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1. Wstęp - uzasadnienie wyboru tematu 

Kwestia kształtowania wysokości podatków, jak również społecznych i gospodarczych celów podatków 

jest nadal aktualna i szeroko omawiana, dlatego warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu ulg i preferencji 

podatkowych. Instrumenty te umożliwiają bowiem kształtowanie wielkości dochodów podatkowych budżetu 

państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w sposób sprzyjający realizowaniu regulacyjnej oraz 

stymulacyjnej funkcji podatków. 

Stymulacyjna funkcja podatków polega na takim zdefiniowaniu podatków, aby mogły one oddziaływać  

na gospodarcze decyzje podatników. Funkcja ta w aspekcie podatku w ogóle spełnia cel ekonomiczny, jakim jest 

wsparcie konkretnego typu działalności gospodarczej. Symptomem realizowania tej funkcji jest stosowanie ulg  

i zwolnień podatkowych. W teorii prawnopodatkowej zaznacza się, że funkcja stymulacyjna ma charakter 

uniwersalny i istnieje w państwach o rozmaitych założeniach ustrojowych, a jej idea przejawia się w wywoływaniu 

bądź zwiększaniu zjawisk, które są korzystne dla społeczeństwa oraz gospodarki państwa lub też poprzez 

hamowanie bądź eliminację zjawisk jej szkodzących.  

Preferencje podatkowe to nieodłączny element każdego systemu podatkowego. Potrzeba 

funkcjonowania ulg i zwolnień wynikała z obowiązującego współcześnie kierunku myśli nauk ekonomicznych. W 

dobie różnorakich zmian o charakterze ogólnoświatowym, wprowadzone ulgi podatkowe podlegają licznym 

dyskusjom i analizom. Należy podkreślić, że charakter ulgi trzeba rozpatrywać w zakresie wykorzystania jej jako 

narzędzia funkcji podatków. Warto się zastanowić nad konsekwencjami stosowania ulg podatkowych. Ponadto, 

ciekawym z punktu widzenia zdarzeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym, jest kierunek i sposób 

kierowania poszczególnych ulg i preferencji podatkowych. Co więcej, ulgi i zwolnienia podatkowe są zawsze 

przejawem rezygnacji z części dochodu przysługującego budżetowi. Z drugiej zaś strony, niebędące 

bezpośrednim transferem pieniędzy ulgi spełniają redystrybucyjny charakter wyrażony wprost w określonej 

wartości pieniężnej. 

Pozytywny przejaw realizowania funkcji stymulacyjnej stanowią ulgi i zwolnienia podatkowe. Szczególnie 

istotne są ulgi inwestycyjne, które stymulują rozwój firm oraz zwiększają poziom ich konkurencyjności. Tym 

samym decydują one o wzroście gospodarczym. Natomiast negatywne znaczenie stymulacyjnej funkcji podatków 

przejawia się w kształtowaniu regulacji prawnych, które mogą zniechęcić podatników do podjęcia określonych 

działań.  

Podjęcie tematu stymulacyjnej funkcji preferencji podatkowych wynika z faktu, że w Polsce, jak również  

w państwach Unii Europejskiej nie opublikowano żadnych kompleksowych opracowań w zakresie bodźcowej roli 

ulg i zwolnień w podatku dochodowym. Istnieją jedynie publikacje badań w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z preferencjami podatkowymi. Może to wynikać z faktu, że badacze traktują ten problem jako mniej 

ważny, bądź z trudności zgromadzenia właściwych danych statystycznych. Należy zauważyć, że takie całościowe 

dane nie były publikowane przez Ministerstwo Finansów w latach 2015-2020. Dopiero w IV kwartale 2021 

Ministerstwo opublikowało dane dotyczące preferencji podatkowych w Polsce za lata 2016-2018. Nie zmienia to 

faktu, że dane w Polsce i w innych krajach europejskich są rozproszone, zwykle niepełne.  

2. Cel pracy 

Podstawowym celem rozprawy było zbadanie i określenie, czy i w jakim stopniu preferencje podatkowe  

w postaci ulg i zwolnień są wykorzystywane przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP i czy spełniają 

one funkcję stymulacyjną poprzez zachęcanie do podejmowania określonych działań. Realizacja tego celu 
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została dokonana poprzez sformułowanie szczegółowych problemów badawczych, a ich rozwiązanie nastąpiło  

w procesie analizy uzyskanych wyników.  

W rozprawie podjęto próbę określenia zależności między znajomością i wykorzystaniem preferencji 

podatkowych w postaci ulg i zwolnień, a wypełnianiem przez ten system funkcji stymulacyjnej podatku 

dochodowego przez przedsiębiorców. Jest to o tyle istotne, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw zarówno 

w Polsce jak i innych państwach Unii Europejskiej stanowi istotny element gospodarki.  

Celem poznawczym rozprawy było uporządkowanie wiedzy dotyczącej stymulacyjnej funkcji podatków 

realizowanej poprzez system ulg i zwolnień. Cel ten osiągnięto poprzez badania literatury oraz badanie własne 

(empiryczne).  

Sformułowany zakres i cele rozprawy wymagały ujęcia w niej aspektów w zakresie makroekonomicznym, 

koncentrujących się głównie na analizie ewolucji systemów podatkowych, w szczególności podatku 

dochodowego i jego funkcji stymulacyjnej oraz ujęcia mikroekonomicznego, które dotyczy analizy i oceny 

rzeczywistego wpływu preferencji podatkowych na zachowania przedsiębiorców.  

Celem empirycznym dysertacji, opartym na badaniach własnych, było dokonanie oceny znajomości  

i wykorzystania preferencji w podatku dochodowym przez przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP. 

Poznano intencje przedsiębiorców w zakresie korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Dokonano przeglądu 

opinii o przewadze ulg unijnych nad ulgami i zwolnieniami w Polsce. Zdefiniowano właściwy, zdaniem 

ankietowanych, kierunek zmian w aspekcie ulg innowacyjnych w Polsce. Określono zmiany w zakresie ulg 

rozwojowych. Analiza wyników badań pozwoliła również dokonać oceny atrakcyjności dodatkowych ulg i zwolnień 

w podatku dochodowym z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Poznano możliwości 

skorzystania z ulg i zwolnień w obowiązującym systemie legislacyjnym przez sektor MŚP. Określono bariery w 

stosowaniu preferencji podatkowych, a także poznano preferowane ułatwienia w korzystaniu z ulg i zwolnień. 

W ramach tego celu dokonano weryfikacji problemów szczegółowych oraz nadrzędnego celu dysertacji. 

Efektem tego było stworzenie wniosków i rekomendacji pozwalających ocenić obecny stan ulg i zwolnień  

w podatku dochodowym, kierunek pożądanych zmian oraz dotychczasowy stan wiedzy przedsiębiorców  

z omawianego obszaru. 

3. Cel badań i problemy badawcze 

Literatura dotycząca systemów podatkowych jest bardzo bogata. Brakuje jednak kompleksowych 

opracowań w zakresie ulg i zwolnień podatkowych oferowanych przedsiębiorcom sektora MŚP. Planowane  

w rozprawie doktorskiej badania miały nie tylko charakter poznawczy, ale także nowatorski i przyczynią się do 

poznania problematyki związanej z wykorzystaniem ulg i zwolnień w przedsiębiorstwach MŚP, jako element 

stymulacyjnej roli podatku dochodowego.  

W oparciu o przeprowadzone analizy wyników badań zostały zweryfikowane problemy szczegółowe oraz 

nadrzędny cel pracy. Efektem tego działania było stworzenie wniosków i rekomendacji pozwalających ocenić 

obecny stan ulg i zwolnień w podatku dochodowym, kierunek pożądanych zmian oraz dotychczasowy stan 

wiedzy przedsiębiorców z omawianego obszaru. Wypracowane wnioski przyczyniły się do powstania katalogu 

preferencji, które byłyby optymalne z punktu widzenia strategicznych celów państwa i partykularnych interesów 

przedsiębiorców.  
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Główny cel badań w kontekście stymulacyjnej funkcji podatku dochodowego na przykładzie ulg i zwolnień 

został określony jako znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy i w jaki sposób polski system podatkowy w 

opinii ankietowanych pełni funkcję stymulacyjną przez ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym? 

Dla zrealizowania głównego celu badawczego sformułowano szczegółowe problemy badawcze: 

1) Poznanie intencji korzystania z ulg podatkowych. 

2) Poznanie opinii o przewadze ulg unijnych nad ulgami i zwolnieniami w Polsce. 

3) Zdefiniowanie pożądanego kierunku zmian w zakresie ulg innowacyjnych w Polsce. 

4) Zdefiniowanie pożądanego kierunku zmian w zakresie ulg rozwojowych. 

5) Poznanie opinii ankietowanych o atrakcyjności preferencji w podatku dochodowym z punktu widzenia 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

6) Poznanie opinii ankietowanych o ich wiedzy dotyczącej ulg i zwolnień w obowiązującym reżimie 

legislacyjnym.  

7) Zdefiniowanie barier w systemie ulg i zwolnień.  

8) Poznanie  preferowanych ułatwień w korzystaniu z ulg i zwolnień. 

9) Poznanie preferencji w zakresie ulg i zwolnień w kontekście obowiązujących ulg w Unii Europejskiej. 

4. Struktura pracy 

Dysertacja ma charakter teoretyczny i empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono pojęcia: system 

gospodarczy, podatek dochodowy, preferencje podatkowe. Przeprowadzono analizę sposobów stymulacji 

zachowań przedsiębiorców w kontekście mechanizmów makroekonomicznych, w tym automatycznych 

stabilizatorów koniunktury w postaci ulg i zwolnień. W części empirycznej opartej na badaniach własnych 

dokonano analizy znajomości i wykorzystania preferencji w podatku dochodowym przez przedsiębiorców 

reprezentujących sektor MŚP. Zaprezentowano ocenę systemu ulg i zwolnień w opinii przedsiębiorców, 

wskazano bariery w korzystaniu z ulg i zwolnień oraz wskazano pożądane przez przedsiębiorców kierunki zmian.  

Rozprawa doktorska składa się z sześciu rozdziałów, a ich kolejność i zakres tematyczny wynikały 

z dążenia do realizacji celu głównego i celów szczegółowych pracy. Konstrukcja pracy została zdeterminowana 

podziałem na zagadnienia teoretyczne oraz część badawczą. W pierwszej kolejności opracowano na podstawie 

literatury przedmiotu teorię podatku dochodowego, a następnie przedstawiono wyniki i wnioski wynikające  

z przeprowadzonych analiz wyników badań własnych.  

W pierwszym rozdziale zdefiniowano rolę państwa, zakres jego zaangażowania w aspekcie gospodarki. 

Autor dokonał zestawienia podstawowych koncepcji dotyczących roli państwa w gospodarce.  
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Rys. 1. Podstawowe koncepcje dotyczące roli państwa w gospodarce i rozwój koncepcji dotyczących roli państwa  
w gospodarce. 

Źródło: opracowanie własne  

W kolejnym rozdziale dokonano analizy źródeł literaturowych dotyczących teoretycznych koncepcji 

podatku dochodowego, który jest stosunkowo nowym podatkiem. Podatki dochodowe są ważną częścią 

współczesnych systemów podatkowych. Dyskusja nad znaczeniem ich wprowadzenia i utrzymania odbywa się  

w licznych grupach politycznych, społecznych, ekonomicznych i naukowych.  

Obecnie jednak podatki dochodowe nie są głównym źródłem dochodów budżetowych w większości 

krajów. Niemniej jednak są one szeroko stosowane w praktycznie wszystkich systemach podatkowych. System 

poboru podatków, zwany administracją podatkową, jest podmiotem, który jest odpowiedzialny za pobierane  

w Polsce podatki, stanowiące rudyment wpływów do budżetu państwa. Pomimo, że nie są najważniejsze, to 

jednak mają istotny wpływ na sposób funkcjonowania gospodarki i zachowania przedsiębiorców. Podatek 

dochodowy, będący przedmiotem szczególnej analizy w niniejszej pracy, może oddziaływać także na m.in. 

alokację zasobów, kreowanie konsumpcji i skłonność do ponoszenia ryzyka. To zaś stanowi element 

prowadzonej przez państwo polityki interwencjonizmu, czyli angażowania władzy w celu wpływania 

na gospodarkę. 

W trzecim rozdziale została omówiona stymulacyjna funkcja preferencji w podatku dochodowym  

w sektorze MŚP. Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem i niepewnością przy równoczesnym obarczeniu 

kosztami. Z powyższymi aspektami niewątpliwie związany jest także system podatkowy, który jako całość jest 

jednym z obszarów ryzyka, które powinno zostać wzięte pod uwagę przez prowadzących firmy.  

Współcześnie podatkom przypisuje się pełnienie różnorakich funkcji pozafiskalnych. W  doktrynie prawa 

finansowego funkcja stymulacyjna wymieniana jest jako jedna spośród funkcji pozafiskalnych obok 

redystrybucyjnej oraz informacyjno-kontrolnej. Realizacja funkcji stymulacyjnej jest możliwa tylko wtedy, kiedy 



7 

 

 

właściwie wypełniana jest rola fiskalna podatków, która realizuje się poprzez ich wykorzystanie dla potrzeb 

wpływu państwa na życie gospodarcze oraz społeczne. Podkreśla się również, że miarą właściwej konstrukcji 

podatku jest jego zdolność do pełnienia funkcji fiskalnej oraz pozafiskalnej, a także funkcji stymulacyjnej.  

W kolejnym rozdziale zaprezentowano cel badań i problemy badawcze, opisano materiał i zastosowane 

metody. Badanie składało się z czterech etapów – badania pilotażowego w postaci sondażu ankietowego oraz 

wywiadów uzupełniających, zasadniczego badania ankietowego oraz II tury wywiadów. Wstępny etap procedury 

badawczej obejmował krytyczny przegląd literatury przedmiotu, który umożliwił jasne zaprezentowanie oraz 

merytoryczne dookreślenie przedmiotu badań. W pracy zastosowano różnorodne metody badawcze, które 

umożliwiły szersze poznanie problemu. 

Analizę wyników badań ankietowych zaprezentowano w rozdziale piątym, którego konstrukcja została 

zdeterminowana postawionymi problemami badawczymi. Analiza wyników uzyskanych na podstawie 

kwestionariusza ankiety została uzupełniona analizą wywiadów.  

W ostatnim, szóstym rozdziale, zaprezentowano wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych 

badań oraz rekomendacje wynikające z tychże wniosków. 

5. Źródła i metody badawcze 

Materiał wykorzystany do napisania dysertacji jest różnorodny i obejmuje akty prawne, dane urzędów 

statystycznych w Polsce i państwach UE, literaturę oraz źródła internetowe. Zgromadzona literatura obejmuje 

pozycje naukowe w języku polskim oraz prace anglojęzyczne, akty prawne oraz wyroki NSA i Trybunału 

Sprawiedliwości UE. Dobór literatury wynikał z kontekstu problemu badawczego, a więc dotyczył roli państwa  

w systemie gospodarczym, systemu podatkowego, podatku dochodowego oraz systemów bodźcowych  

w podatku dochodowym. Elementem badań własnych była analiza materiałów źródłowych m.in. takich instytucji 

jak: Bank Światowy, GUS, Eurostat oraz polskich organizacji przedsiębiorców, w tym organizacji „Lewiatan”. 

Istotne znaczenie w ocenie realizowanych celów mają podejmowane wcześniej przez autora pracy artykuły  

i monografie dotyczące stymulacyjnej funkcji podatków. W okresie od 2016 r. autor opublikował w czasopismach 

naukowych 31 tekstów z zakresu nauk: ekonomii i finansów.  

Dla osiągnięcia założonych celów pracy i badania oraz zweryfikowania postawionych problemów 

badawczych zastosowano metodę opisową, polegającą przede wszystkim na studiach literatury z zakresu 

ekonomii oraz teorii i praktyki opodatkowywania przedsiębiorców. Dokonano przeglądu teorii systemu 

podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem teorii podatku dochodowego. Krytycznej analizie poddano 

podatkowe rozwiązania dotyczące stymulacyjnej funkcji podatków realizowanej poprzez ulgi i zwolnienia. W 

rozprawie wykorzystano wyniki badań przeprowadzanych przez autora w okresie lat 2017-2020 realizowanych 

wśród przedsiębiorców.  

W części empirycznej, polegającej na weryfikacji uzyskanych wyników, zastosowano metody ilościowe, 

jakościowe oraz metody analizy statystycznej. Metody te wykorzystuje się przy charakteryzowaniu zdarzeń 

masowych dla ukazania zmian ilościowych oraz zbadania zależności, które występują w badanych procesach. 

Wykorzystano również wybrane procedury badawcze i metody charakterystyczne dla nauki o finansach i nauk 

ekonomicznych – metody porównawcze (wykrycie bodźców, które miały wpływ na wynik gospodarowania), 

metody prakseologiczne (porównanie nakładów z efektami).  
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Należy podkreślić, że perspektywa czasowa i perspektywa badawcza nie pozwoliła dokonać rzetelnej 

oceny podjętych działań w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie pandemii i czasowego zamknięcia 

gospodarki (tzw. okres lockdown’u). 

6. Charakterystyka badania 

Badanie składało się z czterech etapów – badania pilotażowego w postaci sondażu ankietowego oraz 

wywiadów uzupełniających, zasadniczego badania ankietowego oraz II tury wywiadów. Badanie pilotażowe 

stanowiło pierwszy kontakt z badaną rzeczywistością i pozwoliło dokonać weryfikacji wstępnej wiedzy  

o przedmiocie badań oraz umożliwiło sformułować zestaw pytań do badania zasadniczego – schemat etapów 

badania został ukazany na rys. 2. 

 

Rys.2. Schemat etapów w przeprowadzonych badaniach. 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 2. obrazuje poszczególne etapy badań oraz cele każdego z nich. Wszystkie były szczegółowo 

przygotowane, a ich celem było sformułowanie wniosków i udzielenie odpowiedzi na postawione problemy 

badawcze. 

Pierwszym etapem było przygotowanie ankiety składającej się z 9 pytań. Badania z wykorzystaniem  

I ankiety zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku. Ankietę skierowano do 120 

przedsiębiorstw z obszaru województwa pomorskiego. Odpowiedzi udzieliły 93 firmy. Dobór próby był celowy – 

badane podmioty to przedsiębiorstwa z obszaru województwa pomorskiego należące do sektora MŚP. Byli to 

klienci biura rachunkowego w Gdyni, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu. Wyniki badania 

opublikowano w 2018 roku w czasopiśmie naukowym. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do dalszych, bardziej 

pogłębionych i szczegółowych badań w omawianej problematyce.  

Drugim etapem badania pilotażowego było przeprowadzenie wywiadów z przedsiębiorcami. Wywiady 

przeprowadzono w latach 2018-2019 r., kiedy to tworzona była koncepcja II ankiety. Przeprowadzono 

6 wywiadów, które miały charakter poznawczo-konsultacyjny. Celem było stworzenie ankiety II, poznanie 

charakterystyki przedsiębiorstw, tego jak funkcjonują oraz z jakimi problemami się spotykają.  

Tabela 1. Charakterystyka firm, które zgodziły się na konsultację. 

l. p. nazwa przedsiębiorstwa siedziba rozpoczęcie 

działalności 

zakres działania 

1. „Adam Lewiński” Słupsk 2018 r. dostarczanie usług informatycznych 

ANKIETA 
1.

• wstępne poznanie wiedzy ankietowanych o możliwości korzystania z ulg i zwolnień 

• zidentyfikowanie przesłanek i barier stosowania mechanizmów ulg i zwolnień podatkowych

WYWIAD

1.

• weryfikacja oraz ocena założeń badawczych 

• poznanie charakterystyki przedsiębiorstw, ich funkcjonowania

• zdefiniowanie, z jakimi problemami się spotykają

ANKIETA 
2.

• weryfikacja celu głównego

• zweryfikowanie postawionych problemów badawczych

WYWIAD

2.

• wprowadzenie do dyskusji uzyskanych wyników
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2. 
„Ogrodniczy Dom Handlowy 

Dymka Zygmunt Chojnowski” 
Słupsk 1991 r. 

handel roślinami, krzewami, nasionami oraz 

materiałami ogrodniczymi, w tym narzędziami 

3. 

„Praktyka Specjalistyczna w 

Zakresie Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii Ewelina 

Grygianiec” 

Sopot 1998 r. 
świadczenie usług medycznych dla szpitali oraz 

podmiotów medycznych 

4. „IT Management Joanna Wyłuda” Gdynia 2018 r. 

dostarczanie usług informatycznych oraz 

świadczenie usług doradztwa z zakresu 

zarządzania IT 

5. „Aleksandra Rodziewicz” Gdynia 2016 r. 

świadczenie usług z zakresu poradnictwa 

dietetycznego i żywieniowego oraz handlu 

suplementami diety  

6. 

„Szkoła Języków Europejskich 

UNIVERSUS s.c. Marzanna 

Stanek-Kozłowska, wspólnik 

spółki cywilnej” 

Gdańsk 2004 r. 
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 

nauczania języków obcych 

Źródło: opracowanie własne 

Osoby, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, reprezentowały przede wszystkim branżę usługową. 

Tylko jedna osoba – branżę handlową. Wszyscy przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność w województwie 

pomorskim. Z punktu widzenia prowadzonych badań istotne było określenie, jak długo respondenci działają  

na rynku. Dwoje z nich prowadzi działalność ponad 20 lat. Troje – 2 lata lub 4 lata. Jedna z osób jest 

właścicielem firmy od 16 lat.  

Przeprowadzone wywiady potwierdziły wyniki uzyskane w badaniu ankietowym, które można 

sformułować w następujący sposób. 

Respondenci: 

• nie znają katalogu ulg i zwolnień,  

• mają niewielką wiedzę o ulgach i zwolnieniach, a także małą wiedzę o preferencjach o charakterze 

podatkowym, 

• nie wykorzystują przysługujących im preferencji podatkowych, 

• potrafią wskazać obszary, które powinny być promowane za pośrednictwem ulg i zwolnień podatkowych, 

• wskazują bariery i przyczyny nieskorzystania z ulg podatkowych, 

• nie potrafią wskazać korzyści ze stosowania ulg i zwolnień. 

Przeprowadzone badania pilotażowe pozwoliły zweryfikować i skorygować kwestionariusz ankietowy, by 

w jak najlepszy sposób służył on realizacji celów rozprawy. 

Metoda sondażu diagnostycznego wykorzystana została przy zbieraniu danych pierwotnych wśród 

przedsiębiorstw sektora MŚP. Instrumentem pomiaru był opracowany przez autora kwestionariusz ankietowy. 

Proces ten stanowi kluczowy element badania, którego celem było przebadanie przedsiębiorstw spełniających 

definicję UE w zakresie mikro, małych i średnich podmiotów, posiadających siedzibę na terytorium RP, 

podatników podatku dochodowego (CIT lub PIT) z różnych branż i sektorów.  

Omawiane badanie obejmowało dwa etapy – badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego 

oraz przeprowadzone z wykorzystaniem arkusza wywiadu. Ankieta właściwa była anonimowa  

i składała się z 92pytań, które zostały pogrupowane w domeny tematyczne zgodne ze sformułowanymi  

i zaprezentowanymi wcześniej problemami badawczymi. 

Odpowiedzi do pytań zostały sformułowane w postaci kafeterii, a więc listy możliwych odpowiedzi  

na pytania zamknięte. Część z nich miała charakter dysjunktywny – wówczas respondent wskazywał tylko jedną 
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ze wskazanych odpowiedzi, a część – charakter koniunktywny – wtedy ankietowany mógł wskazać więcej niż 

jedną odpowiedź (co zostało zaznaczone w pytaniu). W kwestionariuszu ankietowym zastosowano skalę Likerta. 

Kwestionariusz ankietowy zawierał również pytania o dane o charakterze społeczno-demograficznym 

oraz pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach zostały poddane analizie ilościowej  

i jakościowej, a wywiady – analizie opisowej. W analizie uzyskanych wyników zastosowano również metodę 

analizy statystycznej. 

Badanie przeprowadzono w okresie czerwiec 2019 – kwiecień 2020. Dobór firm do badania pilotażowego 

oraz docelowo do badania głównego odbywał przy pomocy generatora liczb losowych w postaci funkcji LOS w 

programie Microsoft Excel 2013 głównie na podstawie danych PKD i CEIDG. W badaniu pilotażowym zgodę na 

przeprowadzenie badań uzyskano od 91 przedsiębiorstw, zaś w badaniu głównym wstępną zgodę otrzymano 

początkowo od 224 przedsiębiorstw mających zarejestrowaną działalność usługową lub sprzedażową. 

Zastosowano metodę doboru losowego warstwowego, przyjmując za kryterium podziału przychód netto. Zarówno 

w badaniu pilotażowym, jak i w głównych, do każdego z wylosowanych przedsiębiorstw wysłano prośbę 

o umożliwienie przeprowadzenia badań, a w przypadku uzyskania wstępnej zgody ich władzom przedstawiono 

szczegółowy zakres i plan badań. Niestety, po zapoznaniu się z zakresem i planem badań, ostateczną zgodę na 

udział w badaniu głównym wyraziło jedynie 197 przedsiębiorstw, co stanowi liczbę mniejszą niż minimalnej 

liczebności próby. Podjęto dodatkowe działania, które miały na celu zwiększenie kwotowości badanej próby 

(wysłanie pism do dyrektorów pionów zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzenie rozmów telefonicznych 

z menedżerami Działu HR, objęcie zasięgiem wszystkich województw, nawiązanie współpracy z biurami 

podatkowymi, uczestnictwo w konferencjach naukowych i branżowych, itd.). Szczególnie owocne okazały się: 

współpraca z trzema biurami rachunkowymi, których klientami są przedsiębiorcy z różnych branż i różnych 

województw zlokalizowanych na terenie kraju, a także uczestnictwo w konferencjach naukowo-szkoleniowych 

(m.in. . „Debat podatkowych”, które organizowane są na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej), które przełożyły się na wymierne zwiększenie liczby uczestników badania do 274 przedsiębiorstw, 

niestety efekty tych działań nie były na tyle duże, by osiągnąć wymaganą minimalną liczebność próby 

(abstrahując od faktu, że w efekcie tej ingerencji próba straciła charakter losowy, więc nie można było w dalszej 

części badań zastosować wnioskowania statystycznego). Ze względu na brak możliwości poszerzenia próby, 

w konsekwencji w badaniach wzięły udział 274 przedsiębiorstwa, z których część zastrzegła sobie jednak 

anonimowość. Próba badawcza miała więc charakter wygodny, zaś wyniki badania można było odnieść 

wyłącznie do badanego obszaru, a wszelkie próby rozszerzenia wspomnianych powyżej wyników poza badaną 

zbiorowość należy podejmować z dużą ostrożnością.  

W badaniach zastosowano ostatecznie metodę „studium przypadku”. Polega ona  

na wszechstronnym badaniu konkretnego przypadku w całym jego zróżnicowaniu i pozwala głęboko wniknąć  

w rzeczywistość (kontekst) danego obiektu oraz uchwycić problem badawczy w całej złożoności. Złożony  

i wielowymiarowy charakter problemu badawczego w pełni uzasadnia wykorzystanie tej metody. Poszczególne 

przypadki podlegały w procesie badawczym analizie wewnętrznej (within-case) i analizie porównawczej (cross-

case). 

W analizie dokonano opisu statystycznego struktury badanej zbiorowości w odniesieniu  

do wszystkich firm, oraz w rozbiciu na te, które korzystały z ulg i zwolnień podatkowych, oraz te, które z nich nie 

skorzystały. Przeprowadzono również analizę współzależności pomiędzy różnymi cechami charakteryzującymi 
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badaną zbiorowość.                                  

Niestety ze względu na nie spełnienie wymogów w zakresie minimalnej liczebności próby w badaniu nie 

zastosowano metod wnioskowania statystycznego, a tym samym ekstrapolacji uzyskanych wyników na całą 

zbiorowość. Choć jest to czynnik obniżający wartość omawianego badania, należy jednak pamiętać o tym, że 

nielosowa próba była koniecznością, nie zaś wyborem autora. Należy również zaznaczyć, że okres, w którym 

przeprowadzano badania był specyficzny, a przez to ciekawy, oraz o tym, że „ostatecznym celem wnioskowania 

statystycznego nie jest osiągnięcie doskonałości w próbkowaniu, lecz jak najlepsze poznanie badanej populacji” 

(Szreder, 2019), właśnie do osiągnięcia tego celu dążył autor niniejszej pracy. Warto podkreślić, że autor, 

pomimo niekorzystnych okoliczności, zdecydował się na kontynuację badań, nie zaś na zawieszenie ich do czasu 

zakończenia pandemii, gdyż postrzegał wspomniany okres jako unikalną szansę na przeprowadzenie badań  

w warunkach nietypowych i jednocześnie jedną z nielicznych okazji na to, by przekonać się, jak ludzie oceniają 

obszar podatkowy, gdy znajdą się w sytuacji niekorzystnej – czy jako czynnik stabilizujący otoczenie zewnętrzne 

organizacji, czy może jednak raczej jako kolejne źródło ryzyka dla przedsiębiorstwa? 

Na opis statystyczny omawianego badania składała się charakterystyka struktury badanej zbiorowości 

oraz współzależności zjawisk. W omawianym procesie wykorzystano elementy trzech podstawowych grupy 

statystyk opisowych: 

- miary położenia rozkładu (średnia, dominanta i mediana), 

- miary rozproszenia (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe), 

- miary kształtu rozkładu (skośność i kurtoza). 

7. Charakterystyka grupy badawczej 

Ankietowane firmy prowadzą swoją działalność zarówno w dużych ośrodkach miejskich jak i na wsiach. 

 
Rys 3. Miejsce prowadzenia firmy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

 

Okres funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku zaprezentowano na wykresie 4.  

 

Rys. 4. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku w latach. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

 

Ankietowane przedsiębiorstwa zatrudniają 26 i więcej osób, ale zdecydowana większość z nich zatrudnia 

na podstawie umowy o pracę maksymalnie 5 pracowników.  
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Rys. 5. Liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę(w przeliczeniu na pełne etaty. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

Osoby uczestniczące w badaniu zapytano o ich rolę w przedsiębiorstwie.  

 

Rys. 6. Pani/Pana rola w przedsiębiorstwie. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

 

Roczny przychód netto ze sprzedaży w ankietowanych przedsiębiorstwach.  

 

Rys. 7. Roczny przychód netto ze sprzedaży (czyli obroty) w PLN. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.N=274. 

 

Roczny dochód netto ze sprzedaży w ankietowanych przedsiębiorstwach.  

 

Rys. 8. Roczny dochód brutto w PLN. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Forma opodatkowania badanych przedsiębiorstw.  

 
Rys. 9. Forma opodatkowania przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie polityki podatkowej badanych firm.  

 

Rys. 10. Osoba odpowiedzialna za politykę podatkową w przedsiębiorstwie. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

8. Wyniki badań 

Przeprowadzone badania oraz analiza uzyskanych wyników prowadziła do weryfikacji głównego 

problemu badawczego oraz szczegółowych problemów badawczych. W tym miejscu należy przejść do 

omówienia wyników badania ankietowego, które podzielone zostało na dziewięć części odpowiadających 

głównym obszarom problemowym.  

Osoby uczestniczące w badaniu zostały poproszone o to, by oceniły swoją znajomość polsk iego systemu 

podatkowego. Uzyskane wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.  

 

 

Rys. 11. Jak oceni Pan/Pani swoją znajomość polskiego systemu podatkowego? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 

Ankietowani oceniali również swoją znajomość oferowanego katalogu ulg i zwolnień  

w podatku dochodowym, co zilustrowano kolejnym wykresem. 
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Rys. 12. Jak oceni Pan/Pani swoją znajomość oferowanego katalogu ulg i zwolnień w podatku dochodowym? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań N=274. 

Wywiady 

Tabela 2. Informacje o przedsiębiorstwach, z którymi zostały przeprowadzone wywiady. 

l.p. nazwa 
przedsiębiorstwa/rozmówca 

zakres działalności okres 
działania 

rozliczen
ie 

podatko
we 

czy korzystano  
z ulg i zwolnień 

1. 
JR Bilans  

usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 

10 lat PIT nie korzystano 

2. ALTSPAR DANUTA BOIKE 
 

usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 

1 rok 
PIT  

 
nie korzystano 

3. 
House of Bilans spółka z o. o. 

usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 

13 lat CIT nie korzystano 

4. 
Evoltim 

projektowanie, montaż, 
rozliczanie i zakładanie paneli 

fotowoltaicznych 

4 lata 
 

CIT nie korzystano 

5. 

Robert Będziński – 
Doradztwo Gospodarcze 

doradztwo gospodarcze 
(indywidualnie) oraz 14 

sklepów odzieżowych na 
zasadzie franczyzy 

20 lat 

PIT 
liniowo 
19% 

 

skorzystano  
z tarczy antykryzysowej 

rozłożono zaległości 
wobec ZUS i US na raty  

6. 
Małgorzata Jakubiec – 
Kierownik Zespołu ds. 
Rozliczeń w Porcie Gdańsk 
Eksploatacja SA  

przeładunków towaru w 
obrocie międzynarodowym, 

pomiędzy morskimi i 
śródlądowymi  

16 lat CIT 19% 

skorzystano raz  
z odliczenia podatkowego 

– działalność 
charytatywna  

7. 
„Grzegorz Werra. 
Pośrednictwo finansowe”, 

pośrednictwo finansowe, - 
kredyty inwestycyjne 

27 lat 
z PIT na 

zasadach 
ogólnych 

skorzystano  
z tarczy antykryzysowej  
w pełnym, zwolnienie z 

ZUS 

8. Paweł Cymer, Ambient 
Systems  
Sp. z o. o., Dyrektor 
finansowy 

produkty z branży 
bezpieczeństwa pożarowego, 

projektowanie 
25 lat CIT 19% 

skorzystano z ulgi na 
nowe technologie, co 

obniżyło zobowiązanie 
„kilkanaście” procent 

9. Sławomir Tarazewicz, Kadek 
Sp. z o. o.  
 

marszczeni i kalibrowanie jelit 
naturalnych oraz ich 

sprzedażą 
15 lat CIT 19% nie korzystano 

10. Jakub Miętki. Sprzedaż lodów 
naturalnych 

sprzedaż lodów naturalnych 6 lat 
PIT 

liniowo 
skorzystano  

z tarczy 2020 

11. Fantazja. Spółka Cywilna. 
Edyta Romanowska 

prowadzenie żłobków  
i przedszkoli  

11 lat 
PIT 

liniowo 
nie korzystano 

12. 
AzimaIzzetolinova 

prowadzenie piekarni oraz 
restauracji  

2 lata 
PIT 

ryczałt 
nie korzystano 

13. Dariusz Minga Pomeranian 
Transport 

prowadzenie działalności 
transportowej 

3 lata CIT 
skorzystano  

z tarczy  

14. 
Jarosław Pawłowski, Doradca 
Consultants sp. z o. o. 

świadczenie usług doradczych  
z zakresu finansów, 

zarządzania itp. 
35 lat CIT 

korzystano  
z dofinansowań 

z ulg i zwolnień nie  

15. 
Biuro Tłumaczeń i Centrum 
Edukacji „KOSTA”  

świadczenie usług 
edukacyjnych oraz tłumaczeń 
w tym tłumaczeń przysięgłych 

25 lat 
PIT 

liniowo 
skorzystano  

z tarczy 2020 

16. Pasión Meble Piotr 
Chełkowski, z siedzibą w 
Gdańsku, 

handel meblami 
importowanymi 

z Hiszpanii 
1 rok 

PIT 
liniowo 

nie korzystano 

17. TOM-IT Tomasz Hałasa wdrożenia IT 5 lat PIT  nie korzystano 
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18. Krzysztofa Rajska. Agencja 
Ochrony 

świadczenie usług 
ochroniarskich 

15 lat 
PIT 

liniowo 
nie korzystano 

19. 
Jacek Wojna 

usługi doradcze w zakresie 
pośrednictwa finansowego 

20 lat PIT nie korzystano 

20. Marian Gruszka, 
Przedsiębiorstwo 
produkcyjno-usługowe DSK 
sp. z o. o. 

projektowanie i montaż 
maszyn dla przemysłu 

motoryzacyjnego 
- CIT nie korzystano 

21. 
Magia Sukcesu - Dawid 
Stefaniak 

doradczo-szkoleniowa, 
coaching, tworzenie stron 

www 
4 lata CIT nie korzystano 

Źródło: opracowanie własne 

Z jakich ulg i zwolnień korzystano? 

Większość osób nie korzystała z żadnych ulg i zwolnień, dwoje rozmówców korzystało  

z ulgi na dzieci, ale jako osoby fizyczne, a nie przedsiębiorcy. Pięć firm skorzystało z tarczy 2020. Jedna z firm 

skorzystała w 2011 roku z możliwości rozłożenia zaległości wobec ZUS i US na raty dla utrzymania płynności 

finansowej. Inne przedsiębiorstwo skorzystało raz z odliczenia podatkowego – działalność charytatywna. 

Przedsiębiorstwo miało stratę w latach ubiegłych, dlatego skorzystano z możliwości rozliczenia strat z lat 

ubiegłych, dzięki czemu w 2019 roku firma nie zapłaciła podatku dochodowego. Jedna z firm skorzystała z ulgi na 

nowe technologie oraz ulgi B+R, co obniżyło zobowiązanie podatkowe o „kilkanaście” procent. Jedna z osób 

skorzystała z ulgi internetowej. 

Dlaczego nie korzystano z ulg i zwolnień podatkowych? 

Najczęściej jako powód niekorzystania z ulg i zwolnień podatkowych wskazywano brak wiedzy o takich 

możliwościach. Wielu rozmówców nie miało wiedzy o tym, jak skorzystać z ulgi. Inne przyczyny to:  

• „nakłady konieczne do poniesienia nie były współmierne do potencjalnych korzyści”, 

• „nie mogłem skorzystać z ulgi z powodu niespełniania kryteriów (np. dostępne ulgi nie wpisują się w mój 

profil działalności)”, 

• „nie chciałem narażać się na ewentualną kontrolę organu skarbowego”.  

Przedsiębiorcy boją się „konfrontacji” z US, nie chcą podejmować się niestandardowych działań, po to, by 

nie narażać się na kontrole. 

Skąd pochodzi wiedza rozmówców o możliwości skorzystania z ulgi i zwolnienia podatkowego? 

Na to pytanie odpowiedzieli przede wszystkim właściciele i pracownicy biura rachunkowego. Najczęściej 

wskazywano formę samokształcenia – wymiana informacji, czytanie ustaw, rozporządzeń, udział w szkoleniach, 

szukanie informacji w profesjonalnej prasie, członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych. 

Część osób z innych przedsiębiorstw zwykle polega na informacjach udzielonych przez księgowych, 

doradców finansowych lub korzystają z biura rachunkowego. 

Jakie bariery korzystania z systemu ulg i zwolnień dostrzegali rozmówcy? 

Należy zauważyć, że o ile przedsiębiorcy deklarują nieznajomość systemu ulg i zwolnień podatkowych,  

to jednak wskazują liczne przeszkody, które uniemożliwiają korzystanie z preferencji podatkowych. Rozmówcy 

wskazywali przede wszystkim na to, że w zasadzie nie ma takiego systemu, ponieważ brak spójnej, 

dalekosiężnej polityki i strategii w tym zakresie. Obecny katalog ma charakter punktowy, dający pewne 

preferencje bardzo szczególnym (specyficznym) grupom podatników. Wielu rozmówców podkreślało, że brak jest 

kompleksowych mechanizmów, które można by uznać za rozwiązanie o charakterze systemowym.  
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Niektórzy przedsiębiorcy jako przeszkodę w stosowaniu ulg i zwolnień wskazywali brak precyzyjnego 

uregulowania pozycji, które mogą znaleźć się w katalogu „kosztów uzyskania przychodu”, podkreślano 

„uznaniowość” kosztów w podatku dochodowym. 

Często wskazywano strach i obawę przed podatkami, przepisami, kontaktem z urzędnikami, przed 

kontrolą Urzędu Skarbowego itp., wymaganiami ze strony administracji podatkowej, niechęć w stosunku do ZUS.  

W jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w systemie ulg i zwolnień, aby przedsiębiorcy mogli z niego 

efektywnie korzystać? 

Rozmówcy wskazywali wiele możliwości, ale powtarzały się wypowiedzi, aby system ulg i zwolnień był 

jasno sprecyzowany w jednym i jednoznacznym katalogu, aby stanowił rzeczywistą pomoc. Zdaniem niektórych, 

przedsiębiorca powinien widzieć korzyść ekonomiczną z wdrożenia i zastosowania danej ulgi lub zwolnienia 

(wiązać się to może bowiem z koniecznością poniesienia wydatku – firma musi mieć pewność, że poniesiony 

wydatek zostanie uznany za spełniający kryteria i nie zostanie odrzucony).  

Kilka osób zwróciło uwagę na to, że ulgi i zwolnienia powinny umożliwić „popełnianie błędów”, 

szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają swoją działalność. Wskazując proponowany kierunek 

zmian, przedsiębiorcy wskazywali promowanie „estońskiego CIT”, czyli możliwości reinwestowania zysku. Inne 

propozycje wskazane przez rozmówców to: 

• należy promować przedsiębiorczość wśród młodych osób, 

• należy rozważyć możliwość jednorazowej amortyzacji, co stymulować będzie działalność inwestycyjną, 

• możliwość wprowadzenia ulg i zwolnień na działalność badawczo-rozwojową, która cechuje się wysokim 

stopniem ryzyka biznesowego (na wstępnym, inicjacyjnym etapie nie wiadomo, czy dany projekt 

inwestycyjny okaże się rentowny), 

• ulgi i zwolnienia nie powinny wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami biurokratycznymi, 

• należy promować zatrudnianie osób na umowę o pracę. 

Niektórzy rozmówcy proponowali, aby uproszczenie systemu podatkowego oznaczało likwidację ulg  

i zwolnień, „bowiem to, mimo dobrych chęci, komplikuje system”. Zamiast preferencji należy obniżyć podatki lub 

całkowicie zlikwidować niektóre z nich, np. PIT.  
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Z zaprezentowanego zestawienia danych dotyczących problemu 

badawczego, a więc poznania intencji korzystania z ulg i zwolnień, wynika,  

że ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź „raczej się zgadzam” oraz 

„zdecydowanie się zgadzam”. Respondenci byli raczej zgodni co do wskazań, 

odchylenie standardowe w większości przypadków oscylowało wokół 0,6, zaś 

średnia ważona odpowiedzi wokół 4 (raczej się zgadzam). Rozkłady odpowiedzi 

w większości przypadków odznaczały się bardzo dużą asymetrią ujemną,  

co w praktyce uniemożliwiało interpretację wskaźników asymetrii i kurtozy. 

Ponad połowa ankietowanych (50,73%) zdecydowanie się zgadza  

ze stwierdzeniem, że ulgi i zwolnienia podatkowe byłyby korzystne dla niego i dla 

jego przedsiębiorstwa, a niemal 1/3 ankietowanych (33,21%) wyraża przekonanie, 

że ulgi i zwolnienia podatkowe bardzo pomogłyby w działalności gospodarczej 

oraz pozwoliłby na skuteczniejsze i aktywniejsze działanie na rynku. Większość 

uczestniczących w badaniu (67,15%) raczej się zgadza z tym, że chętnie 

skorzystałoby z nowych ulg i zwolnień podatkowych, a 65,00% wskazało, że są 

przedsiębiorcami, dla których ulgi i zwolnienia podatkowe są ważne z perspektywy 

lepszego prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast 60,00% badanych 

uważa, że dzięki ulgom i zwolnieniom mogliby zrealizować wiele biznesowych 

celów.  

Oznacza to, że większość uczestniczących w badaniu osób dostrzega 

potrzebę korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, a jedynie niewielki odsetek 

badanych nie dostrzega korzyści ze stosowania ulg i zwolnień w aspekcie 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Rys 13. Zestawienie informacji dotyczących intencji korzystania z ulg podatkowych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Zaprezentowane wyniki wskazują na to, że w opinii ankietowanych ulgi 

unijne mają przewagę nad ulgami i zwolnieniami dostępnymi w Polsce. Statystyka 

opisowa badanego obszaru ukazuje wyraźne przesunięcie punktu ciężkości  

w kierunku generalnie wyższej oceny i dość wyraźnego preferowania przez 

respondentów rozwiązań obecnych w ulgach i zwolnieniach funkcjonujących 

w pozostałych krajach Wspólnoty. Parametry rozkładu odpowiedzi respondentów 

wskazują, że oceniają oni administrację podatkową w innych państwach UE jako 

bardziej przyjazną od krajowej. Konkludując, na podstawie wskazań respondentów 

stwierdzić można, że: 

• większość z biorących udział w badaniu osób (73,36 %) nie zgodziła się  

ze stwierdzeniem, że Polska po wejściu do UE zaczęła czerpać pozytywne 

wzorce z systemów podatkowych pozostałych krajów Wspólnoty; 

• ponad ¾ badanych osób (79,92 %) nie zgodziło się ze stwierdzeniem,  

że polski system ulg i zwolnień jest równie dobry jak systemy w 

pozostałych krajach unijnych; 

• blisko ¾ respondentów (69,71 %) nie zgodziło się również  

ze stwierdzeniem, że system krajowych ulg i zwolnień jest właściwie 

ukształtowany; 

• zdecydowana większość badanych osób (92,34 %) skłania się ku opinii,  

że przedsiębiorcy w innych krajach UE mogą korzystać z szerszego 

katalogu ulg i zwolnień aniżeli krajowi przedsiębiorcy; 

• aż 94 % respondentów jest również przekonana o lepszym stopniu 

dopasowania systemów ulg i zwolnień podatkowych w pozostałych krajach 

UE, aniżeli krajowego rozwiązania w tym względzie. 

 

Rys. 14. Zestawienie opinii ankietowanych dotyczące przewag ulg unijnych nad ulgami  

i zwolnieniami w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Wyniki zaprezentowane w zestawieniu dotyczące opinii ankietowanych  

w aspekcie pożądanego kierunku zmian w zakresie ulg innowacyjnych  

w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej pokazują, że zdaniem 

ankietowanych takie ulgi nie są atrakcyjne, szczególnie ulga na działalność 

twórczą, kreatywną lub artystyczną – 32,12% wskazań.  

Uczestniczący w badaniu stwierdzili też, że niektóre ulgi raczej nie są dla 

nich atrakcyjne: 

• ulga na automatyzację produkcji – 37,23% ankietowanych. 

• ulga na bezpośrednie pokrycie straty spowodowanej działalnością 

badawczo-rozwojową (30,29%), 

• ulga na tworzenie nowych wartości niematerialnych lub prawnych 

(44,89%). 

 

Rys. 15. Zestawienie opinii ankietowanych dotyczące zdefiniowania pożądanego kierunku 

zmian w zakresie ulg innowacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Zestawienie wyników badań dotyczących zdefiniowania pożądanego 

kierunku zmian w zakresie ulg rozwojowych pokazuje, że zdaniem ankietowanych 

najbardziej atrakcyjnymi ulgami w tym kontekście są: 

• przyspieszona amortyzacja lub jednorazowe uznanie wydatków w poczet 

kosztów uzyskania przychodu – 71,90% wskazań, 

• ulga na małe inwestycje – preferencja skierowana do małych podmiotów 

gospodarczych, zachęcająca do podejmowania działalności inwestycyjnej 

– 70,07% ankietowanych, 

• możliwość obniżenia podatku od zysków kapitałowych, które zostaną 

przeznaczone na dalsze inwestycje – 69,71% badanych, 

• ulga na zwiększanie finansowania kapitałem własnym – 68,61% 

uczestniczących w badaniu. 

 

Rys. 16. Zestawienie opinii ankietowanych dotyczące zdefiniowania pożądanego kierunku 

zmian w zakresie ulg rozwojowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Rozkład odpowiedzi respondentów spośród omawianych obszarów ulg 

i zwolnień podatkowych był zbliżony do normalnego, a mianowicie: możliwości 

obniżenia poziomu opodatkowania ze względu na korzystanie z sieci internetowej, 

a także z działalności badawczo-rozwojowej, preferencyjne stawki podatków, 

możliwość prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, ulgi 

na prowadzenie emerytalnych rachunków oszczędnościowych, możliwość 

rozliczenia strat z ubiegłych lat, a także jednorazowa amortyzacja. Na podstawie 

analizy kształtu zaprezentowanych rozkładów stwierdzić można, że najbardziej 

lewostronną asymetrią w przypadku rozkładu zbliżonego do normalnego, lub 

przesunięciem w kierunku wartości oscylujących wokół średniej i przekraczających 

ją, w przypadku rozkładów dwumodalnych, odznaczały się: ulga internetowa, 

odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty i jednorazowa amortyzacja, co 

wskazuje na ambiwalentny sposób postrzegania przez respondentów omawianych 

ulg i zwolnień. 

Zestawienie wyników pokazuje, że zdaniem ankietowanych raczej 

atrakcyjne są dla nich następujące ulgi: 

• możliwość odroczenia lub rozłożenia podatku na raty - 66,42% wskazań, 

• możliwość jednorazowej amortyzacji - 65,33% ankietowanych,  

Całkowicie atrakcyjne są zaś:  

• możliwość rozliczenia strat z lat ubiegłych - 35,04% wskazań,  

• możliwość obniżenia opodatkowania – ulga internetowa - 31,39%. 

Za nieatrakcyjne zostały wskazane przez ankietowanych: 

• wsparcie nowych inwestycji tzw. „Polska Strefa Inwestycji” - 50,73% 

wskazań,  

• możliwość prowadzenia działalności w specjalnych strefach 

ekonomicznych - 36,50% uczestniczących w badaniu. 

 

Rys. 17. Opinia ankietowanych o atrakcyjności dodatkowych ulg i zwolnień w podatku 

dochodowym z punktu widzenia prowadzenia codziennej działalności gospodarczej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Rozkłady odpowiedzi respondentów we wszystkich badanych obszarach 

przybierał kształt zbliżony do normalnego, choć w zdecydowanej większości 

przypadków odznaczał się również przynajmniej słabą asymetrią prawostronną,  

co świadczy o generalnej nierównomierności rozmieszczenia wartości badanych 

cech w całym obszarze ich zmienności, oraz o tym, że omawiane rozkłady  

w większości, nie są symetryczne względem średniej, a przesunięte w stronę 

wartości niższej od niej. Średnia ważona analizowanych wskazań respondentów 

wahała się od 1,96 do 2,84, zaś odchylenie standardowe było bliskie 1,0,  

co świadczy o umiarkowanym rozproszeniu wartości badanych cech. Jeśli chodzi  

o kurtozę, trudno doszukać się tu prawidłowości, gdyż siedem z analizowanych 

rozkładów było platykurtyczne, zaś osiem leptokurtyczne.   

Uogólniając wyniki można zauważyć, że połowa lub ponad połowa 

ankietowanych raczej się nie zna na ulgach podatkowych i prezentuje następujące 

odpowiedzi: 

• dotacje przyznawane przez państwo lub UE niepodlegające 

opodatkowaniu - 53,65% wskazań,  

• preferencje związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych - 52,92% 

badanych, 

• możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych - 51,09% ankietowanych, 

Bardzo dużo wskazań zanotowano dla odpowiedzi „trochę się znam,  

a trochę nie”. Te wskazania dotyczyły następujących ulg: 

• ulga na dzieci - 53,28% odpowiedzi, 

• ulga termomodernizacyjna 49,27% ankietowanych,  

• ulga internetowa - 47,54% badanych. 

Rys. 18. Zestawienie dotyczące wiedzy ankietowanych o ulgach i zwolnieniach w obowiązującym 
reżimie legislacyjnym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Rozkłady wszystkich badanych barier odznaczały się wyraźną skośnością 

lewostronną, a większości z nich również platykurtycznością. Średnia ważona ze 

wskazań respondentów w przypadku każdej z ulg przekroczyła 4, a rozrzut 

wartości badanych cech, mierzony odchyleniem standardowym i wariancją, był 

niewielki, bo oscylował odpowiednio wokół 0,68 w przypadku odchylenia 

standardowego i 0,48 w przypadku wariancji. Warto również wspomnieć o tym, że 

w przypadku większości badanych ulg (5 z 8) minimum rozkładu była wartość 2. 

Dla ankietowanych najbardziej uciążliwymi przeszkodami/barierami  

w stosowaniu ulg i zwolnień są: 

• duża wiedza z zakresu prawa podatkowego– 64,96% wskazań, 

• możliwość potencjalnej kontroli organów skarbowych – 57,30% 

ankietowanych, 

• możliwość potencjalnej kontroli organów podatkowych/składaniem 

wyjaśnień - 52,55% badanych, 

• czasochłonność – 45,99% respondentów, 

• biurokracja – 45,99% uczestniczących w badaniu. 

 

 

Rys. 19. Zestawienie opinii ankietowanych o barierach utrudniających korzystanie z ulg  

i zwolnień. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Średnia ważona omawianych cech oscylowała na poziomie 4,3, zaś ich 

wartości były skupione wokół niej, o czym świadczy niski poziom odchylenia 

standardowego i wariancji, oscylujący odpowiednio wokół wartości 0,6 i 0,4. 

Wszystkie cechy miały rozkład skrajnie asymetryczny (lewostronny), który nie był 

zbliżony do rozkładu normalnego, dodatkowo rozstęp w każdej z nich wynosił 

jedynie 3, więc dane liczbowe dotyczące skośności i kurtozy nie będą w tym 

miejscu interpretowane.  

Zaprezentowane zestawienie wyników badań pokazuje, że dla 

ankietowanych ułatwieniem w korzystaniu z ulg i zwolnień będą przede wszystkim: 

• wyraźnie pokazana lub łatwa do obliczenia korzyść ekonomiczna – 

64,23% ankietowanych,  

• szerszy katalog możliwych do zastosowania ulg i zwolnień – 57,66% 

badanych,  

• możliwość uzyskania wstępnej zgody na skorzystanie z ulgi (np.  

w zakresie kwalifikacji wydatków) przed faktycznym poniesieniem 

nakładów inwestycyjnych - 56,93% wskazań,  

• charakter ulg dopasowany do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy – 

55,84% odpowiedzi,  

• możliwość załatwienia spraw on-line – 49,64% ankietowanych,  

• proste przepisy i objaśnienia oraz jasne kryteria przyznawania ulg  

i zwolnień – 49,27% uczestniczących w badaniu, 

• bezpośrednia i osobista pomoc urzędnika – 42,70% ankietowanych. 

 

Rys. 20. Zestawienie opinii ankietowanych o preferowanych ułatwieniach w korzystaniu z 

ulg i zwolnień. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Analiza zestawienia pozwala stwierdzić, że zdecydowana większość 

badanych cech charakteryzowała się średnią ważoną przekraczającą 4, a jedynie  

w przypadku 2 spośród dziewięciu badanych cech, wartość średniej ważonej była 

niższa niż trzy. Jeśli chodzi o rozkład to 7 z 9 badanych cech miało rozkład o silnej 

asymetrii ujemnej, jedna (preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw działających  

w priorytetowych sektorach) odznaczała się rozkładem dwumodalnym, a jedna 

(generalny brak ulg i zwolnień) - rozkładem zbliżonym do normalnego, aczkolwiek 

charakteryzującym się asymetrią prawostronną oraz leptokurtycznością.   

Zaprezentowane zestawienie wyników dotyczące opinii ankietowanych  

o preferencjach w zakresie ulg i zwolnień w kontekście obowiązujących ulg w Unii 

Europejskiej pokazuje, że dla osób uczestniczących w badaniu najkorzystniejszymi 

rozwiązaniami są: 

• przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej powinny mieć łatwiejszy 

dostęp do ulg i zwolnień – 72,26% wskazań,  

• przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz określonych społeczności 

(np. osoby niepełnosprawne) powinny mieć możliwość uzyskania 

większych ulg i zwolnień – 68,98% ankietowanych,  

• przedsiębiorstwa funkcjonujące krótko (do 5 lat) na rynku powinny mieć 

większą możliwość skorzystania z ulgi i zwolnień – 66,79% badanych,  

• przeznaczenie zysku na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa powinno 

podlegać specjalnym preferencjom podatkowym – 66,06% wskazań. 

Ankietowani nie zgadzają się z tym, że: 

• państwo nie powinno dawać żadnych preferencji w postaci ulg i zwolnień  

w podatku dochodowym – 38,69%. 
 

Rys. 21. Zestawienie opinii ankietowanych o preferencjach w zakresie ulg i zwolnień w 
kontekście obowiązujących ulg w Unii Europejskiej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. N=274. 
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Korelacje – generalne wnioski: 

Stwierdzono występowanie umiarkowanych dodatnich korelacji pomiędzy 

przychodem przedsiębiorstw a zainteresowaniem respondentów ulgami oraz 

zwolnieniami podatkowymi (0,415), a także pomiędzy poziomem znajomości 

polskiego systemu podatkowego i katalogu ulg i zwolnień podatkowych a 

postrzeganiem ulg i zwolnień jako korzystne dla przedsiębiorstwa (0,557).  

Korelacje – wnioski w poszczególnych obszarach badawczych 

1. Bariery w stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych: 

silna dodatnia korelacja pomiędzy wzrostem poziomu świadomości respondentów 

o konieczności poniesienia pewnych specyficznych nakładów finansowych przed 

uzyskaniem korzyści ekonomicznej a poziomem ich skłonności do rozliczania się 

za pomocą doradców oraz biur podatkowych (0,652). 

2. Preferencje respondentów co do sposobu ukształtowania systemu 

ulg i zwolnień podatkowych: 

silna ujemna korelacja pomiędzy skłonnością respondentów do rozliczania się za 

pomocą doradców i biur podatkowych a stopniem ich przeświadczenia o tym, że 

przedsiębiorstwa działające w tzw. strefach priorytetowych powinny mieć 

możliwość uzyskania większych ulg i zwolnień (-0,635). 

3.  Potencjalne przyczyny niekorzystania z ulg i zwolnień podatkowych: 

silna ujemna korelacja pomiędzy skłonnością respondentów do rozliczania się przy 

pomocy doradców i biur podatkowych a stopniem ich przekonania o braku 

możliwości skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych (-0,661). 

silna ujemna korelacja pomiędzy skłonnością respondentów do rozliczania się przy 

pomocy doradców i biur podatkowych a stopniem ich przekonania o tym, że ulgi 

oraz zwolnienia są nielegalnymi metodami optymalizacji podatkowej (-0,740). 

silne ujemne korelacje pomiędzy skłonnością do rozliczania się przy pomocy biur 

podatkowych a atrakcyjnością niektórych ulg i zwolnień. 

Tabela nr 3. Silne korelacje pomiędzy badanymi zmiennymi 

  

Roczny 
przychód 
netto ze 

sprzedaży  
PLN 

Jak oceni 
Pan/Pani 

swoją 
znajomość 
polskiego 
systemu 

podatkowego 

Biuro 
rachunkowe 

 

 

Ulga na automatyzację produkcji 0,011 -0,473 -0,625  

 

Ulga na działalność twórczą 0,003 -0,454 -0,666  
Ulgi na tworzenie nowych niematerialnych 
i prawnych  

0,106 -0,341 -0,649 
 

Ulgi dla przedsiębiorstw transgranicznych  0,042 -0,495 -0,664  
Ulgi na finansowanie działalności za pomocą 
crowdfundingu 

0,047 -0,421 -0,630 
 

 

Ulga na zwiększanie współpracy z uczelniami 0,039 -0,405 -0,668  
Możliwości obniżenia opodatkowania 
dochodu uzyskiwanego z praw własności 
intelektualnej  

0,003 -0,406 -0,684 

 
Wsparcie nowych inwestycji  -0,024 -0,461 -0,650  
Wymaga poniesienia nakładów finansowych 
przed uzyskaniem korzyści ekonomicznej 

0,03 0,013 0,652 
  

Mimo, że jest to legalny mechanizm, to 
korzystanie z niego nie jest mile widziane 

-0,629 -0,026 0,105 
  

Firmy z sektorach priorytetowych powinny 
mieć możliwość uzyskania większych ulg  

0,023 -0,254 -0,635 
  

Nie mogłem skorzystać z ulgi z powodu 
niespełniania kryteriów 

0,083 -0,472 -0,661 
  

Sądzę, że ulgi i zwolnienia są jedną z metod 
optymalizacji podatkowej, która jest 
nielegalna i nie powinno się z niej korzystać 

-0,146 -0,660 -0,740 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. α = 0,05; N=274. 

W pracy dokonano również analizy korelacji w obszarze wszystkich 

badanych zmiennych zależnych i niezależnych, w celu doskonalenia 

narzędzia badawczego.
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9. Podsumowanie 

Preferencje podatkowe są elementem systemów podatkowych wszystkich krajów. Konstruując 

instrumenty podatkowe, a szczególnie podatki, prawodawca zyskuje możliwość stymulowania zachowań 

podatników. Państwo poprzez realizowanie funkcji stymulacyjnej może mieć wpływ na podmioty gospodarcze, 

ponieważ w ten sposób kształtuje gospodarność ich działania, aktywizuje do zwiększenia ich potencjału, wpływa 

na politykę zatrudnienia, nakłania do realizowania działań, które przynoszą konkretne efekty społeczne.  

Wykorzystanie stymulacyjnej funkcji podatków umożliwia użycie narzędzi podatkowych do pobudzania 

określonych zachowań podatników. Realizacja tej funkcji polega na stworzeniu przedsiębiorcom 

uprzywilejowanych warunków rozwoju, ponieważ podatek może zachęcać, bądź zniechęcać do podejmowania 

pożądanych decyzji.  

W tej części autor dokonał rekapitulacji przeprowadzonej analizy. Odniesiono się przede wszystkim do 

celu pracy oraz postawionych problemów badawczych. Wskazano, że wszystkie problemy badawcze zostały 

zweryfikowane.  

Uzyskane w pracy doktorskiej wyniki należy podzielić na rezultaty w kontekście poznawczym  

i aplikacyjnym. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter poznawczy, zaś czwarty i piąty rozdział – aplikacyjny.  

W pracy przywołano dorobek badań nad bodźcowym działaniem ulg i zwolnień dla przedsiębiorców sektora MŚP. 

Rozważania o ulgach i zwolnieniach w podatku dochodowym dostępne w piśmiennictwie krajowym  

i zagranicznym doprowadziły do zdefiniowania stosowanych ulg i zwolnień.  

Głównym celem przeprowadzonych badań w kontekście stymulacyjnej funkcji podatku dochodowego  

na przykładzie ulg i zwolnień było określenie czy i w jaki sposób polski system podatkowy w opinii ankietowanych 

pełni funkcję stymulacyjną przez ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym? Analiza wyników została 

przeprowadzona w taki sposób, aby można było zweryfikować postawione problemy badawcze. 

Wyniki z przeprowadzonych badań pokazują, że system obowiązujących w Polsce preferencji 

podatkowych nie jest systemem idealnym. Przyzwolenie prawodawcy na funkcjonowanie rozwiązań, które – choć 

korzystne dla podatników – wiążą się ze znacznym uszczerbkiem we wpływach budżetowych, uzależnione być 

musi od pozytywnej oceny skuteczności funkcjonowania danych instrumentów podatkowych w praktyce.  

To z kolei zagadnienie wymaga ciągłej analizy. Ze względu na wielokierunkowy zakres oddziaływania 

instrumentów podatkowych, ocena poszczególnych wdrożonych do systemu podatkowego rozwiązań jest 

zagadnieniem wielce skomplikowanym, a jednoznaczna ocena skuteczności oddziaływania – niejednokrotnie 

niemożliwa. 

Analiza literatury dotyczącej stymulacyjnej funkcji podatku dochodowego na przykładzie ulg i zwolnień 

oraz analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie określonych wniosków: 

✓ Wyniki badań (literaturowych i empirycznych) pozwoliły osiągnąć główny cel pracy i potwierdziły, że 

polski system ulg i zwolnień w podatku dochodowym jest nazbyt skomplikowany, co obniża efektywność 

jego funkcji stymulacyjnej, istnieje więc potrzeba i konieczność zredefiniowania systemu ulg i zwolnień. 

✓ Preferencje udzielane przez ustawodawcę nie spełniają oczekiwań przedsiębiorców zarówno w wymiarze 

ilościowym, jak i merytorycznym (ulgi zbyt niskie lub „nietrafione”, nieodpowiadające potrzebom 

przedsiębiorców, nie są „szyte na miarę”) .  

✓ Badania pokazały, że choć ulgi mogą być atrakcyjne, to mało (badanych) przedsiębiorstw z nich 

skorzystało.   
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✓ Poziom znajomości przez przedsiębiorców dostępnego katalogu ulg i zwolnień jest niski. 

✓ Przedsiębiorcy obawiają się kontroli będącej następstwem skorzystania przez nich z ulgi. 

✓ Respondenci nie dostrzegają wyraźnych korzyści korzystania z ulg i zwolnień podatkowych (koszty 

przewyższają ewentualne „zyski”). 

Ponadto, przeprowadzona analiza oraz ww. wnioski pozwoliła na stworzenie katalogu rekomendacji: 

✓ Należy przeprowadzić bardziej szczegółowe badania, obejmujące większą próbę badawczą w celu 

weryfikacji i ekstrapolacji uzyskanych wyników. 

✓ Istnieje potrzeba rozszerzenia badań dotyczących wykorzystania ulg i zwolnień przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa, aby móc precyzyjniej określić priorytety i cele strategiczne państwa w zakresie 

stymulacyjnej funkcji podatku dochodowego. 

✓ Wydaje się, że system ulg i zwolnień w podatku dochodowym jest dość skomplikowany, co sprawia, że 

nie spełnia on w pełni swojej funkcji stymulacyjnej, dlatego też należałoby podjąć działania prowadzące 

do zredefiniowania systemu ulg i zwolnień. 

✓ Z punktu widzenia sytuacji sektora MŚP istotne jest zbadanie poziomu wykorzystania ulg i zwolnień  

w innych krajach UE, aby dokonać pogłębionej i szczegółowej analizy dotyczącej stymulowania działania 

przedsiębiorstw. 

✓ Rozpoczęcie rzeczywistej dyskusji nad harmonizacją podatku dochodowego oraz systemu ulg i zwolnień 

w ramach UE. Celem takiej dyskusji byłoby ujednolicenie systemu na terenie całej Unii, a w efekcie 

eliminacja „konkurencji podatkowej” poszczególnych krajów. Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą swoją 

działalność w innych krajach, aby uniknąć rozliczania się z fiskusem w Polsce. 

✓ Należy rozważyć, czy prawdziwe jest stwierdzenie, że preferencje podatkowe nie spełniają zasady 

sprawiedliwości. System ulg i zwolnień sprawia, że podmioty działające na rynku nie są traktowane 

sprawiedliwie.  

✓ W kontekście spełniania funkcji stymulacyjnej podatku ważne byłoby podjęcie badań, które 

uwzględniałoby nie tylko sposób i poziom wykorzystania preferencji, ale również poddałoby analizie 

koszty „utrzymania  

i obsługi” takich instrumentów podatkowych przez przedsiębiorcę i administrację skarbową.  

W przeprowadzonych badaniach kwestia ta została poruszona, a ankietowani przedsiębiorcy te właśnie 

koszty wskazywali jako jedną z barier w korzystaniu z systemu ulg i zwolnień. 

 

Poruszone w rozprawie doktorskiej zagadnienia są istotne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak 

i praktyki gospodarczej. Stąd też, autor liczy, że tematyka planowanych badań spotka się z zainteresowaniem nie 

tylko ze strony naukowców dziedziny nauk ekonomicznych, ale przede wszystkim przedsiębiorców sektora MŚP 

oraz podmiotów stanowiących prawo podatkowe w Polsce. 


