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Streszczenie

Celem rozważań jest pokazanie zmian sytuacji finansowej biur po-
dróży w Polsce w  latach 2006–2012 ze szczególnym uwzględnieniem 2012 
roku. Pierwsza część poświęcona jest ekonomicznej sytuacji biur podróży 
zatrudniających powyżej 9 osób. Analiza obejmuje podmioty gospodarcze, 
które zadeklarowały działalność jako biura podróży i zostały zaklasyfi kowane 
zgodnie z Polską Klasyfi kacją Działalności do sekcji N w dziale 79 w grupie 
79.1 (Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów 
turystycznych). 

Pokazano przychody z całokształtu działalności średnich i dużych biur po-
dróży w latach 1996-2012 oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne biur podróży. 

W drugiej części omówiono sytuację ekonomiczną małych biur podróży, 
tj. zatrudniających do 9 osób. Stanowią one zdecydowaną większość wszystkich 
biur podróży funkcjonujących na polskim rynku. Podobnie jak dla dużych 
i średnich podmiotów omówiono również przychody z całokształtu działalności 
w  latach 1996-2010 oraz podstawowe dla tych biur wskaźniki ekonomiczne 
w  2010 roku (przychody z  całokształtu działalności, koszty z  całokształtu 
działalności, wynik fi nansowy brutto oraz rentowność obrotu brutto (w %). 

Pokazano także przychody wszystkich biur podróży ogółem w  latach 
2001–2012 oraz największych polskich touroperatorów w 2013 roku.

Słowa kluczowe: sytuacja ekonomiczna, wskaźnik ekonomiczny, wynik 
fi nansowy, rentowność, przychody, biuro podróży.
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Wstęp

W artykule pokazano, jak zmieniała się sytuacja fi nansowa biur podróży 
w latach 2006–2012 ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku. Uwzględniono 
wybrane wskaźniki ekonomiczne z podziałem na małe i duże biura podróży.

Mogłoby się wydawać, że kondycja branży turystycznej, a konkretnie biur 
podróży nie jest najlepsza, bo tylko co piąty Polak jadąc za granicę, korzysta 
z usług organizatorów imprez turystycznych. Ponadto wiele biur podróży ban-
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krutuje i ogłasza upadłość. A tymczasem przez wiele lat łączne przychody biur 
podróży rosły (poza 2010 rokiem, kiedy łączne przychody spadły) osiągając 8,2 
mld w 2012 roku. Największy łączny przychód biura podróży osiągnęły w 2008 
roku – 8,8 mld zł. 

Roczne obroty 103 największych, pod względem obrotów w 2012 roku, biur 
podróży, znajdowały się na bardzo zbliżonym poziomie jak w roku poprzed-
nim. Również obroty 6276 małych biur były zbliżone do roku poprzedniego. 

Wiele biur turystycznych umacnia swoją pozycję na polskim rynku i da-
lej się rozwija, innym się nie udaje i upadają. Przyczyny upadków są różne, 
lecz generalnie upatrywać ich można w niedoskonałości samego prawa, jego 
przestrzegania czy też braku systemów profesjonalnych szkoleń dla decyden-
tów branży. Ale często bankructwa niektórych biur nie szkodzą całej branży 
turystycznej, a wręcz przeciwnie – pomagają jej rozwojowi. Najwięcej zyskują 
wtedy liderzy rynku, przejmując dotychczasowych i potencjalnych klientów 
niewypłacalnych biur. Przechodzą do nich także osoby, które nie chcą już ry-
zykować kupowania wyjazdów podejrzanie tanich w mało znanych fi rmach. 
Wypadanie z rynku najsłabszych biur może też pomóc branży fi nansowo, bo 
konkurenci podnoszą wtedy ceny. Podwyżki te są oczywiście niekorzystne 
dla klientów, ale bankructwa pokazują potrzebę zmian w przepisach, które 
powinny zapewnić turystom większe bezpieczeństwo i wykluczyć z branży 
fi rmy nieuczciwe oraz niewiarygodne fi nansowo.

Wszystkie tego typu sytuacje potwierdzają, że takie przypadki mogłyby 
zostać wyeliminowane przez zmiany w ustawie o usługach turystycznych. 
Natomiast bezpieczeństwo fi nansowe klientów mogłoby zwiększyć powołanie 
turystycznego funduszu gwarancyjnego.

Nowe zasady dotyczące zabezpieczeń fi nansowych wymaganych od organiza-
torów turystyki i pośredników turystycznych stanowią wyzwanie dla części biur 
podróży. Dla fi rm o słabszej kondycji fi nansowej podwyższenie sum gwarancyj-
nych stanowi trudność, ponieważ wiąże się z wyższymi składkami i depozytami 
w bankach lub towarzystwach ubezpieczeniowych na wypadek wypłaty odszko-
dowań, co z kolei oznacza konieczność zamrożenia dodatkowych pieniędzy. Sama 
branża turystyczna zwraca uwagę, że brak przejrzystości fi nansowej niektórych 
touroperatorów – informowanie jedynie o obrotach – to jeden z problemów tego 
sektora. Finansowa kondycja biura jest zaś wynikową trzech wartości – obrotów 
w danym okresie, kapitału własnego i zysku (lub straty). 

Sytuacja ekonomiczna biur podróży zatrudniających 
powyżej 9 osób

Niniejsza analiza obejmuje podmioty gospodarcze, które zadeklarowały 
działalność jako biura podróży i zostały zaklasyfi kowane zgodnie z Polską 
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Klasyfi kacją Działalności do sekcji N w dziale 79 w grupie 79.1 (Działalność 
agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystycznych). 
Podstawą zaliczenia danych do odpowiednich sekcji PKD stanowi aktualny 
numer statystyczny jednostki sprawozdawczej.

Przedstawione w tabeli 1 dane i wskaźniki ekonomiczne dla grupy 79.1 (wg 
PKD), nie publikowane przez GUS, odnoszą się do jednostek posiadających 
osobowość prawną, objętych obowiązkową sprawozdawczością fi nansową 
i pochodzą z rocznego sprawozdania F-02. 

Tabela 1. Przychody z całokształtu działalności średnich i dużych biur 
podróży w latach 1996-2012

Wyszczególnienie Liczba podmiotów Przychody (w mln PLN)
1996 474 1 495,9
1997 509 1 363,4
1999 155 1 332,0
2000 144 1 776,9
2001 131 1 708,0
2002 121 1 941,0
2003 109 2 122,3
2004 100 2 528,5
2005  99 2 789,9
2006 104  3 327,1
2007 111  4 321,5
2008 123  5 966,1
2009 122  4 933,0
2010 101  3 929,7
2011 101  4 774,3
2012 103  4 719,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.

W kolejnych latach zmieniała się liczba biur podróży w kraju. Powstawały 
nowe biura a jednocześnie wzrastała liczba biur podróży, które uległy likwi-
dacji albo z powodu wygaśnięcia zezwolenia, cofnięcia zezwolenia lub innych 
powodów, np. upadłości.

Z  roku na rok, przez siedem lat, do 2005 roku, malała liczba dużych 
i średnich podmiotów, dla których działalność turystyczna była działalnością 
podstawową i które prowadziły pełną sprawozdawczość. Dopiero rok 2006 
przyniósł pewną zmianę, bo po raz pierwszy od siedmiu lat wzrosła liczba 
tych podmiotów (tylko o 5 jednostek). Wzrost zanotowano również w 2007 
roku – o 7 jednostek i 2008 roku – o 12 jednostek. Zsumowane przychody 
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z całokształtu działalności dużych i średnich podmiotów, podobnie jak w latach 
poprzednich,też wzrosły. Spadły, ale nieznacznie, w latach 1996-1999 i w 2001 
roku oraz już w większym stopniu w latach 2009-2010 (por. tabela 1). Rok 2011 
przyniósł znaczną poprawę – przychody tej grupy biur wzrosły o 844,6 mln zł, 
ale w kolejnym 2012 roku ponownie nastąpił spadek.

Największe przychody z całokształtu działalności w analizowanych piętna-
stu latach zostały osiągnięte w  2008 roku przez biura podróży zatrudniające 
powyżej 9 osób – ich suma wynosiła 5966,1 mln zł przychodu.

Tabela 2. Wskaźniki rentowności brutto i netto dla biur podróży w latach 
2006-2012 (w %)

Wyszczególnienie
Wskaźnik 

rentowności brutto 
dużych i średnich 

biur podróży*

Wskaźnik 
rentowności netto 
dużych i średnich 

biur podróży

Wskaźnik 
rentowności 

brutto małych biur 
podróży**

2006 2,6 2,1 7,4
2007 3,2 2,5 6,3
2008 1,6 1,2 10,8
2009 -1,2 -1,4 bd
2010 0,03 -0,2 2,7
2011 -0,1 -0,3 7,4
2012 0,5 0,3 7,2

* Duże i średnie biura podróży – biura podróży zatrudniające powyżej 9 osób. 
** Małe biura podróży – biura podróży zatrudniające do 9 osób. 

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizując wskaźnik rentowności brutto dużych, średnich i małych biur 
podróży możemy zauważyć, że zdecydowanie lepszy wskaźnik rentowności 
osiągają małe biura podróży. W analizowanych siedmiu latach był on dla 
małych biur kilkakrotnie wyższy niż dla przedsiębiorstw dużych i średnich. 
Najwyższy wskaźnik rentowności obrotu brutto dla dużych i średnich przed-
siębiorstw zanotowano w 2007 roku – 3,2% (dla małych biur podróży wyniósł 
wtedy dwukrotnie więcej – 6,3%). Dla małych biur podróży największy wskaź-
nik rentowności obrotu brutto zanotowano w 2008 roku – 10,8% (dla dużych 
i średnich biur podróży wyniósł wtedy tylko 1,6%).

W 2012 roku w Polsce wskaźnik rentowności obrotu brutto dla dużych 
i średnich przedsiębiorstw, tj. biur podróży zatrudniających powyżej 9 osób 
wyniósł 0,5% (w roku poprzednim -0,1%), a dla małych biur – 7,2% (w roku 
poprzednim 7,4%).

Rentowność obrazuje efektywność biura podróży. Większa wartość tego 
wskaźnika oznacza bardziej korzystną sytuację fi rmy z powodu większego 
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marginesu bezpieczeństwa na rezultaty nieprzewidzianych zdarzeń. Ujemna 
rentowność sprzedaży netto oznacza, że biuro ponosi straty, co powoduje 
zwiększenie poziomu ryzyka dla klientów takiego biura.

Trzy najbardziej rentowne biura podróży w 2012 roku, jak wynika z badań 
Travel Data, opartego na danych fi nansowych 28 spółek, to: Logos Tour z ren-
townością 14,5% ( w 2011 roku 14,2%), Interhome z rentownością 7,8% (w 2011 
roku 7,6%) oraz Patron Travel z rentownością 6,8% (w 2011 roku 5,5%). 

Biura podróży, które osiągnęły najwyższą rentowność to biura wyspecja-
lizowane w konkretnej działalności. I tak, Logos Travel to biuro wyspecjalizo-
wane w wycieczkach trekkingowych, Interhome specjalizuje się w wynajmie 
domów, a Patron Travel organizuje pielgrzymki. 

Oto przykłady rentowności pozostałych wybranych biur podróży w 2012 
roku:
– Grecos Holiday – 2,2% (2,3% w 2011 roku)
– Wezyr Holidays – 1,8% (1,6% w 2011 roku)
– Rainbow Tours – 0,5% (0,6% w 2011 roku)
– Sun & Fun – 0,4% (0,3% w 2011 roku)
– Alfa Star – 0,3% (0,2% w 2011 roku)
– Itaka 0,1% – (0,6% w 2011 roku)
– Exim – -0,2 %
– TUI Poland – -0,3% (-0,6% w 2011 roku)
– Neckermann – -3,7% (0,2% w 2011 roku)

Po spadku w 2005 roku, w kolejnych latach 2006–2007 wynik fi nansowy 
brutto, a co za tym idzie również wynik fi nansowy netto, znacznie się poprawił. 
Rok 2008 przyniósł kolejny spadek, a w 2009 roku nastąpiło już całkowite 
załamanie sytuacji fi nansowej biur podróży i wynik fi nansowy osiągnął wręcz 
wartość ujemną (brutto -56,8 mln zł, netto -67,7 mln zł). Rok 2010 przyniósł 
poprawę – wartość wyniku fi nansowego brutto osiągniętego przez biura po-
dróży zatrudniające powyżej 9 osób była już dodatnia i wyniosła 1 mln zł. 
Niestety, w roku 2011 zanotowano ponownie ujemny wynik fi nansowy brutto. 
Wyniósł on -5,8 mln zł. Wynik fi nansowy netto był jeszcze gorszy i wyniósł 
-15,3 mln zł. Rok 2012 znowu przyniósł poprawę. Wynik fi nansowy brutto 
wyniósł 23,8 mln zł, a netto 14,5 mln zł. 

Rozpatrując sytuację biur podróży w układzie wojewódzkim – największe 
przychody osiągnęły średnie i duże biura w województwie mazowieckim – 
1,9 mld zł (w 2011 roku 2,3 mld zł), a następnie, choć znacznie mniej, w wo-
jewództwie małopolskim – 135 mln zł (w 2011 roku 121 mln zł). Natomiast 
najlepszy wynik fi nansowy netto w 2012 roku osiągnęły średnie i duże biura 
w województwie małopolskim – 2,8 mln zł (w 2011 roku 4,3 mln zł), a następnie 
w mazowieckim – 1,6 mln zł (w 2011 roku średnie i duże biura miały stratę, 
bo wynik stanowił wartość ujemną -28,8 mln zł mln zł). Najniższy wynik 



82 Maria Byszewska-Dawidek

fi nansowy netto, a była to strata, odnotowano w 2012 roku w województwie 
pomorskim (-3,7 mln zł). 

Również rentowność obrotu brutto i netto była najwyższa w województwie 
małopolskim – 2,2% i 2,1% (w 2011 roku odpowiednio 3,9% i 3,6%).

Sytuacja ekonomiczna małych biur podróży zatrudniających 
do 9 osób

W Polsce już od kilku lat prowadzone są działania mające na celu stworze-
nie krajowego systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 
Istnieje już sieć ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (KSU), wprowadzono ujednolicone standardy jakości ich 
pracy oraz świadczenia usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych 
i fi nansowych. Istotną pulą środków przeznaczanych na wsparcie tego sektora 
gospodarki są środki pochodzące z pomocy Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące podstawowych danych o działalności gospodarczej 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób, z uwagi 
na ich dużą liczebność, uzyskiwane są z reprezentatywnego badania, realizo-
wanego na formularzu SP-3. Badaniem objęte są osoby fi zyczne i osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Operat do 
losowania próby utworzony został na bazie BJS (Baza Jednostek Statystycznych) 
i posortowany warstwowo wg zbiorowości NZ (NZ – rodzaj prowadzonych 
działalności gospodarczych). 

Każda jednostka w wylosowanej próbie ma przypisaną wagę – stosunek 
liczby jednostek w całej badanej zbiorowości do próby skorygowanej (pomniej-
szonej o te jednostki, które zawiesiły działalność, zostały zlikwidowane, nie 
rozpoczęły działalności lub znalazły się poza zakresem badania) pozwala-
jącą na uogólnianie wyników. Uogólnione dane uzyskiwane są z działu 79 
(Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 
oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związane) w grupie 79.1 (Działalność agentów i pośredników turystycznych 
oraz organizatorów turystycznych). 

W 2012 roku na polskim rynku funkcjonowało ogółem 6276 małych biur 
podróży (łącznie z agencjami), które osiągnęły przychody netto z całokształtu 
działalności w wysokości 3 461,0 mln zł. Koszty z całokształtu działalności 
wyniosły 3 212,0 mln zł. 
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Tabela 3. Przychody z całokształtu działalności małych biur podróży 
w latach 2001-2012

Wyszczególnienie Liczba podmiotów Przychody (w mln PLN)
2001 4 981 2 723,8
2002 5 025 2 654,9
2003 4 811 2 931,0
2004 5 984 3 798,4
2005 5 046 2 416,8
2006 5 533 2 853,0
2007 5 509 3 973,5
2008 5 894 3 550,6
2009 bd. bd.
2010 6 520 3 055,4
2011 5 919 3 423,7
2012 6 276 3 461,0

Źródło: jak w tabeli 1.  

Przychody z  całokształtu działalności małych biur podróży w  latach 
2001–2010 stale zmieniały się. W 2002 liczba małych biur nieznacznie wzrosła 
o 44 biura, a dochody spadły o 68,9 mln zł. Natomiast w 2003 roku liczba biur 
podróży zmniejszyła się o 214 podmioty – do 4811 jednostek, a przychody 
wzrosły o 276,1 mln zł. W 2004 roku liczba biur podróży znacznie wzrosła (do 
5984 jednostek), wzrosły również znacząco ich dochody – do 3798,4 mln zł. 
Rok 2005 przyniósł kolejne zmiany, bo znacząco spadła zarówno liczba małych 
biur podróży, jak i ich przychody. W 2006 roku ponownie wzrosła zarówno 
liczba małych biur – do 5533, jak i ich przychody do 2853,0 mln zł. Natomiast 
w 2007 roku, mimo spadku liczby małych biur podróży, wzrosły ich przychody 
do 3973,5 mln zł. W 2008 roku, mimo że zwiększyła się liczba biur i to dość 
znacznie, bo o 385 podmiotów, to przychody spadły. W 2010 roku chociaż liczba 
małych biur była największa, ich przychody nie były tak wysokie jak w latach 
poprzednich. W 2011 roku znacząco zmalała liczba małych podmiotów, ale 
mimo to ich przychody wzrosły (o 368,3 mln zł). Wzrosły one również, choć 
nieznacznie, w ostatnim analizowanym roku.

W dwunastu analizowanych latach możemy zaobserwować zjawisko na 
przemian wzrostu i spadku liczby podmiotów i ich przychodów.

Na polskim rynku zdecydowanie dominują małe podmioty, tj. zatrudnia-
jące do 9 osób. Stanowią one zdecydowaną większość wszystkich funkcjonują-
cych biur podróży. Ale ich przychody z całokształtu działalności w 2012 roku 
stanowiły zaledwie 42,2% całości przychodów osiąganych przez wszystkie biura 
podróży. W 2011 roku udział ten był podobny, a w 2010 roku trochę większy, 
bo przychody małych biur podróży stanowiły 44,3% przychodów wszystkich 
biur podróży.
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Tabela 4. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne małych biur podróży 
zatrudniających do 9 osób w latach 2011-2012 (w mln PLN i w %) 

Wyszczegól-
nienie

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty 
z całokształtu 
działalności

Wynik 
fi nansowy 

brutto

Rentowność 
obrotu brutto

 (w %)
2011 3 423,7 3 171,1 252,6  7,4
2012 3 461,0 3 212,0 249,0  7,2

Źródło: jak w tabeli 1.  

Sytuacja ekonomiczna biur podróży ogółem

Obecnie w polskiej gospodarce w kategoriach ilościowych zdecydowanie 
dominującą formą przedsiębiorstwa są małe fi rmy stanowiące własność. Ale 
z punktu widzenia wartości fi nansowej, siły ekonomicznej, wielkości zatrud-
nienia, duże przedsiębiorstwa pełnią wiodącą rolę na rynku. Podobnie jest 
w grupie przedsiębiorstw turystycznych. Ilościowo dominują fi rmy małe. 

Sytuacja ekonomiczna biur podróży zmieniała się bardzo dynamicznie. 
W zasadzie łączne przychody wszystkich biur podróży i agencji turystycznych: 
dużych, średnich i małych w pierwszych czterech latach analizowanego dwu-
nastolecia (2001–2004) systematycznie rosły– od 4,4 mld do 6,3 mld w 2004 
roku. W następnych latach następował zarówno spadek, jak i wzrost przycho-
dów. W 2012 roku wielkość przychodów wszystkich biur ogółem pozostała na 
takim samym poziomie, jak w 2011 roku. Spadły tylko dochody podmiotów 
zatrudniających minimum 10 osób. W analizowanym okresie (poza latami 
2010 i 2012) przychody dużych i średnich biur podróży systematycznie rosły.

Zestawienie. Przychody biur podróży w latach 2001-2012 (w mld PLN)
2001 4,4 w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 1,7 
2002 4,6  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 1,9 
2003 5,1  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 2,1 
2004 6,3  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 2,5 
2005 5,2  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 2,8 
2006 6,2  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 3,3 
2007 8,3  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 4,3 
2008 8,8  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 4,7 
2009 tylko przychody biur zatr. min 10 osób – 4,9 
2010 7,0  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 3,9 
2011 8,2 w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 4,8 
2012 8,2  w tym przychody biur zatr. min 10 osób – 4,7 

Źródło: obliczenia oraz oszacowania Instytutu Turystyki.
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Generalnie występuje trudność w  ocenie skuteczności ekonomicznej 
sektora, gdyż obroty przestają być podstawowym wskaźnikiem rentowności. 
Należy jednak pamiętać , że obok obrotów i zysku trzeba również uwzględniać 
inne wskaźniki, jak np. wskaźnik rentowności. Często jest tak, że biura mające 
wysokie obroty mają niski wskaźnik rentowności i odwrotnie – biura z wysoką 
rentownością nie mają tak wysokich obrotów.

W 2000 roku średni przychód na średnie i duże biuro wynosił 12,3 mln 
zł, aby w 2005 roku osiągnąć poziom 28,2 mln zł, a w 2007 roku już 39,0 mln 
zł. W 2010 roku średni przychód na średnie i duże biuro wyniósł 39,0 mln zł, 
w 2011 roku – 47 mln, a w 2012 roku – 46 mln zł. Jednocześnie wśród małych 
przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób) w 2000 roku średni przychód wy-
nosił 546,8 tys. zł, w  2005 roku spadł do 478,9 tys. zł, a w 2007 roku wzrósł do 
721,3 tys. zł. W 2010 roku ponownie spadł do 468,6 tys. zł. W 2011 roku średni 
przychód małego biura wyniósł 578 tys. zł, a w 2012 roku spadł do 552 tys. zł. 
Pod względem dochodów osiągniętych w 2012 roku, wskaźniki przemawiają za 
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, ale pod względem rentowności nadal 
przemawiają zdecydowanie za małymi. Rentowność obrotu brutto wynosiła 
dla małych biur 7,2%, podczas gdy w średnich i dużych wyniosła tylko 0,5%.

Najwięksi polscy touroperatorzy w 2013 roku

Mimo że rok 2013 przyniósł w świecie biznesu wiele zmian, nie miało to 
wielkiego wpływu na rynek turystyczny, który nadal pozostał jednym z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się. Ranking największych organizatorów 
turystyki pokazał, że sytuacja w branży nie jest zła. Jednak trzeba sobie zda-
wać sprawę, że najwięksi touroperatorzy osiągnęli zyski kosztem mniejszych. 
A biorąc pod uwagę złą kondycję europejskiej gospodarki, trzeba wiedzieć, że 
sytuacja w turystyce mogła być o wiele gorsza. Poza tym warto zauważyć, że 
wyłonieni liderzy w latach ubiegłych niemal się nie zmienili. Ścisła czołówka 
największych touroperatorów umocniła swoje pozycje. Większość biur podróży 
utrzymała swoje obroty na podobnym do 2012 roku poziomie, ale też wiele 
zwiększyło swoje wpływy.

W 2013 roku pozycja trzech pierwszych liderów z 2012 i 2011 roku nie 
zmieniła się. Zdecydowanie wiodącym i  zajmującym ponownie pierwsze 
miejsce organizatorem turystycznym jest Itaka, która zanotowała o ponad 230 
milionów większe wpływy niż w poprzednim roku i której jako jedynej udało 
się przekroczyć obrotami granicę miliarda złotych. Pozycja tego biura wydaje 
się być niezachwiana.Wydaje się, że trudnym będzie aby inne biuro mogło 
osiągnąć większe obroty od tego biura w najbliższych latach. Na drugiej pozycji 
jest TUI Poland, ale już z obrotami (nawet ze sprzedażą produktu niemieckiego) 
o połowę mniejszymi. Na kolejnych pozycjach w pierwszej piątce znajdują się 
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Rainbow Tours i Neckermann, który miał bardzo dobry rok, zwiększył zna-
cząco obroty i wyprzedził o kilkanaście milionów następnego piątego lidera 
Wezyr Holidays. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny wzrost obrotów 
Grecos Holiday, które zwiększyły się o prawie 85 mln w stosunku do roku 2012 
dzięki temu biuro to zmieniło pozycję z dziewiątej na szóstą. Na siódmej pozycji 
znalazło się biuro Sun&Fun, które przesunęło się z szóstego miejsca. Również 
Alfa Star, którego obroty spadły, przesunęło się na dalszą pozycję, z siódmego 
miejsca na dziewiąte. Podobnie spadły obroty biura Exim Tours, które jednak 
utrzymało swoją ósmą pozycję w rankingu. Spadek obrotów wynikał z tego, 
że fi rma postawiła bardziej na jakość oferowanych wyjazdów, a nie na ilość. 
Znamienny jest fakt, że w pierwszej dziesiątce touroperatorów w 2012 roku 
obroty spadły tylko w jednym biurze, a w 2013 roku aż w pięciu biurach.

Tabela 5. Najwięksi polscy touroperatorzy w 2013 roku
Pozycja Organizator Obroty w 2013 roku 

(w mln PLN)
Obroty w 2012 roku 

(w mln PLN)
Pozycja 

w 2012 roku
1. Itaka 1 369,96 1 139,22 1
2. TUI Poland 621,17* 641,25* 2
3. Rainbow Tours 583,63 456,62 3
4. Neckermann 303,51 242,46 5
5. Wezyr Holiday 291,48 277,10 4
6. Grecos Holiday 226,16 142,80 9
7. Sun&Fun 203,22 215,72 6
8. Exim 147,65 178,32 8
9. Alfa Star 145,48 204,48 7

10. Almatur 70,00 92,00 10

*Razem ze sprzedażą produktu niemieckiego.

Źródło: „Wiadomości Turystyczne” (2014).

Dziesięć największych biur podróży osiągnęło w 2012 roku ponad 3,5 mld 
zł obrotu, tj. o 0,1 mld więcej niż w roku poprzednim. W 2013 roku były to 
już prawie 4 mld zł. Możemy spodziewać się, że następne lata nie będą już tak 
dobre dla największych touroperatorów. Rosnąca liczba organizatorów i ofert 
zwiększyła konkurencję na rynku wyjazdów zagranicznych.

Podsumowanie

Rok 2014 można uznać za pomyślny dla biór podróży. Kilka czynników 
sprzyjało wyjazdom zorganizowanym. Nie było znaczących upadków biur po-
dróży czy linii lotniczych i sytuacja w większości krajów, do których wyjeżdżają 
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polscy turyści była na tyle stabilna, że nie zrażała turystów do wycieczek. Rów-
nież ceny paliw były stabilne. Sektor rozwijał się spokojnie. Wyniki fi nansowe 
osiągnięte przez największe biura podróży również to potwierdzają. Najlepiej 
radzą sobie biura, które dbają o budowanie silnej marki. Takie biura budzą 
największe zaufanie klientów i to procentuje w wynikach sprzedaży.

Również touroperatorzy uzyskali lepsze ceny za swoje produkty niż w roku 
poprzednim. W poprzednich latach, ze względu na silne konkurowanie między 
sobą, touroperatorzy musieli obniżać ceny, nawet czasami poniżej kosztów. 
Niestety, skończyło się to dla niektórych upadkiem, a dla innych słabym wy-
nikiem fi nansowym.

Do największych problemów, z którymi spotykają się biura podróży na-
leży zaliczyć: niestabilne przepisy prawne, a wśród nich przede wszystkim te 
dotyczące opodatkowania prowadzonej działalności, biurokrację, wydłużone 
procedury, brak konkurencji w zakresie zawierania umów na ubezpieczenia 
turystów oraz wysokie koszty pracy. Wiele trudności wiąże się również z roz-
chwianym, często zmieniającym się i niekorzystnym kursem obcych walut, 
w tym zwłaszcza dolara amerykańskiego. Rynek jest niestabilny i ciężko w ta-
kiej sytuacji organizatorom trudno podejmować długoterminowe plany bądź 
przedsięwzięcia.

Do tego dochodzą jeszcze innego typu liczne zagrożenia, które dotykają 
branży turystycznej, takie jak: niestabilna sytuacja polityczna na świecie, 
problemy gospodarcze, wzrosty cen paliw, załamania pogody, kataklizmy 
naturalne, katastrofy i epidemie podczas podróży i pobytu czy zamachy ter-
rorystyczne. Skutkiem takich wydarzeń jest często spadek zainteresowania 
turystów zagranicznymi podróżami. 

Krajowy rynek turystyczny nie odbiega dziś od rynków w pełni rozwinię-
tych, zarówno pod względem jakości oferty, jak i stosowanej technologii. Jest 
jedynie bardziej rozdrobniony i nie ma stabilnych podwykonawców, a wśród 
nich przede wszystkim przewoźników charterowych. 

W ostatnich latach decydujący wpływ na działąnie biur podróży miała nie 
tylko sytuacja na rynku podróży turystycznych, ale również system obligato-
ryjnych gwarancji fi nansowych.

Bardzo trudno przewidzieć zachowanie biur podróży w najbliższym czasie, 
szczególnie w kontekście kolejnych zmian w systemie i wielkości ubezpieczeń. 
Poza niepewną sytuacją na rynku międzynarodowym system zabezpieczeń 
fi nansowych może być decydujący dla istnienia i funkcjonowania wielu biur 
podróży w Polsce. Jeśli dołożyć do tego niestabilną sytuację na rynku waluto-
wym (nie zawsze przewidywalne zmiany kursów złotego), należy stwierdzić, 
że warunki zewnętrzne funkcjonowania biur podróży w Polsce (a szczególnie 
wzrost poziomu ryzyka) pogorszyły się i nic nie wskazuje, aby w najbliższych 
latach zmieniły się na bardziej korzystne.
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Sektor biur podróży już od kilku lat przeżywa ewolucję i proces ten nie 
jest jeszcze zakończony. Wynika to z  faktu, że zmianie uległy zachowania 
i potrzeby klientów, w tym radykalne odejście od masowej konsumpcji ofert 
standaryzowanych (pakietowych).

Dużym uznaniem cieszą się również mniejsze biura podróży działające 
regionalnie, które potrafi ą utrzymać doskonały kontakt z klientami i osiągają 
świetne efekty sprzedażowe.

Ponadto pojawienie się tanich linii lotniczych zwiększyło dostępność ekono-
miczną podróży lotniczych, a Internet stał się dla wielu platformą konkurencji, 
marketingu i komercjalizacji. Rynek jest w fazie przekształceń, zarówno wła-
snościowych, jak i w sferze produkcji oraz kanałów dystrybucji. Poszukiwania 
rozwiązań adaptujących się do nowych warunków dotykają touroperatorów, 
agencje podróży oraz regulacje prawne i organizację samorządu gospodarczego.

Rozwój dalszej sytuacji ekonomicznej biur podróży będzie zależał od cen. 
A spadku cen w biurach podróży nie ma i nie należy się ich spodziewać. Wręcz 
przeciwnie – przy rosnącej koncentracji rynku duże fi rmy, zwiększając ceny, po-
starają się wykorzystać pozycję dla pomnożenia zysków. Biura zdecydowane są nie 
ulegać presji na obniżki i walczyć o ceny, które poprawią rentowność w sektorze.

W kolejnych latach przewiduje się dalszą konsolidację fi rm branży tu-
rystycznej, w tym biur podróży, której celem będzie zmniejszenie kosztów 
działania i zwiększanie konkurencyjności. Jednocześnie fi rmy nierentowne 
będą znikały z rynku. 
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Economic Situation of Travel Agencies in the Polish 
Market in 2006-2012

Summary

An aim of considerations is to show the changes in the fi nancial situation 
of travel agencies in Poland in 2006-2012, with a particular consideration 
of the year 2012. Th e fi rst part is devoted to the economic situation of travel 
agencies with their staff  of more than 9 persons. Th e analysis covers the 
economic entities that declared their activities as travel agencies and were 
classifi ed in accordance with the Polish Classifi cation of Activities [NACE] 
to the section N in Division 79, Group 79.1 (Travel agency and tour operator 
activities). 

Th e author showed revenues from total activity of medium and big travel 
agencies in 1996-2012 as well as the basic economic indices of travel agencies. 

In the second part, she discussed the economic situation of small travel 
agencies, i.e. hiring up to 9 persons. Th ey constitute the overwhelming 
majority of all travel agencies operating in the Polish market. As in case of big 
and medium entities, the author discussed also revenues from total activity 
in 1996-2010 as well as the basic for those agencies economic indicators in the 
year 2010 (revenues from total activity, costs of total activity, gross fi nancial 
result (EBIT), and gross turnover profi tability (ROS) (in %). 

Th ere are also shown revenues of all travel agencies in the years 2001-
2012 as well as the biggest Polish tour operators in 2013.

Key words: econ omic situation, economic index, fi nancial result, 
profi tability, revenues, travel agency.
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