
                  URZĄD STATYSTYCZNY  
                 W BYDGOSZCZY 

Bydgoszcz, 08.02.2017 

Opracowanie sygnalne 

Podmioty gospodarcze w Kujawsko-Pomorskim  

 
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r. w Krajowym Rejestrze 

Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 194,1 tys. podmiotów 

gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne), tj. o 0,3% 

więcej niż przed rokiem. Jednostki z terenu województwa stanowiły 4,6% podmiotów 

zarejestrowanych w kraju.  

 
Wykres 1. Podmioty  gospodarki  narodowej  według  sektorów  własności i wybranych  sekcji  PKD 

w  2016 r. (stan w dniu 31 XII)  

 

Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności (PKD) zauważa się, że na koniec 2016 r. 

w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej podmiotów należało do sekcji handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (48,8 tys.) oraz budownictwo (22,9 tys.) – obie te sekcje stanowiły łącznie 

37,0 % wszystkich podmiotów znajdujących się w rejestrze REGON. 
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Wykres 2. Ruch  podmiotów  gospodarki  narodowej  w  rejestrze  REGON  oraz  jego  struktura 

według  sekcji  PKD w  2016 r. 

 

W całym 2016 r. utworzono 16 tys. nowych podmiotów gospodarczych, z których: 13,6 tys. 

stanowiły osoby fizyczne, 1,4 tys. – spółki handlowe oraz 0,3 tys. – spółki cywilne. Z kolei zlikwidowano 

15,2 tys. podmiotów, w tym wyrejestrowano: 14,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz po 0,2 tys. spółek cywilnych i spółek handlowych. W tym samym czasie 13,7 tys. 

podmiotów zawiesiło działalność, dotyczyło to m.in.: 13,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, 0,3 tys. spółek handlowych i 0,1 tys. spółek cywilnych. 

Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według powiatów w 2016 r.  

(stan w dniu 31 XII) 
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W czterech miastach na prawach powiatu skupiało się 45,7% wszystkich zarejestrowanych 

w województwie kujawsko-pomorskim podmiotów gospodarki narodowej (przed rokiem – 45,8 %). 

W Kujawsko-Pomorskim w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców było 930 podmiotów 

gospodarczych. Wśród miast na prawach powiatu najwyższy wskaźnik odnotowano w Toruniu – 1289; 

następnie w Bydgoszczy – 1207; we Włocławku – 1021; a najniższy w Grudziądzu – 851 podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. ludności. Spośród powiatów ziemskich najwięcej podmiotów zarejestrowanych 

było w powiecie bydgoskim – 1122 jednostek przypadało przeciętnie na 10 tys. mieszkańców, w 

toruńskim – 939, w aleksandrowskim  – 875 i w inowrocławskim – 817 podmiotów. 

 

 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 

Rozpowszechnianie:  
Michał Cabański  
tel. 52 36 69 394  
e-mail: M.Cabanski@stat.gov.pl 

 

 
 
 
 

Więcej informacji na temat podmiotów gospodarczych w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie  

kujawsko-pomorskim (stan na koniec 2016 r.),  

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 13 lutego 2017 r. 
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