
 

 
 

 

KOMENTARZ EKSPERTA 

• W roku 2022 pojawiły się dwa istotne wydarzenia, które miały wpływ na sytuację przedsiębiorstw 

w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsze z nich polegało na wprowadzeniu od 1 stycznia 

2022r. reformy podatkowej w ramach programu rządowego Polski Ład. Drugim wydarzeniem, 

które istotnie wpłynęło na sytuację przedsiębiorstw – zwłaszcza w sferze zatrudnienia był atak 

Rosji na Ukrainę rozpoczęty 24 lutego 2022r.  

• Wzrost liczby rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych o 5,5% wynika w dużej 

mierze ze zmian przepisów podatkowych, gdyż przy wysokich zarobkach działalność 

gospodarcza jest bardziej opłacalna niż etat z powodu liniowego podatku dochodowego. Dotyczy 

to pewnych grup zawodów specjalistycznych, np. informatyków. Zmiany przepisów podatkowych 

były również główną przyczyną wzrostu o 84,3% liczby zarejestrowanych spółek. W większości 

przypadków w spółki przekształcane były w jednoosobowe działalności gospodarcze.  

Wprowadzone od 1 stycznia br. zmiany podatkowe wprowadziły dodatkowe obciążenia publiczno-

prawne w postaci m.in. powiększonych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz braku możliwości 

ich odliczenia od podatku. Przekształcenia w spółki stanowiły formę ucieczki od skutków 

niekorzystnych zmian. 

• Odnotowane spadki w liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON na koniec lutego 2022 r. 
dotyczą trzech sekcji PKD górnictwo i wydobywanie (o 4,2%), działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa (o 2,7%) i handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,4%). Liczba 
podmiotów w sekcji górnictwo i wydobywanie jest w województwie kujawsko-pomorskim 
stosunkowo niska, więc dynamika zmian w ich liczbie też jest niska. Pozostałe dwie sekcje cechuje 
dość niska możliwość przekształcenia w spółki. Po wprowadzeniu niekorzystnych zmian 
podatkowych, część osób prowadzących działalność gospodarczą zrezygnowała z jej prowadzenia.  

• Wzrost liczby zawieszonych działalności o 11,8% wynika przede wszystkim z decyzji 
podejmowanych przez osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.    

• Z kolei wzrost liczby przedsiębiorstw o 17,3% w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę w porównaniu z lutym 2021 r. ma związek z 
inwestycjami w modernizację nośników energii i wzrost źródeł energii odnawialnej 
(fotowoltaika). Rosnąca liczba firm oferujących produkty i usługi w tym sektorze jest odpowiedzią 
na rosnący popyt zarówno przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych.  
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