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Abstract

Dimensions of offers on the tourist market

The tourist market is vast and internally complex; it covers an extensive range of economic 
activities, aimed at demand, which relate to the functioning of the bodies representing directly 
the tourist industry and many other industries supporting the creation of the tourist offer. 
Current trends shape tourism development both on its demand side, with the motives of 
tourist trips, and on the dynamically changing supply side of the market. The aim of the 
study is to interpret the issue of the tourist offer, as well as to indicate its dimensions. The 
traditional understanding of the tourist product, both in the narrow and the wide perspective 
(referring to the area), omits a number of important elements determining the structure of 
supply targeted at consumers of the tourist market. Applying the concept of the tourist offer 
in the theoretical and practical context constitutes the basis to draw attention to specific 
elements crucial to meeting the tourist needs both by tourist enterprises and by tourist 
destinations. The issue of the tourist offer, especially understood in the setting of a tourist 
destination, is not represented in scientific literature.
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WPROWADZENIE

Współczesny rynek jest w ciągłym procesie 
rozwoju ilościowego i jakościowego. Na ryn
kach branżowych stale pojawiają się nowe 
oferty, na które składają się asortyment pro
duktowy wraz cenami, parametrami jakoś
ciowymi produktów oraz warunkami sprze
daży. Oferta rynkowa rozwija się zarówno 
w czasie korzystnej koniunktury, jak i w okre
sie zjawisk kryzysowych w gospodarce glo
balnej, które wspierają rozwój ofert rynko
wych, gdyż wzrastają procesy konkurencji 
pomiędzy podmiotami rynku. Podobnie jak 
po stronie podażowej rynku, także po stronie 
popytowej obserwowany jest ciągły rozwój. 
Dotyczy on poszukiwania przez konsumentów 
nowych rozwiązań produktowych, ofero
wanych po korzystnej cenie i posiadających 
możliwie wysokie parametry jakoś ciowe.

Rynek turystyczny jest rozległy i wewnętrz
nie skomplikowany, obejmuje obszerny zakres 
form działalności gospodarczych, skierowa
nych na popyt, które dotyczą funkcjonowa
nia podmiotów reprezentujących bezpośred
nio branżę turystyczną, jak i wiele innych 

branż wspomagających tworzenie oferty tu
rystycznej. Współczesne trendy rozwojowe 
w turystyce kształtują zarówno stronę po
pytową tego rynku, wraz z motywami wy
jazdów turystycznych, jak i dynamicznie 
zmieniającą się jego stronę podażową. Celem 
niniejszego opracowania jest interpretacja 
zagadnienia oferty turystycznej wraz z okreś
leniem jej wymiarów. Tradycyjne rozumienie 
produktu turystycznego, w ujęciu wąskim, 
jak też szerokim (obszarowym), pomija wiele 
istotnych elementów decydujących o struk
turze podaży kierowanej na konsumentów 
rynku turystycznego. Wykorzystanie do ce
lów teoretycznych i praktycznych pojęcia 
oferty turystycznej daje podstawę do zwróce
nia uwagi na szczegółowe elementy decydu
jące o zaspokojeniu potrzeb turys tycznych 
zarówno przez przedsiębiorstwa turystyczne, 
jak i destynacje turystyczne. Problematyka 
oferty turystycznej, rozumianej zwłaszcza 
poprzez pryzmat destynacji turystycznej, nie 
jest prezentowana w literaturze naukowej.
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WSPÓŁCZESNY RYNEK  
TURYSTYCZNY

Podejmując próbę interpretacji pojęcia „ry
nek turystyczny”, należy mieć na uwadze 
jego zakres w układzie podmiotowym (zwłasz
cza w aspekcie podażowym) oraz przedmio
towym, (obejmującym strukturę oferty) (Ru
cińska 2011). W skład strony podażowej 
rynku wchodzą nie tylko tradycyjnie rozu
miani usługodawcy turystyczni (przedsię
biorcy działający na zasadach komercyjnych), 
ale także instytucje tworzące warunki do kre
owania i udostępniania oferty turystycznej 
– przede wszystkim jednostki administracji 
samorządowej oraz organizacje turystyczne 
(opierające swoją działalność na zasadach 
non profit). Przedmiotem działalności tzw. 
niekomercyjnych podmiotów strony poda
żowej rynku turystycznego są zarówno dobra 
i usługi, jak i kształtowanie warunków roz
woju oferty turystycznej w obszarze turys
tycznym. Przedmiotem oferty na rynku turys
tycznym są zatem nie tylko wąsko rozumiane 
produkty, będące dobrami i usługami ofero
wanymi przez przedsiębiorstwa turystyczne, 
ale także świadczenia (np. udostępnianie 
walorów turystycznych czy atrakcje turys
tyczne) oraz ogólne warunki do korzystania 
z funkcji turystycznej obszaru (o charakterze 
infrastrukturalnym lub informacyjnym) udos
tępniane przez jednostki samorządowe i orga
nizacje turystyczne. Podjęty problem wyraża 
się pojęciem obszarowego produktu turys
tycznego, który jest zdeterminowany prze
strzennie. Tym samym na potrzeby interpre
towania zjawisk zachodzących na rynku, 
w którym przedmiotem wymiany są nie tylko 
usługi turystyczne, termin „rynek usług tu
rystycznych” nie jest adekwatny do jego za
kresu i należy używać określenia „rynek tu
rystyczny”.

W ujęciu przedmiotowym rynek turys
tyczny tworzą: popyt turystyczny oraz po
daż turystyczna wraz ceną i warunkami 
sprzedaży ofert turystycznych. Na ogólny 
rynek turystyczny składają się natomiast 
następujące subrynki:

1. Rynek dóbr turystycznych, obejmujący:
a) podstawowe dobra turystyczne, okreś

lane jako walory i atrakcje turystyczne, sta
nowiące o bezpośrednim zainteresowaniu 

turystów obszarem turystycznym, które nie 
podlegają zwyczajowo rozumianemu obro
towi rynkowemu, ale są udostępniane dzięki 
ofercie rynku poprzez tzw. warunki do upra
wiania turystyki;

b) towary zakupywane przez turystów – 
w miejscu emisji turystycznej, poprzedzające 
wyjazd (np. sprzęt turystyczny), w trakcie 
pobytu (np. pamiątki), a także po powrocie 
(np. odbitki fotograficzne).

2. Rynek usług turystycznych, obejmujący:
a) niematerialne świadczenia nabywane 

jako pojedyncze (usługa noclegowa, usługa 
gastronomiczna), pojedyncze, ale będące 
uzupełnieniem pakietu turystycznego (np. 
wycieczka fakultatywna, wstęp do atrakcji 
turystycznej) lub wyłącznie w formie pakie
towej (np. impreza turystyczna all inclusive);

b) wszelkie pozostałe usługi nabywane 
przez turystów, nazywane usługami para
turystycznymi.

3. Rynek warunków do uprawiania tury
styki. Jest to określenie umowne, obejmujące 
elementy materialne i niematerialne decydu
jące o ofercie w miejscu docelowym turys
tyki (np. dostęp do infrastruktury lokalnej, 
informacja turystyczna, wypożyczanie sprzę
tu turystycznego) (Panasiuk 2014).

Wymienione rynki łącznie stanowią za
kres rynku turystycznego, będącego sumą 
procesów, w których nabywcy (głównie tu
ryści) i oferenci reprezentujący poszczególne 
subrynki turystyczne określają przedmioty 
wymiany oferty turystycznej oraz cenę wraz 
z warunkami kupnasprzedaży, doprowa
dzając do transakcji. Oferta rynku turystycz
nego wiąże się przy tym z zaspokajaniem 
potrzeb osób podczas podróży i pobytu poza 
codziennym otoczeniem i jest pochodną mo
tywów uprawiania turystyki.

Rynek usług turystycznych, będący czę
ścią rynku turystycznego, obejmuje z reguły 
pojedyncze transakcje kupnasprzedaży usług 
turystycznych (noclegowych, gastronomicz
nych, przewozowych i innych) i stanowi pro
ces, w którym usługobiorcy (turyści) i usługo
dawcy (wytwórcy usług turystycznych) 
określają zakres i warunki sprzedaży ofer
ty będącej przedmiotem transakcji. Rynek 
dóbr turystycznych oraz tzw. rynek warun
ków do uprawiania turystyki nie mogą istnieć 
w sposób wyizolowany od rynku usług tu
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rystycznych – stanowią one integralną część 
całościowo rozumianego rynku turystycz
nego. Usługi turystyczne są podstawą kon
sumpcji na rynku turystycznym i warun
kują istnienie całego rynku turystycznego 
oraz pozostałych subrynków.

W ujęciu podmiotowym zarówno rynek 
turystyczny, jak i będący jego częścią rynek 
usług turystycznych oznaczają określony zbiór 
nabywców dóbr i usług turystycznych oraz 
wytwórców dóbr i usług turystycznych do
konujących transakcji rynkowych.

Podstawą analizy struktury podmiotowej 
rynku turystycznego jest zinterpretowanie 
podmiotów występujących w roli sprzedaw
ców i nabywców (konsumentów) (Wrzosek 
1994), wraz z określeniem ich stanu rodza
jowego i ilościowego oraz innych cech decy
dujących o funkcjonowaniu tych podmio
tów na danym rynku. Przyjmując, że rynki 
mają charakter regulowany, należy się także 
odnieść do zakresu podmiotów sfery regu
lacyjnej wraz z określeniem ich relacji ze 
sprzedawcami i konsumentami.

Struktura przedmiotowa rynku jest po
chodną klasycznie rozumianego mechani
zmu rynkowego i wiąże się z elementami 
rynku oraz przedmiotami wymiany. Odzwier
ciedla zatem relacje między elementami rynku 
w zakresie poszczególnych przedmiotów wy
miany (Wrzosek 1994). Niezbędnym elemen
tem decydującym o kształcie rynku jest cena, 
która wyznacza relacje między elementami 
rynku, tj. decyduje o zaistnieniu jednej z dwóch 
możliwych sytuacji: przewagi popytu nad po
dażą lub przewagi podaży nad popytem.

Strukturę rynku turystycznego tworzą:
1. W układzie podmiotowym: 
a) świadczeniodawcy:
– przedsiębiorcy świadczący usługi tu

rystyczne;
– destynacje turystyczne;
b) konsumenci (świadczeniobiorcy):
– nabywcy (usługobiorcy) zakupujący 

usługi turystyczne, reprezentujący zi
dentyfikowane segmenty rynku;

– turyści przyjeżdżający do destynacji 
turystycznych, korzystający z podsta
wowych dóbr turystycznych i infra
struktury turystycznej oraz kupujący 
towary i usługi;

c) podmioty polityki turystycznej – re
gulujące funkcjonowanie rynku.

2. W układzie przedmiotowym:
a) podaż turystyczna, kształtowana przez 

świadczeniodawców;
b) popyt turystyczny, kształtowany przez 

świadczeniobiorców;
c) cena oferty turystycznej jako uzupeł

nienie mechanizmu kształtującego relacje 
pomiędzy podażą turystyczną a popytem 
turystycznym.

Ocena układu strukturalnego współ
czesnego rynku turystycznego pozwala na 
uchwycenie zmian związanych z funkcjo
nowaniem rynku, a w szczególności:

– wewnętrznej struktury rynku (w uję
ciu branżowym, asortymentowym, ja
kościowym);

– przestrzennego zakresu działania rynku;
– tendencji rozwojowych rynku;
– dynamiki procesów na nim zacho

dzących;
– związków przyczynowoskutkowych 

pomiędzy poszczególnymi elementa
mi rynku.

OFERTA TURYSTYCZNA

Pojęcie „oferta” jest terminem ekonomicz
nym, związanym z funkcjonowaniem gos
podarki rynkowej, wykorzystywanym za
równo w teorii, jak i – przede wszystkim – w 
praktyce gospodarczej, w aspekcie prawa 
gospodarczego oraz finansów podmiotów 
gospodarczych. Zagadnienie interpretacji po
jęcia „oferta” nie znajduje jednak miejsca 
w publikacjach naukowych z zakresu funk
cjonowania rynku. Elementy rynku zwią
zane z ofertą określane są terminami z za
kresu rynku turystycznego: produkt, cena 
i jakość. Określenie „oferta” jest przydatne 
w odniesieniu do działalności przedsię
biorstw turystycznych, ale i do destynacji 
turystycznych. Oferta jest tworzona przez 
podmioty strony podażowej rynku i skie
rowana na konsumenta – zarówno w spo
sób masowy, jak i zindywidualizowany.

Termin „oferta” należy rozumieć kom
pleksowo jako zespół elementów ją tworzą
cych, ujawniający możliwości podażowe 
sprzedawcy, będący propozycją sprzedaży 
produktów i zachętą do kupna, stanowiący 
podstawę do zawarcia transakcji (umowy 
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kupnasprzedaży) (Wojciechowska i Florczak 
2005, Dębski 2006). W koncepcji marketin
gowej określenie „oferta” łączy elementy zwią
zane z produktem i ceną (Pindelski 2010).

Interpretacja oferty turystycznej jako kom
pleksu elementów ją tworzących przybiera, 
podobnie jak w przypadku analizy zagadnień 
dotyczących podaży turystycznej, w tym pro
duktu turystycznego, dwa wymiary:

– wąski – dotyczący usług turystycznych, 
dostarczanych na rynek przez przedsiębior
stwa turystyczne;

– szeroki – dotyczący produktu tury
stycznego obszaru.

Niezależnie od przyjętego ujęcia, na ofertę 
turystyczną składają się następujące elementy:

– podmiot oferujący (oferent);
– produkt (w ujęciu strukturalnym);
– cena produktu;
– jakość produktu (wartości użytkowe, 

które go charakteryzują);
– czas obowiązywania oferty;
– warunki sprzedaży (płatność, dosta

wa, gwarancja, możliwości odstąpienia od 
umowy).

Tak rozumiana oferta stanowi klasyczny 
sposób zawierania transakcji rynkowych przez 
przedsiębiorstwa turystyczne. Należy jed
nak podkreślić, że swoiste, niemal abstrak
cyjne transakcje rynkowe realizowane są 
w obszarach turystycznych w odniesieniu do 
produktu turystycznego obszaru oferowanego 
przez destynację turystyczną. Podkreślenia 
wymaga formuła rynkowa, w jakiej przed
stawiana jest oferta destynacji. Nie jest to 
bowiem klasyczna oferta, niosąca ze sobą 
skutki wynikające z prawa cywilnego. Po
szczególne elementy oferty wskazują jednak 
na analogię oferty obszarowej i ofert np. 
przedsiębiorstw hotelarskich, biur podróży 
lub innych podmiotów na rynku, nie tylko 
turystycznym. Rozumienie produktu turys
tycznego obszaru w dwóch ujęciach: rzeczo
wym (tworzonym przez destynację turys
tyczną) i psychologicznym (wynikającym 
z wyobrażeń i oczekiwań turystów w miejscu 
recepcji) determinuje specyfikację elementów 
oferty w przypadku destynacji turystycznej. 
Podstawowe elementy oferty destynacji tu
rystycznej stanowią układ strukturalny pro
duktu turystycznego, tj. walorów, zagospoda
rowania i usług turystycznych. Do elementów 
uzupełniających oferty należy zaliczyć głównie:

– bazę i usługi towarzyszące (w tym pa
raturystyczne) – ich wykorzystanie zależy 
od form turystyki;

– wydarzenia – stanowią część atrakcji 
turystycznych, ale nie są oferowane stale, 
mogą okresowo wzbogacać kompleksową 
ofertę; jeżeli jednak konkretne wydarzenie 
jest podstawową lub jedyną atrakcją w danej 
destynacji, należy je traktować jako pod
stawowy element oferty;

– informację turystyczną – dostępną fi
zycznie w miejscu recepcji, jak i w formie 
wirtualnej (strona internetowa destynacji); 
stanowi ona element umożliwiający łącze
nie pozostałych elementów oferty w pew
ną całość;

– usługi publiczne (Kożuch i Kożuch 2008) 
– realizowane przez służby miejskie (gminne), 
tworzące w miejscu recepcji turystycznej 
warunki do bezpiecznego przebywania tu
rystów, związane z utrzymaniem porządku 
i warunków do pobytu.

Problem interpretacji ceny produktu tu
rystycznego obszaru należy generalnie trak
tować w sposób pośredni. Przychody z podat
ków, które trafiają do budżetów samorządów 
lokalnych, stanowią tylko pewien odsetek 
podatków odprowadzanych do budżetu pań
stwa. Ale wpływy z podatków bezpośred
nich i pośrednich, które wypracowane zo
stały w obszarze turystycznym, częściowo 
zasilają lokalne budżety i decydują o roz
woju lokalnym. Mając na względzie przed
stawioną w pracy prawidłowość, że turyści 
w obszarach turystycznych są skłonni wyda
wać więcej niż w miejscu stałego zamieszka
nia, a ponadto nabywają produkty zaspoka
jające potrzeby wyłącznie związane z pobytem 
– których nie kupują w miejscu emisji – do
datkowo zaś ceny w obszarach turystycznych 
(zwłaszcza charakteryzujących się wysokim 
poziomem sezonowości) są wyższe, to wpły
wy podatkowe trafiające do budżetów lokal
nych należy traktować bezsprzecznie jako 
przychód wynikający ze sprzedaży produktu 
turystycznego obszaru. Niniejszy przychód 
stanowi o wielkości sprzedaży, a więc w ka
tegoriach ekonomicznych jest bezpośrednim 
odpowiednikiem ceny. Szczególnym podat
kiem (elementem cenowym) jest opłata lokalna 
i uzdrowiskowa, ponoszona przez turystów 
i kuracjuszy w części miejscowości turystycz
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nych. Wpływy z opłat lokalnych zasilają bez
pośrednio budżety lokalne, podobnie jak po
datek od nieruchomości (ponoszony przez 
przedsiębiorców turystycznych). W odnie
sieniu do turystyki zagranicznej przyjazdo
wej instrumentem cenowym na poziomie 
destynacji turystycznej, jakim jest kraj, są 
także opłaty wizowe oraz ewentualne opłaty 
celne związane z przywozem lub wywozem 
określonych produktów.

Elementy jakościowe oferty (Panasiuk 
2007) wynikają bezpośrednio z oceny ele
mentów uwzględnianych w badaniu atrak
cyjności turystycznej obszaru, tj. zróżni
cowania i stanu walorów turystycznych, 
rozwoju infrastruktury turystycznej, do
stępności komunikacyjnej i stanu środowi
ska przyrodniczego.

Obowiązywanie oferty turystycznej, jaką 
jest produkt turystyczny obszaru przy 
uwzględnieniu kryterium czasu, zwłaszcza 
w obszarach o intensywnej funkcji turystycz
nej (miejscowości wypoczynkowe o charak
terze sezonowym, duże aglomeracje miejskie), 
dotyczy przygotowania się przez destynacje 
turystyczne do przyjazdu dużej grupy tu
rystów. Wiążą się z tym prace nad dostoso
waniem infrastruktury lokalnej do potrzeb 
napływu turystów (komunikacja, usługi 
wodnokanalizacyjne, oczyszczanie) oraz 
opracowaniem tzw. kalendarza wydarzeń 
(imprez), które dodatkowo wpływają na za
interesowanie potencjalnych turystów okreś
lonym miejscem.

Najmniej skonkretyzowaną formę mają 
te elementy oferty turystycznej obszaru, które 
dotyczą warunków sprzedaży. Wobec braku 
formalnej więzi wynikającej z transakcji 
kupnasprzedaży pomiędzy destynacją tu
rystyczną a turystą kwestie te pozostają wy
łącznie jako umowne (względne). Płatności 
dokonywane są w trakcie zakupów towarów 
i usług w obszarze turystycznym za pośred
nictwem wliczonych w cenę podatków oraz 
przy regulowaniu opłaty lokalnej wraz z za
płatą za nocleg. Kwestia dostawy dotyczy 
czasu przebywania turysty w obszarze turys
tycznym i korzystania z elementów oferty, 
tj. walorów, atrakcji i zagospodarowania tu
rystycznego. Ewentualne gwarancje mogą 
dotyczyć roszczeń z tytułu narażenia życia 
i zdrowia lub szkód w mieniu, gdyby do ta

kich sytuacji doszło w wyniku działania lub 
zaniechania działania odpowiednich służb 
w miejscu recepcji (np. podczas imprezy ma
sowej turysta ucierpiałby fizycznie z powodu 
nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu). 
W tym miejscu można by stwierdzić, że tu
ryści mogą być nieusatysfakcjonowani po
bytem z powodu pogody lub zdarzeń zwią
zanych z działaniem sił przyrody (powódź, 
trzęsienie ziemi, huragan itp.) albo z sytuacją 
społecznopolityczną (demonstracje, wojna 
domowa), nie może to jednak być podstawą 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. Turysta 
może tylko skrócić pobyt lub zrezygnować 
z przyjazdu do miejsca recepcji. W tym zakre
sie odstąpienie od umowy jest także ogra
niczone w przypadku ofert przedsiębiorstw 
turystycznych.

Należy odnieść się także do interpretacji 
oferty w ujęciu psychologicznego rozumienia 
produktu turystycznego obszaru. Interpreta
cja ta jest znacznie utrudniona, gdyż elementy 
produktu są indywidualnie dobierane przez 
świadczeniobiorców. Jednak z punktu wi
dzenia konkretnego turysty – przebywa on 
w obszarze turystycznym i nabywa towary 
i usługi, a także korzysta z walorów turys
tycznych i zagospodarowania turystycznego, 
tworząc tym samym pewien kompleks ele
mentów, który staje się dla niego produktem 
obszarowym i decyduje o strukturze oferty 
destynacji turystycznej skierowanej indy
widualnie do tego turysty.

Podsumowując tę część rozważań, należy 
zauważyć, że oferta przedsiębiorców turys
tycznych nosi znamiona klasycznej oferty 
rynkowej i niesie ze sobą wszelkie skutki 
prawne wynikające ze zobowiązań stron 
z tytułu kupna i sprzedaży produktu – usługi 
turystycznej. Ofertę destynacji turystycznej 
należy utożsamiać z produktem turystycz
nym obszaru. Strukturę oferty – produkt tu
rystyczny obszaru – tworzy analogiczny 
zakres elementów jak w przypadku oferty 
przedsiębiorstw turystycznych. Tak rozumia
na oferta stanowi o potencjale rynkowym 
obszaru turystycznego, jest przedstawiana na 
rynku i poddawana procesom konsumpcji 
oraz konkurencji. Nie jest w pełni ukształ
towaną ofertą, gdyż wiele tworzących ją pod
miotów udostępnia swoje oferty cząstkowe, 
niektóre jej elementy (np. walory turystyczne) 
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nie stanowią bezpośredniego przedmiotu 
obrotu rynkowego, a ponadto destynacja 
turystyczna jako podmiot, mimo że tę ofertę 
kształtuje, nie wchodzi w formalne transak
cje rynkowe z nabywcami (turystami).

Przedstawiona w powyższy sposób ofer
ta turystyczna jest podstawą do określenia 
szczególnej roli świadczeniobiorcy (turysty) 
na rynku turystycznym w stosunku do ofert 
przedsiębiorstw turystycznych i destynacji 
turystycznych. Świadczeniobiorca staje się 
podmiotem rynku w podwójnej roli. Po pierw
sze, jest konsumentem świadczeń oferowa
nych przez przedsiębiorców turystycznych. 
Z tego tytułu powstaje formalna więź prawna, 
wynikająca z umowy kupnasprzedaży usług 
turystycznych. Po drugie, jest konsumentem 
oferty destynacji turystycznej (turystą), zło
żonej z wielu elementów, stanowiących struk
turę produktu turystycznego obszaru. Po
między turystą a destynacją nie powstaje 
szczególna więź formalna, ale elementy oferty 
są przez turystę konsumowane. 

WYMIARY OFERTY TURYSTYCZNEJ

Niezależnie od prezentacji koncepcji oferty 
turystycznej w wąskim i szerokim ujęciu, za
gadnienia kształtowania oferty można od
nieść bardziej szczegółowo do poszczególnych 
branż rynku turystycznego, wskazując na 
układ rodzajowy oferty.

Na subrynku hotelarskim można wska
zać na oferty wynikające z rodzaju obiektu 
hotelarskiego oraz jego kategorii. Aspekt ro
dzajowy wskazuje na funkcje obiektu, a tym 
samym strukturę oferty. Obok ofert usług 
podstawowych (nocleg, wyżywienie) two
rzone są oferty, które decydują o ich funk
cjach rynkowych, np. motel (usługi zwią
zane z obsługą pojazdów samochodowych), 
sanatorium uzdrowiskowe (zabiegi lecznicze, 
rehabilitacje), pensjonat (całodzienne wyży
wienie). Aspekt kategorii odnosi się do jakości 
oferty, która jest pochodną posiadanego po
tencjału usługowego. Standardowe wymaga
nia jakościowe (kategoryzacyjne) dotyczą 
obiektów świadczących usługi hotelarskie, 
natomiast szeroki zakres wymogów, struk
tury oferty, a tym samym jakości świadczo
nych usług i systemu obsługi dotyczy obiek
tów wysoko skategoryzowanych.

Współczesną tendencją na rynku hote
larskim jest tworzenie ofert spakietyzowa
nych, odpowiednio sprofilowanych w sto
sunku do segmentów rynku, prowadzących 
do zachowań rynkowych, w których bezpo
średnim motywem przyjazdu turysty nie jest 
obszar turystyczny, a znajdujący się na nim 
obiekt hotelarski. W zależności od rodzaju 
obiektów hotelarskich, ich wielkości, a głów
nie posiadanego potencjału usługowego (rze
czowego i ludzkiego) można wskazać na na
stępujące przykłady produktów hotelarskich: 
weekendowy, konferencyjny, biznesowy, wy
stawienniczy, rekreacyjnowypoczynkowy, 
okolicznościowy (Panasiuk i Szostak 2008).

Należy szczególnie podkreślić, iż zgodnie 
z zapisami „Ustawy o usługach turystycz
nych” (2014) każda usługa świadczona na 
rzecz gościa hotelowego przez zakład hote
larski jest usługą hotelarską. Zatem zakres 
świadczeń usługowych w hotelarstwie w uję
ciu asortymentowym i jakościowym wynika 
ze zgłaszanych indywidualnych potrzeb kon
sumentów, a ich gama jest praktycznie nie
ograniczona. Każdy hotel posiada przy tym 
podstawowy dla swojej działalności zakres 
oferty oraz usługi dodatkowe (uzupełnia
jące). Zakres usług dodatkowych, zwłasz
cza w obiektach o wysokiej kategorii, jest 
elastycznie rozbudowywany w zależności 
od potrzeb gości hotelowych.

Przejawem budowania oferty przez biura 
podróży jest struktura pakietów (imprez), 
przygotowanych i przedstawionych do sprze
daży przez:

– Organizatorów turystyki – w zakresie 
rodzajowym pakietów turystycznych (poby
towe, objazdowe, specjalistyczne), ze względu 
na wiek nabywcy (dla dzieci, młodzieży, 
rodzin z dziećmi, seniorów), miejsce docelo
we turystyki (krajowe, zagraniczne, w tym 
miejscowość lub region), długość trwania 
(wycieczki jednodniowe, weekendowe, do 
7 dni, 8–14 dni, ponad 14 dni), termin orga
nizacji (w sezonie i poza sezonem turystycz
nym), szczegółowe elementy oferty (obiekt 
noclegowy – rodzaj i kategoria; podstawowy 
środek transportu – autokarowe, lotnicze, 
promowe, kolejowe, z dojazdem własnym; 
zakres i rodzaj wyżywienia – bez wyżywie
nia, tylko śniadania, śniadania i tzw. obiado
kolacje, pełne wyżywienie, all inclusive, ultra 
all inclusive).
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– Agentów turystycznych – w przypadku 
których oferta jest sumą dostępnych do sprze
daży ofert organizatorów, stąd oferta jest 
multiplikowana rodzajami pakietów tury
stycznych przygotowanych przez różnych, 
często bezpośrednio konkurujących ze sobą 
organizatorów turystyki. Ponadto na ofertę 
agenta składa się szeroki zakres usług po
średnictwa sprzedaży (rezerwacje, ubezpie
czenia, wynajem itp.).

– Pośredników turystycznych – przygo
towujących oferty turystyczne złożone ze 
świadczeń cząstkowych, na konkretne za
mówienie konsumenta, z reguły instytucjo
nalnego.

W każdej gałęzi transportu turystycz
nego podstawą oferty jest przewóz, tj. poko
nywanie przestrzeni – zarówno w relacjach 
między miejscem emisji a miejscem recepcji 
turystycznej, jak i w miejscu docelowym. 
Oferta przewoźników składa się z elemen
tów komplementarnych, dotyczących:

– świadczeń dodatkowych – przewóz 
bagażu, ubezpieczenie podróżnego;

– specjalnych warunków podróżowania 
– wagony sypialne, kajuty pasażerskie, prze
wóz samochodów osobowych na promie pa
sażerskim;

– warunków taryfowych – zniżki w pew
nych okresach, ceny specjalne, zniżki dla 
dzieci, studiujących, seniorów, osób niepełno
sprawnych lub zwyżki dla osób z nadwagą 
(Bresler 2012), za przekroczenie masy ba
gażu rejestrowanego;

– czynników jakościowych – kategory
zacja wagonów (klasy pasażerskich wagonów 
kolejowych, klasa turystyczna, biznesowa 
i premium w samolotach), szybkość przewozu, 
zakres usług dodatkowych podczas przewo
zu (obsługa gastronomiczna, dostęp do usług 
rozrywkowych, atrakcje podczas przerw w 
podróży), specjalna obsługa w porcie lot
niczym lub morskim.

Na tle przeprowadzonych rozważań, 
a także uwzględniając inne, nieprzywołane 
oferty na rynku turystycznym, można doko
nać próby klasyfikacji struktur ofertowych:

1. Multiofertowe:
a) hotelarstwo:
– każde świadczenie (odpłatne i nieod

płatne) na rzecz gościa hotelowego jest 
usługą hotelarską;

– usługi podstawowe i dodatkowe;
– standardy obiektów hotelarskich (ka

tegoryzacja);
– różne standardy świadczeń usługowych 

w konkretnym hotelu (kategorie pokoi);
– zróżnicowanie cenowe (np. okresy 

sezonowe i pozasezonowe);
– zróżnicowanie ofert z punktu widzenia 

konsumenta (indywidualnego korzys
tającego po raz pierwszy z usług hotelu 
lub sieci hotelowej, indywidualnego 
będącego uczestnikiem programu lo
jalnościowego, grup turystycznych);

– zróżnicowanie ofert sprzedawanych 
w formie tzw. tradycyjnej i interneto
wej;

– produkty hotelarskie;
b) biura podróży:
– pakiet (impreza) turystyczny i jego ro

dzaje;
– wewnętrzna struktura pakietów tu

rystycznych (różny zakres i standard 
świadczeń);

– zróżnicowanie ofert z punktu widze
nia konsumenta (indywidualnego ko
rzystającego po raz pierwszy z usług 
biura podróży lub będącego uczestni
kiem programu lojalnościowego);

– zróżnicowanie ofert sprzedawanych 
w kanałach dystrybucji tradycyjnych 
i internetowych;

– zakres ofert wielu organizatorów tu
rystyki dostępny u agentów turystycz
nych;

– obsługa ruchu turystycznego przyjaz
dowego i wyjazdowego;

– pośrednictwo w sprzedaży innych 
świadczeń turystycznych;

c) transport turystyczny:
– przewóz osób i bagażu wraz ze świad

czeniami dodatkowymi;
– rozbudowana struktura taryfowa;
– zróżnicowanie standardów przewozów;
– rejs wycieczkowcem (crusing), kompleks 

świadczeń związanych z przewozem 
oraz pobytem na statku i w portach pa
sażerskich;

d) informacja turystyczna:
– usługi podstawowe;
– rezerwacje;
– pośrednictwo sprzedaży świadczeń 

przedsiębiorców turystycznych;
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e) produkt turystyczny obszaru:
– łączenie oferty destynacji turystycznej 

z ofertami przedsiębiorców turystycz
nych na danym obszarze;

– obsługa wielu form turystyki.
2. Monoofertowe: 
a) działalność małych obiektów hote

larskich (nocleg ze śniadaniem);
b) przewozy pasażerskie krótkodystan

sowe;
c) pilotaż wycieczek;
d) przewodnictwo turystyczne;
e) działalność obiektów kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych 
o małym potencjale usługowym;

f) produkt turystyczny obszaru o ściśle 
określonej pojedynczej funkcji turystycznej.

Sklasyfikowane przykłady ofert multi 
i mono w praktyce pozostają w określonych 
relacjach, generalnie oferty się przenikają, 
dopasowując się do zróżnicowanego popytu 
turystycznego. Wymaga także podkreślenia 
to, że oferty rynku turystycznego są wspo
magane działalnością innych branż rynku 
turystycznego i funkcjonujących poza ryn
kiem turystycznym, oferujących usługi para
turystyczne.

Zagadnieniem wynikającym ze struktury 
podmiotowej i przedmiotowej rynku turys
tycznego jest szczególna rola biur podróży 
obsługujących ruch turystki wyjazdowej. Pod
mioty te przedstawiają ofertę na rynkach 
emisyjnych zlokalizowanych w obszarach 
o ukształtowanej funkcji turystycznej, ale 
także w obszarach o zupełnie peryferyjnym 
znaczeniu dla turystyki przyjazdowej, obsłu

gując mieszkańców tych obszarów i oferując 
im swoje produkty (pakiety turystyczne) oraz 
obszarowe produkty turystyczne z odległych 
miejsc docelowych, zarządzanych przez od
ległe destynacje turystyczne. Biura podróży 
oferujące pakiety wyjazdowe współtworzą 
ofertę turystyczną wielu destynacji turystycz
nych, znajdujących się poza bezpośrednim 
obszarem działania tych biur. Są więc multi
organizatorami dla zewnętrznych destynacji 
turystycznych. Podobną funkcję rynkową 
realizują przewoźnicy pasażerscy, którzy 
świadczą usługi przewozowe turystom z miejsc 
(krajów) emisji i dowożą ich do miejsc (kra
jów) recepcji. Przykładowo europejski prze
woźnik lotniczy transportuje turystów z Eu
ropy do krajów Dalekiego Wschodu. Jego 
oferta przewozowa, funkcjonująca poza des
tynacją, decyduje o dostępności transpor
towej destynacji, do której kieruje się przy
jazdowy ruch turystyczny. 

Na podstawie przeprowadzonych rozwa
żań można stwierdzić, że oferta turystyczna 
ma swoją (ryc. 1):

– szerokość – wynikającą z układu pod
stawowych elementów ją kształtujących, wraz 
z ceną i częścią parametrów jakościowych, 
bezpośrednio opisujących cechy produktu;

– wysokość – obejmującą różnicowanie 
oferty przy uwzględnieniu kryteriów jakoś
ciowych (standard usługi i obsługi);

– głębokość – składającą się z dodatko
wych świadczeń (płatnych lub bezpłatnych), 
które dostosowują się do potrzeb zidenty
fikowanych segmentów rynku.

Przykłady tak skonstruowanych ofert za
prezentowano w tabeli 1.

Ryc. 1. Wymiary oferty turystycznej
źródło: opracowanie własne
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Tab. 1. Przykłady wymiarów oferty turystycznej

Szerokość Wysokość Głębokość

Hotelarstwo nocleg,
śniadanie,

produkty pakietowe,
obsługa imprez

pokój standardowy,
pokój o podwyższonym 

standardzie (suite),
apartament

siłownia,
basen,

kasyno,
konsjerż

Biura podróży transport,
nocleg,

wyżywienie,
wstęp do atrakcji 

turystycznych,
ubezpieczenie

standard 
wykorzystywanych 

środków transportu,
zakwaterowanie w 
hotelach według 

kategorii,
standard wyżywienia

program fakultatywny,
obsługa rezydenta,

wypożyczanie sprzętu

Transport  
turystyczny

przewóz osób i bagażu klasa turystyczna,
klasa biznesowa
lub klasa kabiny

posiłki/poczęstunki,
ubezpieczenie,

dodatkowe atrakcje na 
statku wycieczkowym

Produkt turystyczny 
obszaru

walory turystyczne,
zagospodarowanie 

turystyczne,
usługi turystyczne

zróżnicowanie jakościowe 
bazy turystycznej

wydarzenia (eventy),
zagospodarowanie 

lokalne (parki, plaże, 
promenady, pijalnie wód 

mineralnych)

Na rynku konkurencyjnym szczególnie 
istotną kwestią jest kształtowanie relacji ce
najakość produktu. Osiągnięcie wyższego 
poziomu jakości (jej parametrów) wymaga 
z reguły ponoszenia wyższych kosztów przez 
świadczeniodawców turystycznych (Shugan 
1984, Steenkamp 1988). Współcześnie uznaje 
się, że zależność ta jest jednak stosunkowo 
słaba. Wyższa cena stanowi dla potencjalnego 
turysty informację o poziomie jakości, nie 
zawsze w pełni gwarantowanym w praktyce. 
Należy mieć na uwadze, że o poziomie cen 
decyduje też wiele innych czynników, zarówno 
znajdujących się po stronie świadczeniodawcy 
(ponoszone koszty, poziom realizacji zysku), 
jak i wynikających z ogólnych warunków ryn
kowych. Do aspektów rynkowych należy m.in.: 
popularność pewnych ofert przedsiębiorstw 
turystycznych – np. w nowo wybudowanych 
obiektach turystycznych lub obiektach posia
dających interesującą turys tów przeszłość, 
moda na oferty w nowo wykreowanych ob
szarach turystycznych. W warunkach kon
kurencyjności rynku podwyższanie ceny, jak
kolwiek może być informacją o poziomie 
jakości, powoduje obniżenie popytu. Przede 
wszystkim dla przedsiębiorstw turystycz
nych, ale także dla destynacji turystycznych, 

stanowienie cen uwzględniających rzeczy
wisty poziom jakości jest zadaniem trudnym, 
gdyż i tak relacja cena–jakość produktu tu
rystycznego jest subiektywnie oceniana przez 
turystów – z reguły jeszcze przed skonsumo
waniem usługi lub trafieniem do recepcji tu
rystycznej. Zasadniczą przesłanką powodze
nia działań związanych z kształtowaniem 
relacji cenajakość jest myślenie w katego
riach konsumenta i jego potrzeb oraz możli
wość uchwycenia różnicy użyteczności po
między klasami oferty, np. nocleg w pokoju 
dwuosobowym typu standard lub w apar
tamencie, podróż samolotem klasą turys
tyczną lub biznesową.

PODSUMOWANIE

Przedstawione zagadnienia dotyczące oferty 
turystycznej – tworzonej zarówno przez przed
siębiorstwa turystyczne, jak i przez desty
nacje turystyczne – wskazują na możliwość 
przeniesienia problematyki oferty rynkowej 
na pełny obszar rynku turystycznego. Zapre
zentowana koncepcja sankcjonuje destynacje 
turystyczne jako faktyczne podmioty rynku 
turystycznego, kreujące oferty skierowane na 
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konsumentów (turystów) na tym rynku. Za
kres oddziaływania rynkowego poprzez ofertę 
podlega prawidłowościom analogicznym do 
tych w relacjach zachodzących pomiędzy 
przedsiębiorstwami turystycznymi a ich klien
tami. Część procesów rynkowych realizowa
nych w ramach oferty destynacji turystycz
nej nie ma charakteru w pełni transakcyjnego, 
ale kształtuje jej pozycję rynkową jako fak
tycznego świadczeniodawcy.
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