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Analiza wybranych elementów sektora turystycznego 
mających wpływ na rozwój województwa śląskiego 

Streszczenie 

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w zakresie usług turystycz-
nych zobowiązane są do sprawozdawczości finansowej. W artykule zawarta jest 
terminologia, schematy postępowania w sprawozdawczości finansowej oraz 
zarys systemu podatkowego w Polsce z ukierunkowaniem na usługi turystycz-
ne. Rozdział zawiera również analizę danych dotyczących rynku turystycznego 
w województwie śląskim w latach 2001–2011. Analizowane dane to między 
innymi: liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, liczba udzielonych noc-
legów, liczba turystów z wybranych krajów korzystających z turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania. Analizie poddano również dane doty-
czące infrastruktury transportowej w Polsce. Wykazano, że dochody z turystyki 
rosną wraz z rozwojem infrastruktury turystycznej. 
Słowa kluczowe: infrastruktura turystyczna, samorząd, bilans, podatek. 

An analysis of chosen elements of the tourism sector  
having an impact on the development  

of the Silesian Voivodeship 

Abstract 

Entities operating in the field of tourist services are obliged to financial 
reporting. This article contains the terminology, workflows in financial 
reporting and an outline of the tax system in Poland, with a focus on tourism 
services. This article includes also an analysis of data on the tourism market 
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in the voivodeship in the years 2001–2011. The analyzed data include: number 
of collective accommodation, number of nights, number of tourists from 
selected countries benefiting from collective tourist accommodation. 
The chapter also analyzed data on transport infrastructure in Poland. 
The analysis showed that tourism revenues are rising along with the growing 
tourist infrastructure. 
Key words: tourist infrastructure, self-government, balance, tax. 

Wstęp 

W Polsce przepisy prawne w zakresie turystyki zawarte są w Ustawie 
o usługach turystycznych dnia 29 sierpnia 1997 roku. „Ustawa ta określa wa-
runki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami 
o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej”1. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Ustawa o usługach tury-
stycznych została zmodyfikowana o przepisy zawarte w dyrektywie Rady Unii 
Europejskiej 90/314/EWG z dnia13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizo-
wanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz.U. WE L 158 z 23.06.1990). Przyto-
czona Dyrektywa Unii Europejskiej zawiera między innymi zbiór przepisów 
regulujących zasady ewidencji księgowej przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność z zakresu usług turystycznych. 

Istnieje ścisły związek między sytuacją gospodarczą kraju a rozwojem tu-
rystyki. Staje się on widoczny przy obserwacji zmian PKB, traktowanego jako 
wskaźnik sprawności ekonomicznej gospodarki. 

Wśród wielu czynników wpływających na rozwój współczesnej turystyki, 
znajduje się niewątpliwie polityka turystyczna państwa. Wzmożony charakter 
turystyki po II wojnie światowej sprawił, że turystyka stała się ważnym elemen-

                                                             
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych. Dz.U. 1997, Nr 133, 

poz. 884. 
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tem ogólnej polityki współczesnego państwa w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego, gospodarczego oraz politycznego2. 

Mówiąc o turystyce, trzeba też wspomnieć o agroturystyce, która 
z założenia aktywizuje tereny wiejskie, wspomaga ich rozwój, a turyści decydu-
jący się na wczasy na wsi mają okazję obcowania z przyrodą oraz zapoznania 
się z rolnictwem. Cechą tego środowiska jest odpowiedni charakter jego zabu-
dowy i krajobrazu. Infrastrukturę noclegową turystyki wiejskiej tworzą głównie 
pensjonaty, schroniska, prywatne domy letniskowe, pokoje gościnne oraz kem-
pingi zlokalizowane w obrębie wsi3. 

Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości 

Rachunkowość jest to ujmowanie w usystematyzowany sposób w wartości 
pieniężnej sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej, przy użyciu 
ściśle określonych metod. Rachunkowość w przedsiębiorstwie pełni następujące 
funkcje: sprawozdawczą, dowodową, optymalizacyjną, kontrolną oraz anali-
tyczną. Sprawozdawcza funkcja rachunkowości przejawia się w sporządzaniu 
zestawień i sprawozdań na potrzeby odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych4. 
Rachunkowość sprawozdawcza zawiera kluczowe informacje niezbędne 
w procesie podejmowania decyzji na wyższych szczeblach kierowania 
i zarządzania przedsiębiorstwem. Głównymi elementami sprawozdawczości 
finansowej są: bilans majątkowy oraz rachunek zysków i strat. 

„Bilans majątkowy jest retrospektywnym, mikroekonomicznym całościo-
wym zestawianiem zasobów aktywów i pasywów w pewnym określonym mo-
mencie czasowym i w pewnej określonej formie”5. Bilans jest podstawowym 

                                                             
2 W. Gaworecki: Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2003. 
3 Ibidem. 
4 J. Chluska: Podstawy rachunkowości. Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządza-

nia Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009. 
5 W. Brzezin: Ogólna teoria rachunkowości. Wydawnictwo Politechniki Często-

chowskiej, Częstochowa 1998. 
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sprawozdaniem finansowym, musi zawierać informacje, tj.: dane o jednostce 
gospodarczej (nazwa, adres, numer regon), datę bilansową, podział składników 
bilansu na aktywa i pasywa, przedstawiać wartości poszczególnych grup akty-
wów i pasywów oraz sum końcowych bilansu, datę i miejsce sporządzenia bi-
lansu, podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
i podpis kierownika jednostki gospodarczej. 

Przez aktywa rozumiany jest majątek przedsiębiorstwa, a przez pasywa – 
źródła ich finansowania. W bilansie przedsiębiorstwa suma aktywów musi się 
równać sumie pasywów. Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości przedsta-
wia schemat budowy bilansu. Dla przedsiębiorstwa turystycznego będzie on 
wyglądał następująco: do aktywów trwałych w przedsiębiorstwach turystycz-
nych zaliczamy: wartości niematerialne i prawne (licencje, koncesje, oprogra-
mowanie komputerowe), rzeczowe aktywa trwałe (grunty, lokale, budynki, 
budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia), należności długoterminowe, 
inwestycje długoterminowe (akcje, obligacje), długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe; aktywa obrotowe to: zapasy (paliwa, żywność, środki czysto-
ści), należności krótkoterminowe (lokaty krótkoterminowe, należności z tytułu 
dostaw i usług, podatki, ubezpieczenia), inwestycje krótkoterminowe, krótko-
terminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Elementy wyszczególnione w pasywach to w części „A” kapitał własny, 
a w części „B” – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Do kapitałów wła-
snych zaliczamy: należne wpłaty na kapitał podstawowy (wkład właścicieli 
wnoszony przy tworzeniu przedsiębiorstwa, powinien być tej samej wartości co 
w rejestrze handlowym), udziały (akcje) własne, kapitał zapasowy (powstaje 
z dopłat właścicieli bądź z zysku przedsiębiorstwa), kapitał z aktualizacji wyce-
ny, pozostałe kapitały rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) 
netto, odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Wśród zobowiązań i re-
zerw na zobowiązania wyróżniamy: rezerwy na zobowiązania (mogą dotyczyć 
zobowiązań występujących w przyszłości z tytułu udzielonych pożyczek, gwa-
rancji, toczących się postępowań sądowych), zobowiązania długoterminowe 
(obligacje, kredyty i pożyczki o zapadalności powyżej 12 miesięcy), zobowią-



120 

zania krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, podatków, ceł, 
ubezpieczeń) i rozliczenia międzyokresowe. 

Sposoby wyceny aktywów i pasywów majątku w sposób szczegółowy re-
gulowane są art. 28 Ustawy o rachunkowości. Bilans sporządza się 
z zachowaniem tzw. zasady ciągłości bilansowej – bilans zamknięcia okresu 
obrotowego jest jednocześnie bilansem otwarcia przyszłego okresu obrotowego. 

Rachunek zysków i strat (bilans wyników) to zestawienie przychodów 
i poniesionych kosztów w pewnym okresie6. Rachunek wyników stanowi 
przedstawienie w sposób bardziej szczegółowy niż w bilansie przychodów 
i rozchodów kosztów. W rachunku zysków i strat wyróżniamy dwa warianty: 
porównawczy i kalkulacyjny. Różnią się one sposobem ujmowania kosztów 
wytworzenia wyrobów gotowych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa. 
W wariancie kalkulacyjnym sumie przychodów ze sprzedaży produktów prze-
ciwstawiane są koszty wytworzenia sprzedanych produktów wraz z kosztami 
sprzedaży i ogólnego zarządu. W wariancie porównawczym rachunku zysków 
i strat sumie przychodów ze sprzedaży produktów przeciwstawiana jest suma 
kosztów według rodzajów działalności operacyjnej. Tak jak schemat bilansu, 
tak schematy rachunków zysków i strat w obydwu wariantach obrazuje załącz-
nik nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Dla specyfiki prowadzonej działalności 
turystycznej wariant kalkulacyjny rachunku wyników zdaje się odpowiedni. 

Podatki w turystyce 

Zgodnie z art. 6 Ordynacji podatkowej, podatek to „publicznoprawne, nie-
odpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu 
Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej”7. 
W Ustawie o podatku od towarów i usług podaje się taką definicję świadczenia 
usługi: „każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jed-

                                                             
6 Ibidem. 
7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997, Nr 137, 

poz. 926. 
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nostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dosta-
wy towarów”8. 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową z zakresu turystyki, 
podobnie jak w innych branżach, od swoich przychodów muszą odprowadzać 
podatki. Przedsiębiorstwa branży turystycznej obciążane są podatkami, takimi 
jak: podatek od towarów i usług, podatek od osób prawnych, podatek dochodo-
wy od osób fizycznych, zryczałtowany podatek od osób fizycznych. Przedsię-
biorstwa turystyczne uiszczają również opłaty z tytułu następujących podatków: 
podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatek od czynno-
ści cywilno-prawnych. 

Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu 
sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli chodzi o podatek 
od towarów i usług, to wyróżniamy dwa typy, mianowicie: 
• podatek należny, czyli podatek, który dotyczy naszej sprzedaży usług; 

to przedsiębiorca odprowadza go do Urzędu Skarbowego,  
• podatek naliczony – to podatek związany z zakupem usług czy produktów 

niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu sprze-

daży usług turystycznych, mogą naliczać podatek w różny sposób w zależności 
od tego, jak prowadzą sprzedaż. Najczęściej działające przedsiębiorstwa branży 
turystycznej to pośrednicy. Ich podatek jest naliczany tylko i wyłącznie od mar-
ży. Według Ustawy o podatku od towarów i usług, „marżę stanowi różnica 
między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru bądź usługi, 
a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku”9. Kiedy prowadzący działal-
ność jest tylko w części pośrednikiem usługi turystycznej, a na przykład  posia-
da własny transport, to transport rozliczany jest na zasadach ogólnych, a reszta 
usług, tak jak w przypadku przedsiębiorcy pośrednika. Jeżeli prowadzący usłu-
gę korzysta tylko i wyłącznie ze swojej bazy noclegowej, gastronomicznej 
                                                             

8 Ustawa z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, 
Nr 54, poz. 535. 

9 Ibidem. 
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transportowej, niezbędnej do prowadzenia usług z zakresu turystyki, to wszyst-
kie obszary działalności ewidencjonowane i rozliczane są na zasadach ogól-
nych. 

Jedną z form turystyki jest agroturystyka. Małe przedsiębiorstwo świad-
czące usługi turystyki wiejskiej może być zwolnione z odprowadzania podatku 
dochodowego. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 43 Ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, mianowicie „dochody uzyskane z tytułu wynajmu 
pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiej-
skich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz 
dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowa-
nych pokoi nie przekracza pięciu”10. 

Badania wybranych elementów sektora turystycznego 
mających wpływ na rozwój województwa śląskiego 

Płacone podatki wpływają w sposób istotny na dochody kraju, a turystyka 
ma na ich wysokość istotny wpływ. Obecnie uważa się, że turystyka jest naj-
większą gałęzią gospodarki na świecie. Na dochody z turystyki składają się 
dochody za transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wpływy z kultury. Poziom 
PKB w Polsce w ujęciu kwartalnym od roku 2008 do połowy 2012 roku kształ-
tował się w sposób przedstawiony na rysunku 1. „W 2009 r. udział gospodarki 
turystycznej w tworzeniu PKB wyniósł 4,9% i był mniejszy niż w 2008 r. o 0,4 
punktu procentowego”11. 

Czynniki kształtujące ogólną kondycję ruchu turystycznego to elementy, 
które mają znaczący wpływ również na wielkość przychodów z turystyki. Są 
nimi między innymi: liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, liczba 
 

                                                             
10Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350. 
11 Gospodarka turystyczna w Polsce w 2009 roku. Prace Badawcze, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 2010 r. Pozyskano z: http://www.msport.gov.pl/prace-badawcze-
turystyka/1699-Gospodarka-turystyczna-w-Polsce-w-2-9-roku-. 
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Rysunek 1. PKB w Polsce od I kwartału 2001 roku do II 2012 roku [mln zł] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

miejsc noclegowych, liczba udzielonych noclegów turystom krajowym 
i zagranicznym, wyposażenie obiektów zbiorowego zakwaterowania, obiekty 
indywidualnego zakwaterowana, placówki gastronomiczne w obiektach zbio-
rowego zakwaterowania. Rysunek 2 przedstawia liczbę obiektów zbiorowego 
zakwaterowania w województwie śląskim w ogólnej liczbie w latach 2001–
2011 z podziałem na hotele, ośrodki wczasowe i inne (motele, pensjonaty, do-
my wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, kempingi i zakłady 
uzdrowiskowe). 
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Rysunek 2. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie 
śląskim w latach 2001–2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rysunki 3 i 4 obrazują, jak na przełomie dekady kształtowała się liczba 
udzielonych turystom noclegów. Największą liczbę gości w województwie 
śląskim przyjęły hotele (prawie 350 tys. udzielonych noclegów w roku 2011), 
następne miejsce zajmują motele (powyżej 100 tys. rocznie), a od roku 2006 
widać znaczący wzrost liczby udzielonych noclegów w zakładach uzdrowisko-
wych. Ze względu na dysproporcje w liczbie udzielonych noclegów hotele 
przedstawione zostały na osobnym rysunku. Ze względu na niewielką liczbę 
noclegów (nieprzekraczającą średnio 15 tys. noclegów) udzielonych przez mo-
tele, kempingi i domy wycieczkowe nie zostały one zobrazowane na rysunkach. 
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Rysunek 3. Liczba udzielonych noclegów w województwie śląskim 
z wyłączeniem hoteli w latach 2001–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 4. Liczba noclegów udzielonych w hotelach w województwie śląskim 
w latach 2001–2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Liczba obcokrajowców z poszczególnych krajów, którzy odwiedzają wo-
jewództwo śląskie w okresie ostatnich 10 lat plasuje się na podobnym pozio-
mie. Na rysunku 5 ukazano liczbę udzielonych noclegów z podziałem na wy-
brane kraje. Widać, że najliczniejszą grupę osób korzystających 
z zakwaterowania stanowią Niemcy (w 2006 roku ponad 91 tys.). 

Rysunek 5. Turyści wybranych krajów korzystający z turystycznych obiektów 
zbiorowego zakwaterowania w województwie śląskim w latach 2001–2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi noclegowe często mają też w swojej 
ofercie usługi gastronomiczne. Najczęściej usługi gastronomiczne świadczą 
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w restauracjach, barach i kawiarniach, ich liczba przedstawiona została na ry-
sunku 6. 

Rysunek 6. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w województwie śląskim w latach 2001–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Transport jest kolejnym elementem ściśle związanym z usługami branży 
turystycznej, umożliwia swobodne przemieszczanie się turystów do wyznaczo-
nych celów wyprawy. Do głównych środków transportu zaliczamy transport 
samochodowy, kolejowy oraz lotniczy. Transport jako gałąź usług turystycz-
nych ma wpływ na przychody państwa z tego tytułu. Przychody w roku 2010 
z tytułu przewozów pasażerów wyrażone w milionach złotych wynosiły: trans-
port kolejowy – 2 913,5; transport samochodowy – 5 097; transport lotniczy 
2 412. W roku 2011 przychody ze względu na rodzaj transportu wynosiły: 
transport kolejowy – 3 579,6; transport samochodowy – 4 974,4; transport lot-
niczy – 3 472,2. Przychody z transportu kolejowego oraz lotniczego pasażerów 
w 2011 w stosunku do 2010 roku wzrosły, natomiast z transportu samochodo-
wego – spadły. 

Rysunek 7 obrazuje wyrażoną w kilometrach długość dróg publicznych, 
sieci tras lotniczych oraz linii kolejowych w Polsce od 2005 do 2011 roku. Sieć 
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tras lotniczych w 2010 roku miała rekordową długość, wynosiła 342 949 kilo-
metrów. Długość dróg oraz długość linii kolejowych przez te lata wzrosła 
w niewielkim stopniu. 

Rysunek 7. Infrastruktura transportowa w Polsce w kilometrach w latach 2005–
2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Transport wynik działalności 
w 2011 r. Warszawa 2012. 

Transport osób odbywa się przy wykorzystaniu samochodów, samolotów 
oraz pociągów. Rysunek 8 przedstawia liczbę poszczególnych rodzajów środ-
ków transportu w Polsce w okresie od 2005 do roku 2011. 

Duży wpływ na przychody z usług transportowych ma liczba  przemiesz-
czających się osób. W Polsce w latach 2005–2011 w dziedzinie usług transpor-
towych najwięcej osób przemieszczało się, korzystając z transportu samocho-
dowego12. Z transportu kolejowego skorzystało o połowę mniej osób. Najmniej 
osób skorzystało z transportu lotniczego, liczba tych osób nie przekraczała 
6 491 osób w roku 2011. Dane te przedstawia rysunek 9. 

                                                             
12 Por. A. Ptak: Stan bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach w latach 2009–

2011. „Logistyka” 2012, nr 3, s. 1863–1868. 
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Rysunek 8. Liczba zarejestrowanych środków transportowych w latach 2005–
2011 [tys.] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Transport wynik działalności 
w 2011 r. Warszawa 2012. 

Rysunek 9. Przewozy pasażerów w latach 2005–2011 [tys.] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Transport wynik działalności 
w 2011 r. Warszawa 2012. 
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Wnioski 

W działalności gospodarczej duży wpływ na kondycję przedsiębiorstw ma 
otoczenie formalnoprawne, polityka państwa i samorządu oraz jej skuteczność, 
a także infrastruktura. Infrastruktura turystyczna to głównie muzea, hotele, re-
stauracje oraz transport. 

Hotele to najbardziej liczna grupa wśród obiektów zbiorowego zakwatero-
wania w województwie śląskim. W obszarze turystyki to hotele z powodu dużej 
dostępności udzielają największej liczby noclegów. Wpływy do budżetu wno-
szone przez hotele w obszarze turystyki mają duże znaczenie. Wciąż wzrastają-
ca podaż miejsc noclegowych w hotelach, motelach i innych obiektach zakwa-
terowania obrazuje, iż istnieje wyraźny popyt na tego rodzaju usługi. 
Wzrastający popyt na usługi turystyczne generuje realne przychody do budżetu, 
w tym również do budżetu województwa śląskiego. 

Liczba placówek gastronomicznych mieszczących się w obiektach zbioro-
wego zakwaterowania w województwie śląskim jest coraz większa. Wpływy 
z gastronomicznej działalności w zakresie turystyki są coraz wyższe 
i podyktowane są wzrostem podaży, a przekłada się to również bezpośrednio 
na przychody samorządów terytorialnych. 

Tendencja wzrostowa obserwowana jest również w infrastrukturze trans-
portowej. Transport lotniczy nie wymaga budowy nowych dróg oraz nowych 
linii kolejowych i z tego względu charakteryzuje się dużą elastycznością oraz 
zmiennością. Do zmian w infrastrukturze transportowej niewątpliwie przyczy-
niły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej „Euro 2012” organizowane w Pol-
sce i na Ukrainie. 

Przy utrzymującej się tendencji wzrostu PKB usługi z zakresu turystyki 
będą przynosiły jeszcze większe przychody i zyski. Przedsiębiorcy decydujący 
się na prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze mają więc spore 
szanse na odniesienie sukcesu. 
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