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Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zmianami). Szczegółowe zasady 

prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodo-

logii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz 

szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry 

i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zmianami). Rejestr ten jest na bieżąco 

aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci 

centralnej bazy danych przez Główny Urząd Statystyczny oraz terenowych baz danych prowadzonych przez urzędy statystyczne.  

Działalność wykonywana, w tym również rodzaj przeważającej działalności, wszystkich podmiotów zarejestrowanych  

w KRUPGN była kodowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004), będącej załącznikiem do rozporządzenia Rady 

Min. z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727). Zmiany ekonomiczne i gospodarcze zachodzące na 

arenie światowej oraz potrzeba globalnej wymiany informacji społeczno-gospodarczej wymusiła konieczność gruntownej prze-

budowy ww. klasyfikacji działalności. Nową klasyfikację wprowadzono z dniem 1 stycznia 2008 r. do stosowania w statystyce, 

ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji pu-

blicznej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, 

poz. 1885). Od 1 stycznia 2010 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją działalności jest PKD 2007. Polska Klasyfikacja Działalności 

(PKD 2007) zawiera zmiany, które wprowadzone zostały w międzynarodowej klasyfikacji działalności gospodarczej ISIC Rev. 4 

oraz europejskiej klasyfikacji NACE Rev. 2.  

 

* * * 

W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2010 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym 
Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 186,0 tys. podmiotów gospodarki narodo-

wej (bez rolników indywidualnych), tj. o 2,2 % więcej niż przed rokiem. Podmiotów w sektorze publicznym było 

5,8 tys., a w sektorze prywatnym – 180,2 tys. Oznacza to wzrost w porównaniu z grudniem 2009 r. w sektorze 

publicznym o 11 jednostek (o 0,2 %), a w sektorze prywatnym o 4,0 tys. jednostek (o 2,2 %). 

W 2010 r. na sektor publiczny składało się 3,1 % ogółu podmiotów zarejestrowanych w województwie kujawsko- 

-pomorskim, przy czym podmioty będące własnością państwową stanowiły 7,6 %, samorządową – 65,0 %,  

a mieszaną z przewagą sektora publicznego – 27,4 %. Wśród podmiotów z sektora prywatnego (96,9 % zareje-

strowanych podmiotów) najwięcej było jednostek będących własnością krajową, tj. 97,5 % prywatnych podmiotów 

gospodarczych. Ponadto podmioty z własnością zagraniczną stanowiły 0,6 %, a z własnością mieszaną z prze-

wagą sektora prywatnego – 1,9 %.  

W IV kwartale 2010 r. utworzono 4,6 tys. nowych podmiotów gospodarczych, z których 3,9 tys. stanowiły 

osoby fizyczne, 0,2 tys. – spółki handlowe oraz 0,1 tys. – spółki cywilne. W tym samym czasie zlikwidowano  

4,3 tys. podmiotów, w tym wyrejestrowano: 4,2 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  

30 – spółek cywilnych i 35 – spółek handlowych. 
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TABL. 1. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności, wybranych form prawnych i sekcji PKD 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE  Ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

razem 

w tym 

razem 

w tym 

przedsię-
biorstwa

państwowe

spółki 
handlowe

spółki handlowe 

spółki 
cywilne 

spółdziel-
nie 

osoby 
fizyczne 

prowadzą-
ce działal-

ność 
gospodar-

czą 

razem 

w tym 
z udziałem 

kapitału 
zagranicz-

nego 

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH 

OGÓŁEM  .............................  186007 5767 9 233 180240 11150 1687 12808 964 142934

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  ..............................  5063 34 – 7 5029 346 36 172 177 3867

Górnictwo i wydobywanie  ......  165 1 – 1 164 30 2 23 – 111

Przetwórstwo przemysłowe  ...  17027 46 6 40 16981 2405 503 1603 105 12834

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodęΔ  ...  307 22 – 20 285 130 29 32 2 119

Dostawa wody; gospodarowa-
nie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  .........................  681 96 – 40 585 106 20 49 3 410

Budownictwo  .........................  21705 42 – 19 21663 1438 155 1212 75 18917

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowychΔ  ..................  54125 20 1 19 54105 3612 577 5484 201 44783

Transport i gospodarka maga-
zynowa  ..................................  13557 18 – 12 13539 344 56 509 18 12664

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ 4619 42 – – 4577 212 43 689 3 3671

Informacja i komunikacja  .......  3561 7 – 6 3554 426 33 342 3 2772

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..........................  6881 8 – 7 6873 209 8 181 46 6329

Obsługa rynku nieruchomościΔ 7540 1546 1 23 5994 307 53 195 281 1259

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ............  13104 128 1 7 12976 812 76 1059 12 11061

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ ..........................  4169 13 – 3 4156 312 56 295 19 3458

Administracja publiczna i ob-
rona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ....  1439 614 – – 825 – – – – –

Edukacja  ...............................  5380 2432 – 1 2948 77 5 201 1 2576

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ..............................  11402 374 – 18 11028 230 12 257 6 10525

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..............  3390 320 – 9 3070 94 12 199 – 1534

Pozostała działalność usługowa 11889 3 – 1 11886 60 11 306 12 6044

Organizacje i zespoły ekstery-
torialne  ..................................  3 1 – – 2 – – – – –
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TABL. 1. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności, wybranych form prawnych i sekcji  
PKD (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE  Ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

razem 

w tym 

razem 

w tym 

przedsię-
biorstwa

państwowe

spółki 
handlowe

spółki handlowe 

spółki 
cywilne 

spółdziel-
nie 

osoby 
fizyczne 

prowadzą-
ce działal-

ność 
gospodar-

czą 

razem 

w tym 
z udziałem 

kapitału 
zagranicz-

nego 

2009 = 100 

OGÓŁEM  .............................  102,2 100,2 100,0 100,9 102,2 105,4 103,1 101,8 100,2 101,7

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo  ..............................  105,7 100,0 x 100,0 105,8 110,2 102,9 98,9 97,8 106,9

Górnictwo i wydobywanie  ......  116,2 100,0 x 100,0 116,3 103,4 100,0 109,5 100,0 122,0

Przetwórstwo przemysłowe  ...  102,2 95,8 120,0 93,0 102,2 102,8 99,2 100,3 99,1 102,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodęΔ  ...  119,9 104,8 x 111,1 121,3 119,3 107,4 106,7 100,0 126,6

Dostawa wody; gospodarowa-
nie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  .........................  103,8 99,0 x 100,0 104,7 102,9 105,3 98,0 150,0 105,9

Budownictwo  .........................  103,2 97,7 x 100,0 103,2 105,0 100,6 101,9 102,7 103,2

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowychΔ  ..................  99,7 100,0 100,0 100,0 99,7 102,4 104,3 101,5 102,0 99,2

Transport i gospodarka maga-
zynowa  ..................................  98,3 100,0 x 100,0 98,3 104,9 98,2 102,2 100,0 97,9

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ 102,6 100,0 x x 102,6 109,8 110,3 104,7 150,0 101,8

Informacja i komunikacja  .......  106,9 100,0 x 100,0 107,0 118,3 106,5 101,5 100,0 106,1

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa  ..........................  99,0 100,0 x 100,0 98,9 116,8 160,0 101,7 100,0 98,3

Obsługa rynku nieruchomościΔ 105,5 101,8 100,0 95,8 106,5 114,6 106,0 106,0 98,3 108,3

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ............  103,8 91,4 100,0 100,0 103,9 107,4 113,4 101,9 100,0 103,9

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ ..........................  109,7 100,0 x 100,0 109,7 113,9 103,7 103,9 111,8 111,1

Administracja publiczna i ob-
rona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 100,1 99,2 x x 100,7 x x x x x

Edukacja  ...............................  103,5 99,6 x x 107,0 124,2 100,0 106,3 100,0 106,8

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna  ..............................  105,2 100,0 x 100,0 105,4 108,5 120,0 101,6 120,0 105,4

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ..............  103,4 103,6 x 180,0 103,4 101,1 109,1 100,0 x 103,3

Pozostała działalność usługowa 105,2 150,0 x 100,0 105,2 100,0 110,0 101,3 109,1 100,8

Organizacje i zespoły eksteryto-
rialne  .....................................  100,0 100,0 x x 100,0 x x x x x
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Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności (PKD 2007) zauważa się, że na koniec 2010 r. w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim najwięcej podmiotów należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodo-

wych (54,1 tys.) oraz budownictwo (21,7 tys.) – obie te sekcje stanowiły łącznie 40,8 % wszystkich zarejestrowa-

nych podmiotów. Jednostki, które jako swoją główną działalność podały przetwórstwo przemysłowe stanowiły  

9,2 % udziału (17,0 tys.), a transport i gospodarkę magazynową – 7,3 % udziału (13,6 tys.). W grudniu 2010 r. 

największy roczny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej odnotowano: w wytwarzaniu 

i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 19,9 %), w górnictwie i wydobywaniu  

(o 16,2 %) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,7 %). Zmniejszyła się natomiast liczba firm 

w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 1,7 %) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

(o 1,0 %). 

Analizując podmioty gospodarcze pod względem ich formy prawnej, w porównaniu z grudniem 2009 r. zaob-

serwowano wzrost liczby: fundacji – o 9,1 %, spółek prawa handlowego – o 5,3 % oraz stowarzyszeń i organizacji 

społecznych – o 4,0 %. W porównaniu z ub. rokiem odnotowano 

spadek liczby jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (o 3,8 %). 

W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 

2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11,4 tys. 

spółek prawa handlowego (wobec 10,8 tys. przed rokiem). 

Tempo wzrostu liczby spółek handlowych (o 5,3 %) było szybsze 

niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 1,4 pkt proc. 

Udział zarejestrowanych spółek tego typu wzrósł o 0,2 pkt proc., 

tj. do poziomu 6,1 % ogółu podmiotów zarejestrowanych w woje-

wództwie. Najbardziej dynamicznie powstawały spółki: komandy-

towo-akcyjne (w końcu grudnia 2010 r. było ich 5 razy więcej niż 

przed rokiem) oraz komandytowe (wzrost o 36,9 %).  
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Liczba spółek handlowych wzrosła w skali roku głównie w sekcjach: edukacja (o 25,8 %), wytwarzanie i zaopa-

trywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,1 %) oraz informacja i komunikacja (wzrost 

o 18,0 %). 
W końcu 2010 r. najwięcej spółek prawa 

handlowego oraz spółek cywilnych zareje-

strowanych było w sekcjach: 

–  handel; naprawa pojazdów samochodowych 

(odpowiednio: 3,6 tys. i 5,5 tys. jednostek), 

–  przetwórstwo przemysłowe (odpowiednio: 

2,4 tys. i 1,6 tys.), 

–  budownictwo (odpowiednio: 1,5 tys. i 1,2 

tys.), 

–  działalność profesjonalna naukowa i technicz-

na (0,8 tys. i 1,1 tys.). 

Pod koniec 2010 r. w województwie kujaw-

sko-pomorskim w rejestrze REGON znajdowało 

się 142,9 tys. osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, tj. o 2,4 tys. jednostek 

więcej niż przed rokiem (wzrost o 1,7 %). Pod-

mioty gospodarcze będące własnością osób 

fizycznych stanowiły 76,8 % wszystkich podmio-

tów (przed rokiem było to 77,2 %) i działały 

głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (44,8 tys. podmiotów), tj. o 0,8 % mniej niż przed 

rokiem; budownictwo (18,9 tys.) – o 3,2 % więcej; przetwórstwo przemysłowe (12,8 tys.) – o 2,4 % więcej niż przed 

rokiem oraz transport i gospodarka magazynowa (12,7 tys.) – o 2,1 % mniej. Największy wzrost odnotowano  

w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 26,6 %) oraz 

górnictwo i wydobywanie (o 22,0 %). Spadek liczby podmiotów gospodarczych nastąpił w sekcjach: transport i go-

spodarka magazynowa (o 2,1 %), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,7 %) oraz  handel; naprawa pojaz-

dów samochodowych (spadek o 0,8 %).  

W analizowanym czasie w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej, bo 176,2 tys., było podmiotów  

o liczbie pracujących do 9 osób – stanowiły one 94,7 % wszystkich zarejestrowanych jednostek (z czego pod-

miotów z liczbą pracujących do 5 osób było 170,3 tys.). Jednostek o liczbie pracujących od 10 do 49 osób było 

7,9 tys., a podmiotów powyżej 49 osób pracujących – 1,9 tys. Największych podmiotów gospodarczych, tj. powy-

żej 249 osób pracujących było 0,2 tys. 

 

Tabl. 2.  Spółki prawa handlowego według form prawnych 
w latach 2009-2010  
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2009 2010 

w liczbach  
bezwzględnych 

2009 
=100 

OGÓŁEM  .............................................. 10810 11383 105,3 
w tym:     

jednoosobowe Skarbu Państwa  ........ 26 25 96,2 
z udziałem kapitału zagranicznego  ... 1645 1695 103,0 

Spółki kapitałowe  ................................ 9334 9839 105,4 
akcyjne  ............................................. 338 342 101,2 

w tym:    
jednoosobowe Skarbu Państwa ...... 15 15 100,0 
z udziałem kapitału zagranicznego 40 43 107,5 

z ograniczoną odpowiedzialnością  8996 9497 105,6 
w tym:    

jednoosobowe Skarbu Państwa  ..... 11 10 90.9 
z udziałem kapitału zagranicznego 1573 1616 102.7 

Spółki osobowe  ................................... 1476 1544 104.6 
jawne  ................................................ 1321 1344 101.7 
komandytowe  ................................... 103 141 136.9 
komandytowo-akcyjne  ...................... 1 5 500,0 
partnerskie  ........................................ 51 54 105,9 
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Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę pracujących zaobserwować można, 

że w 2010 r. najwięcej podmiotów gospodarczych z poszczególnych grup wielkości jednostek działało w sekcjach:  

– do 9 osób pracujących – w sekcji handel i naprawy (52,3 tys.), 

– od 10 do 49 osób pracujących – w sekcji przetwórstwo przemysłowe (1,7 tys.), 

– od 50 – również najwięcej podmiotów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (0,6 tys. podmiotów). 

W ujęciu przestrzennym koncentracja podmiotów gospodarczych była zróżnicowana. W miastach liczba 

podmiotów w ciągu roku zwiększyła się o 1,7 tys. jednostek (o 1,3 %), a na wsi o 2,3 tys. (wzrost o 4,6 % więcej).  

W rezultacie w końcu 2010 r. w miastach zlokalizowanych było 71,6 % ogółu podmiotów (przed rokiem  

72,3 %), w tym w czterech miastach na prawach powiatu – 47,3 % (przed rokiem – 47,6 %).  

 

 
Według stanu na 31 grudnia 2010 r. wśród miast na prawach powiatu najwięcej jednostek spośród 88,0 tys., 

skupionych było w Bydgoszczy (43,7 tys., tj. o 2,2 % więcej niż przed rokiem); najmniejsza zaś liczba podmiotów 

zarejestrowana była w Grudziądzu (8,2 tys., czyli o 7,1 % mniej niż w grudniu 2009 r.). Wzrost liczby zarejestro-

wanych podmiotów gospodarki narodowej miał miejsce w trzech miastach na prawach powiatu: Bydgoszczy, To-

runiu i Włocławku, z czego największy przyrost odnotowano w Toruniu – o 3,9 %. W czterech miastach na prawach 

powiatu zarejestrowanych było 65,9 % ogółu spółek prawa handlowego w województwie kujawsko-pomorskim, i 

tak: w Bydgoszczy było to 33,7 %, w Toruniu – 20,8 %, we Włocławku – 7,5 % a w Grudziądzu – 3,9 %. Liczba 

spółek handlowych najbardziej zwiększyła się w Toruniu (o 7,6 %). 

Powiatem o największej liczbie podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim okazał się powiat inowrocławski – 13,3 tys. jednostek (7,2 % ogółu podmiotów  

w województwie), jednakże jednostek było o 2,2 % mniej niż przed rokiem. Najmniej natomiast było podmiotów  

w powiecie wąbrzeskim – 2,2 tys. (1,2 % udziału) i było ich więcej niż w ub. roku o 4,0 %. Największy roczny 

wzrost liczby podmiotów odnotowano w powiatach: toruńskim (o 8,6 %) i bydgoskim (o 7,6 % więcej),  

a największy roczny spadek nastąpił w powiatach: mogileńskim (o 5,6 %) i inowrocławskim (o 2,2 % mniej). 
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Najwięcej spółek prawa handlowego było w powiatach: bydgoskim – 594 oraz inowrocławskim – 566, najmniej 

natomiast: w radziejowskim – 70 i wąbrzeskim – 71. Największy wzrost liczby spółek prawa handlowego w po-

równaniu z grudniem 2009 r. odnotowano w powiatach: wąbrzeskim (o 16,4 %), grudziądzkim (o 15,8 %), mogi-

leńskim (o 9,4 %) oraz brodnickim (o 9,1 %). Spadku liczby spółek handlowych nie odnotowano w żadnym z po-

wiatów. 

Tabl. 3.  Spółki prawa handlowego według form prawnych oraz powiatów 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Spółki kapitałowe Spółki osobowe 

razem akcyjne 

z ograni-
czoną 

odpowie-
dzialnością

razem partnerskie jawne 
komandy- 

towe 

komandy-
towo- 

-akcyjne 

WOJEWÓDZTWO  .........  11383 9839 342 9497 1544 54 1344 141 5 

Podregion bydgosko- 
- toruński  ...................  7153 6348 249 6099 805 30 675 99 1 

powiaty:     
Bydgoski  ........................  594 496 10 486 98 2 87 9 – 
Toruński  .........................  354 304 5 299 50 1 46 3 – 

miasta na prawach 
powiatu:          

BYDGOSZCZ  ................  3841 3492 145 3347 349 16 285 48 – 
TORUŃ  ..........................  2364 2056 89 1967 308 11 257 39 1 

Podregion  
grudziądzki  ................  1595 1311 31 1280 284 14 251 16 3 

powiaty:     
Brodnicki  ........................  203 152 2 150 51 3 45 3 – 
Chełmiński  .....................  146 121 1 120 25 – 23 2 – 
Golubsko-dobrzyński  .....  108 90 1 89 18 1 16 1 – 
Grudziądzki  ....................  132 122 2 120 10 – 10 – – 
Sępoleński  .....................  94 82 1 81 12 1 10 1 – 
Świecki  ..........................  283 220 4 216 63 – 53 7 3 
Tucholski  .......................  117 100 1 99 17 – 15 2 – 
Wąbrzeski  ......................  71 61 1 60 10 – 10 – – 

miasto na prawach 
powiatu:          

GRUDZIĄDZ  ..................  441 363 18 345 78 9 69 – – 

Podregion  
włocławski  .................  2635 2180 62 2118 455 10 418 26 1 

powiaty:          
Aleksandrowski  ..............  182 156 6 150 26 – 24 2 – 
Inowrocławski  ................  566 475 20 455 91 5 77 9 – 
Lipnowski  .......................  125 97 – 97 28 – 28 – – 
Mogileński  ......................  93 76 3 73 17 – 15 2 – 
Nakielski  ........................  256 207 6 201 49 – 49 – – 
Radziejowski  ..................  70 54 1 53 16 – 16 – – 
Rypiński  .........................  103 73 – 73 30 – 27 3 – 
Włocławski  .....................  216 167 – 167 49 – 47 2 – 
Żniński  ...........................  167 133 4 129 34 2 30 2 – 

miasto na prawach 
powiatu:          

WŁOCŁAWEK  ...............  857 742 22 720 115 3 105 6 1 
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