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INFORMACJA 

17.04.2019 r. Zagraniczne osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą zarejestrowane w rejestrze REGON  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.  
 
 

31 grudnia 2018 r. w rejestrze REGON w województwie 
kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 857 
zagranicznych osób fizycznych (bez osób fizycznych 
prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa 
rolne). Było to blisko dwa razy więcej niż w 2014 r. 
Najwięcej z tych podmiotów zajmowało się 
budownictwem. 

 

W 2018 r. udział zagranicznych osób fizycznych w ogólnej liczbie osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie kujaw-
sko-pomorskim wyniósł 0,6%.  Pod względem tego wskaźnika województwo kujawsko-po-
morskie znalazło się na  8. miejscu w Polsce. Był on o ¼ wyższy niż rok wcześniej i prawie 
dwukrotnie wyższy niż w 2014 r.  

 

Wykres 1.  Zagraniczne osoby fizyczne w województwie kujawsko-pomorskim 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

Liczba zagranicznych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła w 2018 r.  
w stosunku do roku ubiegłego o 29,8%. Wart odnotowania był, znacznie wyższy niż w skali kraju 
(54,9%), blisko 2-krotny wzrost ich liczby od 2014 r. 

Ponad ⅓ zagranicznych osób fizycznych zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec 
2018 r. zgłosiła budownictwo jako działalność przeważającą. Handlem; naprawą pojazdów sa-
mochodowych zajmowało się 27,8% podmiotów z tej grupy. Odpowiednio po 6,7% i 5,8% pro-
wadziło działalność w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna.  

Od 2014 r. liczba zagranicz-
nych osób fizycznych wzrosła 
niemal dwukrotnie 

 

↑129,8 
Dynamika zagranicznych 
osób fizycznych (2017=100) 
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Wykres 2. Struktura zagranicznych osób fizycznych w województwie kujawsko-pomorskim 
                      według sekcji PKD w 2018 r. 

  

 

W 2018 r. w liczba zagranicznych osób fizycznych wzrosła we wszystkich sekcjach1 w porówna-
niu do poprzedniego roku. Najbardziej, bo o 46,9%, zwiększyła się liczba podmiotów zajmują-
cych się budownictwem. W sekcjach informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemy-
słowe do rejestru REGON wpisanych było ich odpowiednio o 42,9% i o 41,4% więcej niż  
w 2017 r. Od 2014 r. największy, bo blisko 9-krotny wzrost liczby zagranicznych osób fizycz-
nych, odnotowano w budownictwie (z 35 w 2014 r. do 313 w 2018 r.).  

W województwie kujawsko-pomorskim rejestruje się coraz więcej nowych zagranicznych 
osób fizycznych. W 2018 r. do rejestru REGON wpisano ich 279. Było to o 26,8% więcej niż rok 
wcześniej i o 142,6% więcej niż w 2014 r. Stanowiły one 1,7% ogółu nowo zarejestrowanych 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Struktura nowo zarejestrowanych 
podmiotów była zbliżona do struktury wszystkich zagranicznych osób fizycznych w woje-
wództwie. Przeszło połowa nowych podmiotów powstała w sekcji budownictwo (154 zagra-
niczne osoby fizyczne), a co szósty zgłosił jako działalność przeważającą handel; naprawę 
pojazdów samochodowych.  

Decyzję o zakończeniu działalności gospodarczej w 2018 r. w województwie kujawsko-pomor-
skim podjęło 130 zagranicznych osób fizycznych. Z rejestru REGON wykreślono ich o 41,3% 
więcej niż rok wcześniej i o 51,2% więcej niż w 2014 r. Wyrejestrowane zagraniczne osoby fi-
zyczne związane były z dominującymi w tej grupie podmiotów rodzajami działalności - po-
łowa z nich zajmowała się budownictwem, a blisko ¼ z nich prowadziła działalność gospo-
darczą w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych.  

Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przed-
siębiorca. Polskie ustawodawstwo przewiduje w takiej sytuacji pewne udogodnienia,  
a mianowicie zamiast całkowitego zlikwidowania działalności, osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą może zdecydować się na tymczasowe zawieszenie działalności.  
W 2018 r. z tego rozwiązania skorzystało 275 zagranicznych osób fizycznych. Było to o 71,9% 
więcej niż w roku ubiegłym i 8-krotnie więcej niż w 2014 r. Prawie ⅔ podmiotów z zawieszoną  
w 2018 r. działalnością należało do sekcji budownictwo. 

Spośród ogółu zagranicznych osób fizycznych funkcjonujących w województwie kujawsko-po-
morskim w końcu grudnia 2018 r. niemal co trzecia zarejestrowana była w Ciechocinku.  
W gminie tej zagraniczne osoby fizyczne stanowiły ponad 20% ogólnej liczby osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. Ich liczba wzrosła o połowę w porównaniu z 2017 r.  
i aż 18-krotnie w stosunku do 2014 r. Spośród 271 zagranicznych osób fizycznych w tej gminie, 
94,1% zajmowało się budownictwem. 

Poza Ciechocinkiem zagraniczne osoby fizyczne chętnie rejestrowały swoją działalność także 
w Bydgoszczy (22,5% zagranicznych osób fizycznych z województwa) i Toruniu (11,4%). W obu 
tych miastach odsetek zagranicznych osób fizycznych był jednak niewielki (niższy niż 1% 
ogólnej liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W pozostałych 80 
gminach, w których były zarejestrowane zagraniczne osoby fizyczne, wskaźnik ten również 
oscylował wokół 1%. Natomiast w 61 gminach województwa kujawsko-pomorskiego nie była 
zarejestrowana żadna fizyczna osoba zagraniczna prowadząca działalność gospodarczą. 

 

                                                           

1 Nie wliczono sekcji o liczbie zagranicznych osób fizycznych poniżej 10 podmiotów. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Wydział Organizacji i Rejestrów 
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska 
Tel.: 52 366 93 44 
E-mail:  
M.Zmuda-Trzebiatowska@stat.gov.pl  

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl   

 

Powiązane opracowania 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2018 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmioty gospodarki narodowej 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Rodzaj działalności przeważającej 
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