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Przedmiotem artykułu jest analiza zjawiska pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej, 

rozumianej jako podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Jako 

miernik tego zjawiska uznano liczbę zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Należy dodać, że tak skonstruowany 

miernik jest jednym z aspektów wchodzących w skład  szeroko rozumianego poziomu przedsiębiorczości. 

Celem przeprowadzonej analizy było zdiagnozowanie poziomu pozarolniczej przedsiębiorczości 

indywidualnej, rozpoznanie zróżnicowania w czasie i przestrzeni oraz zbadanie związku pomiędzy 

poziomem pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej a: poziomem bezrobocia oraz poziomem 

dochodów własnych w gminie. Badaniem objęto subregion sądecki, czyli 39 jednostek terytorialnych 

szczebla podstawowego, w tym: 38 gmin z trzech powiatów (gorlickiego, limanowskiego 

i nowosądeckiego) oraz miasto Nowy Sącz. Materiał do badań stanowiły opracowania statystyczne GUS 

oraz informacje BDL. Diagnozę poziomu pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej oparto na trzech 

grupach informacji dotyczących: a) liczby zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, b) liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

c) liczby wyrejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

Przeprowadzono analizę statystyczną i kartograficzną uzyskanych wyników. Zauważono istotne 

zróżnicowanie pozarolniczej działalności indywidualnej w gminach subregionu sadeckiego. Stwierdzono, 

że występuje słaba zależność pomiędzy poziomem badanego zjawiska a poziomem bezrobocia w danej 

gminie oraz umiarkowana zależność pomiędzy poziomem badanego zjawiska a poziomem dochodów 

własnych gminy.


