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INFORMACJE 

26.08.2020 r. Informacja o podmiotach gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON w województwie  
kujawsko-pomorskim – lipiec 2020 r. 
 

31 lipca 2020 r. w rejestrze REGON w województwie 
kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 207,1 tys. 
podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych 
prowadzących wyłacznie indywidualne gospodarstwa 
rolne). Było to o 0,4% podmiotów więcej niż w końcu 
czerwca 2020 r. i o 2,3% więcej niż 31 lipca 2019 r.  

  

 

 
Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGONa w województwie kujawsko-pomorskim  

w lipcu 2020 r. 

a Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). 

 

W lipcu 2020 r. liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą była o 5,5% wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 1,7% niższa niż w tym samym okresie 
poprzedniego roku. O połowę, względem poprzedniego miesiąca, spadła liczba nowych rejestra-
cji spółek. 

Nieco ponad ¼ podmiotów nowo zarejestrowanych w lipcu 2020 r. należało do sekcji PKD bu-
downictwo. Na drugim miejscu znalazła się sekcja handel; naprawa pojazdów samochodowych 
(15,9%).  

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

VII 2020 

liczba podmiotów 

dynamika 

VI 2020 = 100 VII 2019 = 100 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 207074 100,4 102,3 

podmioty nowo zarejestrowane 1397 96,9 95,4 

podmioty wyrejestrowane 586 99,3 75,0 

podmioty z zawieszoną działalnością 19808 98,2 116,5 

5,5% 
Wzrost liczby nowo zareje-
strowanych osób fizycznych 
w porównaniu do czerwca 
2020 r. 
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Wykres 1. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Wśród podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON w lipcu 2020 r. 26,3% stanowiły prowa-
dzące działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Na kolejnym miejscu, po-
dobnie jak w poprzednich miesiącach,  znalazło się budownictwo (18,1%). 

W końcu lipca 2020 r. podmioty z zawieszoną działalnością stanowiły 9,6% podmiotów gospo-
darki narodowej w województwie. Było to więcej o 1,2 p. proc. niż rok wcześniej i o 0,2 p. proc. 
mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca.  

 

Wykres 2. Podmioty z zawieszoną działalnością  w rejestrze REGON w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2020 r. 

 

W końcu lipca 2020 r. sekcją o najwyższym udziale podmiotów z zawieszoną działalnością było, 
podobnie jak w poprzednich miesiącach, budownictwo (16,0%). Dużą część podmioty zawieszone 
stanowiły także w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (14,5%). Z kolei w sekcji trans-
port zawieszoną działalność miało 12,7% podmiotów. 

Wśród powiatów liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu z czerwcem 2020 r. 
spadła tylko w siedmiu z nich. Najbardziej, bo o 67,4%, w powiecie radziejowskim. Najwyższy 
wzrost liczby nowych rejestracji względem sytuacji w poprzednim miesiącu, bo o 75,0%, był  
w powiecie rypińskim. Natomiast w powiatach chełmińskim, grudziądzkim i toruńskim liczba 
nowo zarejestrowanych podmiotów była taka sama jak w czerwcu 2020 r. Spośród miast na 
prawach powiatu tylko w Grudziądzu odnotowano wzrost liczby nowych rejestracji (o 10,6%). 

Względem lipca 2019 r. roku spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych miał miejsce  
w 10 powiatach i w 3 miastach na prawach powiatu. Ponownie najbardziej liczba tych podmiotów 
zmniejszyła się w powiecie chełmińskim (o 44,7%). W powiecie aleksandrowskim do rejestru 
REGON wpisano tyle samo podmiotów co rok wcześniej. Natomiast w pozostałych powiatach  
i w Bydgoszczy liczba nowych rejestracji podmiotów była wyższa niż rok wcześniej. Największy 
wzrost miał miejsce w powiecie tucholskim (84,0%). 

W końcu lipca 2020 r. prawie 
co 10. podmiot wpisany  
do rejestru REGON  
w województwie kujawsko--
pomorskim miał zawieszoną 
działalność  

W stosunku do poprzed-
niego miesiąca w 9 powia-
tach i jednym mieście na 
prawach powiatu wzrosła 
liczba podmiotów nowo za-
rejestrowanych  
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W porównaniu z czerwcem 2020 r. w liczba podmiotów wyrejestrowanych wzrosła w 11 powiatach  
i w Grudziądzu. Najwięcej podmiotów, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wyrejestrowało 
się w lipcu w powiecie sępoleńskim (przeszło 4 razy więcej).  W wąbrzeskim natomiast zlikwido-
wano tyle samo podmiotów, co w czerwcu. Z kolei względem tego samego okresu ubiegłego roku 
tylko w powiecie świeckim wyrejestrowało się w lipcu 2020 r. więcej podmiotów (o 8,3%). Naj-
większy spadek tej liczby, o 66,7%, odnotowano w powiecie wąbrzeskim. 

W zdecydowanej większości analizowanych jednostek administracyjnych liczba podmiotów  
z zawieszoną działalnością w lipcu 2020 r. była niższa niż poprzednim miesiącu. Wśród powiatów  
i miast na prawach powiatu największy spadek odnotowano w powiecie aleksandrowskim  
(o 4,2%), a najmniejszy w Bydgoszczy (o 0,6%). Niewielki wzrost liczby tych podmiotów, oscylujący 
między 0,3% a 1,0%, miał miejsce w powiatach: chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, tucholskim  
i wąbrzeskim. 

Z kolei w porównaniu z końcem lipca 2019 r. liczba podmiotów, których działalność była zawie-
szona, wzrosła we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu. Największy wzrost liczby 
tych podmiotów odnotowano ponownie w powiecie aleksandrowskim (o 32,5%), a najmniejszy  
– w powiecie świeckim (o 11,7%). W miastach na prawach powiatu wzrost ten oscylował pomiędzy 
10,2% we Włocławku a 15,7% w Grudziądzu. 

 

Tabela 2.  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGONa w miastach na prawach  
powiatu w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2020 r. 

 
a Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowa-

dzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

VII 2020 

liczba podmiotów 
dynamika 

VI 2020 = 100 VII 2019 = 100 

Podmioty nowo zarejestrowane  

Bydgoszcz 304 91,0 121,1 

Grudziądz 52 110,6 96,3 

Toruń 134 78,8 64,7 

Włocławek 44 67,7 77,2 

Podmioty wyrejestrowane 

Bydgoszcz 130 79,8 89,7 

Grudziądz 24 133,3 57,1 

Toruń 90 97,8 80,4 

Włocławek 30 90,9 85,7 

Podmioty z zawieszoną działalnością 

Bydgoszcz 3940 99,4 115,4 

Grudziądz 765 96,6 115,7 

Toruń 2525 98,2 112,4 

Włocławek 963 98,0 110,2 

W porównaniu z lipcem 
2019 r. we wszystkich po-
wiatach i miastach na pra-
wach powiatu odnotowano 
wzrost liczby podmiotów, 
które miały zawieszoną 
działalność  
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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: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 
 

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

 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2019 - podregiony, powiaty, gminy 

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego I kwartał 2020 r. 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2020 r. 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2019 r. 

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim –
czerwiec  2020 r. 

 

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 

 

mailto:kpobr@stat.gov.pl
mailto:media_USBdg@stat.gov.pl
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-2019,4,12.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-2019,4,12.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-i-kwartal-2020-r-,3,35.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-czerwiec-2020-r-,2,90.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-czerwiec-2020-r-,2,90.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/podmioty-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-2019-r-,2,11.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-czerwiec-2020-r-,298,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-czerwiec-2020-r-,298,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/grupy/25?back=True
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

