
  

 

1 

 

INFORMACJE 

23.11.2020 r. Informacja o podmiotach gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON w województwie  
kujawsko-pomorskim – październik 2020 r. 
 

31 października 2020 r. w rejestrze REGON  
w województwie kujawsko-pomorskim 
zarejestrowanych było 209,4 tys. podmiotów gospodarki 
narodowej (bez osób fizycznych prowadzących 
wyłacznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to  
o 0,4% podmiotów więcej niż w końcu września 2020 r.  
i o 2,5% więcej niż 31 października 2019 r.  

  

 

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

w październiku 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 październiku 2020 r. liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą była o 1,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu i o 4,2% wyższa niż w tym samym 
okresie poprzedniego roku. O 0,6% względem poprzedniego miesiąca spadła liczba nowych reje-
stracji spółek. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. spadek ten wyniósł 7,3%. 

Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych było wyższa 
niż wyrejestrowanych. Na każde 100 podmiotów, które zostały wykreślone z rejestru REGON  
w październiku, przypadało 210 nowych wpisów. Było to więcej niż we wrześniu, gdy stosunek ten 
wynosił 100 do 189.  

Nieco ponad 1/5 podmiotów nowo zarejestrowanych w październiku 2020 r. należała do sekcji 
budownictwo. Na drugim miejscu znalazł się handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,0%).  

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

X 2020 

liczba podmiotów 

dynamika 

IX 2020 = 100 X 2019 = 100 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 209431 100,4 102,5 

podmioty nowo zarejestrowane 1551 99,0 98,5 

podmioty wyrejestrowane 740 89,5 84,7 

podmioty z zawieszoną działalnością 20158 102,3 114,1 

1,8% 
Wzrost liczby nowo zareje-
strowanych osób fizycznych 
w porównaniu do września 
2020 r. 

 

 

Nieco ponad 1/5 nowo zare-
jestrowanych w październiku 
2020 r. podmiotów zajmo-
wała się budownictwem  
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Wykres 1. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim 

Wśród podmiotów wyrejestrowanych z rejestru REGON we październiku 2020 r. nieco ponad 1/4 
stanowiły prowadzące działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Na ko-
lejnym miejscu, podobnie jak w poprzednich miesiącach,  znalazło się budownictwo (16,5%). 

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

 

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

W końcu października 2020 r. sekcją o najwyższym udziale podmiotów z zawieszoną działalnością 
było, podobnie jak w poprzednich miesiącach, budownictwo (15,9%). Dużą część podmioty zawie-
szone stanowiły także w sekcjach administrowanie i działalność wspierająca (15,0%) oraz zakwa-
terowanie i gastronomia (12,7%). 

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosła w 9 powia-
tach i w Toruniu. Najbardziej, aż o 70,0%, w powiecie sępoleńskim. W powiecie mogileńskim zare-
jestrowano tyle samo nowych podmiotów, co miesiąc wcześniej. Najwyższy spadek liczby nowych 
rejestracji miał miejsce w powiecie wąbrzeskim (o 39,3%), a najniższy w powiecie chełmińskim  
(o 3,2%). We wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu w październiku liczba podmio-
tów nowo zarejestrowanych była większa od wyrejestrowanych.  

W porównaniu do października 2019 r. w 9 powiatach i 3 miastach na prawach powiatu nastąpił 
wzrost liczby nowych rejestracji podmiotów. W powiecie rypińskim wzrost ten był najwyższy, bo 
aż o 47,1%. Natomiast spadek liczby nowych podmiotów miał miejsce w 8 powiatach i w Bydgosz-
czy. Najwyższy odnotowano w powiecie aleksandrowskim (o 56,2%), a najniższy w Bydgoszczy  
(o 1,9%). Z kolei w powiatach brodnickim i mogileńskim liczba nowych rejestracji podmiotów była 
identyczna jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Wśród podmiotów wyreje-
strowanych aż ¼ stanowiły 
prowadzące działalność  
w sekcji handel; naprawa 
pojazdów samochodowych 
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Liczba podmiotów wyrejestrowanych w październiku w zdecydowanej większości powiatów  
i w 2 miastach na prawach powiatu była niższa niż w poprzednim miesiącu. Wyjątek 
stanowiły powiaty bydgoski, golubsko-dobrzyński, lipnowski i radziejowski oraz Bydgoszcz  
i Grudziądz. W tych powiatach w porówaniu do września 2020 r. odotowano wzrost liczby 
podmiotów, które wyrejestrowały się z rejestru REGON. W powiecie radziejowskim był on 
prawie 3-krotny. 

Również w porówaniu do października 2019 r. w zdecydowanej większości powiatów  
i w 3 miastach na prawach powiatu zlikwidowano mniej podmiotów. Tylko w powiatach: 
golubsko-dobrzyńskim, radziejowskim, toruńskim i żnińskim oraz w Grudziądzu wykreślono 
z rejestru REGON więcej podmiotów niż w tym samym okresie poprzedniego roku. 
Najwyższy, bo 2-krotny,  wzrost tej liczby miał miejsce w powiecie radziejowskim. Natomiast 
w powiatach nakielskim i sępoleńskim wyrejestrowano w październiku 2020 r. tyle samo 
podmiotów, co rok wcześniej. 

 

Tabela 2.  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGONa w miastach na prawach  
powiatu w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 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). 
 

Wyszczególnienie 

X 2020 

liczba podmiotów 

dynamika 

IX 2020 = 100 X 2019 = 100 

Podmioty nowo zarejestrowane 

Bydgoszcz 314 91,5 98,1 

Grudziądz 60 89,6 103,4 

Toruń 204 113,3 112,7 

Włocławek 62 91,2 110,7 

Podmioty wyrejestrowane 

Bydgoszcz 155 101,3 84,2 

Grudziądz 41 105,1 120,6 

Toruń 93 88,6 71,0 

Włocławek 39 63,9 88,6 

Podmioty z zawieszoną działalnością 

Bydgoszcz 3931 101,1 115,8 

Grudziądz 753 100,5 113,1 

Toruń 2545 101,5 113,6 

Włocławek 978 102,4 110,0 
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W niemal wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu liczba podmiotów z zawie-
szoną działalnością w październiku 2020 r. była wyższa niż poprzednim miesiącu. Wzrost ten był 
niewielki i oscylował między 4,9% w powiecie brodnickim i 0,5% w Grudziądzu. W powiecie golub-
sko-dobrzyńskim liczba podmiotów, które miały zawieszoną działalność w końcu października 
był taka sama, jak miesiąc wcześniej. 

W porównaniu z końcem października 2019 r. liczba podmiotów, których działalność była zawie-
szona, wzrosła we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu. W miastach na prawach 
powiatu wzrost ten oscylował pomiędzy 15,8% w Bydgoszczy a 10,0% we Włocławku. Natomiast 
wśród powiatów największy wzrost odnotowano ponownie w powiecie aleksandrowskim  
(o 26,3%), a najmniejszy – w powiecie radziejowskim (o 65,7%).  

We wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu w stosunku do końca października  
2019 r. wzrósł udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w nich 
zarejestrowanych. Najbardziej w powiecie aleksandrowskim (o 3,1 p. proc.), gdzie był najwyższy  
w województwie i wyniósł 15,7%. W pozostałych analizowanych jednostkach administracyjnych 
wzrost ten oscylował między 1,4 p. proc. w powiecie rypińskim a 0,4 p. proc. – w mogileńskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”

W porównaniu z październi-
kiem 2019 r. we wszystkich 
powiatach i miastach  
na prawach powiatu wzro-
sła liczba podmiotów, które 
miały zawieszoną działal-
ność  
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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 II kwartał 2020 r.  

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – wrzesień  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 – 
wrzesień 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-ii-kwartal-2020-r-,3,36.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-wrzesien-2020-r-,2,93.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-wrzesien-2020-r-,2,93.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-wrzesien-2020-r-,301,1.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-wrzesien-2020-r-,301,1.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

