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INFORMACJE SYGNALNE 

30.03.2018 r. Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw 
w województwie łódzkim w 2016 r. 
 

W 2016 r. na terenie województwa łódzkiego liczba 
mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospo-
darczą wyniosła 125,1 tys. jednostek. W porównaniu z ro-
kiem poprzednim było ich o 3,9% więcej, przy średnim 
wzroście w Polsce o 5,2%. W województwie łódzkim  
w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowano 
wzrost liczby osób pracujących w mikroprzedsiębior-
stwach o 5,6%, przy średnim wzroście w Polsce o 5,1%. 

 

Tablica 1. Wybrane dane o mikroprzedsiębiorstwach 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba jednostek Pracujący (stan w dniu 31 XII) 

2015 2016 2015=100 2015 2016 2015=100 

POLSKA 1905020 2004047 105,2 3764185 3957151 105,1 

Łódzkie 120311 125056 103,9 238207 251649 105,6 

 

Wykres 1. Struktura mikroprzedsiębiorstw i pracującycha według województw w 2016 r. 

 

a Stan w dniu 31 XII. 

W 2016 r. na terenie woje-
wództwa łódzkiego działal-
ność gospodarczą prowadziło 
125,1 tys. jednostek o liczbie 
pracujących do 9 osób, tj. 
o 4,7 tys. więcej niż w 2015 r. 

 
 
 
 
W 2016 r. w mikroprzedsię-

biorstwach z województwa 
łódzkiego pracowało 251,6 
tys. osób, tj. o 13,4 tys. więcej 
niż w 2015 r. 

 

125,1 tys. 
Liczba mikroprzedsię-

biorstw w województwie 
łódzkim  
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Przychody, koszty i nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 

W 2016 r. przychody jednostek o liczbie pracujących do 9 osób, mających siedzibę prowa-
dzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, wyniosły 51,8 mld zł i sta-
nowiły 5,0% przychodów mikroprzedsiębiorstw w Polsce (1045,8 mld zł). Z analizy struktury 
przychodów mikroprzedsiębiorstw według województw wynika, że największą ich część wypra-
cowały jednostki z terenu województwa mazowieckiego 25,5% (267,0 mld zł), a najmniejszą, tj. 
1,9% (19,9 mld zł) mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa opolskiego. 

W skali całego kraju wskaźnik poziomu kosztów wyniósł 88,1%, a dla jednostek wojewódz-
twa łódzkiego udział kosztów w przychodach kształtował się na poziomie 85,6%. Udział ponie-
sionych kosztów w uzyskanych przez mikroprzedsiębiorstwa przychodach wahał się od 84,2% 
w województwie kujawsko-pomorskim do 91,3% w województwie podkarpackim. 

 

Wykres 2. Struktura przychodów i nakładów na rzeczowe aktywa trwałe mikroprzedsiębiorstw 
według województw w 2016 r. 

 

 

 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (tj. łącznie nakłady inwestycyjne i wydatki na zakup 
używanych środków trwałych) poniesione przez jednostki o liczbie pracujących do 9 osób 
z województwa łódzkiego wyniosły 1,5 mld zł, stanowiły one 4,9% ogółu tego rodzaju wydatków 
mikroprzedsiębiorstw w Polsce w 2016 r. (30,2 mld). Największa ich część (35,7%, tj. 10,8 mld zł) 
przypadła na jednostki z siedzibą w województwie mazowieckim – charakteryzującym się naj-
wyższym udziałem mikroprzedsiębiorstw i pracujących ogółem w Polsce. Najniżej w zestawie-
niu znalazły się jednostki z województwa świętokrzyskiego (1,2%, tj. 0,34 mld zł). 

Porównując nakłady na rzeczowe aktywa trwałe do przychodów mikroprzedsiębiorstw 
w 2016 r. należy zauważyć, że ich udział dla jednostek z województwa łódzkiego wyniósł 2,9%. 
Największą część przychodów na nowe i używane środki trwałe przeznaczyły jednostki o liczbie 
pracujących do 9 osób z województwa mazowieckiego – 4,0%, a najmniejszą część przychodów 
wydawały mikroprzedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego – 1,4%. 

 

Sprzedaż detaliczna, hurtowa i produkcja budowlano-montażowa 

Struktura sprzedaży detalicznej, hurtowej i produkcji budowlano-montażowej mikroprzed-
siębiorstw według województw w 2016 r. wskazuje, że największy udział w generowaniu warto-
ści zarówno sprzedaży detalicznej, hurtowej, jak i produkcji budowlano-montażowej miały jed-
nostki z województwa mazowieckiego, które wypracowały odpowiednio: 19,7% (40,1 mld zł) 
sprzedaży detalicznej ogółem, 23,7% (62,8 mld zł) sprzedaży hurtowej ogółem oraz 23,1% (20,7 
mld zł) produkcji budowlano-montażowej ogółem. 

  

Przychody mikroprzedsię-
biorstw z województwa łódz-
kiego w 2016 r. wyniosły 51,8 
mld zł, tj. o 2,3 mld zł mniej niż 
w 2015 r. 

Wskaźnik poziomu kosztów 
mikroprzedsiębiorstw w wo-
jewództwie łódzkim w 2016 r. 
wyniósł 85,6%. 

 

W 2016 r. wartość sprze-
daży detalicznej w wojewódz-
twie łódzkim wyniosła 11,4 
mld zł, hurtowej 16,6 mld zł,  
a produkcji budowlano-mon-
tażowej 3,7 mld zł. 
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Wyniki mikroprzedsiębiorstw województwa łódzkiego na tle jednostek województwa ma-
zowieckiego były znacznie niższe i wyniosły odpowiednio: sprzedaż detaliczna 5,6% (11,4 mld 
zł), sprzedaż hurtowa 6,2% (16,6 mld zł), a produkcja budowlano-montażowa 4,2% (3,7 mld zł). 

 

Tablica 2. Przychody, koszty, sprzedaż detaliczna, hurtowa i produkcja budowlano-montażowa 
według województw w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przychody 

ogółem 

Koszty 

ogółem 

Sprzedaż 

detaliczna 

Sprzedaż 

hurtowa 

Produkcja 

budowlano-

montażowa 

w mld zł 

POLSKA 1045,8 920,9 203,8 265,4 89,7 

Dolnośląskie 72,5 61,7 14,9 18,1 5,8 

Kujawsko-pomorskie 36,9 31,1 9,4 8,6 2,8 

Lubelskie 41,7 37,2 9,7 9,8 3,0 

Lubuskie 26,0 22,8 5,8 7,0 2,5 

Łódzkie 51,8 44,3 11,4 16,6 3,7 

Małopolskie 87,7 75,8 18,1 17,4 10,9 

Mazowieckie 267,0 241,0 40,1 62,8 20,7 

Opolskie 19,9 17,3 4,0 6,3 1,8 

Podkarpackie 36,9 33,7 8,6 7,7 2,7 

Podlaskie 26,6 23,5 5,5 6,8 1,7 

Pomorskie 65,4 56,5 11,5 17,2 6,4 

Śląskie 107,7 95,3 21,7 32,7 9,9 

Świętokrzyskie 25,0 22,3 6,2 6,2 2,0 

Warmińsko-mazurskie 21,6 18,8 6,5 4,5 2,1 

Wielkopolskie 108,9 97,0 20,6 33,8 7,5 

Zachodniopomorskie 50,0 42,6 9,8 10,0 6,2 

 

Wskaźniki działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw 

W 2016 r. liczba mikroprzedsiębiorstw przypadająca na 100 tys. mieszkańców w województwie 
łódzkim wzrosła do 5026 (4816 w 2015 r.), a w skali całego kraju odnotowano wzrost wskaźnika 
natężenia mikroprzedsiębiorstw do 5215 (4954 w 2015 r.). W 2016 r. w poszczególnych 
województwach jego wartość mieściła się w przedziale od 3722 w województwie podkarpackim 
do 7019 w województwie mazowieckim, podczas gdy minimalna i maksymalna wartość 
omawianego wskaźnika w 2015 r. wyniosła odpowiednio 3562 (podkarpackie) oraz 6430 
(mazowieckie). 

Wspomniany wcześniej wzrost liczby pracujących w województwie łódzkim – większy niż 
wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw – spowodował nieznaczne podwyższenie wartości wskaźnika 
pracujących w przeliczeniu na 1000 mikroprzedsiębiorstw z 1980 osób w 2015 r. do 2012 osób 
w 2016 r. 

W odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na 1000 mikroprzedsiębiorstw 
w województwie łódzkim zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika z 658 w 2015 r. do 677 osób 
w 2016 r., podczas gdy w skali całego kraju nastąpił jego spadek – z 690 osób do 680 osób. 

  

W województwie łódzkim 
liczba mikroprzedsiębiorstw 
przypadająca na 100 tys. 
mieszkańców wzrosła do 5026 
w 2016 r. 
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Wykres 3. Podstawowe wskaźniki działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw w 2016 r. 

 

 

 

Tablica 3. Wskaźniki działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw według województw 
w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Mikro 

przedsiębior- 

stwa na 100 

tys. ludności 

Pracujący 

(stan w dniu 

31 XII) 

Przeciętne 

zatrudnienie 

Miesięczne 

wynagrodze 

nie brutto na 

1 zatrudnio- 

nego w zł 

Miesięczne 

przychody na 

1 pracują- 

cego w zł 
na 1000 mikroprzedsiębiorstw 

POLSKA 5215  1975  680  2577  23001  

Dolnośląskie 5573  1893  616  2708  20507  

Kujawsko-pomorskie 4460  1888  643  2313  18189  

Lubelskie 3836  1933  664  2301  23098  

Lubuskie 4825  2019  724  2427  22724  

Łódzkie 5026  2012  677  2306  17908  

Małopolskie 5481  2049  710  2472  19997  

Mazowieckie 7019  1995  686  3125  31135  

Opolskie 4032  2000  746  2396  21356  

Podkarpackie 3722  1951  691  2213  21039  

Podlaskie 4063  1863  611  2281  25700  

Pomorskie 5759  1861  619  2612  23092  

Śląskie 4851  2073  738  2499  20346  

Świętokrzyskie 4066  1935  675  2223  22002  

Warmińsko-mazurskie 3885  1897  681  2246  17704  

Wielkopolskie 5863  2042  724  2515  22842  

Zachodniopomorskie 5808  1858  608  2522  23566  
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Tablica 3. Wskaźniki działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw według województw 
w 2016 r. (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Wskaźnik 

rentowności 

obrotu brutto 

w % 

Nadwyżka 

przychodów 

nad kosztami 

na 1 mikro- 

przedsię- 

biorstwo w zł 

Udział 

sprzedaży 

detalicznej 

Udział 

sprzedaży 

hurtowej 

Udział pro- 

dukcji bu- 

dowlano- 

montażowej 

w przychodach ogółem w % 

POLSKA 11,9 62319 17,1 22,3 8,6 

Dolnośląskie 15,0 67119 17,8 21,7 8,0 

Kujawsko-pomorskie 15,8 62879 22,3 20,4 7,6 

Lubelskie 10,8 54704 20,6 20,8 7,2 

Lubuskie 12,3 65109 19,8 24,1 9,5 

Łódzkie 14,4 59460 19,2 27,9 7,2 

Małopolskie 13,5 64147 18,1 17,3 12,4 

Mazowieckie 9,8 69326 13,2 20,6 7,8 

Opolskie 12,9 64252 18,0 28,2 8,8 

Podkarpackie 8,7 40508 20,6 18,6 7,2 

Podlaskie 11,7 64364 18,4 22,8 6,4 

Pomorskie 13,6 66889 15,3 22,9 9,7 

Śląskie 11,5 55896 17,5 26,3 9,2 

Świętokrzyskie 11,1 54390 21,8 21,9 7,9 

Warmińsko-mazurskie 13,2 51279 26,4 18,1 9,9 

Wielkopolskie 11,0 58578 16,5 27,0 6,9 

Zachodniopomorskie 14,7 74315 17,7 17,9 12,4 

 

W 2016 r. w porówniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia bruttona 1 zatrudnionego wśród mikroprzedsiębiorstw województwa łódzkiego  
z 2211 zł do 2306 zł. Pod względem analizowanego wskaźnika dominowały jednostki województwa 
mazowieckiego, dla których wyniósł on 2874 zł w 2015 r. i 3125 zł w 2016 r., a najniższy poziom 
wynagrodzeń (pomimo ich wzrostu z 2111 zł do 2213 zł) odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach 
województwa podkarpackiego. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstw województwa łódzkiego zaobserwować można spadek 
miesięcznych przychodów na 1 pracującego z 19828 zł w 2015 r. do 17908 zł w 2016 r. (jedna 
z najniższych wartości wskażnika w przekroju województw). Porównując działalność 
mikroprzedsiębiorstw w poszczególnych województwach w 2016 r. pod względem miesięcznych 
przychodów na 1 pracującego należy zauważyć, że najwyższą wartość wskaźnika wypracowały 
jednostki z województwa mazowieckiego – 31135 zł (w 2015 r. wyniósł on 28750 zł), a najniższą 
mikroprzedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego – 17704 zł (w 2015 r. wyniósł on 
19215 zł). 

 

  

Wśród jednostek o liczbie 
pracujących do 9 osób z woje-
wództwa łódzkiego zaobser-
wowano spadek miesięcz-
nych przychodów na 1 pracu-
jącego do 17908 zł w 2016 r. 

W 2016 r. odnotowano 
wzrost przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia 
brutto na 1 zatrudnionego 
wśród mikroprzedsiębiorstw 
województwa łódzkiego do 
2306 zł. 
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Wykres 4. Wskaźniki finansowe działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw w 2016 r. 

 

 

 

Wskaźnik nadwyżki przychodów nad kosztami przypadającej na 1 mikroprzedsiębiorstwo 
oraz rentowności obrotu brutto potwierdzają, że sytuacja jednostek o liczbie pracujących do 
9 osób w województwie łódzkim uległa poprawie. W 2016 r. dla tych jednostek nastąpił wzrost 
nadwyżki przychodów nad kosztami w przeliczeniu na 1 mikroprzedsiębiorstwo do 59460 zł 
(54118 zł w 2015 r.) oraz wzrost wartości nadwyżki przychodów nad kosztami w przychodach 
z całokształtu działalności, tj. wskaźnika rentowności obrotu brutto do 14,4% (12,0% w 2015 r.). 
W skali całego kraju odnotowano spadek nadwyżki przychodów nad kosztami przypadającej na 
1 mikroprzedsiębiorstwo z 65541 zł w 2015 r. do 62319 zł w 2016 r., a także spadek wskaźnika 
rentowności brutto z 12,8% do 11,9%. 

 

Wykres 5. Wskaźnik rentowności obrotu brutto i wskaźniki sprzedaży mikroprzedsiębiorstw 
w 2016 r. 

 

 

Zestawiając wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej (przedsiębiorstw handlowych) oraz 
wartość produkcji budowlano-montażowej (przedsiębiorstw budowlanych) z wartością 
przychodów ogółem mikroprzedsiębiorstw uzyskano wskaźniki ukazujące efekty działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorstw. 

W województwie łódzkim 
w 2016 r. odnotowano wzrost 
wartości wskaźnika rentow-
ności obrotu brutto do 14,4%, 
a w skali całego kraju odnoto-
wano jego spadek do 11,9%. 
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Dla mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego sprzedaż detaliczna stanowiła 19,2% 
przychodów ogółem w 2016 r., podczas gdy w 2015 r. udział ten wyniósł 17,1%, a w skali całego 
kraju odnotowano spadek wartości omawianego wskaźnika z 17,4% w 2015 r. do 17,1% w 2016 r. 
W zakresie sprzedaży detalicznej w 2016 r. wyróżniały się mikroprzedsiębiorstwa z województwa 
warmińsko-mazurskiego, dla których udział sprzedaży detalicznej w przychodach wyniósł 26,4%, 
podczas gdy najniższa wartość omawianego wskaźnika wystąpiła wśród jednostek 
z województwa mazowieckiego (13,2%). 

W 2016 r. odnotowano wzrost udziału sprzedaży hurtowej w przychodach ogółem w skali 
całego kraju do 22,3% (22,2% w 2015 r.), w tym również w mikroprzedsiębiorstwach województwa 
łódzkiego do 27,9% (26,4% w 2015 r.). Najwyższy udział sprzedaży hurtowej w przychodach 
jednostek o liczbie pracujących do 9 osób wystąpił w województwie opolskim – 28,2%, a najniższy 
w województwie małopolskim – 17,3%. 

Mikroprzedsiębiorstwa województwa łódzkiego charakteryzowały się stosunkowo niskim 
udziałem produkcji budowlano-montażowej w przychodach, zarówno dla 2015 r. – 7,4%, jak i dla 
2016 r. – 7,2%. Średni udział produkcji budowlano montażowej w przychodach mikro-
przedsiębiorstw w Polsce w 2015 r. wyniósł 8,5%, a w 2016 r. 8,6%. Biorąc pod uwagę produkcję 
budowlano-montażową w 2016 r. na tle mikroprzedsiębiorstw z poszczególnych województw 
wyróżniały się jednostki z województwa małopolskiego, które cechował największy – 12,4% udział 
tego rodzaju produkcji w przychodach.

Podstawowym źródłem danych wykorzystywanym do scharakteryzowania zbiorowości przedsiębiorstw o liczbie 
pracujących do 9 osób jest roczne reprezentacyjne badanie statystyczne realizowane na formularzu: SP-3 Sprawozda-
nie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. 

Badaniem objęto osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które pro-
wadziły działalność gospodarczą w Polsce w 2016 r. Informacje są prezentowane na poziomie województw określonych 
miejscem siedziby podmiotu sprawozdawczego, a także według rodzaju działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia-
łalności (PKD 2007). Dane dotyczą zbiorowości podmiotów aktywnych, tj. prowadzących działalność gospodarczą 
w okresie sprawozdawczym. 

W 2016 r. odnotowano 
wzrost udziału sprzedaży hur-
towej mikroprzedsiębiorstw 
w przychodach ogółem do 
poziomu 27,9%. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
Artur Mikulec 
tel.: 42 683 91 34  
e-mail: a.mikulec@stat.gov.pl 

 

Informatorium Statystyczne 

tel.: (+48 42) 683 91 91, (+48 42) 683 91 92  

e-mail: informatoriumLDZ@stat.gov.pl 

 www.lodz.stat.gov.pl 

 @Lodz_STAT 

Powiązane opracowania 

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r. 

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmiot gospodarki narodowej 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych 

Przeciętne zatrudnienie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

 

 

mailto:a.mikulec@stat.gov.pl
mailto:informatoriumLDZ@stat.gov.pl
http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/podmioty-gospodarcze/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-r-,6,4.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/zeszyt-metodologiczny-badania-przedsiebiorstw-niefinansowych,28,1.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/814,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/817,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/816,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_61,dziedzina.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/376,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/693,pojecie.html
http://lodz.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Lodz_STAT

