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Obsługą ruchu turystycznego i zaspakajaniem  
potrzeb zgłaszanych przez turystów zajmują się  
wyspecjalizowane jednostki działalności gospodarczej, 
określane mianem 
turystycznych. 

W turystyce występuje 

przedsiębiorstw 
 

wyjątkowe bogactwo 
których celem  
wyjeżdżających 

jest  
poza 

podmiotów gospodarczych,  
zaspokojenie potrzeb osób  
miejsce stałego zamieszkania. 

Wprowadzenie 



Uwzględniając jako kryterium ich podziału 
przedmiot działalności usługowej wyróżnia się: 

- przedsiębiorstwa prowadzące zakłady  
hotelarskie, 

- przedsiębiorstwa prowadzące zakłady 
gastronomiczne, 

- przedsiębiorstwa transportu turystycznego, 

- przedsiębiorstwa  usług turystyczno-  
rekreacyjnych, 



- przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, 

-jednostki    zajmujące    się    informacją     i 
promocją turystyczną, 

- biura podróży (występujące w roli organizatora  
turystyki-touroperatora, bądź agenta turystycznego). 



 
 USTAWA  

z dnia 24 listopada 2017 r.  
o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach 
turystycznych  

Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r  



Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
 
imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć 
połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług 
turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub 
wakacji;  



 W świetle obowiązujących przepisów  
przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją i  
pośrednictwem dzielone są na dwa rodzaje [Ustawa 
o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 
r. (Dz.U.  z 2017 r. poz. 2361]: 
 
 

Rodzaje biur podróży 



Rodzaje biur podróży  
 

 

Ustawa wyróżnia i definiuje w artykule 4: 
 
 Organizatora turystyki  jako 

przedsiębiorcę organizującego imprezę 
turystyczną – należy przez to rozumieć 
przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i 
sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy 
turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z 
innym przedsiębiorcą turystycznym. 



 Agenta turystycznego jako przedsiębiorcę 

turystycznego innego niż organizator turystyki, 
który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje 
lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne 
utworzone przez organizatora turystyki;   

Rodzaje biur podróży  



Touroperatorzy (organizatorzy 
łączącym sferę turystyczni) są ogniwem 

producentów cząstkowych usług turystycznych ze 

sprzedają 

sferą konsumentów usług turystycznych: 
 

 bezpośrednio, gdy sami  

zorganizowane pakiety podróży, 

 pośrednio, gdy pakiety te sprzedają za  

pośrednictwem agentów podróży. 

Rodzaje biur podróży – organizatorzy 



ogniwem Agenci podróży są 
pośredniczącym w sprzedaży między: 

 producentami usług cząstkowych i 

touroperatorami z jednej strony, 
 

 a konsumentami ze strony drugiej. 

Rodzaje biur podróży - agenci 





Organizatorzy podróży, zwani 
touroperatorami, to najczęściej duże firmy, które  
opierają działalność na nabywaniu dużych ilości  
pojedynczych usług od bezpośrednich producentów  
oraz tworzeniu z nich pakietów turystycznych,  
które następnie sprzedają po zryczałtowanej  
cenie. 

Rodzaje  biur podróży - organizatorzy 



zatem Organizatorem turystyki jest 
przedsiębiorca, który we własnym zakresie:  
układa program imprezy, 
zawiera umowy ze wszystkimi  
podwykonawcami, 
ustala swoich przedstawicieli nadzorujących  
w jego imieniu wykonanie poszczególnych  
usług      składających      się      na    imprezę 

organizowanej 
turystyczną, 
oferuje świadczenie tak 
imprezy we własnym imieniu. 

Rodzaje  biur podróży - organizatorzy 



Organizator turystyki kupuje pojedyncze 
wyżywienie czy transport, świadczenia np. nocleg,  

od ich producentów,  
podróżnicze   i    łączy 

zestawia  
w jedną 

je w  
całość 

pakiety  
określaną 

mianem imprezy turystycznej,  [por. Medlik,  1995, 
s. 238-239]. 
 Powstała w ten sposób nowa usługa  
oferowana jest potencjalnym odbiorcom w imieniu  
touroperatora, na jego rachunek i ryzyko  
[Łazarek, 2002, s. 232]. Cena imprezy kalkulowana  
jest przez organizatora zarówno dla pośredników, jak 
  i klientów.  

Rodzaje  biur podróży - organizatorzy 



Pod pojęciem imprezy turystycznej zgodnie  
z Ustawą o usługach turystycznych rozumie się: 

 

„co najmniej dwie usługi turystyczne 
tworzące  jednolity program i objęte 
wspólną ceną” 

Jej cechą charakterystyczną jest 

jednolity program oraz jedna cena za 

wszystkie usługi cząstkowe. 

Rodzaje  biur podróży - organizatorzy 



Produktem organizatora podróży jest 
pakiet usług składający się z co najmniej 
dwóch, wzajemnie zestawionych z 
wyprzedzeniem usług podróży, który zostaje 
sprzedany za stanowiącą całość cenę tak, że 
ceny usług cząstkowych nie są już 
identyfikowalne. 

Na pakiet składają się: usługi transportowe, 
pobytowe (nocleg, wyżywienie), usługi transportowe 
w obrębie  miejsc(a) pobytu, różnego  
dodatkowe usługi, takie jak przewóz i 

rodzaju  
dostawa 

medyczna, 
usługi z 

bagażu, usługi przewodnickie, opieka  
ubezpieczenie, wypożyczanie sprzętu,  
zakresu odnowy biologicznej, rozrywki, itp. 

Rodzaje podmiotów organizacji i 
pośrednictwa w turystyce - organizatorzy 



Literatura przedmiotu wyróżnia: 

 touroperatorów uniwersalnych 
posiadających w swoim portfolio różne imprezy 
skierowane do  głównych segmentów rynku; 
 

 touroperatorów specjalistycznych  
organizujących imprezy  dla specyficznych, często 
niszowych segmentów  rynku. 



się 4 etapy W pracy touroperatora wyróżnia 
aktywności: 
1. określenie koncepcji produktu, 
2. przygotowanie imprezy turystycznej – 
realizacja idei poprzez kompletowanie  
składowych  produktu (kontakt z wytwórcą 

części  
usług 

turystycznych, za pośrednictwem agenta lokalnego  
bądź regionalnego bądź poleganie na samodzielnej  
realizacji imprezy i całkowitym uniezależnieniu się od  
wytwórców cząstkowych usług turystycznych), 
3.kreowanie     produktu     w   świadomości 
nabywców, 
4.zapewnienie możliwie szerokiej dystrybucji. 

Rodzaje  biur podróży - organizatorzy 



Doświadczenia największych podmiotów 
organizacji i pośrednictwa pokazują, 
gracze na tym rynku dywersyfikują 

iż wielcy 
i stale 
kanały modernizują oraz uatrakcyjniają 

dystrybucji. 





używa 
Na europejskim rynku  
się  pojęcia dystrybucja 

touroperatorskim 
kontrolowana, 

oznacza ona, że część sprzedaży  organizatorów 
podróży realizowana jest poprzez: 

sieć własnych punktów sprzedaży, 

centra rezerwacyjne, 

własne serwisy internetowe. 



W przypadku  
touroperatorskich jak TUI 

największych 
Travel czy 

grup 
Thomas 

Cook Group dystrybucja kontrolowana 
stanowi większość sprzedaży. 

Tendencje do zwiększania udziału dystrybucji  
kontrolowanej obserwuje się również na polskim  
rynku,   na   którym   najwięksi   touroperatorzy TUI 
Poland, Neckermann Polska, Rainbow 
czy Itaka, intensywnie rozwijają trzy 

Tours 
kanały 

wchodzące w skład dystrybucji kontrolowanej. 



Agent turystyczny reprezentuje  
jednego lub wielu usługodawców, zawierając  
umowy w ich imieniu. 

Agencje najczęściej sprzedają pakiety  
udostępnione im przez touroperatorów, ale mogą  
też sprzedawać produkty uzyskane bezpośrednio od  
dostawców poszczególnych usług. 

Rodzaje  biur podróży - agenci 



W obu przypadkach podstawą ich 

działalności jest umowa agencyjna oraz 
prowizja od sprzedaży, przy czym do zawierania 
umów musi mieć wyraźne upoważnienie. 
 

Agencje podróży spełniają role detalistów na 
rynku 
zapewnieniu producentowi dostępu 

turystycznym, a ich rola polega na 
do 

rynku, a klientowi z kolei miejsca gdzie może 
nabyć usługi turystyczne. 

Rodzaje  biur podróży - agenci 



Funkcje podmiotów świadczących usługi  
pośrednictwa i organizacji w zaspokojeniu potrzeb  
turysty wynikają z wartości użytkowych tych  
usług: 

 

 dzięki działalności biura podróży, turysta 

może  zakupić odległe w przestrzeni i czasie  
świadczenia - usługi cząstkowe bądź ich zestawy,  
odpowiednio wcześniej, w dogodnym dla  
siebie terminie, w miejscu swego  
zamieszkania lub jego pobliżu, 

FUNKCJE BIUR PODRÓŻY 



 w rezultacie samych czynności organizatorskich,  
turysta może zakupić od razu odpowiedni pakiet  

usług kompleksowo spełniający jego potrzeby 

choć poszczególne usługi  
są  przez różnorodne 

związane z podróżą,  
cząstkowe świadczone  
podmioty gospodarcze, 

FUNKCJE BIUR PODRÓŻY 



 biuro podróży oferuje turyście zestawy usług 

różnorodne co do elementów składowych, 
czasu trwania, standardu, ceny, świadczone 

porach w różnych 
miejscach; turysta 

roku, w 
ma zatem 

różnych 
możliwość 

wyboru takiego zestawu, który ze względu na 
cechy najbardziej odpowiada jego różnorodne 

potrzebom, 

FUNKCJE BIUR PODRÓŻY 



 klient biura może zwrócić się o 

różnych ofert oraz informację 
doradztwo 

podróży  
na  temat  

w zakresie wyboru najbardziej 
odpowiednich dla niego usług. 

FUNKCJE BIUR PODRÓŻY 



z usług pośrednictwa i Turysta, korzystając 
organizacji, uzyskuje: 
 wygodę związaną ze sposobem nabycia 
poszczególnych usług koniecznych do realizacji 

podróży, 
 komfort psychiczny związany z 

wcześniejszym  zagwarantowaniem usług, 

 możliwość wyboru najbardziej 
odpowiedniego zestawu usług, 

 obniżenie ryzyka zakupu niewłaściwego 
zestawu  usług, 

  oszczędność czasu w stosunku do sytuacji, gdy 

sam podjąłby się zorganizowania podróży. 

Korzyści dla nabywcy/turysty 



Funkcje 
względem popytu 

przedsiębiorstwa 
turystycznego 

turystycznego 
w dużej mierze 

zależą od rodzaju prowadzonej działalności i 
dotyczą zarówno potrzeb w określonym stopniu już  
rozbudzonych, jak i edukacji potencjalnych  
konsumentów usług turystycznych. 

FUNKCJE BIUR PODRÓŻY  WZGLĘDEM POPYTU 
TURYSTYCZNEGO 

funkcje 
touroperatora 

funkcje 
agenta 

 



Funkcją touroperatora jest dostarczanie  
gotowych pakietów zorganizowanej obsługi,  
zapewniających konsumentowi wygodę związaną  
ze sposobem nabycia poszczególnych usług  
cząstkowych niezbędnych do realizacji podróży,  
komfort psychiczny związany z wcześniejszym  
zagwarantowaniem usług, możliwość wyboru  
najbardziej odpowiadającego mu zestawu oraz  
oszczędność czasu. 

Funkcje touroperatora 



Organizator ma także możliwość 

oddziaływania na ostateczną treść 
konsumpcji turystycznej poprzez: 
 oferowanie do pakietu dodatkowych usług o  

charakterze poznawczym, zdrowotnym,  
regeneracyjnym czy rekreacyjnym, sprawiających  
postrzeganie oferty jako bardziej racjonalnej, 
 dokładne poznanie indywidualnych  

preferencji różnych segmentów popytu i  
zestawienie usług cząstkowych dopasowanych do  
indywidualnych   potrzeb   i   gustów   tych   grup 
  konsumentów.  

Funkcje touroperatora 



mają możliwość podróży 
potrzeb i 

Organizatorzy  
kreowania nowych  
ich w pożądanym kierunku, 

kształtowania 
zachęcania do 

podróżowania i edukacji jak podróżować, aby 
uzyskać pełniejsze efekty konsumpcji turystycznej. 

Funkcje touroperatora 



Szczególnych możliwości wpływu biur 
na wielkość popytu turystycznego 
należy 

podróży  
upatrywać  
cen. 

Biura podróży 

w kształtowaniu 
 

wpływają nie 
wielkość, ale i na strukturę rzeczową 
asortyment usług), społeczną 

poziomu 
 

tylko na  
(rodzaje i  
(segment
y nabywców), czasową (rozkład popytu w skali roku)  

oraz przestrzenną popytu. 

Funkcje touroperatora 



W oddziaływaniu tym wyróżnia się trzy 
mechanizmy: 
- kształtowanie treści oferty określonej co do  
rodzajów i asortymentu usług, ich lokalizacji  
przestrzennej, struktury czasowej, adresowanej do  
różnych grup społecznych, 
- kształtowanie cen usług, 
- celowe 
marketingową, 

oddziaływanie 
nakierowane na 

kompozycją 
pobudzenie 

niektórych segmentów rynku. 

Funkcje touroperatora 



agenta 
fachowej 

Funkcją  
dostarczanie  
możliwościach realizowania podróży, jest 

detalicznego jest  
informacji  o  

on 
często pierwszym ogniwem łańcucha produkcji i 
sprzedaży usług turystycznych. 
 Przez swą informacyjną i doradczą rolę  
agent jest więc w stanie kreować potrzeby nabywcy  
w zakresie konsumpcji usług turystycznych oraz  
wpływać na jej kształt. 

Funkcje agenta detalicznego 



Ma to szczególne znaczenie ze względu na 
często podkreślany w literaturze fakt, iż: 
 

zaledwie 40% klientów wie dokładnie, 
dokąd  chce jechać w momencie, gdy 

wchodzi do  biura podróży, 
 

a w przypadku wyjazdowej turystyki  
zagranicznej ¾ klientów polega na 

agencie  jako doradcy w swoich 
wyborach. 

Funkcje agenta detalicznego 



Z kolei oddziaływanie biur podróży na podaż usług  

turystycznych przedstawić można w 3   ujęciach: 
konkretnego kształtu oferty, 
ich znaczenia dla dostawców 

usług cząstkowych, 
oddziaływania na istniejącą i przyszłą podaż  
usług cząstkowych. 

FUNKCJE BIUR PODRÓŻY WZGLĘDEM 
PODAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH 



Wiele decyzji inwestycyjnych dotyczących 
produkcji usług turystycznych jest motywowanych 
istnieniem hurtowego popytu ze strony 
organizatorów  podróży. Touroperatorzy  
nabywcy hurtowi mogą wyraźnie podkreślać 

jako  
swoje 

wymagania i konsekwentnie je egzekwować, a  
możliwości te będą tym większe im większy będzie  
ich udział w realizacji całkowitej wartości sprzedaży  
usług cząstkowych danego producenta. 



Znaczenie biur podróży wychodzi 
poza funkcje pełnione 

również  
ramach 

turystycznej. 
przez nie w 

Poprzez swą gospodarki 
wywołują one określone 

działalność 
społeczne, 

gospodarcze, ekologiczne skutki. 
przedsiębiorstwa na Biura podróży jako 

rynku: tworzą miejsca pracy, zapewniają 
dochody określonej liczbie pracowników  
oraz zasilają dochody budżetu państwa. 



Prowadzenie takiej działalności 
zaopatrzenia w odpowiednie środki, biura 

wymaga 
podróży 

stanowią tym samym czynnik popytotwórczy nie  
tylko w stosunku do produkcji usług turystycznych,  
lecz również do dziedzin zaopatrujących je w owe  
środki, wykorzystywane w procesie świadczenia usług  
turystycznych. 





 Podmioty, które zadeklarowały działalność jako 
biura podróż zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności zostały zaklasyfikowane do sekcji N: 
w dziale 79 („Działalność organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów turystycznych oraz pozosta-
ła działalność usługowa w zakresie rezerwacji i dzia-
łalności z nią związane"); 

w grupie 79.1 („Działalność agentów i 
pośredników turystycznych oraz organizatorów 
turystycznych").  

Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Aktywne podmioty sklasyfikowane są w 2 
podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji 
Działalności według rodzaju prowadzonej 
działalności:  

podgrupa 79.11 (działalność agentów i 
pośredników turystycznych): 

  79.11A (działalność agentów 

turystycznych); 
  79.11B (działalność pośredników); 

podgrupa 79.12 (działalność organizatorów 
turystyki). 

Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Według rejestru REGON na dzień 30 czerwca 

2014 roku w Polsce zarejestrowanych było 7961 

podmiotów deklarujących prowadzenie 
działalności biura podróży - agentów, pośredników 
oraz organizatorów turystyki.  

Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Największą podgrupę branżową stanowią 
podmioty zajmujące się organizacją podróży 
(51,7% podmiotów). 
 Działalność pośredników turystycznych 
prowadzi 14% zarejestrowanych podmiotów. 
 Prawie 35% podmiotów działających na 
rynku to agenci turystyczni, którzy nie są 
zobligowani do posiadania aktualnego wpisu do 
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych 
 

Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Zjawiskiem charakterystycznym dla polskiego 
rynku biur podróży jest wysoki udział osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, co wskazuje na występowanie na 
rynku biur podróży DUŻEJ LICZBY NIEWIELKICH 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.  

Formy biura podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Według rejestru REGON obecnie działalność 
biur podróży najczęściej prowadzona jest w formie:  
 indywidualnej  działalności gospodarczej 

(64,0% podmiotów),  
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 

(18,4% podmiotów) 
spółek cywilnych (14,5% podmiotów). 
 
[Na podstawie rejestru REGON, stan na dzień 30 
czerwca 2014 roku]. 

Formy biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Najczęściej występujące formy własności biur 
podróży to: 
 własność krajowych osób fizycznych   

 (89,5% podmiotów),  
własność prywatna krajowa pozostała 

 (4,3% podmiotów), 
własność zagraniczna  

 (3,2% podmiotów).  
[Na podstawie rejestru REGON, stan na dzień 30 
czerwca 2014 roku]. 

Forma własności biur podróży w Polsce  
(według rejestru REGON) 



 Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, 
mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników, na 
polskim rynku można odnotować zdecydowaną 
dominację podmiotów bardzo małych, 
zatrudniających do 9 osób. (97,3% wszystkich 
jednostek).  

Wielkość biur podróży wyrażona zatrudnieniem  
(według rejestru REGON) 



Zatrudnienie w biurach podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Tylko 2,5% biur podróży zatrudnia 10-
49 osób (198 podmiotów). 
 
 Jedynie 0,2% analizowanej grupy 50-
249 pracowników (14 podmiotów).  
 
 Jedynie 5 podmiotów cechuje 
zatrudnienie przewyższające 250 osób (0,1% 
wszystkich podmiotów).  

Zatrudnienie w biurach podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Z przedstawionych danych jednoznacznie 
wynika, iż to niewielkie biura podróży, 
zatrudniające do 9 osób, generują dużo 
więcej miejsc pracy, aniżeli średnie i duże. 

Zatrudnienie w biurach podróży w Polsce 
(według rejestru REGON) 



 Obecnie na polskim rynku turystycznym 

działalność prowadzi 4470 biur podróży, które 

posiadają aktualny wpis do Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych*. 
[Stan na dzień 11.12.2017 roku]. 
 
A od 1 lipca 2018 r. Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych (CEOTiPUNPUT) 

Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według CEOTiPT) 





 Od początku, kiedy można było uzyskać wpis 
do CEOTiPUNPUT (wcześniej Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystycznych i Pośredników 
Turystycznych/ wcześniej Centralnego Rejestru 
Zezwoleń) do dnia 11 grudnia 2017 roku uzyskało 
łącznie 10.830 podmiotów turystycznych. 



 W trakcie poprzednich lat sytuacja na rynku 
organizacji i pośrednictwa w Polsce zmieniała się 
dynamicznie, a w szczytowych momentach 
zarejestrowanych było: 
3779 podmiotów pod koniec 2001 roku 
3916 podmiotów pod koniec 2013 roku 
3775 podmiotów pod koniec 2014 roku  
4227 podmiotów pod koniec 2016 roku 
 
4470+ podmiotów pod koniec 2017 roku 



Liczba biur podróży w latach 2000-2016 według 
CEOTiPT 

+16,7% 

+11,43% 

+11,31% 

-19,2%  

16  17 

4227 

4470 



 Największe przyrosty liczby podmiotów 
organizacji i pośrednictwa przypadają na lata: 
2001 (16,7%),  
2012 (11,43%) 
2013 (11,31%). 
 
 Natomiast największy spadek odnotowany 
został w 2004 roku (19,2%).  



 Po wejściu Polski do Unii Europejskiej okazało 
się, że polski rynek turystyczny coraz bardziej 
przypomina rynki krajów zachodniej Europy. 
Konkurencja i rosnące ceny polis ubezpieczeniowych 
spowodowały, że coraz więcej krajowych firm 
turystycznych musiało zakończyć działalność albo 
ograniczyć ją tylko do sprzedaży wakacji 
organizowanych przez inne biura (roli agenta 
turystycznego).  



 Od 2000 roku wzrastała liczba biur 
podróży, które z powodu wygaśnięcia lub 
cofnięcia zezwolenia albo upadłości uległy 
likwidacji. 

Wykreślenia wpisów w latach 2000-2014  
wg CEOTiPT 



Powody wykreślenia wpisów w latach 2000-2014 
wg CEOTiPT 



 Tylko w 2004 roku niemal tysiąc, a w 
kolejnym blisko 450 biur podróży wycofało się z 
rynku.  
 Wiele biur utraciło zezwolenie na prowadzenie 
działalności turystycznej, przede wszystkim ze 
względu na brak stosownych zabezpieczeń 
chroniących interesy klientów, inne same 
zrezygnowały z organizowania wakacji i przenosiły się 
do segmentu działalności agencyjnej, które nie 
wymaga wpisu do rejestru.  
 Przyczyną tego był wzrost cen ubezpieczeń 
dla firm turystycznych, a konsekwencją - kilka 
spektakularnych bankructw biur podróży (Alpina, 
Standard Travel, Aladin czy Big Blue).  

Powody wykreślenia wpisów  
w latach 2000-2014 wg CEOTiPT 



 Rok 2009 to jeden z bardziej niesprzyjających 
momentów we współczesnej historii turystyki. 
Liczba międzynarodowych podróży osiągnęła 
poziom 880 milionów (o 40 milionów mniej niż rok 
wcześniej, co oznacza 4,3% spadek), a 
międzynarodowe przychody z turystyki 
zmalały o około 6%.  



 W latach 2009-2010 sektor biur podróży 
w Polsce ucierpiał z powodu:  
kryzysu gospodarczego,  
 istotnych wahań walut,  
wzrostu cen paliw,  
paraliżu ruchu lotniczego wywołanego pyłem 

wulkanicznym po wybuchu wulkanu na Islandii, 
 zamieszek w Grecji, 
powodzi w Polsce.  



 Kolejna fala wzrostu liczby zlikwidowanych 
podmiotów organizacji i pośrednictwa przypada na 
lata 2010-2011 oraz 2013-2014.  
 Początek 2011 roku upłynął pod znakiem 
niepokojów w krajach Afryki Północnej oraz 
spowolnienia gospodarczego w Europie.  
 Ponad to decydujący wpływ na kondycję biur 
podróży w Polsce miały również zmiany dotyczące 
systemu obligatoryjnych gwarancji 
finansowych.  



 Niezależnie od powyższych wydarzeń 
wpływających na branżę i przekładających się na 
wyniki finansowe biur oraz ich stabilność 
gospodarczą, obecnie rynek biur podróży można 
określić mianem ustabilizowanego.  
 Doszło do naturalnej selekcji – 
przetrwali najwięksi organizatorzy, a czynniki 
takie jak: stabilne kursy walut oraz cen paliwa, 
względny spokój w krajach będących głównymi 
kierunkami wyjazdów polskich turystów oraz brak 
katastrof naturalnych sprzyjały turystyce.  



 Zestawiając informacje pochodzące z rejestru 
REGON oraz CEOTiPT (obecnie CEOTiPUNPUT) 
można założyć, iż aktualnie na polskim rynku 

funkcjonuje ok. 7000 biur podróży, w tym: 

4470 podmiotów posiadających aktualny 
wpis do CEOTiPT; 

2730 agentów turystycznych według 
REGON.  

Struktura rynku biur podróży w Polsce 
(według rejestru REGON i CEOTiPUNPUT 

(wcześniej CEOTiPT) 



 Na polskim rynku mamy do czynienia z 
dużym zróżnicowaniem województw pod względem 
liczby biur podróży zarejestrowanych na ich 
obszarze, przy występującej prawidłowości: 

im większe województwo (większa po-
wierzchnia i liczba mieszkańców), tym więcej 

biur podróży. 
 [Por. Byszewska-Dawidek, Łopaciński, 2013, s. 10].  
  

Układ przestrzenny rynku biur 
podróży w Polsce  



Liczba podmiotów organizacji i pośrednictwa 
według rodzaju działalności i układu 

przestrzennego 
[na koniec grudnia 2014 roku według CEOTiPT] 



  Największa koncentracja biur 
wystąpiła na terenie województw 
najludniejszych o największym potencjale 
wyjazdowym mieszkańców (największym 
popycie na usługi turystyczne) oraz  
walorach turystycznych.  
 Blisko połowa wszystkich biur podróży  
działała wtedy na terenie 3 najbardziej 
zurbanizowanych i najludniejszych 
województw: mazowieckiego, małopolskiego 
i śląskiego.  

Układ przestrzenny rynku biur 
podróży w Polsce  



 Najwięcej - 804 biura,  co stanowi 
21,3% wszystkich podmiotów - 
zlokalizowanych było na terenie 
województwa mazowieckiego.  
 Dominująca pozycja tego województwa 
wynika z tego, że wiele biur podróży otwiera 
swoje przedstawicielstwa w Warszawie, nawet 
wtedy gdy prowadzą działalność w innym mieście.  

Układ przestrzenny rynku biur 
podróży w Polsce  



 Wśród biur podróży działających w Polsce 
wyodrębnić można kilka charakterystycznych grup: 
 
„spółki-córki europejskich koncernów”; 
  „polski kapitał”; 
  „egipski/turecki kapitał zagraniczny”; 
  „po przeobrażeniach”; 
  „specjalistyczni organizatorzy”. 

 
 
 
 

GRUPY ORGANIZATORÓW TURYSTYKI  
W POLSCE 
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europejskie biura podróży dysponujące dużym 
zapleczem finansowym i know-how, które w 
początkowym okresie budowania renomy swojej 
marki i pozycji na polskim rynku turystycznym, 
często decydowały się na ponoszenie strat.  

 Są to spółki-córki europejskich koncernów 
turystycznych: 

               TUI Poland (TUI Group); 
        Neckermann Polska (Thomas Cook Group); 
                    Exim Tours (REWE). 

 Cechą charakterystyczną tych podmiotów jest 
istotny wpływ generalnych strategii biznesowych 
spółek-matek na lokalny sposób ich działalności. 

Grupa „Spółki - córki europejskich 
koncernów” 



 biura, powstałe głównie w latach 90-tych 

XX w. jako firmy prywatne, o zdecydowanej 
przewadze funkcji pośrednictwa i organizacji, z 
wyraźnie zarysowaną sferą touroperatorską.  
 Są to profesjonalnie zarządzane podmioty, 
które osiągnęły trwałą rentowność i zajęły 
mocną pozycję na rynku:  

Grupa „Polski kapitał” 



podmioty będące własnością zagranicznego 
kapitału wywodzącego się z Turcji i Egiptu, co ma 
niewątpliwy wpływ na geograficzną strukturę ich 
biznesu. Charakterystyczną ich cechą jest częste 
balansowanie na granicy strat i zysków. 
Skutek jest taki (podobnie jak w Alfie Star), że 
mimo wielu lat działalności nie zgromadziły one 
adekwatnych (Sun & Fun) lub niemal żadnych 
(Wezyr) funduszy własnych. 

 Ta grupa do niedawna liczyła 3 organizatorów: 
 

Grupa „egipski/turecki kapitał zagraniczny” 



przedsiębiorstwa wywodzące się z biur, które 
funkcjonowały w minionym okresie jako 
przedsiębiorstwa państwowe, a w efekcie 
procesu transformacji przyjęły nową formę 
organizacyjno-prawną. Są to obecnie jedne z 
największych przedsiębiorstw turystycznych, z 
szeroką siecią placówek, tworzące konsorcja, 
zyskujące wsparcie kapitałowe ze strony dużych 
banków i holdingów ubezpieczeniowych.  

 Do tej grupy zaliczyć można:  

Grupa „Po przeobrażeniach” 
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  powstałe w ostatnich latach, specjalizujące się 

w określonych rodzajach turystyki, np. wyjazdy 
językowe, turystyka zakupowa czy enoturystyka. 

Grupa „specjalistyczni organizatorzy” 





 Uwzględniając liczbę obsłużonych 
klientów oraz obroty osiągnięte z działalności 
związanej z organizacją imprez turystycznych, 
można stwierdzić, że ścisła czołówka 
największych organizatorów turystyki 
działających na polskim rynku w ostatnich latach 
nie zmienia się, a podmioty stale umacniają 
swoją pozycję.  
  

„TOUROPERATORZY 2016”  



 W pierwszej dziesiątce rankingu 
organizatorów na polskich rynku „Touroperatorzy 
2016” przeprowadzonym przez „Wiadomości 
Turystyczne” znalazły się:  

Itaka,  
Rainbow Tours, 

TUI,  
Wezyr Holiday,  
Grecos Holiday,  
Neckermann,  

a następnie: Sun & Fun, Almatur, Logos Tour, 
oraz Ecco Holiday.  

„Touroperatorzy 2016” 
 według Wiadomości Turystycznych   





CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 
„TOP 5”  

 

(wiodących na polskim rynku 
touroperatorów – Itaka, Rainbow Tours, 

TUI Poland, Wezyr Holidays, Grecos) 

DO DOCZYTANIA 
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NOWA ITAKA Sp. z o.o.  
z siedzibą w Opolu 

 

Rok powstania  1989; 
Główne kierunki  Grecja, Hiszpania, Turcja, ; 
Grupy docelowe klientów  rodziny z dziećmi, 

seniorzy, grupa premium, single, konferencje; 
Liczba obsłużonych w 2016 roku klientów 607 000; 
Liczba salonów własnych touroperatora  33; 
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej  129; 
Liczba pełnoetatowych pracowników  349; 
Liczba agentów zewnętrznych  1284. 

 
 



RAINBOW TOURS S.A.  
z siedzibą w Łodzi   

 

Rok powstania  1990; 
Główne kierunki  Grecja, Hiszpania, Turcja; 
Grupy docelowe klientów  rodziny z dziećmi, 

klienci o średnich i wyższych dochodach, młodzi 
– nowocześni, grupy zorganizowane, wyjazdy 
indywidualne; 
Liczba obsłużonych w 2016 roku klientów 300.200; 
Liczba salonów własnych touroperatora  95; 
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej  39; 
Liczba pełnoetatowych pracowników  493; 
Liczba agentów zewnętrznych  1060. 

 
 



TUI POLAND Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

Rok powstania  1997; 
Główne kierunki  Turcja, Hiszpania, Grecja; 
Grupy docelowe klientów  młodzież, studenci, 

rodziny z dziećmi, seniorzy, grupa premium, 
pary; 
Liczba obsłużonych w 2016 roku klientów 312.000; 
Liczba salonów własnych touroperatora  63; 
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej  43; 
Liczba pełnoetatowych pracowników  88; 
Liczba agentów zewnętrznych  300. 

 
 



WEZYR HOLIDAYS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  

Rok powstania  1999; 
Główne kierunki  Turcja, Grecja, Egipt; 
Grupy docelowe klientów  rodziny z dziećmi, 

pary, single, klient premium, klient biznesowy; 
Liczba obsłużonych w 2016 roku klientów 89.406; 
Liczba salonów własnych touroperatora  21; 
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej  123; 
Liczba pełnoetatowych pracowników  264; 
Liczba agentów zewnętrznych  300. 

 
 



GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu   

Rok powstania  1999;  
Główne kierunki  Grecja: Kreta, Rodos, 

Zakynthos; 
Grupy docelowe klientów  rodziny z dziećmi, 

pary, ludzie młodzi, wyjazdy grupowe; 
Liczba obsłużonych w 2016 roku klientów 137.000; 
Liczba salonów własnych touroperatora  106; 
Liczba oddziałów w sieci franczyzowej  62; 
Liczba pełnoetatowych pracowników  bd; 
Liczba agentów zewnętrznych  1930. 
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 Podczas Targów Tour Salon w Poznaniu 
rokrocznie ogłaszane są wyniki Ogólnopolskiego  
Konkursu na Touroperatora Roku organizowany 
jest przez Izbę Turystyki Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Regionalne Izby Turystyki.  
 Konkurs ma na celu ocenę organizatorów 
turystyki działających na polskim rynku oraz 
wyróżnienie tych, którzy wzorowo 
współpracują z agentami, są pomocni i nie 
zostawiają swoich agentów w trudnych 
sytuacjach.  



 Każde biuro podróży będące agentem 
turystycznym może głosować na swojego 
touroperatora na podstawie 5 kryteriów 
dotyczących oceny pod względem: 
 liczby sprzedanych miejsc danego 

touroperatora lub największy obrót; 
 działalności przedstawicieli terenowych i 

działów agencyjnych; 
 systemu rezerwacyjnego, materiałów 

reklamowych i strony www; 
 pomocy dla agentów (szkolenia, study tour, 

pomoc w ciężkich sytuacjach) 
 prowizji, jej wypłaty, wysokości, etc.  



 Touroperator, który otrzyma najwięcej punktów 
uzyska tytuł TOUROPERATORA ROKU. Dotychczasowe 
edycje Konkursu wygrały:  
 2011 rok: 1. Itaka, 2. Rainbow Tours, 3. Alfa Star; 
 2012 rok: 1.Wezyr, 2. Neckermann, 3. Grecosem; 
 2013 rok: 1. Nowa Itaka, 2. Rainbow Tours, 3. 

Wezyr Holidays oraz Grecos Holidays, a nagrodę 
specjalną otrzymał Logos Travel Marek Śliwka; 
2014 rok: 1. Itaka, 2. Grecos, 3. Wezyr, tytuły 

Touroperatora „turystyki młodzieżowej” – Almatur 
Warszawa oraz tytuł Touroperatora „turystyki 
autokarowej” – Oskar Poznań; 

  2015 rok: 1. Rainbow Tours, 2. Grecos Holiday, 3 - 
Exim Tour 



  W 2016 roku w konkursie głównym tytuł 
Touroperatora Roku 2016 został przyznany ex 
aequo: Rainbow Tours oraz Itace, zaś 3 miejsce 
zajęło biuro Grecos Holiday.  
 Nagrodę Touroperatora Roku 2016 w 
kategorii "turystyka autokarowa" otrzymało biuro 
podróży  Biuro Podróży Oskar, zaś nagrodę dla 
najlepszej firmy sprzedającej ofertę egzotyczną 
otrzymał Logos Travel. 
 



  Natomiast w 2017 roku w konkursie 
głównym zwyciężyła Itaka, drugie miejsce zajął 
Rainbow, a trzecie Grecos Holiday.  Nagrodę 
dla Touroperatora Roku w zakresie turystyki 
egzotycznej otrzymał Logos Travel, a turystyki 
autokarowej - Oskar.  
 



 W świetle przedstawionych faktów można 
stwierdzić, że rynek biur podróży w Polsce - po 
fali największego i najbardziej dynamicznego 
wzrostu liczby podmiotów (w I połowie lat 90.), a 
następnie gwałtownym ich zmniejszeniu (do roku 
2005) oraz problemach wynikających z 
uwarunkowań rynkowych (lata 2011-2013) - 
znalazł się na etapie stabilizacji.  
 Stabilizacji tej towarzyszy proces 
koncentracji kapitałowej sprzyjającej 
wzmacnianiu już istniejących biur oraz ich dalszej 
specjalizacji.  

PODSUMOWANIE  



 W przypadku rynku biur podróży można 
mówić o tzw.  DUALIZMIE (POLARYZACJI) 
STRUKTURY RYNKOWEJ, który polega na tym, 
że na rynku funkcjonują i konkurują pomiędzy 
sobą:  

małe - niewspółpracujące ze sobą - firmy; 
giganci broniący dostępu nowo 
wchodzącym na rynek.  

Polaryzacja rynku biur podróży w Polsce 



 Z obserwacji rynku wynika jednoznacznie, że 
to duże biura wyznaczają reguły 
funkcjonowania polskiego rynku 
turystycznego i coraz częściej zmuszają mniejsze 
firmy do szukania wąskiej specjalizacji lub 
pośredniczenia między gigantami rynku a klientami. 
 Touroperatorzy, szczególnie ci najwięksi, w 
coraz większym stopniu kształtują także 
model wypoczynku urlopowego Polaków. 

Polaryzacja rynku biur podróży w Polsce 



 Nasilająca się polaryzacja rynku biur 
podróży przejawia się przede wszystkim w:  
 
 liczebnej dominacji małych i średnich 

przedsiębiorstw 
 oraz 

 
 jednoczesnej przewadze tak kapitału, jak i 

zdolności marketingowych największych 
podmiotów na rynku.  

Polaryzacja rynku biur podróży w Polsce 



 Choć to niewielkie biura podróży generują 
największą liczbę miejsc pracy, to najwyższe 
obroty osiągają największe podmioty na rynku. 
 Istotną cechą obecnego etapu rozwoju polskich 
biur podróży jest ugruntowanie pozycji 
podmiotów największych oraz średniej 
wielkości – proponujących szeroką rodzajowo i 
asortymentowo ofertę, wynikającą z rozpoznania 
potrzeb popytu oraz przyjętej strategii marketingowej 
- funkcjonujących obok ogromnej rzeszy biur 
małych.  

Polaryzacja rynku biur podróży w Polsce 



 Wyrazem dualizmu na rynku biur podróży, 
przejawiającej się również polaryzacji interesów 
dwóch grup biur podróży (organizatorów 
turystyki oraz agentów turystycznych) i ich 
walki o sprzedaż jest powstanie ogólnopolskich 
organizacji samorządu gospodarczego: 
 
 jednej zrzeszającej agentów turystycznych; 
drugiej reprezentującej interesy 

organizatorów turystyki. 

– 
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Itaka od 2008 roku jest liderem polskiej 
zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Jej udział w 
przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych 
wynosi prawie jedną trzecią, a w całej branży niemal 
30 procent. 
 
Dominująca pozycja Itaki jest rezultatem jej bardzo 
wysokiej dynamiki wzrostu w latach 2004-2014, z 
reguły znacznie wyższej niż branżowa średnia.  

TOP 5 



 Co istotne, ten szybki rozwój zawsze szedł w 
parze z dodatnimi wynikami finansowymi. Takie 
połączenie wśród touroperatorów zdarza się rzadko. 
Biuro przez te lata było główną siłą napędową 
branży, a w kryzysowym 2009 roku - jedyną.  
 Dziś Itaka jest praktycznie biurem bez 
słabych punktów. Oferuje szeroką i zróżnicowaną 
pod każdym względem paletę produktów, których 
ceny są najczęściej bardzo konkurencyjne. Silną 
stroną organizatora jest też rozbudowana sieć 
firmowych placówek oraz sprawne działy Call Center 
i współpracy z agentami. 

TOP 5 



 Rainbow Tours w ostatnim sezonie umocnił 
pozycję wicelidera branży. W ostatnim roku kolejny 
raz osiągnął bardzo wysoką dynamikę wzrostu 
sprzedaży, a mimo to udało mu się powiększyć zysk 
netto.  
 W ofercie tego organizatora istotną rolę 
odgrywają dochodowe wycieczki egzotyczne i 
objazdowe. Stabilności finansowej touroperatora 
sprzyja też duże zróżnicowanie kierunków i nieduża 
zależność od rynków Północnej Afryki, a także duży 
udział sprzedaży przez własne kanały dystrybucji. 
 

TOP 5 



 Rainbow Tours cieszy się bardzo dobrymi 
wskaźnikami w rankingach konsumenckich. W 
połączeniu z atrakcyjnymi cenami zapewnia to 
korzystną relację jakości do ceny, która od kilku lat 
bardzo pomaga mu w szybkim rozwoju. Wyrazem 
uznania dla Rainbowa jest wzrost ceny jego akcji na 
warszawskiej giełdzie od początku notowań. 
Specyficzna mieszanka produktów powoduje, że 
Rainbow jest stosunkowo odporny na konkurencję 
tanich linii lotniczych, a ryzyko dla jego 
długoterminowego rozwoju jest relatywne niewielkie. 
 

TOP 5 



 TUI Poland należy do największego 
europejskiego koncernu turystycznego TUI Group. W 
2013 roku przeprowadziło prawdziwą rewolucję w 
swojej strategii dystrybucji. Postawiło zdecydowanie 
na sprzedaż przez Internet i Call Center oraz sieć 
sklepów własnych. Chodziło o ograniczenie kosztów 
sprzedaży za pośrednictwem sieci biur agencyjnych. 
Liczba współpracujących agentów została ograniczona 
o 2/3 (z ponad 700 do 250). Zmiany przyczyniły się 
do poprawy rentowności i wypracowania zysku w 
dwóch ostatnich latach obrotowych, ale 
przyhamowały dynamikę ekspansji biura. Kosztowało 
to organizatora spadek z drugiego na trzecie miejsce 
w rankingu największych biur podróży. 

TOP 5 



 Wezyr Holidays należy do dużej tureckiej 
grupy turystycznej OTI Holding z siedzibą w 
Stambule, której najważniejszym obszarem 
biznesowym jest Rosja. W roku 2013 właściciel 
dofinansował firmę kwotą 19 mln złotych, co 
znacznie zmniejszyło zadłużenie organizatora. 
  

TOP 5 



 Dawniej Wezyr koncentrował się głównie na 
Turcji i Egipcie, ale w ostatnich sezonach bardzo 
starał się zróżnicować geograficznie swoje produkty. 
W sprzedaży bazuje głównie na sieci agentów, a 
własną sieć dystrybucji rozwija w ograniczonym 
zakresie. Wezyr jest największym biurem w branży 
tak silnie zależnym od sieci agentów turystycznych. 

TOP 5 



 Wydarzenia na Ukrainie w 2014 roku 
spowodowały duży spadek przyjazdów turystów 
rosyjskich do Turcji i Egiptu. Dla wypełnienia luki po 
nich hotelarze współpracujący z OTI Holding 
znacząco obniżyli ceny. Wezyr wykorzystał tę 
szansę. Wykazał w 2014 roku nie tylko najwyższą 
dynamikę wzrostu obrotów (40 proc.), ale też 
pokaźny zysk (7 mln zł), który pozwolił ostatecznie 
pozbyć się długów. 

TOP 5 



Grecos Holiday awansował w rankingu największych 
pod względem przychodów ze sprzedaży imprez 
turystycznych biur podróży z miejsca dziewiątego na 
piąte. W ostatnim sezonie kolejny raz wykazał wysoką 
dynamikę wzrostu połączoną z bardzo dobrym 
wynikiem finansowym. Pomogła mu w tym bardzo 
dobra koniunktura na wyjazdy do Grecji, w 
organizowaniu których się specjalizuje. To biuro, które 
po Itace wysyła najwięcej klientów do Grecji. 

TOP 5 



 Grecos co roku poszerza ofertę produktów o 
nowe wyspy, a ostatnio również o wycieczki 
objazdowe. Ma dobre notowania w rankingach 
konsumenckich, co przy atrakcyjnych cenach plasuje 
go w ścisłej czołówce organizatorów o najlepszej 
relacji jakości do ceny. 
 Grecos z racji swej specjalizacji jest relatywnie 
mało narażony na konkurencję tanich linii lotniczych, 
co sprawia, że również jego długoterminowe ryzyko 
niestabilności jest małe.  

TOP 5 
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