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1. PRZENOŚNA TOALETA
Ponieważ po przewodnik ten mogą sięgać osoby będące całkowitymi nowicjuszami w branży przenośnych toalet, 
rozpocznijmy od wyjaśnienia, czym jest omawiany produkt. 

Przenośna toaleta to samowystarczalna kabina toaletowa ustawiona poza budynkiem, wykonana z tworzywa 
sztucznego w różnych kolorach, często służąca jako tymczasowa toaleta na placach budowy oraz w miejscach 
dużych zgromadzeń i imprez plenerowych. 

Większość przenośnych toalet jest przeznaczona dla jednej osoby. Są to zwykle wolnostojące kabiny, zawdzięczające 
swą stabilność ciężarowi zbiornika na nieczystości, do którego na początku wlewa się odpowiednią ilość wody i 
który wypełnia się w miarę użytkowania. Zwykle możliwy jest wybór pomiędzy zbiornikiem typu europejskiego/
zachodniego (toaleta siadana) a zbiornikiem typu wschodniego (toaleta kucana).  Wszystkie kabiny Satellite 
Industries są domyślnie wyposażone w pisuar, blokadę drzwi, wentylację w górnej części, wskaźnik zajętości, deskę 
sedesową, uchwyt na papier toaletowy oraz rurę odpowietrzającą do zbiornika na nieczystości. Pozostawienie 
otwartej pokrywy deski sedesowej powoduje odwrócenie kierunku przepływu odpowietrzania zbiornika.  Większość 
kabin jest stosunkowo lekka, dzięki czemu łatwo je transportować i ustawiać.

Dostępne są również „większe” przenośne toalety. Generalnie są one przeznaczone dla osób poruszających się na 
wózkach lub wymagających większej ilości miejsca (np. matek z dziećmi). 

Przenośnym toaletom zwykle towarzyszą umywalki — albo umieszczone w samych kabinach, albo w formie 
wolnostojących stanowisk do mycia rąk. Są one wyposażone w pompkę nożną uruchamiającą przepływ wody, 
w której można umyć ręce po skorzystaniu z toalety. Do kabin dostępne jest także dodatkowe wyposażenie, np. 
spłuczki, dozowniki mydła i środka dezynfekującego, podajniki ręczników papierowych, oznaczenia płci, półki, 
haczyki, lustra, lampy solarne, urządzenia do podnoszenia. Inne oferowane produkty wolnostojące to samodzielne 
pisuary, zbiorniki, wózki do toalet oraz wolnostojące zbiorniki na nieczystości.

Przenośne toalety mają kilka istotnych zalet, w większości związanych z ich mobilnością i wytrzymałością. 
Inhibitory promieniowania UV zastosowane na powierzchniach dachów, ścian i drzwi, a także najlepszej klasy 
polietylen zapewniają długowieczność kabin nawet w najmniej sprzyjających warunkach pogodowych. Toalety są 
wynajmowane klientom, na przykład firmom budowlanym lub organizatorom imprez plenerowych, przez firmy, 
które są zobowiązane dbać o ich czystość poprzez regularne (zwykle raz lub dwa razy w tygodniu) opróżnianie, 
czyszczenie, dezynfekowanie i stosowanie środków zapachowych. Ponieważ kabiny nie posiadają hydrauliki, nie 
zatykają się i nie wymagają podłączenia do bieżącej wody, sieci elektrycznej ani instalacji ściekowej. Przeciętna 
przenośna toaleta może utrzymać nieczystości związane z użytkowaniem przez 10 osób w ciągu 40-godzinnego 
tygodnia pracy, zanim panujące w niej warunki sanitarne staną się niezadowalające.

u  Drzwi
v  Ściana (x3) 
w  Dach (odporny na promieniowanie UV)
x  Podstawa 
y  Zbiornik na nieczystości 
z  Deska sedesowa 
{  Pisuar 
|  Rura odpowietrzająca 
	Uchwyt na papier toaletowy
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Pierwsza przenośna toaleta
Początki branży sięgają kalifornijskiej 
stoczni w Long Beach w latach 40. 
XX wieku. Robotnicy pracujący na 
statkach za każdym razem, gdy chcieli 
skorzystać z toalety, musieli schodzić 
na brzeg. Amerykańska marynarka 
wojenna dostrzegła, z jak dużymi 
kosztami wiąże się konieczność 
pokonywania takiej drogi i 
poproszono osobę odpowiedzialną 
za opróżnianie zbiorników na 
nieczystości z toalet portowych o 
skonstruowanie toalety, którą można 
by umieścić tymczasowo na statku w 
pobliżu miejsca pracy robotników. 
Tak powstała pierwsza drewniana 
przenośna kabina z niewielkim 
zbiornikiem. Ten oryginalny pomysł 

szybko zdobył popularność w branży 
budowlanej i wśród organizatorów 
imprez masowych.
Komercjalizacja
Jak w każdej branży początki nie 
były wolne od problemów. Jednym 
z nich był ciężar pierwszych 
przenośnych toalet wykonanych z 
drewna i metalu, który utrudniał ich 
transportowanie. Ponadto nasiąkały 
one nieprzyjemnymi zapachami. 
Na początku lat 70. wprowadzono 
kabiny z włókna szklanego — 
lżejsze od drewnianych i przez to 
łatwiejsze do przewożenia. Pojawiły 
się jednak inne problemy. Toalety 
z włókna szklanego wymagały 
bowiem znacznie więcej zabiegów 
konserwacyjnych ze względu 

na kruchość tego materiału. 
Dodatkowo włókno szklane również 
wchłaniało zapachy ze zbiornika na 
nieczystości, więc szybko uznano je 
za nienajlepszy wybór. Dopiero w 
połowie lat 70. pojawiły się kabiny 
z polietylenu. Materiał ten, używany 
do dziś, uczynił toalety lżejszymi 
i bardziej wytrzymałymi. Dzięki 
nieporowatej, niewchłaniającej 
zapachów powierzchni 
polietylenowej również czyszczenie 
kabin stało się łatwiejsze. 

Szybko rozwijająca się branża
Branża przenośnych toalet rozwinęła 
się na całym świecie dzięki istotnym 
korzyściom ekonomicznym, 
jakie zapewnia przemysłowi 
budowlanemu i gałęziom związanym 
z imprezami plenerowymi. 

Przenośne kabiny zapewniają 
oszczędności na placach 
budowy i innych terenach robót 
poprzez oszczędzanie czasu i 
redukcję kosztów pracy. Wzrasta 
produktywność pracowników, 
którzy mniej czasu poświęcają 
na korzystanie z czystych i 
wygodnie usytuowanych toalet, 
a więcej na pracę. Dzięki łatwości 
przemieszczania z miejsca na 
miejsce kabiny mogą „podążać” za 
robotnikami w miarę realizacji prac. 

W przypadku imprez plenerowych 
przenośne toalety generują zyski dla 
organizatorów, ponieważ skłaniają 
ludzi do dłuższego pozostania i, co 
za tym idzie, wydania większych sum 
pieniędzy. Oprócz tego poprawiają 
ogólny wizerunek imprezy. 

Zalety
Dzięki wydajnym i niedrogim 
systemom odpowiedniego 
gromadzenia i utylizowania 
nieczystości, zarówno w lokalizacjach 
tymczasowych, jak i stałych, w 
których nie są dostępne instalacje 
kanalizacyjne, branża odgrywa 
ważną rolę w zakresie ochrony 
zdrowia publicznego, ludzkiej 
godności i środowiska naturalnego.

Sukces
Sukces, jaki odniosły czyste, 
przenośne toalety, jest niezwykle 
imponujący. Brak ruchomych 
elementów, brak konieczności 
dostarczania energii oraz 
dostępne w różnych kolorach 
nieporowate tworzywo sztuczne o 
gładkiej powierzchni zapewniają 
przenośnym kabinom przewagę nad 
wieloma stałymi sanitariatami.

Obsługa
Jednym z kosztów operatora 
wynajmującego przenośne toalety 
jest ich obsługa serwisowa z 
częstotliwością uzależnioną od 
liczby użytkowników, ale zwykle 
nie rzadsza niż raz lub dwa razy na 
tydzień. Operator wysyła wówczas na 
miejsce użytkowania toalet pojazd 
wyposażony w pompę i kierowca 
przepompowuje nieczystości z 
toalety do zbiornika na pojeździe. 
Następnie kierowca czyści wnętrze 
zbiornika toalety i całej kabiny oraz 
aplikuje do zbiornika świeże środki 
zapachowe. Uzupełnia też papier 
toaletowy, mydło, czystą wodę itp. 
Przed oddaniem toalety do użytku 
konieczne jest napełnienie zbiornika 
około 19 litrami czystej wody, 
która powinna przykryć jego dno. 
Dzięki temu nieczystości z czasem 
gromadzone w zbiorniku będą 
zawsze przykryte warstwą wody, 
co zapobiegnie nieprzyjemnym 
zapachom.

2.1 Historia

2. BRANŻA WYNAJMU PRZENOŚNYCH TOALET

2.2 Współczesny rynek wynajmu przenośnych toalet



3. RYNEK WYNAJMU

1.   BUDOWNICTWO

To największy i najważniejszy 
segment. Stanowi około 60% całego 
rynku i obejmuje budowy domów, 
budynków komercyjnych, autostrad, 
mieszkań, mostów itp. 

W większości państw europejskich 
firmy budowlane są prawnie 
zobowiązane do zapewnienia 
zaplecza sanitarnego, nawet w 
przypadku prac remontowych 
w prywatnych domach, 
wykonywanych przez małą liczbę 
pracowników. Ponieważ przenośne 
toalety można z łatwością ustawić 
nawet w najbardziej odludnych 
lokalizacjach, idealnie sprawdzają 
się na wszystkich placach budowy. 
Dostępność kabin w miejscu robót 
zwiększa wydajność pracowników. 
Ponadto, w razie potrzeby, można je 
łatwo przemieścić. 

Umowy najmu w sektorze 
budowlanym są zwykle 
długoterminowe.

2.   IMPREZY PLENEROWE

Mimo że imprezy plenerowe 
stanowią zwykle zaledwie 20% rynku, 
mogą generować istotny dodatkowy 
dochód, zwłaszcza latem, podczas 
weekendów oraz ważnych wydarzeń 
przyciągających rzesze ludzi, takich 
jak mistrzostwa świata w piłce 
nożnej, wizyty papieża czy igrzyska 
olimpijskie. Do najczęstszych imprez 
należą koncerty, festiwale, zawody 
sportowe, wystawy i targi, wesela itp.

Zapewnianie toalet podczas 
takich wydarzeń nie tylko pomaga 
budować pozytywny wizerunek 
organizatora, ale także przyczynia 
się do zwiększenia jego zysków, 

ponieważ ludzie są wówczas skłonni 
pozostać dłużej na imprezie i, co za 
tym idzie, wydać więcej pieniędzy. 

W tym segmencie występuje 
największe zapotrzebowanie na 
kabiny dla osób niepełnosprawnych. 

Umowy najmu w segmencie 
imprez plenerowych są zwykle 
krótkoterminowe.

3.   REKREACJA

Segment rekreacji obejmuje plaże 
nadmorskie, plaże przy jeziorach, 
parki, tereny sportowe, ogrody 
zoologiczne itp. 

W zależności od kraju stanowi 
on około 10% całego rynku. Nie 
oznacza to jednak, że jest mało 
istotny. Obecność przenośnych 
toalet w takich lokalizacjach 
eliminuje potrzebę kosztownego 
doprowadzania instalacji wodno-
kanalizacyjnej lub sieci elektrycznej 
i również przyczynia się do poprawy 
wizerunku danego miejsca. 

Umowy najmu w segmencie 
rekreacji są zwykle krótko- lub 
średnioterminowe.

4.   Zastosowania KOMERCYJNE

Ten segment obejmuje punkty 
handlowe, firmy usługowe i obiekty 
przemysłowe, w których pracownicy 
i/lub klienci przebywają (pracują 
lub robią zakupy) na zewnątrz, na 
przykład przewoźnicy autobusowi, 
gospodarstwa rolne, usługi 
wojskowe, firmy wydobywcze itp.
 
Udział w rynku jest podobny jak w 
przypadku segmentu rekreacyjnego 
(10%) i używanie przenośnych kabin 
w tym sektorze jest generalnie 
postrzegane jako sposób na 
budowanie wizerunku, poprawę 
morale pracowników lub utrzymanie 
klientów na miejscu przez dłuższy 
czas. 

Umowy najmu w segmencie 
komercyjnym są zwykle 
długoterminowe.

Przenośne toalety mają wiele zastosowań: place budowy, instalacje przemysłowe/petrochemiczne, targowiska, gos-
podarstwa rolne, pokazy konne, parki, plaże, stoki narciarskie, parady, wesołe miasteczka, misje wojskowe, tereny 
dotknięte katastrofami i wszelkiego typy imprezy plenerowe.
Przyglądając się rynkowi wynajmu przenośnych toalet, możemy wyróżnić jego cztery główne segmenty:

Poza tymi czterema 
głównymi segmentami, 
które pokrywają 
praktycznie całość rynku, 
istnieją oczywiście 
jeszcze inne możliwości. 
Wybór strategii 
biznesowej należy do 
firmy wynajmującej — 
można się, na przykład, 
skoncentrować na jednym 
lub dwóch segmentach 
i jednocześnie aktywnie 
szukać nowych 
możliwości promowania 
usług. Ponieważ nie 

ulega wątpliwości, że 
branża wynajmu przenośnych 

toalet będzie się dalej rozwijała 
w kolejnych latach, z rynkiem tym 

wiążą się na pewno możliwości dużych 
zysków.



4. OBSŁUGA
Na tej stronie omówimy, co faktycznie robi firma wynajmująca. Jej zadania kryją się pod ogólnym terminem 
„obsługa” i można je podzielić na następujące kategorie/etapy:

1.   PLANOWANIE I DORADZTWO

Jak w każdej branży najważniejszą i często 
niedocenianą fazą obsługi klienta jest planowanie.  
Obejmuje ono uzgodnienie liczby i typu potrzebnych 
kabin, a także przewidywanego okresu wynajmu, 
częstotliwości czyszczenia, lokalizacji, daty dostawy i 
odbioru oraz warunków płatności.

Właściwe planowanie wynajmu i aktualizowanie 
grafiku jest, oczywiście, bardzo ważne dla operatora, 
gdyż pozwala uniknąć podwójnych rezerwacji lub 
pozostawiania zbyt wielu niewynajętych kabin.

2.   DOSTAWA KABIN

Dostarczając toalety na teren klienta należy się 
upewnić, że docelowa lokalizacja pozwoli na 
swobodny dojazd pojazdem serwisowym w celu 
późniejszej konserwacji sanitariatów. Konieczne jest 
też przygotowanie kabin to użytku. Toaletę należy 
ustawić tak, aby stała stabilnie, wlać do zbiornika 
co najmniej 19 litrów wody wraz z koncentratem 
środka sanitarnego i umieścić w kabinie zapas 
papieru toaletowego oraz wszelkie inne uzgodnione 
wyposażenie (np. mydło).

3.   SERWIS W MIEJSCU UŻYTKOWANIA

Odbywa się on z częstotliwością ustaloną na 
etapie planowania. W zakres pełnego serwisu w 
miejscu użytkowania toalety wchodzi całkowite 
przepompowanie zawartości zbiornika na 
nieczystości do zbiornika umieszczonego na 
pojeździe oraz pełne czyszczenie kabiny. Czyszczenie 
obejmuje również wszelkie uzgodnione dodatkowe 
wyposażenie. Następnie należy ponownie wlać do 
zbiornika na nieczystości co najmniej 19 litrów wody 
wraz ze środkiem sanitarnym. 

Uszkodzone lub niedziałające kabiny należy naprawić 
na miejscu lub wymienić.

4.   UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI

Nie ulega wątpliwości, że firma wynajmująca 
przenośne toalety ma na co dzień do czynienia 
z dużą ilością nieczystości. Należy je wywozić w 
wyznaczone miejsca utylizacji nieczystości płynnych. 
Informacje na ich temat można uzyskać, kontaktując 
się z odpowiednim organem władz lokalnych.

5.   ODBIÓR KABIN

Podobnie jak przy dostarczaniu kabin również 
przy ich odbieraniu konieczne jest wykonanie 
odpowiednich czynności we właściwej kolejności. 
Przed załadowaniem toalety i przymocowaniem jej na 
pojeździe należy wypompować zawartość zbiornika 
na nieczystości do zbiornika pojazdu asenizacyjnego 
oraz usunąć z kabiny papier toaletowy (i inne 
wyposażenie). 

WYMAGANY SPRZĘT

- Kabiny toaletowe
- Pojazd asenizacyjny (z modułem serwi-
sowym)
- Kierowca
- Koncentrat środka sanitarnego
- Dodatkowe materiały (papier toaletowy, 
mydło itp.)



5. DLACZEGO WARTO TERAZ WEJŚĆ DO BRANŻY?

Na całym świecie dążenia do poprawy zdrowia publicznego są coraz silniejsze, dzięki czemu wzrasta standard życia, 
produktywność i bezpieczeństwo środowiska. W te trendy znakomicie wpisują się przenośne toalety oraz ich zalety. 
W wielu krajach ten sektor rynku dopiero raczkuje. Przedsiębiorcy obecnie wchodzący na te rynki mają szansę ich 
rozwinięcia i zajęcia dominującej pozycji w skali lokalnej. 

Dodatkowym argumentem jest fakt, iż branża wynajmu toalet jest relatywnie odporna na recesję. W najgorszych 
latach niedawnego kryzysu gospodarczego (2008 i 2009), podczas gdy inne sektory rynku notowały spadki 
rzędu 70%, a nawet 90%, nasi klienci niezmiennie wynajmowali mniej więcej taką samą liczbę kabin. Samo to jest 
wystarczająco przekonujące, aby właśnie teraz rozpocząć działalność w tej branży. Wiele potencjalnych okazji i 
możliwości wciąż czeka na odważnych.

- Czerp korzyści z koncepcji „pod klucz” stworzonej przez firmę Satellite.
- Osiągaj duże zyski dzięki umiejętnościom sprzedaży i reputacji niezawodnej obsługi.
- Postaw na sprawdzoną branżę, notującą wzrost od ponad 50 lat w ponad 125 krajach.
- Korzystaj z pomocy firmy Satellite Industries jako zewnętrznego źródła informacji, aby podejmować szybkie, mądre 
decyzje i sprawnie rozwiązywać problemy!



6. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SATELLITE INDUSTRIES?

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Satellite Industries oferuje wszystkie usługi i sprzęt, jakie mogą być potrzebne firmie wynajmującej. Bazujemy 
na doświadczeniu zdobytym dzięki temu, że, w przeciwieństwie do naszych konkurentów, sami przez wiele lat 
aktywnie działaliśmy w sektorze wynajmu. Znajdziesz u nas różnego typu kabiny toaletowe, akcesoria do mycia rąk, 
urządzenia do podnoszenia i pisuary. Oferujemy także szeroki wybór odświeżaczy powietrza oraz innych produktów 
sanitarnych, takich jak środki zapachowe, środki czyszczące, mydła, dozowniki, produkty do pisuarów itp. Gdy już 
wyposażysz przenośne toalety zgodnie z potrzebą, nie zapomnij o ich serwisowaniu — przydadzą się do tego nasze 
moduły serwisowe, montowane na pojazdach na stałe lub tymczasowo. Umożliwiają one przepompowywanie i 
przewożenie nieczystości, czystej wody i środków sanitarnych. A wszystko to po najbardziej konkurencyjnych 
cenach dostępnych na rynku.

WIERZYMY W NASZE PRODUKTY

Nie zależy nam tylko na transakcjach Twoja nowa działalność jest dla nas ważna. Niemniej istotne jest Twoje 
zadowolenie. Systemy jakościowe w Satellite Industries są zgodne z najwyższymi standardami, co odróżnia je od 
systemów stosowanych przez inne firmy z branży, więc możesz mieć pewność, że produkty i usługi Satellite Industries 
za każdym razem sprostają Twoim oczekiwaniom. Większość naszych produktów jest objęta 10-letnią gwarancją. 
Kontrolujemy zawartość przesyłki, upewniając się, że otrzymasz dokładnie to, co zostało zamówione. A w razie 
pytań dotyczących sprzętu, dziś lub nawet po wielu latach użytkowania, możesz do nas po prostu zadzwonić. Nasi 
pracownicy, mówiący w wielu różnych językach, z przyjemnością pomogą Ci w budowaniu sukcesu. Nasi regionalni 
przedstawiciele w większości sami aktywnie działali w branży wynajmu toalet, zanim dołączyli do Satellite, i dlatego 
znają odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. To wybór, dzięki któremu każdy wygrywa. Czy nie na tym właśnie 
powinien polegać biznes?

PROGRAMY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU USŁUG

To dzięki długoletniemu doświadczeniu Satellite Industries jako firmy wynajmującej/usługowej jesteśmy w stanie 
oferować szkolenia skierowane przede wszystkim do naszych klientów. Jesteśmy jedynym producentem przenośnych 
toalet, który edukuje wszystkie zaangażowane strony, aktywnie pełniąc w tym zakresie rolę lidera branży i nieustannie 
wprowadzając innowacje. Celem naszych programów szkoleniowych jest pokazywanie, jak skuteczniej propagować 
i sprzedawać usługi związane z przenośnymi toaletami. Uczymy „krok po kroku”, jak usprawniać codzienną 
działalność. Dostarczamy konkretne narzędzia do efektywnego zarządzania firmą. Udostępniamy dokumenty i 
formularze przydatne w planowaniu i zarządzaniu działalnością oraz szkoleniu pracowników.

Na kolejnych stronach zamieszczamy szczegółowe biznesplany. Można je wykorzystać w celu uzyskania finansowania 
z banku lub instytucji leasingowej albo po prostu jako plan wyznaczający przyszły rozwój firmy w oparciu o naszą 
markę i ułatwiający osiągnięcie wyznaczonych celów. Wszystkie znajdujące się tutaj dane bazują na informacjach 
potwierdzonych setki razy na całym świecie. Należy jednak uwzględnić pewne różnice regionalne, w szczególności 
związane z kosztami pracy, kosztami wywozu nieczystości itp.

Zamieszczamy dwa biznesplany: jeden dla firmy rozpoczynającej od 150 kabin i 1 pojazdu/kierowcy, a drugi 
pokazujący zyski, jakie można osiągnąć, dysponując 600 kabinami i 4 pojazdami/kierowcami. Obydwa dotyczą 
firmy zakładanej od zera, więc uwzględniają wszelkie niezbędne wydatki, w tym nieruchomości, budynki, wszystkie 
koszty operacyjne itp. Jeśli prowadzisz już inną działalność i chcesz ją poszerzyć o przenośne toalety, wiele z tych 
kosztów będzie można podzielić, co automatycznie przełoży się na wyższe zyski.



Podstawowe liczby
Przez ile tygodni w roku kabiny są wynajęte? 41,6 52 tygodnie x 80%

Przez ile dni w tygodniu kabiny są wynajęte? 5

Liczba wynajętych kabin na tydzień? 150

Liczba obsługiwanych kabin na tydzień? 30

A. Kalkulacja kosztów kabin
Cena zakupu pojedynczej kabiny 650,00 EUR

Przez ile lat kabiny będą odpisywane od przychodów? 8

Spadek wartości na kabinę na rok 81,25 EUR

Odsetki banku/firmy leasingowej w skali roku 5,00% 32,50 EUR

Koszty konserwacji i wymiany na rok 0,75% 4,88 EUR

Podstawowe koszty na kabinę, na rok 118,63 EUR

Liczba wynajętych kabin na tydzień 150

Liczba tygodni pracy na rok 41,6

Całkowite koszty wszystkich kabin na tydzień 427,73 EUR

Całkowite koszty jednej kabiny na tydzień 2,85 EUR

B. Kalkulacja kosztów pojazdu
Inwestycja początkowa – moduł 11 100,00 EUR MAL 450 z układem wysoko-

ciśnieniowym

Do odpisywania od przychodów przez ile lat? 8

Wartość rezydualna 1110,00 EUR

Spadek wartości na moduł, na rok 1248,75 EUR

Inwestycja początkowa – pojazd 27 000,00 EUR Mercedes Sprinter

Do odpisywania od przychodów przez ile lat? 6

Wartość rezydualna 2700,00 EUR

Spadek wartości na pojazd, na rok 4050,00 EUR

Koszty odsetek pojazd + moduł serwisowy 1333,50 EUR 3,50%

Koszty ubezpieczenia pojazd + moduł serwisowy 2200,00 EUR

Podatki pojazd + moduł serwisowy 600,00 EUR

Koszty utrzymania pojazd + moduł serwisowy 5715,00 EUR

1 zestaw opon na rok 720,00 EUR

Koszty ogólne na rok 10 568,00 EUR

Cena paliwa za litr 1,35 EUR

Zużycie paliwa  15

Liczba kilometrów rocznie 50 000

Koszty paliwa na rok 10 125,00 EUR

Roczne koszty na pojazd serwisowy 25 992,00 EUR

Liczba używanych pojazdów 1

Całkowite roczne koszty pojazdów 25 992,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty pojazdu na tydzień 499,85 EUR

7. BIZNESPLAN (1): 150 KABIN



C. Praca/wynagrodzenia
Liczba kierowców 1

Roczne wynagrodzenie operatora/kierowcy 19 200,00 EUR 1600,00 EUR brutto x 12

Podatek od wynagrodzeń                                                          35%                        6720,00 EUR

Roczne ubezpieczenie na kierowcę opłacane przez pracodaw-
cę

1000,00 EUR

Roczne koszty wynagrodzenia operatora/kierowcy 26 920,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty pracy operatora/kierowcy na tydzień 517,69 EUR

Liczba pracowników biurowych (obsługa klienta/księgowość) 0.5 niepełny etat

Roczne wynagrodzenie 20 400,00 EUR 1700,00 EUR brutto x 12

Podatek od wynagrodzeń                                                           35%                                    7140,00 EUR

Roczne ubezpieczenie na pracownika biurowego opłacane 
przez pracodawcę

500,00 EUR

Roczne koszty wynagrodzenia personelu biurowego 14 020,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty pracy personelu biurowego na tydzień 269,62 EUR

D. Materiały eksploatacyjne
Koszt płynu Safe-T-Fresh na litr 12,00 EUR STF 6000 23 l

Ilość płynu Safe-T-Fresh zużywana na kabinę w ml 20

Całkowite koszty płynu Safe T Fresh na kabinę 0,24 EUR

Liczba obsługiwanych kabin na dzień 30

Całkowite koszty płynu Safe T Fresh na dzień 7,20 EUR

Liczba dni pracy na tydzień 5

Całkowite koszty płynu Safe-T-Fresh na tydzień dla wszystkich 
kabin

36,00 EUR

Koszty papieru toaletowego na dzień 0,11 EUR

Liczba obsługiwanych kabin na dzień 30

Liczba dni pracy na tydzień 5

Całkowite koszty papieru toaletowego na tydzień dla wszyst-
kich kabin

16,50 EUR

Cabana Spray na kabinę, na tydzień 0,09 EUR 10–15 rozpyleń = 15 ml

Dozownik środka dezynfekującego + wypełnienie na kabinę, 
na tydzień

0,03 EUR 1600 użyć/1 l piany

Koszty wywozu nieczystości płynnych 30,00 EUR za 1000 l/1 m³

Ilość odbieranych nieczystości na kabinę, na tydzień            80 l                          

Koszty oczyszczania nieczystości płynnych na kabinę, na 
tydzień

2,40 EUR

Koszty czystej wody 5,00 EUR za 1000 l/1 m³

Ilość czystej wody na kabinę, na tydzień                                    50 l                        0,25 EUR W tym 19 l na napełnienie i woda do czyszc-
zenia

Inne koszty na kabinę, na tydzień 0,00 EUR

Liczba obsługiwanych kabin na tydzień 150

Całkowite koszty drobne jednej kabiny na tydzień 2,77 EUR

Całkowite koszty drobne na tydzień 416,15 EUR

E. Koszty biura i nieruchomości
Cena gruntu (500 m²) (1,00 EUR/m²) na miesiąc 500,00 EUR

Nieogrzewany magazyn (100 m²) (5,00 EUR/m²) na miesiąc 500,00 EUR

Powierzchnia biurowa (50 m²) (7,00 EUR/m²) na miesiąc 350,00 EUR

Media (prąd, ogrzewanie, woda, ścieki) na miesiąc 200,00 EUR



Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty biura i nieruchomości na tydzień 357,69 EUR

F. Inne/koszty ogólne
Podatek, VAT, koszty obsługi prawnej, ubezpieczenie na rok 2000,00 EUR

Telefony, pieczątki, faks na rok 2000,00 EUR

Marketing (naklejki, katalog firm, broszury) na rok 2000,00 EUR

Materiały biurowe, sprzęt biurowy, IT na rok 1000,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty ogólne na tydzień 134,62 EUR

G. Razem
Obrót

Cena wynajmu jednej kabiny na tydzień 25,00 EUR

Liczba wynajętych kabin na tydzień 150

Całkowity przychód na tydzień 3750,00 EUR

Całkowity przychód na rok 156 000,00 EUR

Koszty liczba tygodni na tydzień na rok

Całkowite koszty kabin 52 427,73 EUR 22 242,00 EUR

Całkowite koszty pojazdu 52 499,85 EUR 25 992,00 EUR

Całkowite koszty pracy operatora/kierowcy 52 517,69 EUR 26 920,00 EUR

Całkowite koszty pracy pracownika biurowego 52 269,62 EUR 14 020,00 EUR

Całkowite koszty płynu Safe-T-Fresh 41,6 36,00 EUR 1498,00 EUR

Całkowite koszty papieru toaletowego na tydzień 41,6 16,50 EUR 686,00 EUR

Całkowite koszty drobne 41,6 416,15 EUR 17 312,00 EUR

Całkowite koszty biura i nieruchomości 52 357,69 EUR 18 600,00 EUR

Całkowite koszty ogólne 52 134,62 EUR 7000,00 EUR

Koszty łącznie 2675,85 EUR  134 270,00 EUR

H. Zysk netto na rok 21 730,00 EUR

Zysk ze 
sprzedaży

14%



8. BIZNESPLAN (2): 600 KABIN
Podstawowe liczby

Przez ile tygodni w roku kabiny są wynajęte? 41,6 52 tygodnie x 80%

Przez ile dni w tygodniu kabiny są wynajęte? 5

Liczba wynajętych kabin na tydzień? 600

Liczba obsługiwanych kabin na tydzień? 120

A. Kalkulacja kosztów kabin
Cena zakupu pojedynczej kabiny 650,00 EUR

Przez ile lat kabiny będą odpisywane od przychodów? 8

Spadek wartości na kabinę na rok 81,25 EUR

Odsetki banku/firmy leasingowej w skali roku 5,00% 32,50 EUR

Koszty konserwacji i wymiany na rok 0,75% 4,88 EUR

Podstawowe koszty na kabinę, na rok 118,63 EUR

Liczba wynajętych kabin na tydzień 600

Liczba tygodni pracy na rok 41,6

Całkowite koszty wszystkich kabin na tydzień 1710,94 EUR

Całkowite koszty jednej kabiny na tydzień 2,85 EUR

B. Kalkulacja kosztów pojazdu
Inwestycja początkowa – moduł 11 100,00 EUR MAL 450 z układem wy-

sokociśnieniowym

Do odpisywania od przychodów przez ile lat? 8

Wartość rezydualna 1110,00 EUR

Spadek wartości na moduł, na rok 1248,75 EUR

Inwestycja początkowa – pojazd 27 000,00 EUR Mercedes Sprinter

Do odpisywania od przychodów przez ile lat? 6

Wartość rezydualna 2700,00 EUR

Spadek wartości na pojazd, na rok 4050,00 EUR

Koszty odsetek pojazd + moduł serwisowy 1333,50 EUR 3,50%

Koszty ubezpieczenia pojazd + moduł serwisowy 2200,00 EUR

Podatki pojazd + moduł serwisowy 600,00 EUR

Koszty utrzymania pojazd + moduł serwisowy 5715,00 EUR

1 zestaw opon na rok 720,00 EUR

Koszty ogólne na rok 10 568,50 EUR

Cena paliwa za litr 1,35 EUR

Zużycie paliwa  15

Liczba kilometrów rocznie 50 000

Koszty paliwa na rok 10 125,00 EUR

Roczne koszty na pojazd serwisowy 25 992,00 EUR

Liczba używanych pojazdów 4

Całkowite roczne koszty pojazdów 103 969,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty pojazdu na tydzień 1999,40 EUR



C. Praca/wynagrodzenia
Liczba kierowców 4

Roczne wynagrodzenie operatora/kierowcy 19 200,00 EUR 1600,00 EUR brutto x 12

Podatek od wynagrodzeń                                                     35%                                                               6720,00 EUR

Roczne ubezpieczenie na kierowcę opłacane przez praco-
dawcę

1000,00 EUR

Roczne koszty wynagrodzenia operatorów/kierowców 107 680,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty pracy operatorów/kierowców na tydzień 2070,77 EUR

Liczba pracowników biurowych (obsługa klienta/księ-
gowość)

1,0

Roczne wynagrodzenie 20 400,00 EUR 1700,00 EUR brutto x 12

Podatek od wynagrodzeń                                                     35%                                              7140,00 EUR

Roczne ubezpieczenie na pracownika biurowego opłacane 
przez pracodawcę

500,00 EUR

Roczne koszty wynagrodzenia personelu biurowego 28 040,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty pracy personelu biurowego na tydzień 539,23 EUR

D. Materiały eksploatacyjne
Koszt płynu Safe-T-Fresh na litr 12,00 EUR STF 6000 23 l

Ilość płynu Safe-T-Fresh zużywana na kabinę w ml 20

Całkowite koszty płynu Safe T Fresh na kabinę 0,24 EUR

Liczba obsługiwanych kabin na dzień 120

Całkowite koszty płynu Safe T Fresh na dzień 28,80 EUR

Liczba dni pracy na tydzień 5

Całkowite koszty płynu Safe-T-Fresh na tydzień dla wszyst-
kich kabin

144,00 EUR

Koszty papieru toaletowego na dzień 0,11 EUR

Liczba obsługiwanych kabin na dzień 120

Liczba dni pracy na tydzień 5

Całkowite koszty papieru toaletowego na tydzień dla 
wszystkich kabin

66,00 EUR

Cabana Spray na kabinę, na tydzień 0,09 EUR 10–15 rozpyleń = 15 ml

Dozownik środka dezynfekującego + wypełnienie na ka-
binę, na tydzień

0,03 EUR 1600 użyć/1 l piany

Koszty wywozu nieczystości płynnych 30,00 EUR za 1000 l/1 m³

Ilość odbieranych nieczystości na kabinę, na tydzień        80 l                                       

Koszty oczyszczania nieczystości płynnych na kabinę, na 
tydzień

2,40 EUR

Koszty czystej wody 5,00 EUR za 1000 l/1 m³

Ilość czystej wody na kabinę, na tydzień                               50 l                                          0,25 EUR W tym 19 l na napełnienie i woda do czyszcze-
nia

Inne koszty na kabinę, na tydzień 0,00 EUR

Liczba obsługiwanych kabin na tydzień 600

Całkowite koszty drobne jednej kabiny na tydzień 2,77 EUR

Całkowite koszty drobne na tydzień 1664,59 EUR

E. Koszty biura i nieruchomości
Cena gruntu (2000 m²) (1,00 EUR/m²) na miesiąc 2000,00 EUR

Nieogrzewany magazyn (300 m²) (5,00 EUR/m²) na miesiąc 1500,00 EUR

Powierzchnia biurowa (150 m²) (7,00 EUR/m²) na miesiąc 1050,00 EUR

Media (prąd, ogrzewanie, woda, ścieki) na miesiąc 500,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty biura i nieruchomości na tydzień 1165,38 EUR



F. Inne/koszty ogólne
Podatek, VAT, koszty obsługi prawnej, ubezpieczenie na rok 2000,00 EUR

Telefony, pieczątki, faks na rok 2000,00 EUR

Marketing (naklejki, katalog firm, broszury) na rok 4000,00 EUR

Materiały biurowe, sprzęt biurowy, IT na rok 2000,00 EUR

Liczba tygodni pracy na rok 52

Całkowite koszty ogólne na tydzień 192,31 EUR

G. Razem
Obrót

Cena wynajmu jednej kabiny na tydzień 25,00 EUR

Liczba wynajętych kabin na tydzień 600

Całkowity przychód na tydzień 15 000,00 EUR

Całkowity przychód na rok 624 000,00 EUR

Koszty liczba tygodni na tydzień na rok

Całkowite koszty kabin 52 1710,94 EUR 88 969,00 EUR

Całkowite koszty pojazdów 52 1999,40 EUR 103 969,00 EUR

Całkowite koszty pracy operatorów/kierowców 52 2070,77 EUR 107 680,00 EUR

Całkowite koszty pracy pracownika biurowego 52 539,23 EUR 28 040,00 EUR

Całkowite koszty płynu Safe-T-Fresh 41,6 144,00 EUR 5990,00 EUR

Całkowite koszty papieru toaletowego na tydzień 41,6 66,00 EUR 2746,00 EUR

Całkowite koszty drobne 41,6 1664,59 EUR 69 247,00 EUR

Całkowite koszty biura i nieruchomości 52 1165,38 EUR 60 600,00 EUR

Całkowite koszty ogólne 52 192,31 EUR 10 000,00 EUR

Koszty łącznie 9552,62 EUR  477 241,00 EUR

H. Zysk netto na rok 146 759,00 EUR

Zysk ze 
sprzedaży

24%



9. KONTAKT

Wielka Brytania i Irlandia

E-mail: andyc@satelliteindustries.com
Tel.:   +44 1827 723999
Kom.:   +44 7891 232512
Faks:   +44 1827 62644

www.satelliteindustries.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria i Skandynawia

E-mail: wolfgangg@satelliteindustries.com
Tel.:   +49 2058 9222 10
Kom.:   +49 173 731 16 24
Faks:   +49 2058 9222 33

Beneluks i Afryka Południowa

E-mail: richardp@satelliteindustries.com
Tel.:   +32 2 542 56 56
Kom.:   +32 473 536 609
Faks:   +32 2 542 56 57

Francja, kraje francuskojęzyczne

E-mail: adriant@satelliteindustries.com
Tel.:   +32 2 542 56 55
Kom.:   +32 497 243 953
Faks:   +32 2 542 56 57

Silvia Cassarà

Europa Południowa, Bliski Wschód i Afryka

E-mail: silviac@satelliteindustries.com
Kom.:   +39 346 5067830
Faks:   +32 2 542 56 57

Gregor Rudowicz

Polska, Europa Wschodnia i Rosja

E-mail: gregorr@satelliteindustries.com
Tel.:   +48 62 7603870 
Kom.:   +48 602 43 96 59
Faks:   +48 62 7603871

@satindustries
/satelliteindustries

Andy Cartwright

Wolfgang Gran

Richard Pilaeis

Adrian Tümmel


