiększyła się o 3,1% (w kraju – o 3,7%). Pod względem formy własności zdecydowana 
większość – 261,6 tys. podmiotów działała w sektorze prywatnym (wzrost o 3,0% w ujęciu 
rocznym). Prawie połowa z nich skupiona była w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych (62,5 tys. podmiotów, 23,9% ogółu w tym sektorze), budownictwo (32,6 tys., 12,5%) 
oraz przetwórstwo przemysłowe (27,6 tys., 10,6%). 

W końcu 2021 r. sektor publiczny obejmował 6,1 tys. podmiotów (niemal tyle co rok wcze-
śniej). Najwięcej podmiotów z tego sektora prowadziło działalność w ramach sekcji edukacja 
– 38,2% ogółu jednostek sektora publicznego (2,3 tys. podmiotów) oraz obsługa rynku nieru-
chomości – 28,9% (1,8 tys. podmiotów).  

Ze względu na podstawową formę prawną, najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 74,9% wszystkich podmiotów. W porównaniu 
z 2020 r. ich liczba zwiększyła się o 5,8 tys., tj. o 3,0% i wyniosła 201,9 tys. Kolejną grupą, 
z udziałem 12,9%, były jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, których liczba 
wyniosła w końcu grudnia 2021 r. 34,7 tys. podmiotów. Udział osób prawnych ukształtował się 
natomiast na poziomie 12,2% (33,0 tys. jednostek). 

Wśród podmiotów według szczególnej formy prawnej znaczącą pozycję zajmują spółki, któ-
rych w dniu 31 grudnia 2021 r. w województwie łódzkim zarejestrowanych było 42,2 tys. (15,6% 
ogółu podmiotów). W odniesieniu do 2020 r. ich liczba wzrosła o 4,3%. Spółek cywilnych, 
które stanowiły 41,1% wszystkich zarejestrowanych spółek, było w 0,6% więcej niż w roku po-
przednim.  

Liczba zarejestrowanych spółek handlowych na koniec 2021 r. zwiększyła się w porównaniu  
z 2020 r. o 7,1% i wyniosła 24,6 tys. (58,4% ogółu spółek). Wśród niech 2,6 tys. podmiotów to 
spółki z udziałem kapitału zagranicznego. 

Tablica 2. Spółki handlowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 2020=100 

OGÓŁEM 23005 24635 107,1 

Akcyjne 342 332 97,1 

Z ograniczoną odpowiedzialnością 18113 19860 109,6 

Partnerskie 108 112 103,7 

Jawne 2275 2351 103,3 

Komandytowe  2057 1871 91,0 

Komandytowo-akcyjne 110 109 99,1 

Zdecydowaną większość spółek handlowych stanowiły spółki kapitałowe (82,0%) i były to 
głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (80,6% ogółu spółek handlowych). Spośród 
spółek handlowych osobowych (18,0% ogółu spółek handlowych) najchętniej wybieraną 
formą prawną były spółki jawne (9,5% ogółu spółek handlowych) oraz komandytowe (7,6%). 

Podmioty w sektorze prywat-
nym to 97,0% zbiorowości ogó-
łem 

Spółki prawa handlowego sta-
nowiły ponad połowę wszyst-
kich zarejestrowanych spółek 



 
 

3 

 

Wykres 1. Struktura spółek handlowych według formy prawnej w województwie łódzkim       
w 2021 r. 

 

Według stanu na koniec 2021 r. w województwie łódzkim zarejestrowanych było 7,3 tys. sto-
warzyszeń i organizacji społecznych, tj. o 1,7% więcej niż rok wcześniej. W rejestrze REGON  
zwiększyła się również liczba fundacji (o 5,1% do 1,7 tys.). Spadek natomiast odnotowano  
w przypadku spółdzielni (o 2,5% do 637 jednostek). Na poziomie sprzed roku utrzymała się 
liczb zarejestrowanych przedsiębiorstw państwowych (2 podmioty). 

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwięcej podmiotów działało w ramach 
sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (62,9 tys., tj. 23,3% ogółu jednostek). 
Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły też jednostki z sekcji budownictwo 
(32,9 tys., tj. 12,2%), przetwórstwo przemysłowe (27,8 tys., tj. 10,3%) oraz działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna (26,0 tys., tj. 9,6%). 

Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD w 2021 r. 

 

a Nie obejmuje działów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Działalność weterynaryjna. 

Prawie co czwarty podmiot 
prowadził działalność w ra-
mach sekcji handel; na-
prawa pojazdów samocho-
dowych 
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W porównaniu z 2020 r. największy wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów  odnotowano  
w sekcjach: informacja i komunikacji (o 12,9%), budownictwo (o 6,2%), administrowanie  
i działalność wspierająca (o 5,3%) oraz edukacja (o 5,2%). Nieznaczny spadek dotyczył działal-
ności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1,0%) oraz sekcji dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,1%). 

W ujęciu terytorialnym najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w Łodzi – 99,2 tys. (36,8% 
ogółu) oraz powiatach: zgierskim – 18,5 tys. (6,9%), pabianickim – 14,8 tys. (5,5%) i tomaszow-
skim – 10,4 tys. (3,9%). Najmniej natomiast w powiatach skierniewickim – 3,1 tys. i brzezińskim 
– 3,2 tys. (po 1,2%).  

W skali roku wzrost liczby podmiotów odnotowano we wszystkich powiatach województwa, 
relatywnie najwyższy w powiecie skierniewickim (o 5,4%), piotrkowskim (o 5,0%), łódzkim 
wschodnim (4,2%) oraz pabianickim (4,0%), a najniższy w powiecie kutnowskim (o 1,5%), 
Piotrkowie Trybunalskim (o 1,9%) oraz w powiatach pajęczańskim (o 2,0%) i łęczyckim           
(o 2,1%).  

Mapa 1. Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2021 r. (2020=100) 

Podmioty nowo zarejestrowane, wyrejestrowane i z zawieszona działalnością 

W 2021 r. w województwie łódzkim zarejestrowano 20,2 tys. nowych podmiotów gospodar-
czych (o 10,6% więcej niż w roku poprzednim). Wśród nich 16,7 tys. to osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą (o 10,4% więcej niż w 2020 r.), 2,4 tys. to spółki handlowe 
(o 11,6% więcej) oraz 0,4 tys. to spółki cywilne (o 14,2% więcej). Najwięcej podmiotów podjęło 
działalność w ramach sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (4,1 tys. podmiotów, 
tj. 20,2% jednostek nowo powstałych), budownictwo (3,5 tys., tj. 17,5%) oraz działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna (2,1 tys., tj. 10,5%). 

Spośród wszystkich nowo powstałych jednostek w województwie 38,8% (7,9 tys.) zarejestro-
wano w Łodzi. Znaczące udziały zanotowano również w powiecie zgierskim 6,4% ogółu no-
wych podmiotów (1,3 tys. jednostek), a także w powiecie pabianickim 5,3% (1,1 tys. jednostek). 
Najmniej nowych podmiotów zarejestrowano w powiatach brzezińskim i łęczyckim (po 1,1%, 
odpowiednio 219 i 228 jednostek).   
 

Ponad 1/3 podmiotów 
zarejestrowanych była  
w Łodzi 

 

W ciągu roku działalność go-
spodarczą rozpoczęło 20,2 tys. 
podmiotów, tj. o 10,6% więcej 
niż rok wcześniej 
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Wykres 3. Struktura podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych według sekcji 
PKD w okresie styczeń - grudzień 2021 r. 

 

a Nie obejmuje działów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Działalność weterynaryjna. 

W ciągu 2021 r. z rejestru REGON wykreślono 11,5 tys. podmiotów (o 9,4% więcej niż na prze-
strzeni 2020 r.), w tym 10,2 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
(o 17,1% więcej niż rok wcześniej) oraz 243 spółki cywilne (o 25,3% więcej). Znaczący spadek 
liczby podmiotów wyrejestrowanych dotyczył spółek handlowych (o 32,6%, do poziomu 804 
jednostek). Najwięcej zlikwidowanych podmiotów należało do sekcji handel; naprawa pojaz-
dów samochodowych – 3,2 tys. (28,0% ogółu wyrejestrowanych), budownictwo – 1,6 tys. 
(14,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 1,2 tys. (10,4%). Te trzy sekcje skupiały łącznie po-
nad połowę (52,4%) ogółu wyrejestrowanych podmiotów. 

Spośród wszystkich podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON z terenu województwa 
łódzkiego najwięcej – 37,8% pochodziło z Łodzi (4,4 tys. jednostek). Relatywnie wysoka liczba 
podmiotów, tj. 6,8% została wykreślona z powiatu zgierskiego (0,8 tys. jednostek), a także  
z powiatu pabianickiego – 5,3% ogółu wyrejestrowanych (0,6 tys. jednostek). Najmniej pod-
miotów wyrejestrowano w powiecie skierniewickim – 0,9% (104 jednostki) oraz w powiatach 
łęczyckim i  poddębickim – po 1,2% (odpowiednio 135 i 143 jednostki). 

W analizowanym okresie liczba nowo zarejestrowanych podmiotów kolejny rok przewyższała 
liczbę wyrejestrowanych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów w województwie 
średnio przypadało 57 wyrejestrowanych. W grupie spółek handlowych wskaźnik ten ukształ-
tował się na poziomie 33 (w tym dla spółek z ograniczona odpowiedzialnością – 25), a wśród 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 61. W przekroju terytorial-
nym najkorzystniejszą relację odnotowano w powiecie skierniewickim, gdzie na 100 podmio-
tów nowo zarejestrowanych przypadało 38 jednostek wyrejestrowanych, a także w powiecie 
piotrkowskim (47) i wieruszowskim (50). Najwięcej podmiotów wyrejestrowanych na 100 nowo 
zarejestrowanych odnotowano w powiecie kutnowskim (70), Piotrkowie Trybunalskim (68) 
oraz w powiecie brzezińskim (67). 

Liczba podmiotów z zawieszona działalnością w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 31,5 tys.,  
i była o 8,6% wyższa niż przed rokiem. Zdecydowaną większość tych podmiotów (29,9 tys.  

W 2021 r. działalność gospo-
darczą zakończyło 11,5 tys. 
podmiotów (o 9,4% więcej niż 
2020 r.)  

 



 
 

6 

 

tj., 95,0% ogółu) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Analizując 
sekcje PKD, największy wzrost w ujęciu rocznym podmiotów z zawieszona działalnością odno-
towano w budownictwie (o 14,5%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 13,9%). Pod wzglę-
dem terytorialnym największy przyrost tychże podmiotów wystąpił w powiecie zduńskowol-
skim (o 13,0%), skierniewickim (o 12,9%) oraz łódzkim wschodnim (o 12,8%), a najmniejszy w 
pajęczańskim (o 3,2%) i łowickim (o 3,6%). Podmioty z zawieszona działalnością w końcu 
grudnia 2021 r. stanowiły 11,7% wszystkich podmiotów w bazie REGON w wojewódzkie łódz-
kim. 

Podmioty według przewidywanej liczby pracujących 

W momencie rejestracji firmy każdy przedsiębiorca deklaruje przewidywaną liczbę pracują-
cych. Według tego kryterium zdecydowanie przeważały podmioty, które zadeklarowały za-
trudnienie do 9 osób, tzw. mikroprzedsiębiorstwa – 259,2 tys. podmiotów. Udział jednostek 
małych, o przewidywanej liczbie pracujących od 10 do 49 osób, wyniósł 3,2% (8,5 tys. jedno-
stek), podmiotów średnich, zatrudniających od 50 do 249 osób, to 0,6% (1,6 tys. jednostek), 
a dużych, o liczbie pracujących powyżej 250 osób – 0,1% (237 jednostek). W porównaniu 
z 2020 r. liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 8,5 tys. jednostek, tj. o 3,3%, a ich udział 
zwiększył się nieznacznie (o 0,1 p. proc.).  

Prawie 1/4 mikroprzedsiębiorstw prowadziła działalność w ramach sekcji handel; naprawa 
pojazdów samochodowych (23,6%), w ramach budownictwa – 12,4%, działalności profesjonal-
nej, naukowej i technicznej – 9,9%, a w ramach przetwórstwa przemysłowego – 9,7% podmio-
tów.  

Wykres 4. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według przewidywanej liczby pracu-
jących w 2021 r. 

 

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności1 

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów na 1000 ludności zamieszkałej na danym te-
renie) ukształtował się w analizowanym okresie na poziomie 111,1 (w 2020 r. – 106,8). We 
wszystkich powiatach województwa odnotowano wzrost omawianego wskaźnika, przy czym 
najwyższe wartości dotyczyły Łodzi (148,6) oraz powiatów łódzkiego wschodniego (133,1) i pa-
bianickiego (124,3). Wartość wyższą od średniej w województwie odnotowano również w po-
wiecie zgierskim (112,0) oraz Skierniewicach (111,5). Najniższym wskaźnikiem natężenia cha-
rakteryzowały się natomiast powiaty: opoczyński (70,2), łęczycki (72,2), oraz piotrkowski (78,3).  

 

                                                           

1 Ludność stan w dniu 30 czerwca 

96,1% wszystkich podmiotów 
w rejestrze REGON stanowiły 
mikroprzedsiębiorstwa 

W przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców liczba zarejestrowa-
nych podmiotów ukształto-
wała się na poziomie 111,1 
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Mapa 2. Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności w 2021 r. 
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Współpraca z Mediami  

Tel: 42 683 90 19, 510 99 33 99 

e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl 

www.lodz.stat.gov.pl  

@Lodz_STAT 

@UrzadStatystycznywLodzi 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 
Jolanta Maniewska                  

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Łodzi 

Dyrektor dr Piotr Ryszard Cmela 
Tel: 42 684 56 11 

  Rozpowszechnianie: 
  Informatorium Statystyczne 

             Tel: 42 683 91 91, 42 683 91 92 

 

 
Powiązane opracowania  

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL → Podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne 

Liczba podmiotów w rejestrze REGON (tablice) 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmiot gospodarki narodowej 

Forma prawna 

Osoba prawna 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
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