
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

09.02.2018 r. 

 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie kujawsko-pomorskim, stan na  
koniec 2017 r. 
 

W końcu grudnia 2017 r. w krajowym rejestrze urzędowym 
podmiotów gospodarki narodowej REGON 
zarejestrowanych było 195,7 tys. podmiotów (bez osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne). 

 

Podmiotów w sektorze publicznym było 5,4 tys., a w sekto-
rze prywatnym – 189,0 tys. W porównaniu z grudniem  

2016 r. w sektorze publicznym ubyło 376 podmiotów (o 6,5%), a w sektorze prywatnym przybyło 
1771 jednostek (o 0,9%). 

W 2017 r. podmioty reprezentujące sektor publiczny stanowiły 2,8% ogółu podmiotów zareje-
strowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Przy czym 70,1% spośród nich to jednostki 
o własności jednorodnej (w tym o własności samorządowej – 88,9%, Skarbu Państwa – 9,4%,  
a państwowych osób prawnych – 1,7%). Niemal 1/3 ogółu podmiotów cechowała się własnością 
mieszaną. Spośród nich większość, bo 92,5%, było z przewagą własności samorządowej.  

Zdecydowana większość podmiotów zarejestrowanych ogółem, bo 96,6%, należało do sektora 
prywatnego. Wśród tych podmiotów przeważała własność jednorodna (97,5% podmiotów),  
z czego: na własność krajowych osób fizycznych składało się 90,5%, prywatną krajową pozo-
stałą – 8,6%, a zagraniczną – 0,9%. Tylko 2,5% to podmioty z własnością mieszaną. Wśród nich 
70,2% było z przewagą własności krajowych osób fizycznych, 13,3% – z przewagą własności pry-
watnej krajowej pozostałej, a 9,6% – z przewagą własności zagranicznej. 

 

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności, wybranych form prawnych  
i sekcji PKD w 2017 r. a 

WYSZCZEGÓLNIE-
NIE 

Ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

razem 

w tym 

razem 

w tym 

przed-
siębior-

stwa 
pań-

stwowe 

spółki 
han-

dlowe 

spółki 
han-

dlowe 

spółki 
cywilne

spół-
dzielnie

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działal-
ność go-
spodar-

czą 

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH 

OGÓŁEM   195717 5400 5 245 189032 16499 13510 956 141425 
Rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo  
i rybactwo   

4281 32 – 7 4241 444 160 167 3009 

Przemysł 19241 151 4 99 18947 3575 1783 111 13429 
w tym przetwór-
stwo przemysłowe 

17746 38 4 34 17593 3085 1661 97 12716 

Budownictwo   23803 38 – 17 23645 2046 1261 78 20238 

 
 
 

 

 

↑100,8 
Dynamika podmiotów go-

spodarki narodowej 
(2016=100) 
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a W podziale według sekcji i działów PKD, sektorów własności w tym przewidywanej liczby pracujących – bez podmiotów, dla 
których informacja o rodzaju przeważającej działalności lub przewidywanej liczbie pracujących, lub formie własności nie wystę-
puje w rejestrze REGON. 

 

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności w końcu 2017 r. w województwie kujawsko- 
-pomorskim najwięcej podmiotów należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych (47,7 tys.). Blisko o połowę mniej podmiotów (23,8 tys.) zarejestrowanych było w sekcji 
budownictwo. W obu tych sekcjach skupionych łącznie było 36,6% znajdujących się w rejestrze 

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności, wybranych form prawnych  
i sekcji PKD w 2017 r. a c.d.  

WYSZCZEGÓLNIE-
NIE 

Ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

razem 

w tym 

razem 

w tym 

przed-
siębior-

stwa 
pań-

stwowe 

spółki 
han-

dlowe 

spółki 
han-

dlowe 

spółki 
cywilne

spół-
dzielnie

osoby 
fizyczne 
prowa-
dzące 

działal-
ność go-
spodar-

czą 

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH 

 

Handel; naprawa 

pojazdów samo-

chodowych   

47745 20 - 20 47531 4598 5650 191 37068 

Transport i gospo-

darka magazynowa   
12896 16 – 11 12828 627 550 17 11634 

Zakwaterowanie  

i gastronomia   
4655 42 – 1 4575 349 780 19 3419 

Informacja i komu-

nikacja   
4678 7 – 6 4634 705 360 4 3550 

Działalność finan-

sowa i ubezpiecze-

niowa   

6025 11 – 10 5977 443 204 43 5175 

Obsługa rynku nie-

ruchomości 
9748 1582 1 27 8112 702 240 259 1610 

Działalność profe-

sjonalna, naukowa 

i techniczna   

16041 103 – 9 15800 1516 1094 18 13136 

Administrowanie  

i działalność 

wspierająca   

5653 15 – 7 5554 665 341 25 4448 

Administracja pu-

bliczna i obrona 

narodowa; obo-

wiązkowe zabez-

pieczenia spo-

łeczne  

1459 592 – 1 865 2 – – 3 

Edukacja   6804 2065 – 1 4720 166 246 2 3067 

Opieka zdrowotna  

i pomoc społeczna 
14453 396 – 15 14029 408 276 12 13310 

Działalność zwią-

zana z kulturą, roz-

rywką i rekreacją   

4056 322 – 13 3713 137 235 1 1766 

Pozostała działal-

ność usługowa  
13781 6 – 1 13675 114 330 9 6563 

Organizacje i ze-

społy eksteryto-

rialne   

4 2 – - 2 - – – – 
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REGON. Podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym stanowiły 9,1% zawartości re-
jestru (17,7 tys.), a działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 8,2% wszystkich pod-
miotów (16,0 tys.).  
 
W grudniu 2017 r. największy wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów względem stanu  
w grudniu 2016 r. odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,1%), informacja i komunikacja (o 5,4%) oraz działalność zwią-
zana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 4,7%). Natomiast największy spadek liczby podmiotów 
odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 7,8%). Znacząco ubyło też podmiotów w edu-
kacji (o 4,5%). 
 
Analizując podmioty gospodarcze pod względem ich formy prawnej, w porównaniu z grudniem 
2016 r., zaobserwowano wzrost liczby m.in.: fundacji – o 7,2%, spółek handlowych – o 6,4%  
oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych – o 4,5%. W efekcie w województwie kujawsko-po-
morskim w końcu grudnia 2017 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17,7 tys. spółek 
handlowych. Wzrost ten w stosunku do sytuacji w grudniu 2016 r. odnotowano głównie w sek-
cjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  
(z 1 podmiotu do 3 podmiotów), edukacja, pozostała działalność usługowa oraz administrowanie 
i działalność wspierająca (o ok. 15%). Na koniec 2017 r. w Kujawsko-Pomorskiem zarejestrowa-
nych było również 13,5 tys. spółek cywilnych, czyli o 2,2% więcej niż przed rokiem. Najwięcej było 
ich w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (5,7 tys. podmiotów), przetwórstwo 
przemysłowe (1,7 tys.), budownictwo (1,3 tys.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(1,1 tys.). 

 

Tablica 2. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według form prawnych w 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Podmioty 

nowo powstałe zlikwidowane 
z zawieszoną 

działalnością 

OGÓŁEM 16578 14647 13741 

w tym:    

spółdzielnie 15 16 3 

spółki prawa handlowego 1356 301 430 

spółki cywilne 218 158 111 

fundacje 80 18 4 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 318 48 8 

osoby fizyczne prowadzące działalność  

gospodarczą 14240 13461 13174 

 

Na koniec 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 
141,4 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. o 0,5 tys. jednostek więcej 
niż przed rokiem (wzrost o 0,3%). Ta forma prawna podmiotów gospodarczych stanowiła 72,3% 
zawartości rejestru. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najbardziej 
wzrosła w skali roku w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,7%), 
informacja i komunikacja (o 6,0%) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  
(o 5,9%). Natomiast największy spadek podmiotów o tej formie prawnej odnotowano w sekcji 
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 25,0%). 
Znacząco ubyło też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sekcji górnictwo  
i wydobywanie (o 11,3%).  

W całym 2017 r. utworzono 16,6 tys. nowych podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich naj-
więcej, bo 85,9%, stanowiły osoby fizyczne. Zarejestrowano także nowe spółki handlowe i spółki 
cywilne. Stanowiły one odpowiednio 8,2% i 1,3% nowo zarejestrowanych podmiotów. W ciągu 
ubiegłego roku zlikwidowano 14,6 tys. podmiotów. Były to głównie podmioty osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą (91,9%). Spośród zlikwidowanych podmiotów 2,1% stanowiły 
spółki handlowe, a 1,1% spółki cywilne. W tym samym czasie 13,7 tys. podmiotów zawiesiło dzia-
łalność gospodarczą. Wśród nich 95,9% były to osoby fizyczne, 3,1% spółki handlowe i 0,8% spółki 
cywilne.  

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą sta-
nowiły 72,3% zawartości reje-
stru. 
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Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz ich struktura według sekcji PKD 
w 2017 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

W województwie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców przypadało 939 podmiotów gospodar-
czych. Spośród miast na prawach powiatu jedynie w Grudziądzu wskaźnik ten był niższy, w mieście 
tym przypadały 854 podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności. W pozostałych miastach na pra-
wach powiatu przypadało od ponad 1200 podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności (w Toruniu 
i Bydgoszczy) do ok. 1000 podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności (we Włocławku). Aktyw-
nością przedsiębiorczą zbliżoną do tej w miastach na prawach powiatu odznaczały się także po-
wiaty: bydgoski – 1143 podmiotów na 10 tys. mieszkańców, toruński – 950, aleksandrowski – 901  
i inowrocławski – 816 podmiotów. W pozostałych powiatach w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
liczba podmiotów oscylowała wokół 750, przy czym najmniej było w powiecie włocławskim – 703. 

Biorąc pod uwagę rozkład podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w układzie 
gminnym można zauważyć, że największa aktywność w tym względzie występowała w największych mia-
stach regionu i ich najbliższym otoczeniu. Wyraźnie mniejsza liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców 
występowała w gminach położonych na obrzeżach województwa, gdzie oscylowała wokół 400 podmio-
tów na 10 tys. mieszkańców. 

Mapa 1. Podmioty gospodarki narodowej w podziale na gminy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
w 2017 r. a 

Stan w dniu 31 XII 

 

a Do przeliczeń liczby podmiotów na 10 tys. mieszkańców przyjęto liczbę ludności według stanu z dnia 31 grudnia 2016 r.  
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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 
Agnieszka Wasila  
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska 
Tel: 52 366 93 41 
e-mail: A.Wasila@stat.gov.pl 

  
Rozpowszechnianie: 
Karolina Hunker 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2017 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 2017 – podregiony, powiaty, gminy 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2016 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Przekroje terytorialne Bank Danych Lokalnych 

Bank Danych Lokalnych – Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmioty gospodarki narodowej 

Forma prawna 

Forma własności 

Sektor prywatny 

Sektor publiczny 

Rodzaj działalności przeważającej 

 

 


