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INFORMACJE 

10.06.2021 r. Podmioty nowo zarejestrowane, wyrejestrowane  
i z zawieszoną działalnością w województwie  
kujawsko-pomorskim w pierwszym roku pandemii 
COVID-19 (03.2020-02.2021) 
 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej (bez osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne 
gospodarstwa rolne) w województwie kujawsko- 
-pomorskim w pierwszym roku pandemii systematycznie 
rosła. Według stanu na 28 lutego 2021 r. 
zarejestrowanych było 210,2 tys. podmiotów. Było to  
o 3,0% więcej niż w końcu lutego 2020 r. 

  

 

Podejmowanie działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych przejawów aktywno-
ści człowieka. Działalność ta przybiera różne formy rozpatrywane zarówno pod kątem spo-
sobu jej prowadzenia, jak i przedmiotu podejmowanego działania. Do zalet prowadzenia 
działalności gospodarczej zalicza się niezależność oraz autonomiczność podejmowanych 
decyzji, ale też swobodę wyboru czasu i miejsca jej prowadzenia. W warunkach dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości zabezpieczenie efektywności prowadzonej działalności go-
spodarczej wymaga stałego poszukiwania skutecznych instrumentów zapewniających zdol-
ność do szybkiego reagowania na zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu makro-, mezo-, 
jak i mikroekonomicznym. Współcześnie prowadzenie działalności gospodarczej determino-
wane jest sytuacją pandemiczną w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wy-
wołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. 

W marcu 2020 r. w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epi-
demii. Następstwem było wprowadzanie rozwiązań zapobiegających i przeciwdziałających 
rozprzestrzenianiu się wspomnianego wirusa. Działania te odnosiły się także do działalno-
ści gospodarczej. Niniejsze opracowanie prezentuje przebieg zjawisk związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym 
roku trwania pandemii. Zaprezentowano je w układzie miesięcznym na tle sytuacji  
w 12 miesiącach poprzedzających pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

 

Wykres 1. Podmioty nowo zarejestrowane, wyrejestrowane i z zawieszoną działalnością  
w województwie kujawsko-pomorskim 

 

↓16,0% 
Spadek liczby podmiotów 
nowo zarejestrowanych  
w lutym 2021 r. w porówna-
niu do lutego 2020 r. 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim przez cały rok 
trwania pandemii liczba podmiotów nowo zarejestrowanych była większa niż wyrejestrowa-
nych. Taka sytuacja występowała również w miesiącach wcześniejszych – widoczny na wy-
kresie wzrost liczby wyrejestrowań podmiotów w grudniu 2019 r. był konsekwencją aktuali-
zacji rejestru REGON poprzez skreślenie osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, które do 19 maja 2018 r. nie uzupełniły wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej o numer PESEL1. Od rozpoczęcia pandemii najmniejsza różnica 
pomiędzy liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych była w styczniu 
2021 r. Wówczas na 100 podmiotów wyrejestrowanych przypadały zaledwie 102 podmioty 
nowo zarejestrowane.  

 

Wykres 2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie kujawsko- 
-pomorskim 

 

Zauważyć można, że w pierwszych 12 miesiącach trwania pandemii nowych rejestracji pod-
miotów było mniej niż rok wcześniej. Największe różnice w liczbie nowych wpisów podmio-
tów gospodarczych względem tego samego miesiąca w roku poprzednim wystąpiły w pierw-
szych miesiącach pandemii. W marcu, kwietniu i maju 2020 r do rejestru REGON wpisano  
w sumie 1,7 tys. mniej podmiotów (tj. 36,1%) niż w tym samym okresie poprzedniego roku. 
Przy czym w kwietniu 2020 r. zarejestrowano o ok. 55% mniej podmiotów niż rok wcześniej.  

W końcu kwietnia rozpoczęło się znoszenie ograniczeń związanych z COVID-19. Kontynuo-
wane w maju rozmrażanie gospodarki stopniowo prowadziło do powrotu aktywności przed-
siębiorców do poziomu z 2019 r. O ile w maju 2020 r. nowych rejestracji podmiotów gospo-
darczych było jeszcze o 30,5% mniej niż rok wcześniej, to między początkiem czerwca 
a końcem września do rejestru REGON wpisano w sumie zaledwie 3,1% mniej podmiotów, 
niż w ciągu tego samego okresu 2019 r. Październik 2020 r. zaznaczył się lawinowym przyro-
stem zachorowań na COVID-19, w związku z czym 24 października 2020 r. cała Polska stała 
się strefą czerwoną. Wprowadzone obostrzenia przełożyły się na zmniejszenie aktywności 
podmiotów także w województwie kujawsko-pomorskim, choć nie było ono tak wyraźne, jak 
na początku pandemii. Od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. rejestrowano po ok. 20-30% 
mniej nowych podmiotów niż w tych samych miesiącach roku poprzedniego. W sumie  
w tym okresie zarejestrowano ich o 15,5% mniej. Na tym tle wyróżniał się grudzień 2020 r., 
gdy po raz pierwszy od ogłoszenia w Polsce stanu pandemii liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów była większa niż rok wcześniej (o 3,8%).  

Opisany powyżej przebieg rejestracji nowych podmiotów w województwie kujawsko-pomor-
skim jest wypadkową aktywności przedsiębiorców w poszczególnych gminach województwa. 
Analiza sytuacji na tym poziomie wskazuje, że w zdecydowanej większości gmin największe 
wyhamowanie w rejestracji nowych podmiotów względem odpowiedniego miesiąca roku 
poprzedniego było na początku pandemii. W kwietniu 2020 r. w 114 gminach odnotowano 
spadek liczby nowych wpisów w porównaniu z kwietniem 2019 r., przy czym w niemal  

                                                           

1 Podstawa prawna: art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1893). 

Największy spadek liczby no-
wych rejestracji podmiotów 
odnotowano w trzech pierw-
szych miesiącach trwania 
pandemii 

W kwietniu 2020 r. w 20 gmi-
nach nie powstał żaden nowy 
podmiot 
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⅔ z nich zarejestrowano co najmniej o połowę mniej nowych podmiotów, a w 20 nie odno-
towano żadnego nowego wpisu do rejestru REGON. W 18 gminach powstało więcej podmio-
tów niż rok wcześniej a w 12 tyle samo.  

Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu z analogicznym miesiącem 
2019 r. w większej liczbie gmin nastąpił w czerwcu 2020 r. Wówczas liczba nowych wpisów 
podmiotów zwiększyła się względem stanu sprzed 12 miesięcy w 51 gminach. Nadal jednak 
w większości gmin rejestrowano mniej nowych podmiotów niż rok wcześniej. Pod tym 
względem najgorzej sytuacja wyglądała w styczniu 2021 r., ponieważ wówczas w blisko  
⅔ gmin wpisano do rejestru REGON mniej podmiotów niż w analogicznym miesiącu 2020 r.  
W pozostałych miesiącach pierwszego roku pandemii odsetek gmin, w których rejestrowano 
mniej podmiotów niż przed rokiem, wahał się między 42,4% i 54,2%.  

 
Mapa 1. Dynamika liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej  

w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r.  
(marzec 2019 – luty 2021=100)   

 

Analiza łącznej liczby nowo zarejestrowanych podmiotów przez pierwszy rok pandemii  
wykazała, że w zdecydowanej większości gmin było ich mniej niż w 12 miesiącach poprze-
dzających pandemię. Największy spadek, o prawie 80%, miał miejsce w gminie miejskiej 
Ciechocinek. W tym mieście w każdym miesiącu trwania pandemii rejestrowano mniej pod-
miotów niż rok wcześniej. W gminach Cekcyn i Izbica Kujawska taka sytuacja utrzymywała 
się przez 11 miesięcy, a w gminach Brodnica i Radomin – przez 10 miesięcy. Mniej podmio-
tów zarejestrowano także w miastach na prawach powiatu: Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu 
i Włocławku. Sumaryczny spadek liczby nowych wpisów od marca 2020 r. do lutego 2021 r.  
w porównaniu do liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w poprzednich 12 miesiącach 
oscylował w nich między 5,1% w Grudziądzu a 19,6% we Włocławku. 

W analizowanym okresie wzrost łącznej liczby podmiotów nowo zarejestrowanych wzglę-
dem roku poprzedzającego wprowadzenie obostrzeń miał miejsce tylko w 19 gminach. 
Suma nowych rejestracji najbardziej wzrosła w gminie Tłuchowo (o 42,3%). W gminie tej aż 
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w 10 pandemicznych miesiącach zarejestrowano więcej podmiotów niż przed rokiem.  
Jedynie w kwietniu i listopadzie wpisano tam do rejestru REGON mniej podmiotów niż  
w tych samych miesiącach 2019 r. Do gmin o ponad 40% wzroście łącznej liczby nowo zare-
jestrowanych podmiotów przez rok trwania pandemii względem 12 wcześniejszych miesięcy 
należała także gmina wiejska Rogóźno (o 42,1%). 

Natomiast w żadnej ze 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego nie zdarzyło się,  
by w każdym miesiącu od marca 2020 r. do lutego 2021 r. miał miejsce przyrost podmiotów 
nowo rejestrowanym względem sytuacji przed rokiem.  

Rozwój epidemii i związane z tym ograniczenia prowadzenia działalności skutkowały  
w województwie kujawsko-pomorskim zmniejszeniem liczby skreśleń podmiotów w reje-
strze REGON. Taka sytuacja miała miejsce w całym analizowanym okresie, ale miesięczny 
rozkład tego zjawiska był zbliżony jak w ciągu 12 miesięcy poprzedzającym pandemię. 
Można zauważyć nieco więcej wykreśleń w miesiącach na początku i na końcu roku, nato-
miast w okresie letnim było ich znacznie mniej. Pomijając sytuację w grudniu (ze względu 
na opisane wcześniej systemowe wykreślenia osób fizycznych), największa różnica w liczbie 
skreśleń wystąpiła w kwietniu i w maju. W każdym z tych miesięcy w 2020 r. zgłoszono  
o ok. 50% mniej podmiotów do wyrejestrowania niż w tym samym okresie 2019 r.  
a od marca do maja skreślono ich o 36,4% mniej niż w tym samym okresie 2019 r.  
Analiza zmian liczby likwidacji w kolejnych miesiącach w pierwszym roku pandemii wska-
zuje, że znaczny wzrost liczby skreśleń w porównaniu do wcześniejszych miesięcy miał miej-
sce w czerwcu 2020 r. Wykreślono wtedy z rejestru REGON o ponad połowę więcej podmio-
tów niż w maju i o przeszło ¼ więcej niż w kwietniu 2020 r. W analizowanym okresie to wła-
śnie czerwiec i listopad były miesiącami o najbardziej zbliżonej liczbie zlikwidowanych pod-
miotów jak 12 miesięcy wcześniej. W czerwcu 2020 r. wykreślono ich zaledwie o 3,6% mniej 
niż rok wcześniej, a w listopadzie 2020 r. o 2,4% mniej.  

 

Wykres 3. Podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON w województwie kujawsko- 
-pomorskim 

Spadek liczby podmiotów wyrejestrowanych w porównaniu do sytuacji przed rokiem miał 
miejsce w zdecydowanej większości gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Był on  
wyraźnie widoczny w kwietniu, maju oraz grudniu 2020 r., gdy mniej podmiotów wykreślono  
w ok. ⅔ gmin. Jeszcze większe rozmiary przestrzenne przybrał spadek liczby wyrejestrowań 
w styczniu 2021 r. – wówczas taka sytuacja miała miejsce w 71,5% gmin województwa  
kujawsko-pomorskiego. Z kolei najwięcej gmin (73 na 144) ze wzrostem liczby zgłoszonych 
likwidacji w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano w marcu 
2020 r.  

W okresie od marca 2020 r. do końca lutego 2021 r. więcej podmiotów niż we wcześniejszych 
12 miesiącach zlikwidowano tylko w 10 gminach. Największy, przeszło 2-krotny, wzrost liczby 
likwidacji miał miejsce w gminie Bądkowo, a największy spadek, o 88,9%, w gminie  
Zakrzewo. Właśnie w gminie Bądkowo w pierwszym roku pandemii mniej podmiotów niż 
przed rokiem wyrejestrowano tylko w jednym miesiącu. Z kolei w Toruniu taka sytuacja 
miała miejsce aż w 11 miesiącach. Spadek liczby likwidacji podczas pierwszego roku pande-
mii w porównaniu do poprzedniego okresu miał miejsce także w pozostałych miastach  
na prawach powiatu (największy spadek we Włocławku – o 43,9%).  
 
 

W kwietniu i maju 2020 r. 
zlikwidowano o ok. połowę 
mniej podmiotów niż  
w analogicznych miesią-
cach poprzedniego roku 
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Mapa 2. Dynamika liczby podmiotów wyrejestrowanych w okresie od marca 2020 r.  
do lutego 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim  
(marzec 2019 r. – luty 2020 r.=100) 

 

Jedną z miar aktywności gospodarczej jest relacja liczby podmiotów nowo zarejestrowa-
nych do liczby podmiotów wykreślonych. W województwie kujawsko-pomorskim przez  
12 miesięcy trwania pandemii utrzymywała się przewaga liczby podmiotów nowo zarejestro-
wanych nad liczbą podmiotów wykreślonych. Największa była w maju 2020 r., gdy na 100 
podmiotów wyrejestrowanych przypadało prawie 3 razy więcej nowych wpisów. Natomiast 
najmniej nowych podmiotów wpisano do rejestru REGON w stosunku do liczby wykreśleń  
w styczniu 2021 r. Na 100 skreślonych podmiotów przypadały wtedy zaledwie 102 nowe. 
Miało na to wpływ głównie małe zainteresowanie zakładaniem nowych podmiotów w pierw-
szym miesiącu bieżącego roku (zarejestrowano ich o 28,1% mniej niż rok wcześniej), ponie-
waż liczba zgłoszonych wyrejestrowań była o ¼ mniejsza niż w styczniu 2020 r. 

W gminach województwa kujawsko-pomorskiego pod względem relacji podmiotów nowo 
zakładanych do wykreślanych najkorzystniej sytuacja wyglądała w czerwcu 2020 r. Wówczas 
aż w 125 gminach było więcej nowych wpisów niż skreśleń. Natomiast miesiącem, w którym 
wyrejestrowane podmioty przeważały nad nowymi w największej liczbie gmin, był grudzień 
2020 r. Taka sytuacja miała wówczas miejsce w 71 gminach. 

 

W maju 2020 r. wpisano do 
rejestru REGON 3 razy wię-
cej podmiotów niż zostało 
skreślonych  
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Mapa 3. Podmioty nowo zarejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w przeliczeniu 
na 100 podmiotów wyrejestrowanych w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r.  

 
Przeprowadzona analiza wskazuje, że tylko w 25 gminach województwa kujawsko-pomor-
skiego przez wszystkie z omawianych 12 miesięcy utrzymywała się przewaga podmiotów  
zlikwidowanych nad nowo zarejestrowanymi. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Grudzią-
dzu i Toruniu. W pozostałych miastach na prawach powiatu było tak przez większość mie-
sięcy – w Bydgoszczy przewaga nowych wpisów trwała przez 9, a we Włocławku przez 8 mie-
sięcy pierwszego roku obowiązywania obostrzeń. Miastem, które wyróżniało się długotrwałą 
przewagą wyrejestrowań podmiotów nad wpisami był Ciechocinek – taka sytuacja utrzymy-
wała się przez 6 z 12 z omawianych miesięcy pierwszego roku pandemii. 

 

Wykres 4. Podmioty z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON w województwie  
kujawsko-pomorskim 
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Ograniczenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19 
dla wielu podmiotów objawiły się trudnościami, na które zareagowano zawieszeniem dzia-
łalności. Zawieszenie działalności gospodarczej musi trwać co najmniej 30 dni i jest przewi-
dziane dla podmiotów nie zatrudniających pracowników na umowę o pracę, na zasadzie  
powołania, wyboru czy mianowania. W pierwszych 12 miesiącach trwania pandemii w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim z czasowego zawieszenia działalności korzystało więcej 
podmiotów niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Najwięcej podmiotów  
z zawieszoną działalnością było w lutym 2021 r., ale największy przyrost względem sytuacji 
sprzed roku widoczny był w kwietniu i w maju 2020 r. W tych miesiącach zawieszoną działal-
ność miało o ok. 30% więcej podmiotów niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrósł udział pod-
miotów zawieszonych w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.  
O ile w miesiącach poprzedzających pandemię podmioty zawieszone stanowiły nieco ponad 
8% ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych, to we wszystkich miesiącach trwania pan-
demii było to ok. 10%.  

Wzrost udziału podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do sytuacji sprzed 
roku miał miejsce w zdecydowanej większości gmin województwa kujawsko-pomorskiego  
w pierwszych miesiącach pandemii. W marcu takich gmin było 138, w kwietniu – 143,  
a w maju – 141. Od czerwca stopniowo zaczęło przybywać gmin, w których udział podmiotów 
z zawieszoną działalności był nieco mniejszy niż przed rokiem.  

We wszystkich omawianych miesiącach większy udział podmiotów z zawieszoną działalno-
ścią w odniesieniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku odnotowano w 124 gmi-
nach. Największy, o 10,8 p. proc., wzrost rok do roku udziału podmiotów z zawieszoną dzia-
łalnością miał miejsce w kwietniu 2020 r. w gminie Ciechocinek. W tej samej gminie w grud-
niu 2020 r. odnotowano także największy spadek tego odsetka w porównaniu do analogicz-
nego miesiąca 2019 r. – o 3,5 p. proc. 

 

Mapa 4. Dynamika podmiotów z zawieszoną działalnością w województwie kujawsko-pomorskim 
Stan na 28 lutego 2021 r. 
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Ciechocinek był również gminą, która w okresie od marca 2020 r. do końca lutego 2021 r. 
miała największy udział podmiotów zawieszonych w województwie. W każdym z analizowa-
nych 12 miesięcy przekraczał on 25%, a w kwietniu 2020 r. zbliżył się nawet do 30%. Dla po-
równania, w 2019 r., więcej niż ¼ podmiotów w gminie Ciechocinek miała zawieszoną dzia-
łalność tylko w grudniu, a w pozostałych miesiącach udział ten nie przekraczał znacząco 
20%. Przez 9 z 12 miesięcy pandemii najmniejszy udział podmiotów z zawieszoną działalno-
ścią utrzymywał się w gminie Lisewo i w ciągu całego omawianego okresu wynosił średnio 
6,6%. 

W tym czasie w żadnym z miast na prawach powiatu województwa odsetek podmiotów  
z zawieszoną działalnością nie był znacząco większy niż 10% i we wszystkich miesiącach  
obowiązywania obostrzeń nie przekroczył średniej w województwie. Jednocześnie w każdym 
miesiącu był większy od udziału podmiotów zawieszonych w odpowiednim miesiącu  
poprzedniego roku. Nie był to jednak znaczący wzrost. Oscylował między 0,2 p. proc.  
a 2,4 p. proc.  

Podsumowując sytuację podmiotów gospodarczych w pierwszych 12 miesiącach trwania 
pandemii można zauważyć, że od marca 2020 r., do końca lutego 2021 r.: 

 liczba podmiotów nowo zarejestrowanych była większa niż wyrejestrowanych,  
 liczba podmiotów nowo zarejestrowanych była mniejsza niż rok wcześniej  

– w pierwszym roku obowiązywania obostrzeń wpisano do rejestru REGON 15,0 tys. 
nowych podmiotów, czyli o 16,0% mniej niż w poprzednich 12 miesiącach 

 zmniejszyła się liczba skreśleń podmiotów gospodarczych (w ciągu całego roku  
o 29,0%), ale miesięczny rozkład tego zjawiska był zbliżony jak w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzającym pandemię – nieco więcej wykreśleń było w miesiącach na po-
czątku i na końcu roku, natomiast w miesiącach letnich skreśleń było znacznie 
mniej, 

 z możliwości zawieszenia działalności korzystało więcej podmiotów niż w analo-
gicznych miesiącach roku poprzedniego – w każdym miesiącu było ok. 20 tys. za-
wieszonych podmiotów, 

 Ciechocinek przez cały dotychczasowy okres pandemii był gminą o największym 
udziale podmiotów z zawieszoną działalnością. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”. 

Przez cały dotychczasowy 
czas trwania pandemii 
gminą o największym 
udziale podmiotów  
z zawieszoną działalnością 
był Ciechocinek 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
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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: 532457701, 539671457 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 
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Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2021  

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego I kwartał 2021 r.  

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego – kwiecień 2021 r. 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.  

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim  
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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 
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