PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU REGON
W KUJAWSKO-POMORSKIM
CZERWIEC 2022

Na koniec czerwca 2022 w kujawsko-pomorskim w REGON zarejestrowanych było
216 644
podmiotów (z czego 158 500 to osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą), o prawie 4000 podmiotów więcej niż w czerwcu ubiegłego roku (czyli o
1,9% więcej) oraz o 490 więcej niż miesiąc temu.
Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych wyniosła 1428 (w porównaniu do 1373
w czerwcu 2021 oraz 1372 w maju 2022) czyli o 4,0% więcej niż w zeszłym roku. Liczba wpisów
osób fizycznych wzrosła o 3,6%, liczba wpisów spółek spadła o 2,1%.
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Wykres 1 – Podmioty nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane w województwie kujawskopomorskim w czerwcu 2022, maju 2022 i czerwcu 2021
(opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz)

Liczba zarejestrowanych podmiotów w stosunku do zeszłego roku spadła w 5 sekcjach:
górnictwo i wydobywanie, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, handel i naprawa
pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, administracja publiczna
i obrona narodowa. Największy wzrost odnotowano w zaopatrywaniu w energię
elektryczną. W maju 2022 również odnotowano spadek oraz wzrost w powyższych
sekcjach w porównaniu z majem 2021.

Podobny trend można zaobserwować w podmiotach nowo zarejestrowanych.
Największy wzrost nowych wpisów w czerwcu oraz maju w stosunku do poprzedniego
roku osiągnęły sekcje pozostała działalność usługowa, budownictwo, handel i naprawa
pojazdów samochodowych.
W czerwcu 2022 na każde 100 podmiotów skreślonych przypadają 163 podmioty nowo
wpisane. W czerwcu 2021 było o 27 podmiotów więcej (100:190), w maju tego roku o 10
podmiotów mniej (100:153). W czerwcu 2022 na każde 1000 podmiotów w REGON przypadło
4,1 podmiotu skreślonego. Miesiąc wcześniej wynik był taki sam, rok wcześniej wynosił 3,4
podmiotu.
We wszystkich miastach na prawach powiatu nastąpił wzrost wpisów do oraz wzrost
skreśleń z REGON w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2021. Rok temu wzrost
wpisów oraz skreśleń wystąpił tylko w dwóch miastach na prawach powiatu, odpowiednio
w Grudziądzu i Toruniu oraz Toruniu i Włocławku. Wzrost wpisów w czerwcu 2022 nastąpił
także w 9 powiatach (najwięcej w mogileńskim), a wzrost skreśleń w 10 powiatach
(najwięcej w tucholskim). Poza dwoma powiatami liczba wpisów była wyższa od liczby
wykreśleń. Więcej skreśleń niż wpisów miały powiaty aleksandrowski (71 nowych wpisów na
100 skreśleń) oraz tucholski (95 wpisów na 100 skreśleń). W zeszłym roku jedynie powiat
mogileński miał więcej skreśleń niż wpisów.
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Wykres 2 – Podmioty wpisane do REGON oraz podmioty z zawieszoną działalnością
w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2022, maju 2022 i czerwcu 2021
(opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz)

We wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu, poza powiatem
aleksandrowskim, zwiększył się udział podmiotów z zawieszoną działalnością we wszystkich

podmiotach zarejestrowanych w porównaniu z czerwcem 2022, co można było zauważyć
również w maju 2022 w porównaniu do maja 2021. W obu miesiącach zwiększenie udziału
podmiotów zawieszonych było największe w powiecie nakielskim, a największy udział
odnotowano w powiecie wąbrzeskim.
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