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2.4  Podstawy  prawne  dotyczące  agroturystyki  (zakładania  działalności, 

opodatkowania)

Najmniej  formalności związanych z założeniem gospodarstwa agroturystycznego 

mają rolnicy, dla których podstawą utrzymania jest uprawa ziemi czy hodowla, a którzy 

agroturystykę chcą traktować jako dodatkowe źródło dochodu. W tym przypadku ustawa o 

swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z 

późn. zmianami) nie przewiduje obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Dla podtrzymania dotychczasowej polityki ułatwiania rolnikom nowo rozpoczynającym 

świadczenie  usług  agroturystycznych,  a  także  świadczącym  te  usługi  dodatkowo,  w 

ramach  działającego  gospodarstwa  rolnego,  w  art.  3  ustawy o  swobodzie  działalności 

gospodarczej ustalono, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej 

w  rolnictwie  w  zakresie  upraw  rolnych  oraz  chowu i  hodowli  zwierząt,  ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników 

pokoi,  sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych 

usług związanych z pobytem turystów.

Ograniczenie to ma charakter wyjątku od ogólnej zasady, w związku z czym, powinno być 

interpretowane w sposób ścisły. W związku z tym, należy określić pojęcia:

1) kto jest rolnikiem,

2) co oznacza świadczenie usług w gospodarstwie rolnym,

3) zakres usług agroturystycznych.

Definicję  ustawową rolnika  zawiera  art.  6  ustawy z  dnia 20 grudnia  1990 r.  O 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7 poz. 25 z późn. zm.), zgodnie z 

którym, przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą 

na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  osobiście  i  na  własny  rachunek,  działalność 

rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach 

grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez 

siebie  gospodarstwa  rolnego  do  zalesienia.  Posiadaczem  jest  właściciel  lub  osoba 

działająca  w  przekonaniu,  że  jest  właścicielem(posiadacz  samoistny),  natomiast 

posiadaczem  zależnym  np.  dzierżawca,  użytkownik  czy  inna  osoba,  której  prawo  do 

korzystania  z  posiadanego  gospodarstwa  wynika  z  umowy  zawartej  z  właścicielem 

(posiadacz zależny).
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W  definicji  rolnika  pojawia  się  odwołanie  do  pojęcia  gospodarstwa  rolnego, 

dlatego  znaczenie  mają  definicje  gospodarstwa  rolnego.  Według  art.  55  [3]  kodeksu 

cywilnego,  za  gospodarstwo  rolne  uważa  się  grunty  rolne  wraz  z  gruntami  leśnymi, 

budynkami  lub  ich  częściami,  urządzeniami  i  inwentarzem,  jeżeli  stanowią  lub  mogą 

stanowić  zorganizowaną  całość  gospodarczą,  oraz  wraz  z  prawami  i  obowiązkami 

związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym 

rolników,  uznaje  w  art.  6  pkt  4  za  gospodarstwo  rolne  każde  gospodarstwo  służące 

prowadzeniu działalności rolniczej, to znaczy produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym 

produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej. W art. 1 ust. 2 ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.  

969) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, 

gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 

rolne,  gruntów pod zabudowaniami  związanymi  z  prowadzeniem tego  gospodarstwa o 

łącznej  powierzchni  przekraczającej  1  ha.  To  znaczy,  że  suma  tych  gruntów  musi 

przekraczać  1ha  fizyczny,  lub  o  powierzchni  użytków  rolnych  przekraczającej  1  ha 

przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu (o którym była 

mowa  powyżej)  osoby  fizycznej  lub  osoby prawnej  albo  jednostki  organizacyjnej  nie 

mającej osobowości prawnej.

Każda z przedstawionych wyżej definicji została sformułowana w innym celu dla 

potrzeb innej ustawy, jednak dla stosowania przepisów o działalności gospodarczej można 

przyjąć,  że  gospodarstwo  rolne  to  grunty,  budynki,  urządzenia  i  inwentarz  faktycznie 

służący produkcji  rolnej.  W konsekwencji,  świadczenie usług  w gospodarstwie  rolnym 

oznacza  świadczenie  ich  w  oparciu  o  zabudowania,  grunty  i  inne  zasoby  tego 

gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji zachowania 

zdolności do produkcji rolnej. Budynki i obszary o zmienionej trwale funkcji nie mogą być 

uznane za część gospodarstwa rolnego. Kryterium to jest podstawowe w odniesieniu do 

innych  usług  turystycznych,  dotyczy  zatem  np.  usług  rekreacyjnych,  jazdy  konnej, 

przewozów bryczką, wynajmowania łódek, udostępniania łowisk itp.

Natomiast wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych może odbywać 

się także w oparciu o inne zasoby niż grunty i budynki służące produkcji rolnej, jednak pod 

warunkiem, że świadczy je rolnik, tzn. osoba prowadząca (realnie) działalność rolniczą, a 

działalność  ta  ze  względu  na  jej  rozmiar  i  wyodrębnienie  nie  spowoduje  utworzenia 
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nowego  przedsiębiorstwa.  Stąd  przepisy  o  podatku  dochodowym  wyraźnie  mówią  o 

wynajmowaniu pokoi w budynku mieszkalnym oraz posiłkach domowych. Rolnik, który 

chce  wynajmować  pokoje  na  terenie  swojego  gospodarstwa,  miejsca  do  ustawienia 

namiotu,  a  także  sprzedawać  posiłki  domowe  lub  świadczyć  inne  usługi  związane  z 

pobytem  turystów,  musi  jedynie  zgłosić  ten  fakt  w  urzędzie  gminy,  który  włączy 

prowadzone  przez  niego  gospodarstwo  agroturystyczne  do  ewidencji  gospodarstw 

agroturystycznych.

Zwolnienie  z  obowiązku  rejestracji  działalności  gospodarczej  jest  jednak 

uzależnione od spełnienia przez rolnika jednego warunku. Jego baza noclegowa nie może 

mieć więcej niż pięć pokoi. W przypadku, gdy rolnik wynajmuje np. 6 pokoi, jest to już 

traktowane  jako  prowadzenie  zwykłej  działalności  gospodarczej.  Ułatwieniem  dla 

rolników prowadzących działalność agroturystyczną jest  fakt,  że  nie  płacą oni  podatku 

dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 

poz. 176 z późn. zm.). Podatek ten z zasady dotyczy każdej osoby fizycznej osiągającej 

dochody,  chyba,  że  odrębny przepis  zwalnia  z  tego  podatku.  Zwolnienie  obejmuje  w 

szczególności dochody objęte podatkiem rolnym, a także szereg innych dochodów, np. w 

turystyce wiejskiej.  Art.  21 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z tytułu 

wynajmowania  pokoi  gościnnych  przez  osoby,  które  spełniają  równocześnie  poniższe 

warunki:

 budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje należą do gospodarstwa 

rolnego; pojęcie gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 

jest takie samo jak w art. 1.2. ustawy o podatku rolnym: to obszar użytków rolnych, 

gruntów pod  stawami  oraz,  sklasyfikowanych  w operatach  ewidencyjnych  jako 

użytki  rolne,  gruntów  pod  zabudowaniami  związanymi  z  prowadzeniem  tego 

gospodarstwa  o  łącznej  powierzchni  przekraczającej  1  ha  lub  o  powierzchni 

użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub 

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w tym przypadku ustawodawca 

nie wymaga, aby wynajmujący był czynnym rolnikiem,

 pokoje  wynajmują  osobom  przebywającym  na  wypoczynku,  oznacza  to,  że 
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zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe, wynajmowania robotnikom 

sezonowym, podnajmowania mieszkań i itp.; w takich sytuacjach, gdy najemcą nie 

jest osoba przebywająca na wypoczynku, należy sporządzić umowę najmu, z której 

czynsz  będzie  opodatkowany  na  tzw.  Zasadach  ogólnych  lub  w  sposób 

zryczałtowany, o czym poniżej,

 wynajmowane  pokoje  znajdują  się  w  budynkach  mieszkalnych;  nie  podlegają 

zwolnieniu z podatku dochody uzyskane z wynajmowania domków turystycznych, 

a  także  pomieszczeń  w  budynkach  np.:  gospodarczych,  adaptowanych  na  cele 

usługowe; budynek ma charakter mieszkalny, jeżeli jest decyzja administracyjna, 

dopuszczająca  go  do  użytkowania  jako  mieszkalny  lub  jeżeli  pełni  funkcję 

mieszkalną np. są w nim zameldowani stali mieszkańcy,

 budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na 

terenach wiejskich, tzn. poza granicami administracyjnymi miast, jeżeli budynek 

położony jest  w mieście,  nie  ma znaczenia fakt,  że  należy on do gospodarstwa 

rolnego oraz że jego właściciel  jest  rolnikiem, z tytułu wynajmowania w takim 

budynku zwolnienie z podatku nie przysługuje; dla przykładu, jeżeli ktoś prowadzi 

gospodarstwo rolne położone poza granicami miasta, ale sam mieszka w mieście i 

tam wynajmuje pokoje, nie ma prawa do zwolnienia z podatku, natomiast gdyby w 

tym  gospodarstwie  położonym  na  wsi  dysponował  budynkiem  mieszkalnym, 

mógłby wynajmować w nim pokoje korzystając ze zwolnienia, nawet gdyby sam 

mieszkał w innym budynku położonym w mieście,

 liczba  wynajmowanych  pokoi  nie  przekracza  pięciu;  do  tej  liczby  wlicza  się 

jedynie pokoje  oddawane do wyłącznej  dyspozycji  gości,  bez  jadalni,  bawialni, 

werandy  itp.  pomieszczeń  ogólnie  dostępnych;  pokojem  jest  pomieszczenie 

samodzielne,  nawet  jeżeli  posiada  połączenie  dodatkowymi  drzwiami  z  innym 

pomieszczeniem;  jeżeli  ktoś  wynajmuje  więcej  np.  siedem pokoi,  to  nie  może 

uznać dochodu z pierwszych pięciu za zwolniony z podatku, a z pozostałych dwóch 

za  opodatkowany  –  powinien  opodatkować  wszystkie  pokoje;  ale  nie  ma 

obowiązku  wynajmowania  wszystkich  posiadanych,  nawet  wolnych,  pokoi  – 

decyzja należy do wynajmującego; zwolnienie nie obejmuje odrębnie opłacanego 

wynajmu miejsca pod ustawienie przyczep i  namiotów, także w obrębie działki 

siedliskowej, a tym bardziej odrębnych pól namiotowych.

19



Zwolnienie  przysługuje  każdemu,  kto  spełnia  te  warunki,  nawet  jeżeli  osiąga 

dodatkowe  dochody  z  innego  tytułu.  Zwolnienie  obejmuje  także  dochody  uzyskane  z 

tytułu wyżywienia gości mieszkających w wynajmowanych pokojach.

Dochody zwolnione w tej sytuacji z opodatkowania nie łączą się, dla celów podatkowych, 

z innymi dochodami.

Rolnik,  który  prowadzi  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  w  zakresie 

wykraczającym poza wyłączenie z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

powinien  spełnić  szereg  obowiązków  administracyjnych,  bowiem  zyskuje  status 

przedsiębiorcy.  Wpis  do  ewidencji  gospodarczej  dokonywany  jest  w  urzędzie  gminy, 

właściwym  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  przedsiębiorcy.  Wnioski  o  wpis  do 

ewidencji są powszechnie dostępne, zarówno w siedzibach urzędów gminy, jak i na ich 

stronach internetowych.  Tego typu działalność wiąże się  z  obowiązkami wobec urzędu 

skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych itd. Obowiązek taki powstaje bez względu 

na liczbę wynajmowanych pokoi. W branży agroturystycznej, podobnie jak w każdej innej, 

panuje spora konkurencja, dlatego część takich gospodarstw wybiera specjalizację, której 

celem  jest  skuteczniejsze  przyciągnięcie  turystów.  Jednym  ze  sposobów  na  to  jest 

tworzenie gospodarstw ekologicznych, czyli tzw. ekoturystyka, która jest definiowana jako 

wypoczynek  u  rolnika,  prowadzącego  czynne  gospodarstwo  rolne,  z  zachowaniem 

określonych  standardów,  np.  oferowanie  ekologicznych  pomieszczeń,  ekologicznej 

żywności z certyfikatem itd. Zasady otrzymania certyfikatu określa ustawa o rolnictwie 

ekologicznym.  Zainteresowanie  prowadzeniem  takich  gospodarstw  jest  coraz  większe, 

obecnie jest ich kilkaset. Dodatkową zachętą są dopłaty, jakie może otrzymać z tego tytułu 

rolnik  z  Unii  Europejskiej.  Wszelkie  informacje  na  temat  prowadzenia  działalności 

agroturystycznej  zainteresowane  osoby  mogą  uzyskać  w  Ośrodkach  Doradztwa 

Rolniczego.  Specjaliści  z  ODR-ów  przygotowują  i  opiniują  rolnikom  biznesplany 

potrzebne  do  uzyskania  kredytów.  Dysponują  informacjami  o  regionalnych 

stowarzyszeniach agroturystycznych, które również udzielają szerokich informacji w tym 

zakresie,  a  oprócz  porad  mogą  zapewnić  również  promocję  oferty  turystycznej. 

Stowarzyszenia te organizują dla zainteresowanych również szkolenia i kursy. Po wejściu 

do  Unii  Europejskiej  pojawiły  się  również  możliwości  otrzymania  dofinansowania 

inwestycji rolniczych w gospodarstwa agroturystyczne z funduszy unijnych.

Rolnicy  świadczący  odpłatnie  usługi  mają  prawo  i  obowiązek  wystawić,  na 

życzenie klienta, rachunek lub fakturę. Podatnicy VAT wystawiają  faktury VAT według 

zasad  określonych  w Rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  2005  r.  w  sprawie  zwrotu 
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podatku  niektórym  podatnikom,  zaliczkowego  zwrotu  podatku,  wystawiania  faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 

zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przy wystawianiu takich faktur na rzecz osób 

fizycznych nie będących przedsiębiorcami nie muszą zamieszczać numeru NIP. 

Rolnik, przyjmując gości na kwatery agroturystyczne, podlega obowiązkom wynikającym 

z przepisów meldunkowych o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r., 

Nr 139, poz. 993) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia  24  grudnia  2002  w  sprawie  zgłaszania  i  przyjmowania  danych  niezbędnych  do 

zameldowania  i  wymeldowania  oraz  prowadzenia  ewidencji  ludności  i  ewidencji 

wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 236, poz. 1999). Dla 

rolników wynajmujących pokoje najważniejsze są  przepisy dotyczące zameldowania na 

pobyt  czasowy,  nie  przekraczający  2  miesięcy.  Osoba,  która  przybyła  np.  do  pokoju 

gościnnego, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin 

od chwili przybycia. Oznacza to,  że w gospodarstwach agroturystycznych powinny być 

prowadzone książki  meldunkowe,  do których wpisuje się  przybywających gości.  Jeżeli 

jednak gospodarz nie posiada takiej książki, bo gmina odmówiła jej wydania, zwolniony 

jest z obowiązku meldowania gości krajowych, za wyjątkiem odnotowywania „zgłoszenia 

pobytu czasowego cudzoziemców”. Artykuł 19 wspomnianej ustawy zwalnia z obowiązku 

zameldowania  na  pobyt  czasowy osoby przebywające  na  wypoczynku  poza  zakładami 

określonymi w artykule 18 (np. w domkach turystycznych, namiotach), jeśli ich pobyt nie 

przekracza 30 dni. W przypadku gości krajowych do „książki zameldowań” wpisuje się 

następujące dane:

  nazwisko i imię,

  imiona rodziców,

  datę i miejsce urodzenia,

  adres miejsca stałego pobytu,

  datę przybycia i zamierzony czas trwania pobytu,

  oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  podpis gościa potwierdzający, że wpisane dane są zgodne z prawdą.

W  przypadku  gościa  cudzoziemca  należy  wypełnić  formularz  „Zgłoszenie  pobytu 

czasowego cudzoziemca”.
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3.3 Walory zabytkowe gminy Mszana

Tabela 4. Zabytki gminy Mszana

Lp Nazwa obiektu Krótka charakterystyka Miejscowość

1 Kapliczka Św. Jana Ne-
pomucena murowana z XIX w. Gogołowa,

ul. Wiejska

2 Kapliczka Św. Jana murowana z XVIII/XIX w. Połomia, ul. 
Szkolna 

3 Kapliczka Św. Jana murowana z 1887 r. Mszana
ul. Mickiewicza

4 Kościół parafialny
p.w. Św. Jerzego 

neogotycki z 1898 r. wraz z tere-
nem wokół kościoła (cmentarz 
parafialny z I połowy XVI w.)

44-325  Mszana 
ul. Mickiewicza 
88
tel. 47-20-093

5 Stara Plebania w Poło-
mi 

klasycystyczna z I ćw. XIX w., 
podlega całkowitej ochronie 
prawnej (wpisana do rejestru za-
bytków województwa katowic-
kiego pod nr 741/66) oraz teren 
cmentarza z I połowy XIV. 

44-323 Połomia
ul. Centralna 50
tel. 47-60-470

6 Zespól figuralny przy 
cmentarzu w Połomi

W skład zespołu wchodzą:
- krzyż "Męki Pańskiej" z 1853 r.
- figura świętego  z 1876r.
- figury Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z 1878r. 

44-323 Połomia
ul. Centralna 50
tel. 47-60-470

7
Na terenie Gminy znaj-
dują się 32 krzyże przy-
drożne 

wszystkie (poza drewnianym
z ul. Mickiewicza) są krzyżami 
Męki Pańskiej.

Mszana, Połomia, 
Gogołowa 

8 Budynek dawnej szkoły z lat 20-tych XX w. Połomia
ul. Centralna

9 Budynek dawnej szkoły z 1890 roku Mszana
ul. Moszczeńska

10 Zespół zabudowań fol-
warku dworskiego

miejsce zwyczajowo zwane "Za-
mek" z XIX w. Gogołowa

Źródło: www.mszana.ug.pl
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3.4 Zanieczyszczenie w gminie Mszana

1. Na  terenie  województwa  śląskiego  przekroczenia  dopuszczalnych  stężeń 

średniorocznych  podstawowych  zanieczyszczeń  powietrza  (dwutlenku  siarki, 

dwutlenku  azotu  i  pyłu  zawieszonego)  występują  głównie  na  obszarze  miast 

konurbacji górnośląskiej.

2. Stężenia  głównych  zanieczyszczeń  powietrza  charakteryzują  się  zmiennością 

sezonową. Dla dwutlenku azotu te różnice są znacznie mniejsze niż dla dwutlenku 

siarki i pyłu zawieszonego, co jest związane z udziałem źródeł mobilnych w emisji 

dwutlenku azotu.

3. Wyniki  badań  stężenia  benzo-a-pirenu  w  powietrzu  wskazują,  że  stężenia 

występujące w województwie śląskim (26 stacji pomiarowych) stwarzają istotne 

ryzyko  zdrowotne  mieszkańców  większości  miast  i  miejscowości  nie  tylko 

konurbacji górnośląskiej. Emisja tej substancji związana jest z używaniem węgla 

do  produkcji  ciepła,  co  potwierdzają  wyniki  badań,  które  wykazują  duże 

zróżnicowanie  stężeń  występujących  w  okresie  letnim w stosunku  do  sezonów 

grzewczych.
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Rysunek 3. Wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiatach województwa 

śląskiego w 1999 roku, (wg Statystyki powiatów woj. śląskiego, US w Katowicach, 2000) 

Źródło: http://www.silesia-region.pl/pos/cz3_1.htm
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4.4.3 Szanse

• moda na turystykę przyrodniczą, kulturową, również na agroturystykę

Przemysł turystyczny rozwija się dynamicznie i według przewidywań ekonomistów stanie 

się wkrótce dziedziną numer jeden w światowej gospodarce. Jednocześnie ulegają zmianie 

upodobania  turystów.  Część  z  nich  jest  znudzona  wypoczywaniem  w  zatłoczonych, 

pełnych hałasu miejscowościach wczasowych i wybiera wieś na miejsce spędzenia urlopu. 

Tam bowiem jest jeszcze możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, tam można znaleźć 

ciszę  i  spokój,  zdrowsze  środowisko  i  czystsze  powietrze.  W  Europie  Zachodniej 

wypoczywanie na wsi stało się tak powszechne, że właściwie można mówić o modzie na 

agroturystykę.

• rozwój agroturystyki wpłynie na zwiększenie dochodów ludności

• możliwość  pozyskania  środków  pomocowych  z  programów  rolno  - 

środowiskowych i z tytułu położenia przygranicznego

Do końca 2006 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała 

należnych  płatności  na  rzecz  beneficjentów  Programu  SAPARD.  Łącznie  z  Rocznych 

Umów Finansowych  2000-2003  (RUF 2000-2003),  odsetek  i  środków Planu  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2004-2006 wypłacono beneficjentom prawie 1,068 mld euro (około 

4,512 mld złotych), co stanowi prawie 113% środków pierwotnej alokacji przeznaczonych 

na  Program  SAPARD  z  RUF  2000-2003.  Nie  sprawdziły  się  obawy,  że  Polska  nie 

wykorzysta  przyznanych  środków.  Program  SAPARD  (Specjalny  Przedakcesyjny 

Instrument  Rozwoju  Rolnictwa  i  Obszarów  Wiejskich)  był  pierwszym  programem 

pomocowym UE dla rolnictwa, w którym decyzje o wyborze projektów zapadały w Polsce. 

Jako program pilotażowy zapoczątkował realizację  w Polsce zadań z  zakresu wsparcia 

przemian  strukturalnych  rolnictwa  i  obszarów  wiejskich,  zgodnie  z  systemem 

obowiązującym w Unii Europejskiej. Strategia Programu wynikała z analizy sytuacji na 

obszarach wiejskich Polski i w sektorze rolno - spożywczym, uwzględniając konieczność 

dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku UE.

• wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną miejscowych producentów

• promocja regionu poprzez turystów spowoduje przyciągnięcie innych – w 

tym zagranicznych
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Im  bardziej  zwiedzający  jest  zadowolony  z  oferty  turystycznej  regionu,  tym  częściej 

będzie tu powracał oraz przekaże pozytywne wrażenia z pobytu dla znajomych i rodziny 

(przysłowiowa „poczta pantoflowa”). Jest to bezpłatna forma promocji regionu, a przy tym 

niezwykle  skuteczna.  Powoli  to  na  przyciągnięcie  większej  liczby  turystów  (w  tym 

zagranicznych) i wypromuje region gminy.

• rozwój usług na rzecz środowiska

• możliwość pozyskania stałych klientów

• cicha i spokojna okolica

4.4.4 Zagrożenia

• zmniejszająca się liczba ludności

W Województwie Śląskim mieszka 4,7 mln. osób, co stanowi 12,0% ludności kraju. Pod 

względem ruchu naturalnego ludności od wielu lat na terenie województwa utrzymuje się 

tendencja spadkowa. W roku 2003 wartość wskaźnika przyrostu naturalnego wyniosła -1,1. 

jest  ona  niższa  od  średniej  krajowej  (0,1).  W  populacji  mieszkańców  Województwa 

Śląskiego  udział  ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym  wynosi  21,0%,  w  wieku 

produkcyjnym  64,2%  natomiast  w  wieku  poprodukcyjnym  14,8%.  Udział  ludności  w 

wieku produkcyjnym w porównaniu z udziałem tejże ludności na terenie całego kraju jest 

wyższy o 2%. Niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszający się udział mieszkańców w 

wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się ludności.

• migracja młodych i wykształconych ludzi

Saldo migracji ludności w województwie jest również ujemne i wynosi (-2,1). Oznacza to, 

iż więcej osób wyjeżdża z niego na stałe niż do niego przyjeżdża. Najniższe saldo mają 

Jastrzębie  Zdrój  (-7,3),  Ruda  Śląska  (-7,1),Żory  (-6,6)  Chorzów  (6,5)  oraz  powiat 

raciborski  (-6,8).  Najwyższe  saldo  ma  Dąbrowa  Górnicza  (-0,4),  Jaworzno  (-0,2), 

Mysłowice (-0,2) oraz powiaty: bielski (4,6) i mikołowski (2,5).

• zagrożenie  dla  środowiska  naturalnego  w  wyniku  niekontrolowanego  rozwoju 

turystyki

• niedostateczna dostępność środków zewnętrznych jako hamulec rozwoju inwestycji 

w turystyce
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W  wyniku  nikłego  zainteresowania  pochodzących  spoza  regionu  inwestorów,  brak 

środków finansowych  uniemożliwia  rozbudowę bazy turystycznej  i  rozszerzenie  oferty 

produktów  turystycznych.  Również  trudno  jest  pozyskać  środki  w  postaci 

długoterminowych kredytów bankowych, ponieważ osoby zamieszkujące na tym terenie 

nie są w stanie przedstawić odpowiedniego zabezpieczenia.

• brak opieki nad zabytkami może spowodować ich zniszczenie i zubożenie oferty 

turystyczne

• brak sąsiedztwa gór lub morza

4.5 Cele firmy

Istotą  działalności  gospodarstwa  agroturystycznego  jest  jej  funkcjonowanie  w 

dobrej  kondycji  finansowej,  która  pozwoli  właścicielowi  na  osiąganie  zysków  oraz 

spełnienie oczekiwań klientów i zdobycie ich zaufania poprzez utrzymywanie wysokiej 

jakości swoich usług, umacnianie pozycji na rynku oraz rozszerzanie swojej działalności. 

Oferta będzie kierowana do każdej grupy turystów: przejezdnych jak i stałych, klientów 

polskich  jak  i  klientów  zagranicznych.  Obsługa  gospodarstwa  mówi  biegle  dwoma 

językami obcymi: niemieckim i włoskim. 

4.5.1 Cele krótkoterminowe

Do  najważniejszych  celów  krótkoterminowych  Gospodarstwo  Agroturystyczne 

Anita zalicza:

 pozyskiwanie jak największej liczby klientów

 ciągłe uatrakcyjnienia oferty usług

 poprawa zyskowności o 10 % rocznie

 wybudowanie drugiego budynku z 2 apartamentami

 dokonanie dalszych inwestycji w celu uatrakcyjnienia oferty

 przygotowanie skutecznej reklamy

4.5.2 Cele długoterminowe

Natomiast do celów długoterminowych zaliczać będziemy:

 uzyskanie renomy na rynku
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 zwiększenie udziału w rynku

 powiększenie kapitału firmy

 poziomowy przyrost sprzedaży usług

 nowoczesność usług

 przygotowanie miejsca kempingowego

 wybudowanie placu zabaw

4.6 Plan marketingowy

Naszymi  celami  jest  stworzenie  takiego  gospodarstwa  agroturystycznego,  które 

znalazłoby  swoich  głównych  klientów  wśród  ludzi  często  podróżujących,  lubiących 

turystykę oraz spokój połączony z walorami przyrodniczymi.  Mamy zamiar wyposażyć 

pokoje  noclegowe,  wybudować  dwa  dodatkowe  apartamenty  i  plac  zabaw,  stworzyć 

miejsce na grillowanie oraz kempingi.

4.6.1 Asortyment usług

Gospodarstwo Agroturystyczne ANITA będzie zajmować się głównie wynajmem 

pokoi noclegowych, do dyspozycji gości będzie 10 miejsc w pokojach 2 – osobowych oraz 

apartament  2  –  osobowy  o  podwyższonym  standardzie.  Na  życzenie  klienta  można 

zamówić  śniadania.  Dla  większej  ilości  osób  możliwość  zorganizowania  wycieczki  do 

znajdujących  się  w  pobliżu  atrakcji  turystycznych.  Oferowane  usługi  będą 

charakteryzowały się najwyższą jakością, jednocześnie oferta będzie charakteryzowała się 

konkurencyjnymi  cenami.  Dodatkowo  klientom  udostępnimy  możliwość  rezerwacji 

miejsca  noclegowego  przez  internet.  W  przypadku  rezerwacji  na  dłuższy  okres 

zaproponujemy korzystne upusty cenowe. 

4.6.2 Klienci

Rynek,  na  którym  działa  gospodarstwo,  jest  ze  swej  natury  rynkiem regionalnym,  co 

oznacza, że konkurencję stanowią na nim jedynie obiekty zlokalizowane w najbliższym 

sąsiedztwie.  Wybór  określonej  grupy  klientów,  tzn.  turystów  przejezdnych  oraz  zza 

granicy,  określający  segment  rynku,  który  gospodarstwo  będzie  obsługiwać,  klienci 

zagraniczni  determinują  konieczność  dobudowy  kolejnych  miejsc  noclegowych  o 
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podwyższonym  standardzie  tj.  apartamentów. Usługi  naszego  gospodarstwa  są  tak 

elastyczne by odpowiadały wszystkim naszym klientom. Duża część klientów pochodzi z 

całej Europy, klienci ci nie są dla nas problemem ponieważ obsługa posługuje się językami 

niemieckim i włoskim w stopniu biegłym.  Od kilku lat można zaobserwować wzmożenie 

ruchu turystycznego. Należy oczekiwać, iż napływ turystów będzie się jeszcze zwiększał 

gdyż następuje poprawa jakości świadczonych usług jak i ich zakresu.

Rysunek 4. Udział procentowy gości.

Źródło: Opracowanie własne

Dużą szansę na klientów daje naszemu gospodarstwu trwająca do końca 2010 r. budowa 

odcinka autostrady A1 Gorzyczki – Świerklany. Pracownicy tej  budowy stale zgłaszają 

zapotrzebowanie na miejsca noclegowe aby nie być zmuszonym do ciągłych podróży z 

miejsca zamieszkania na miejsce pracy.
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Zdjęcie 5. Zdjęcie z budowy odcinka autostrady A1 Gorzyczki - Świerklany15

Źródło:  www.a1.e-gorzyce.pl

Zmieniające  się  preferencje  klientów  są  motorem  do  działań  w  kierunku  ciągłego 

podnoszenia  standardów oferowanych usług.  Jesteśmy w stanie  przyjąć  także  klientów 

którzy cenią sobie bardziej luksusowy tryb podróżowania, dla nich przygotowane mamy 

dwa  apartamenty  o  podwyższonym  standardzie.  Dla  każdego  segmentu  rynku  mamy 

odpowiedni produkt. Nasze usługi chcemy proponować w takiej postaci by klient był z 

nich jak najbardziej zadowolony. Zapewniamy to poprzez wysoko wykwalifikowaną i miłą 

obsługę,  odpowiednie  standardowo miejsca  noclegowe,  oraz  usługi  dodatkowe.  Nasze 

gospodarstwo pod uwagę  bierze  głównie  jakość  świadczonych  usług  i  bezpieczeństwo 

naszych klientów. Te czynniki są najważniejsze dla naszego gospodarstwa. Tego oczekują 

od nas nasi klienci. 

15  http://www.a1.e-gorzyce.pl/
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4.7.3 Konkurencja w sektorze i rywalizacja między istniejącymi firmami

W sektorze, w którym działa Gospodarstwo Agroturystyczne ANITA, istnieje wiele 

konkurencyjnych  hoteli.  Ograniczając  się  do  rynku  w  którym  prowadzić  będziemy 

działalność można wyróżnić kilka znaczących konkurencyjnych hoteli.

Do najbardziej liczących się należy zaliczyć:

 Hotel „AMADEUS”

 HOTEL „Czarny Rycerz”

 Hotel „Dąbrówka”

Na rynku  regionalnym  nie  funkcjonują  gospodarstwa  tego  typu.  Są  tylko  duże 

hotele celem wszystkich jest pozyskanie jak największej liczby klientów oraz zaspokojenie 

potrzeb jak najszerszej rzeszy konsumentów. Różnią się one jednak wieloma aspektami tj. 

obszar działania, profil usług, liczba odbiorców. Dlatego też trudno jest określić ich udział 

w  rynku.  Do  kryteriów,  które  różnicują  strategie  powyższych  działalności  w  sektorze 

należy  zaliczyć:  jakość,  specjalizacja  usług,  ceny  usług,  zakres  obsługiwanego  rynku, 

rodzaj klientów.

4.7.4 Konkurenci potencjalni

Sektor  agroturystyczny  jest  sektorem  o  dużej  dynamice  popytu  istnieje  duża  groźba 

pojawienia  się  nowych  konkurentów.  Atrakcyjność  sektora  jego  dość  wysoka,  a  jego 

rentowność jest również zagrożeniem pojawienia się nowych konkurentów.

Należy również zwrócić uwagę na innowacyjność w sektorze w tym regionie. Inne firmy 

mają możliwość wprowadzania nowych usług, jak i ulepszania już istniejących.

Groźba pojawienia się nowych usług związana jest również z groźbą wejścia na rynek 

nowych konkurentów.  Ponieważ ten  sektor  jest  dość  atrakcyjny,  to  możliwość  wejścia 

nowych konkurencji jest wysoka. Bariery wejścia w ten sektor są na dość niskim poziomie, 

dlatego  też  praktycznie  groźba  pojawienia  się  nowej  konkurencji,  szczególnie 

umiejscowionej w regionie jest duża. Barierami wejścia na rynek są:

− nakłady finansowe na rozpoczęcie działalności

− spełnienie odpowiednich wymagań sanitarnych

− bogata oferta hoteli już istniejących

Sektor turystyczny, a szczególnie związany z gospodarstwami agroturystycznymi, jest w 

fazie wzrostu, co również może przyciągnąć potencjalnych konkurentów.
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4.7.5 Groźba pojawienia się dóbr substytucyjnych

Groźba pojawienia się usług substytucyjnych jest bardzo duża, gdyż jest to sektor 

atrakcyjny.  Obecnie  jeszcze  nie  występuje  wiele  usług  substytucyjnych.  Do  usług 

substytucyjnych można zaliczyć między innymi: noclegi, wycieczki regionalne.

Znaczną  rolę  w  pojawieniu  się  substytutów,  odgrywa  wysoka  atrakcyjność  branży, 

powodująca większą konkurencję, a co za tym idzie, lepsze możliwości, które w większym 

stopniu zaspakajają potrzeby klientów.

4.7 Plan działalności operacyjnej

Określenie  „działalność  operacyjna”  oznacza  działanie  albo  szereg  działań 

zmierzających  do  wykonania  określonego  zadania.  Tym  określonym  zadaniem  w 

przedsiębiorstwie jest świadczenie usług. Jest to więc zestaw działań podejmowanych w 

celu wytworzenia wyrobów lub świadczenia usług i działań bezpośrednio związanych z ich 

powstaniem. Należą  do nich działania  projektowe (obejmują projektowanie  wyrobów i 

usług  oraz  procesu  technologicznego  ich  wytwarzania),  realizacyjne  (tj.  wytwarzanie 

wyrobów  i  świadczenie  usług)  i  kontrolne  (tj.  kontrola  jakości  wyrobów  i  usług). 

Najczęściej  używanym  określeniem  dla  tak  wyznaczonego  obszaru  działalności  jest 

działalność podstawowa. Wykonywanie działalności podstawowej wymaga równoległego 

lecz niekoniecznie równoczesnego wykonania szeregu zadań takich,  jak np. działalność 

zaopatrzeniowa,  transportowa,  magazynowa,  obsługa  eksploatacyjna.  Istotą  działalności 

podstawowej  i  pomocniczej  jest  przetwarzanie  zasobów  i  strumieni  o  charakterze 

materialnym (wytwarzanie wyrobów) lub niematerialnym (świadczenie usług).

4.7.1 Technologia

Technologia będzie się opierała na bardzo wysokiej jakości usług wiążącymi się z 

możliwie wysokimi standardami obsługi. Wszystkie oferowane usługi będą realizowane z 

największą  starannością,  tak  aby klient  był  jak  najbardziej  zadowolony.  W przyszłości 

chcemy poszerzyć asortyment usług o dodatkowe atrakcje tj. basen, sauna itp..

Wszystkie usługi powinny spełniać oczekiwania klientów. Aby to uzyskać właściciele będą 

przechodzić  odpowiednie  szkolenia.  Gospodarstwo  Agroturystyczne  ANITA  otwarte 

będzie  24  godziny  na  dobę.  Doba  noclegowa  trwać  będzie  od  godz:  12:00  do  12:00 
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następnego dnia.

4.7.2 Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne związane będą głównie z budową drugiego budynku, gdzie 

powstaną  dwa  nowe  2-osobowe  apartamenty  o  podwyższonym  standardzie.  Każdy  z 

apartamentów będzie  miał  około  40  m²  powierzchni.  Oferta  apartamentów skierowana 

będzie dla klientów ceniących sobie wygodę i komfort. Apartamenty będą posiadać osobne 

wejścia i parking obok budynku. Do budynku będzie prowadził osobny wjazd biegnący tuż 

obok budynku głównego. Budowa apartamentów powinna zostać zakończona w okresie 2 

lat od jej rozpoczęcia. 

Zdjęcie 9. Budowane apartamenty

Źródło: Opracowanie własne
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Druga ważną inwestycją jest budowa placu zabaw. Wszystkie urządzenia będą wykonane z 

drewna  przez  profesjonalną  firmę  posiadająca  wszelkie  uprawnienia  do  montażu  tych 

urządzeń, tak aby zapewniała pełne bezpieczeństwa dla bawiących się tam dzieci. Będzie 

on służył dzieciom podróżującym wraz z rodzicami. Inwestycja dotycząca placu zabaw 

zostanie  rozpoczęta  po  zakończeniu  budowy apartamentów  i  zostanie  zrealizowana  w 

okresie 1 miesiąca od rozpoczęcia. 

Zdjęcie 10. Plac zabaw

Źródło: Opracowanie własne

Inwestycją  podnoszącą  komfort  i  standard  w  istniejących  już  pokojach  będzie 

doprowadzenie łącz internetowych tak aby każdy mógł swobodnie z niego korzystać, czy 

to w sprawach biznesowych, czy prywatnych. Doprowadzeniem łączy internetowych do 

każdego pokoju zajmie się lokalna firma zajmująca się dystrybucją internetu która będzie 

zarazem  dostarczać  łącze  internetowe  o  przepustowości  10  Mbs  drogą  radiową  do 

budynków  z  pokojami.  Doprowadzenie  internetu  do  pokoi  zostanie  zrealizowanie  w 

okresie 2 miesięcy.
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Ogólny  poziom  nakładów  na  realizację  inwestycji,  przy  założeniu  niezmiennych  cen 

oferowanych inwestorom, winien kształtować się na poziomie 190.000 zł (bez nakładów 

na środki obrotowe – niezbędne dla uruchomienia nowych apartamentów).

Plan inwestycyjny przedsięwzięcia przedstawiony jest w tabeli 10 – koszty inwestycyjne:

 Tabela 10. Koszty inwestycyjne.

LP Opis inwestycji Kwota [zł]

1 Budowa budynku z 2 apartamentami 200.000,00

2 Budowa placu zabaw 10.000,00

3 Wyposażenie apartamentów 35.000,00

4 Budowa drugiego parkingu 10.000,00

5 Wystrój apartamentów 1.000,00

6 Podłączenie w każdym pokoju łącza 
internetowego 2.000,00

Źródło: Opracowanie własne

4.7.3 Źródła finansowania inwestycji

Głównymi źródłami finansowania będą środki własne w ilości 160 000 zł oraz zaciągnięty 

kredyt. Gospodarstwo Agroturystyczne ANITA otrzymało zgodę na zaciągnięcie kredytu w 

wysokości 90 000 zł. Kredyt zaciągnięty został w Kredyt Banku S.A. Kredyt ten zostanie 

przeznaczony na budowę apartamentów. Wraz z środkami własnymi kwota przeznaczona 

na  inwestycje  wyniesie  w  okresie  następnych  3  lat  260.000  zł.  Bieżące  utrzymanie 

gospodarstwa będzie  odbywać się  ze środków z  bieżącej  działalności  tak,  więc  koszty 

związane  z  obsługa  gospodarstwa  tj.  opłaty  za  media  (prąd,  woda,  odprowadzanie 

ścieków) oraz wszelkie naprawy i czynności konserwacyjne (wymiana żarówek, naprawy 

kranów itp.).
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Rodzaj kredytu: Kredyt mieszkaniowy, Raty równe 

Kwota kredytu: 90 000,00 PLN 

Waluta kredytu: CHF 

Kwota kredytu w walucie: 45 189,80 

Kredyt na spłatę innego kredytu: NIE 

Udział własny: 0,00% 

Okres spłaty: 60 

Oprocentowanie: 4,66% 

Tabela 11. Harmonogram spłat kredytu.

Data Kapitał Odsetki Rata Kapitał 
PLN

Odsetki 
PLN Rata PLN

2008-09 667,41 178,36 845,77 1 397,56 373,49 1 771,05
2008-10 664,37 181,40 845,77 1 391,19 379,85 1 771,04
2008-11 683,83 161,94 845,77 1 431,94 339,10 1 771,04
2008-12 680,86 164,91 845,77 1 425,72 345,32 1 771,04
2009-01 672,37 173,40 845,77 1 407,94 363,10 1 771,04
2009-02 685,59 160,18 845,77 1 435,63 335,42 1 771,05
2009-03 698,72 147,05 845,77 1 463,12 307,92 1 771,04
2009-04 675,40 170,37 845,77 1 414,29 356,75 1 771,04
2009-05 703,63 142,14 845,77 1 473,40 297,64 1 771,04
2009-06 691,19 154,58 845,77 1 447,35 323,69 1 771,04
2009-07 689,02 156,75 845,77 1 442,81 328,23 1 771,04
2009-08 706,27 139,50 845,77 1 478,93 292,11 1 771,04
... Skrócony harmonogram spłat. 
2013-03 827,86 17,91 845,77 1 733,54 37,50 1 771,04
2013-04 829,22 16,55 845,77 1 736,39 34,66 1 771,05
2013-05 832,08 13,69 845,77 1 742,38 28,67 1 771,05
2013-06 836,44 9,33 845,77 1 751,51 19,54 1 771,05
2013-07 839,32 6,45 845,77 1 757,54 13,51 1 771,05
2013-08 844,09 3,45 847,54 1 767,45 7,22 1 774,67

Razem Kapitał Odsetki Rata Kapitał 
PLN

Odsetki 
PLN Rata PLN

45 189,80 5 558,17 50 747,97 94 627,44 11 638,79 106 266,23

Źródło: www.kredytbank.pl
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Majątek  gospodarstwa  ogółem  wynosi  około  800.000  zł.  Zakłada  się,  że  w 

następnych latach wypracowany zysk netto będzie wynosił około 125.000 zł. Głównym 

produktywnym składnikiem aktywów jest majątek trwały, a w szczególności budynek, w 

którym  znajdują  się  gospodarstwo  wraz  z  wyposażeniem.  Budynek  warty  jest  około 

450.000 zł. Będzie on amortyzowany stałą stawką amortyzacyjną wynoszącą 2,5% rocznie. 

Wyposażenie warte jest około 40.000 zł i będzie amortyzowane 20% stawką. Marginalną 

rolę w  aktywach spółki odgrywa majątek obrotowy, w którym najważniejsze są środki 

pieniężne. Całość majątku sfinansowana jest głównie dzięki kapitałom własnym. Kredyt 

długoterminowy  w  wysokości  90.000  zł  jest  zaciągnięty  pod  hipotekę  na  budowę 

apartamentów.  Firma  nie  zamierza  mieć  żadnych  zobowiązań  względem  Urzędu 

Skarbowego, ZUS-u oraz pracowników.

4.7.4 Plan ilościowy sprzedaży usług

Sprzedaż pokoi i apartamentów nie zależy od sezonu tak jak w innych regionach 

bardziej  nastawionych  na  turystykę  (Beskidy,  Tatry  itd.),  klienci  w  gospodarstwie  są 

praktycznie cały czas, jednak do obliczeń przyjęliśmy że wykorzystanie miejsc będzie na 

poziomie  70%  w  skali  roku.  Tak  więc  do  do  obliczeń  przyjmujemy  255  dni  z  365 

możliwych, jest to spowodowane różnymi czynnikami np.: okresami na remonty i naprawy 

urządzeń i wyposażenia pokoi.

Zdjęcie 11. Wnętrze pokoju mieszkalnego.

Źródło: Opracowanie własne
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Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie wstępnej 

analizy podstawowych dokumentów finansowych16 i oparta jest na badaniach wzajemnych 

relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków 

i strat.

Tabela 21. Analiza wskaźnikowa

Wyszczególnienie 2008 rok

1. Wskaźnik płynności bieżącej 2,06

2. Wskaźnik płynności szybkiej 2,06

3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 17,08

4. Wskaźnik rentowności aktywów 11,76

5. Wskaźnik rentowności kapitału własnego 60,26

Źródło: Opracowanie własne

 Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące

Obliczamy go, dzieląc wartość wszystkich aktywów bieżących (majątków obrotowych) 

przez wartość bieżących pasywów (zobowiązań bieżących). Wzrost wskaźnika bieżącej 

płynności  oznacza  poprawę  naszej  płynności  finansowej  oraz  zmniejszenie  ryzyka 

związanego z obsługą zadłużenia. 

 Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące – zapasy / pasywa bieżące

Obliczamy go podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej, z tym, że wartość aktywów 

bieżących korygujemy o zapasy.  Wskaźnik  szybkiej  płynności  finansowej  pokazuje 

stopień  pokrycia  zobowiązań  krótkoterminowych  aktywami  o  dużym  stopniu 

płynności.  Wskaźnik  płynności  szybkiej wynoszący  1,0  uważany  jest  już  za 

satysfakcjonujący,  nasz jest  ponad 3 razy większy więc pokazuje,  że gospodarstwo 

może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

16  W. Dębski,  Zarządzanie  Finansami,  Tom I,  CIM  Warszawa  1997,   roz. 2.2
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 Wskaźniki zadłużenia = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100%

Kolejną  grupą  wskaźników charakteryzujących  sytuację  finansową naszej  spółki  są 

wskaźniki zadłużenia. Informują one o strukturze finansowania majątku firmy oraz jej 

zdolności do obsługi zadłużenia. Z tego też powodu są one szczególnie istotne z punktu 

widzenia aktualnych i potencjalnych kredytodawców. Poziom zadłużenia naszej spółki 

wpływa w dużym stopniu zarówno na możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu z kapitału 

jak i poziom ryzyka związany z angażowaniem kapitału. Stopień zadłużenia określa 

nasze  możliwości  w  zakresie  pozyskiwania  dalszych  pożyczek  oraz  warunków,  na 

jakich  ewentualnie  będą  one  udzielane.  Im  większy  jest  stopień  zadłużenia,  tym 

trudniej będzie nam uzyskać nowe i tym wyższe będzie oprocentowanie. 

 Wskaźnik rentowności aktywów ROA = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%

ROA (Return  On  Assets)  mówi  o  wielkości  zysku  netto  przypadającego  na  każdą 

złotówkę  zaangażowaną  w  aktywa  (majątek)  firmy.  Do  obliczenia  tego  wskaźnika 

przyjmujemy  wartość  bilansową  aktywów  na  koniec  okresu  (najczęściej  roku)  i 

wypracowany  w  tym  samym  okresie  (bilansowy)  zysk  netto.  Im  wartość  tego 

wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa naszej firmy. Jego 

wysoki poziom i tendencja wzrostu wskazuje na szansę dalszego rozwoju naszej firmy. 

 Wskaźniki rentowności kapitału własnego= (zysk netto / kapitał własny ogółem) x 

100% Wskaźniki rentowności kapitału własnego ROE (Return On Equity). Wskaźnik 

ten  opisuje  relację  pomiędzy  wypracowanym  zyskiem  netto  a  wielkością 

zaangażowanych kapitałów własnych, a zatem mówi, ile groszy zysku netto przyniósł 

każdy  złoty  zaangażowanego  kapitału  własnego.  Im  wartość  tego  wskaźnika  jest 

wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa naszego przedsiębiorstwa. Wyższa 

efektywność kapitału własnego stwarza możliwości uzyskania wyższych wypłat oraz 

dalszego  rozwoju  przedsiębiorstwa.  Oznacza  również,  że  możemy  przeznaczyć 

większe kwoty zysku na dalszy rozwój firmy.
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Tabela 22. Analiza progu rentowności

Wyszczególnienie 2008

1. Przychody ze sprzedaży 193 800,00 zł

2. Koszty zmienne 30 000,00 zł

3. Marża brutto 163 800,00 zł

4. Stopa marży brutto 0,84

5. Koszty stałe 65 604,07 zł

6. Próg rentowności 77 610,39 zł

7. Margines bezpieczeństwa

a) w tys. zł 116 189,61 zł

b) w % 59,9%

Źródło: Opracowanie własne

• Marża brutto = Przychody ze sprzedaży - całkowite koszty zmienne

Marża brutto jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży wyrobu gotowego a jednostkowym 

kosztem zmiennym. Jeżeli od przychodów ze sprzedaży odejmiemy całkowite koszty 

zmienne, to pozostaną koszty stałe i zysk. Marża brutto służy pokryciu kosztów stałych 

i osiągnięciu zysku. Ponieważ nasza marża brutto jest większa od całkowitych kosztów 

stałych to nasza spółka wygeneruje zysk.

• Stopa marzy brutto = Marża brutto / przychody ze sprzedaży

Ten wskaźnik daje nam informacje o przeciętnej wielkości realizowanej przez naszą 

kawiarnię marży na sprzedaży. Jest szczególnie pomocny w prognozowaniu wielkości 

przyszłych  zysków  w  zależności  od  wartości  sprzedaży.  Wskaźnik  równy  0,7  jest 

dobrym wynikiem.

• Próg rentowności

Próg  rentowności  to  punkt  graniczny  wskazujący  na  wartość  sprzedaży 
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przedsiębiorstwa, przy której następuje jej zrównanie z kosztami stałymi i zmiennymi 

poniesionymi  na  jej  wytworzenie.  Próg  rentowności  określa  minimalną  wielkość 

sprzedaży, która gwarantuje nam pokrycie przychodami z niej wszystkich poniesionych 

kosztów.  Osiąganie  wyższego  poziomu  sprzedaży  gwarantuje  nam  zysk,  co  jest 

konsekwencją  mniejszego  tempa  wzrostu  kosztów  w  stosunku  do  tempa  wzrostu 

sprzedaży, wskutek stałości części tych kosztów.. Jednym ze  sposobów wyznaczania 

progu rentowności jest ustalanie minimalnego poziomu sprzedaży za pomocą złożonej 

przeciętnej stopy marży brutto wg wzoru:

s

z

s
r

P
K

KP
−

=
1

gdzie:

Pr- próg rentowności

Ks- całkowite koszty stałe

Kz- całkowite koszty zmienne

Ps- przychody ze sprzedaży

• Margines bezpieczeństwa= Przychody ze sprzedaży- Próg rentowności

Margines  bezpieczeństwa  to  różnica  między  przychodem  ze  sprzedaży  a  progiem 

rentowności. Uzyskany przez nas dodatni margines bezpieczeństwa świadczy on o tym, 

że  nasze  przedsięwzięcie  jest  rentowne.  Można  go  również  przedstawić  w  ujęciu 

procentowym wg wzoru:

%100⋅
−

=
s

rs
bez P

PP
M

gdzie:

Mbez- margines bezpieczeństwa

Pr- próg rentowności

Ps- przychody ze sprzedaży
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