
Maria Byszewska-Dawidek
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

ANALIZA SYTUACJI BIUR PODRÓŻY 
NA RYNKU POLSKIM

Streszczenie

Celem rozważań jest pokazanie sytuacji biur podróży na rynku polskim. 
Omówiono zasady wpisu do ewidencji oraz pokazano dane statystyczne po-
chodzace z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych 
oraz dynamikę zmian. Imformacje obejmują dane dotyczące biur podróży 
według struktury przestrzennej, struktury własnościowej, rodzaju prowadzonej 
działalności, zakresu działania oraz typu gwarancji. Zgodnie ze stanem na 
dzień 27 listopada 2014 roku, w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych zarejestrowano 3790 podmiotów, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności organizatora turystyki,lub pośrednika 
turystycznego, tj. o 265 czyli o 7,5% podmiotów więcej niż w roku ubiegłym. 
Największa koncentracja biur występuje na terenie województw mazowiec-
kiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, a zdecydowanie najmniejsza 
w województwach: lubuskim, świętokrzyskim, opolskim i podlaskim. Na koniec 
omówiono dalsze możliwości i perspektywy rozwoju biur podróży.

Słowa kluczowe: biuro podróży, upadłość, podmiot turystyczny, ewidencja. 

Kody JEL: L83

Wstęp

Rynek biur podróży nie jest jeszcze uporządkowany, choć coraz częściej po-
jawiają się wyspecjalizowane biura turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Mnoży 
się konkurencja potentatów europejskich i światowych odważnie wkraczających 
na rynek polski, także z Turcji, Grecji, Cypru, Tunezji czy Włoch. Powoduje to 
często, że przestają działać biura rodzime – zwłaszcza małe i niedoświadczone. 
Przyszłość należy do fi rm wyspecjalizowanych np. organizatorów turystyki 
incentive. Biura małe, ale profesjonalne i wyspecjalizowane też nie są bez szans. 

Zdarzają się nieliczne przypadki nieuczciwości biur podróży. Za błędy jed-
nostek cierpi wtedy niestety cała branża, ponieważ zdarzają się próby stosowa-
nia odpowiedzialności zbiorowej. Niezbędne jest więc eliminowanie przyczyn 
takich zjawisk, które wpływają na kształtowanie złej opinii o całej branży.

Charakterystyczną cechą polskiego rynku biur podróży jest niekorzystna 
relacja wielkości kapitałów własnościowych biur podróży do ich przychodów. 
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Niewielki udział własnych funduszy oznacza, że środki na działalność biura 
czerpią z przedpłat klientów lub z kredytów. Dominujące na polskim ryn-
ku fi nansowanie działalności biur podróży z przedpłat klientów, czyli bazo-
wanie na przypływie gotówkowym, jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu 
widzenia ich bezpieczeństwa fi nansowego. Ogromna rozbieżność między ka-
pitałem zakładowym fi rm a zaangażowaniem fi nansowym niezbędnym do 
prowadzenia działalności nie służy wiarygodności branży. Pożądane wydaje 
się wprowadzenie w Polsce przepisów podobnych do tych, które obowiązują 
na zachodzie Europy, by kapitał zakładowy fi rm specjalizujących się w orga-
nizacji imprez czarterowych zabezpieczał realizacje zobowiązań fi nansowych 
tych fi rm. Powinien on wynosić kilka milionów złotych i nie może to być ka-
pitał wirtualny. Struktura rynku w Polsce różni się od struktury na rynkach 
zachodnich. W Niemczech lub we Francji konkuruje ze sobą kilku solidnych 
touroperatorów czarterowych, a małe biura podróży są touroperatorami niszo-
wymi. W Polsce powinno być podobnie. Oprócz kilku, kilkunastu stabilnych 
fi nansowo touroperatorów czarterowych powinno działać wiele mniejszych 
fi rm specjalizujących się w turystyce autokarowej i kwalifi kowanej. Może wtedy 
udałoby się uniknąć bankructw.

Wpłaty od klientów, którzy za swój wyjazd płacą przed jego realizacją, czę-
sto z bardzo dużym wyprzedzeniem, są przeznaczane na fi nansowanie bieżącej 
działalności czyli na pokrywanie kosztów wyjazdów realizowanych w danym 
momencie. Dlatego też fi rmom nieposiadającym własnych kapitałów trudno 
fi nansować działalność w drugiej połowie roku, kiedy sprzedaż wycieczek na 
kolejne miesiące spada, a co za tym idzie ilość pieniędzy przedpłaconych przez 
klientów maleje, a jednocześnie liczba imprez realizowanych w danym momen-
cie jest najwyższa.

Wyeliminowaniu, a przynajmniej ograniczeniu skali tego zjawiska, służyło 
wspomniane już zróżnicowanie wysokości wymaganych zabezpieczeń fi nan-
sowych na wypadek niewypłacalności biur podróży w zależności od terminu 
i wysokości przyjmowanych przez nie przedpłat na poczet imprez turystycz-
nych. Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi zabezpieczeń fi nansowych, 
obowiązującymi w pełni od dnia 17 września 2011 roku, im wyższe przedpłaty 
i wcześniejszy termin przyjmowania przedpłat, a co za tym idzie większe ry-
zyko dla klienta, tym wyższe sumy zabezpieczeń fi nansowych wymaganych 
od biur podróży. Ponadto, jako podstawę wyliczenia wielkości zabezpieczenia 
przyjęto przychód.

Nowe zasady dotyczące zabezpieczeń fi nansowych wymaganych od or-
ganizatorów turystyki i pośredników turystycznych stanowią wyzwanie dla 
części biur podróży. Dla fi rm o słabszej kondycji fi nansowej podwyższenie sum 
gwarancyjnych stanowi trudność, ponieważ wiąże się z wyższymi składkami 
i depozytami w bankach lub towarzystwach ubezpieczeniowych na wypadek 
wypłaty odszkodowań, co z kolei oznacza konieczność zamrożenia dodatko-
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wych 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). 

Obawa przed niewypłacalnością firm zwiększa liczbę wyjazdów 
organizowanych samodzielnie. Jest ich rokrocznie więcej. Poza tym drugim 
powodem organizowania samodzielnych wyjazdów jest chęć obniżenia kosz-
tów. Jest to możliwe np. dzięki wykupieniu biletu na długo przed wyjazdem 
lub korzystaniu z tańszych lotów z innych krajów.

Zasady uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych 
i dynamika zmian

Wydane dnia 18 października 2004 roku (na podstawie art. 8 ust. 8 usta-
wy o usługach turystycznych) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy, 
w  sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i  Pośredników 
Turystycznych, określa organizację oraz szczegółowy sposób prowadzenia 
ewidencji. Poprzednie wpisy do Centralnego Rejestru Zezwoleń zachowały 
ważność i stały się wpisami do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych.

W myśl tego rozporządzenia działalność w zakresie usług turystycznych 
jest działalnością regulowaną (przedtem wymagała uzyskania zezwolenia). 
Obecnie do jej prowadzenia konieczne jest jedynie uzyskanie wpisu do rejestru 
działalności regulowanej. Wpisu tego dokonują od dnia 1 stycznia 2006 roku, 
na podstawie ustawy o przeniesieniu kompetencji, marszałkowie (przedtem 
wojewodowie) województw właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 
Przedsiębiorcy zagraniczni mają prawo wyboru województwa (marszałka), 
w których zarejestrują działalność, oprócz tych, którzy utworzyli na teryto-
rium Polski oddział. Siedziba oddziału określa bowiem, który marszałek jest 
„organem właściwym”.

Marszałek ma obowiązek wpisać przedsiębiorcę do rejestru działalności 
regulowanej w terminie 7 dni (od dnia, w którym wpłynął wniosek o wpis 
wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywa-
nia działalności) i wydać przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie. Jeśli w tym 
terminie wpis nie zostanie dokonany, a od daty wpływu wniosku upłynie 14 
dni, przedsiębiorca może, po uprzednim zawiadomieniu marszałka na piśmie, 
rozpocząć działalność. W normalnym trybie kopię zaświadczenia o wpisie do 
rejestru, wraz z kopią umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo 
umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, marszałek przekazuje niezwłocznie 
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ministrowi turystyki, który na ich podstawie dokonuje z urzędu wpisu przed-
siębiorcy do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych.

Od momentu, w którym można uzyskiwać wpisy do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych, a wcześniej do Centralnego 
Rejestru Zezwoleń do dnia 23 października 2014 roku wpis taki uzyskały 8983 
podmioty turystyczne.

Najwięcej zarejestrowanych podmiotów było w województwach: mazowiec-
kim (20%), śląskim (13%) i małopolskim (12%).

W ramach tej ewidencji prowadzony jest także wykaz przedsiębiorców wy-
kreślonych z rejestru oraz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez 
wymaganego wpisu do rejestru. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru 
działalności regulowanej, oraz przedsiębiorca, który wykonywał działalność 
gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej (co stwierdził po 
skontrolowaniu Urząd Marszałkowski), może uzyskać wpis do tego rejestru nie 
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru 
lub od dnia uprawomocnienia się decyzji marszałka o stwierdzeniu wykony-
wania działalności bez wpisu do rejestru.

Od 1999 roku rosła liczba biur podróży, które uległy likwidacji z różnych 
powodów – wygaśnięcia zezwolenia, cofnięcia zezwolenia lub np. upadłości. 
Najwięcej (962) zniknęło z ewidencji w roku 2004 (por. tabela 1). Wiele biur 
po prostu nie było w stanie płacić odpowiednich wysokich sum za wymagane 
od nich gwarancje – wypadły z rynku albo prowadzą, nie wymagającą wpisu 
do rejestru działalność w roli agentów turystycznych.

W 2005 roku po raz pierwszy od kilku lat nastąpił spadek liczby zlikwi-
dowanych biur – z 962 biur zlikwidowanych w roku 2004 do 446 – w roku 
2005. W kolejnych latach następował dalszy spadek liczby zlikwidowanych 
biur. Miało to związek z pojawieniem się na rynku bardziej przystępnych ofert 
ubezpieczenia na rzecz klientów. W latach 2010–2011 ponownie zaczęła rosnąć 
liczba biur, które zniknęły z rynku (odpowiednio 303 i 340 biur).

W 2014 roku z rejestru wykreślono z różnych przyczyn (w wyniku wy-
kreślenia własnego na wniosek przedsiębiorcy, zakazu prowadzenia działal-
ności, zawieszenia działalności, wszczęcia lub umorzenia postępowania) 303 
biura. Najwięcej było wykreśleń własnych na wniosek przedsiębiorcy, bo aż 
173, a następnie z powodu zawieszenia działalności. Takich wykreśleń było 65. 
Wszczęto również postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru w stosunku 
do 11 przedsiębiorstw.
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Tabela 1. Podmioty turystyczne wykreślone z ewidencji w latach 1999-2014

Wyszcze-
gólnienie Ogółem

Liczba Udział 
(w %) Liczba Udział 

(w %) Liczba Udział 
(w %) Liczba Udział 

(w %)
Wykreśl. własne Zakaz dział. Inne przyczyny Zawieszenie

1999 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2000 105 71 67,62 34 32,38 0 0,00 0 0,00
2001 224 155 69,20 66 29,46 3 1,34 0 0,00
2002 331 164 49,55 167 50,45 0 0,00 0 0,00
2003 679 398 58,62 278 40,94 3 0,44 0 0,00
2004 961 662 68,89 297 30,91 2 0,21 0 0,00
2005 446 371 83,18 70 15,70 5 1,12 0 0,00
2006 256 206 80,47 50 19,53 0 0,00 0 0,00
2007 211 165 78,20 45 21,33 1 0,47 0 0,00
2008 239 191 79,92 45 18,83 3 1,26 0 0,00
2009  85 26 30,59 56 65,88 1 1,18 2 2,35
2010 303 225 74,26 60 19,80  4 1,32 14 4,62
2011 340 230 67,65 67 19,71 10 2,94 33 9,71
2012 350 244 69,71 77 22,00  3 0,86 26 7,43
2013 413 274 66,50 54 13,11 15 3,64 69 16,75
2014 303 173 57,10 42 13,86 23 3,30 65 21,45

Źródło: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Najwięcej wykreślonych podmiotów na dzień 23 października 2014 roku 
zostało w województwie mazowieckim (78), małopolskim (42) i pomorskim 
(28). Najmniej podmiotów wykreślonych zostało w województwach: święto-
krzyskim (4), lubuskim (5) oraz w opolskim (6) i lubelskim (7). Łącznie wykre-
ślonych zostało w całej Polsce 303 podmioty. Najwięcej wykreśleń na wniosek 
własny przedsiębiorcy było w województwie mazowieckim (37) i małopolskim 
(30), najmniej w świętokrzyskim (2) i podkarpackim (3). najwięcej biur za-
wiesiło działalność w województwach mazowieckim (16) i pomorskim (14), 
a najmniej, tj. w ogóle nie było takich przypadków, w województwach opolskim 
i podlaskim.

Istnieje również grupa przedsiębiorstw będąca w trakcie procedury za-
wieszenia działalności. W dniu 23 października 2014 roku były 52 takie biura, 
najwięcej w województwach mazowieckim i pomorskim (po 12 biur) i war-
mińsko-mazurskim (8 biur).

W ostatnich latach sytuacja na rynku biur podróży zmieniała się dynamicz-
nie. Liczba zarejestrowanych biur podróży w ostatnich latach wzrosła, jedynie 
w 2009 roku zmalała. Biorąc pod uwagę ostatnie trzynaście lat, najmniej biur 
podróży istniało w 2004 roku, na co główny wpływ miało zjawisko podniesie-
nia kwot gwarancyjnych i ubezpieczeniowych. Najwięcej biur podróży działało 
na rynku turystycznym na koniec 2001 roku – 3779 podmiotów, w kolejnych 
latach ich liczba zmniejszała się. 



124 Maria Byszewska-Dawidek

Tabela 2. Podmioty turystyczne posiadające wpis do Centralnej Ewidencji 
na koniec danego roku

Wyszczególnienie Liczba podmiotów Zmiana (w%)
2000 3 237  -
2001 3 779 16,7
2002 3 650 -3,4
2003 3 513 -3,8
2004 2 837 -19,2
2005 2628 -7,4
2006 2 688 2,3
2007 2 846 5,9
2008 2 986 4,9
2009 2 961 - 0,8
2010 3 074 3,8
2011 3 157 2,7
2012 3 412 8,1
2013 3 525 3,3
2014 3 790 7,5

Źródło: jak w tabeli 1.

Na koniec 2013 roku działało 3525 biur podróży i było to o 3,3% więcej niż 
w roku poprzednim. Jednak wzrost w 2012 roku, w porównaniu z 2011 rokiem, 
był znacznie większy, bo o 8,1%.

 Zgodnie ze stanem na dzień 27 listopada 2014 roku, w Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych zarejestrowano 3790 
podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności organiza-
tora turystyki lub pośrednika turystycznego, tj. o 265 czyli o 7,5% podmiotów 
więcej niż w roku ubiegłym. 

Istnieje również grupa przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność 
gospodarczą bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, co 
stwierdził po skontrolowaniu Urząd Marszałkowski. W takiej sytuacji przed-
siębiorcy ci otrzymali 3-letni zakaz wykonywania działalności. Podmioty 
takie działały w połowie województw i na dzień 21 października 2014 roku 
w całej Polsce było ich ogółem 27. Najwięcej takich przedsiębiorców dzia-
łało w województwach mazowieckim (7) oraz wielkopolskim (5). W ogóle 
nie było takich podmiotów w  województwach: kujawsko-pomorskim, lu-
belskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim 
i warmińsko-mazurskim. 
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Biura podróży w Polsce według struktury przestrzennej

Utrzymuje się duże zróżnicowanie województw pod względem liczby pod-
miotów gospodarczych tam zarejestrowanych (por. tabela 3) przy oczywistej 
prawidłowości – im większe województwo (większa powierzchnia i  liczba 
mieszkańców), tym więcej biur podróży. 

Największa koncentracja biur występuje na terenie województw najludniej-
szych, a więc o potencjalnie największym popycie na usługi turystyczne. Nie 
zawsze jest to jednak przełożenie proporcjonalne: najwięcej (procentowo) biur 
podróży (więcej niż wskazywałby udział ich mieszkańców w ogólnej liczbie 
ludności) mają województwa: mazowieckie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie, 
a zdecydowanie najmniej województwa: lubuskie, świętokrzyskie, opolskie 
i podlaskie.

Tabela 3. Podmioty turystyczne, które posiadały wpis do ewidencji w dniu 
23 października 2014 roku w układzie wojewódzkim 

Wyszczególnienie Liczba podmiotów 
turystycznych Udział (w %)

Dolnośląskie 299 7,89
Kujawsko-pomorskie 104 2,74
Lubelskie 136 3,59
Lubuskie 54 1,42
Łódzkie 191 5,04
Małopolskie 490 12,93
Mazowieckie 810 21,37
Opolskie 72 1,9
Podkarpackie 134 3,54
Podlaskie 94 2,48
Pomorskie 279 7,36
Śląskie 484 12,77
Świętokrzyskie 65 1,72
Warmińsko-mazurskie 124 3,27
Wielkopolskie 286 7,55
Zachodniopomorskie 168 4,43
Polska ogółem 3 790 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Najwięcej podmiotów turystycznych działa na terenie województwa mazo-
wieckiego – 810 podmiotów, czyli 21,4% wszystkich, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności turystycznej. Wynika to z atrakcyjności stolicy, 
ale również z faktu, że wiele biur podróży otwiera swoje przedstawicielstwa 
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w Warszawie nawet wtedy, gdy prowadzą działalność w innym mieście. Drugie 
pod względem liczby podmiotów turystycznych, województwo małopolskie ma 
490 podmiotów – 12,9% ogółu. Kolejne miejsca zajmują województwa śląskie 
(484; 12,8%) i dolnośląskie (299; 7,9%). 

 W czterech wymienionych województwach działa ponad połowa wszyst-
kich biur podróży (55,0%). Dla porównania cztery województwa z końca na-
szej listy: lubuskie (54; 1,4%), świętokrzyskie (65; 1,7%), opolskie (72; 1,9%) 
i podlaskie (94; 2,5%) – mają zaledwie 7,5% ogółu turystycznych podmiotów 
gospodarczych. 

W  ostatnich dwóch latach między styczniem 2013 roku a  październi-
kiem 2014 roku, w żadnym województwie nie spadła liczba podmiotów tury-
stycznych. Największy ich wzrost odnotowano w województwie pomorskim 
– o 21,8%, mazowieckim – o 18,4% i lubuskim – o 18,3%. Najniższy wzrost 
zanotowano w województwach podkarpackim – o 0,8% i opolskim – o 1,4%.

Warto zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość, bo w skali ca-
łego kraju aż 86% wszystkich podmiotów turystycznych, uzyskała wpis do 
Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych ponad 
trzy lata temu, ponieważ rozpoczęły one swoją działalność w 2011 roku albo 
wcześniej. Tak więc można przyjąć założenie, że zdecydowana większość biur 
podróży działających na polskim rynku to biura z dużym doświadczeniem 
i długim stażem działania, które utrwaliły już swoją pozycję na rynku. Podobny 
rozkład charakteryzuje poszczególne województwa. Zdecydowana większość 
biur w poszczególnych województwach (od 65% do 77%) powstała do 2011 roku 
(włącznie). Pozostałe biura powstawały w kolejnych trzech latach.

Biura podróży w Polsce według struktury własnościowej

Aż 70,0% wszystkich biur podróży należy do osób fi zycznych, 17,0% sta-
nowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 4,7% należy do osób fi zycz-
nych w spółce cywilnej, 2,6% do spółek jawnych, 2,3% do stowarzyszeń, a 3,4% 
biur należy do innych właścicieli. W tej ostatniej grupie mamy między inny-
mi spółki akcyjne – 1,5%, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki 
komandytowe – 0,6% oraz osoby prawne i fundacje – po 0,5%.
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Tabela 4. Statystyka podmiotów turystycznych według form prawnych na 
dzień 15 października 2014 roku

Forma prawna Liczba podmiotów
Spółka z o.o. 637
Osoba fi zyczna w spółce cywilnej 178
Spółka akcyjna 56
Osoba fi zyczna 2 628
Joint venture 1
Przedstawicielstwo 1
Spółdzielnia 12
Stowarzyszenie 87
Fundacja 18
Kościelna osoba prawna 7
PJO 6
SJO 3
PP 7
Osoba prawna 18
Spółka jawna 99
Spółka komandytowa 1
Spółka komandytowo-akcyjna 4
Spółka z o.o. Spółka komandytowa 24
Ogółem: 3 787

Źródło: jak w tabeli 1.

Najwięcej spółek należących do osób fi zycznych oraz spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością działa w województwach mazowieckim, śląskim i mało-
polskim, natomiast najwięcej spółek należących do osób fi zycznych w spółce 
cywilnej funkcjonuje w województwach małopolskim, mazowieckim i wiel-
kopolskim, a spółek jawnych w województwach małopolskim, mazowieckim 
i śląskim.

Biura podróży w Polsce według rodzaju prowadzonej 
działalności

Każde z biur podróży może wystąpić do marszałka swojego województwa 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako organizator imprez tu-
rystycznych i pośrednik. W ewidencji przeważają jednostki posiadające zezwo-
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lenie na prowadzenie obydwu działalności (por. tabela 5). Obecnie jest ich 3050, 
co stanowi 81% ogółu. Działalność jako organizator prowadzi 721 podmiotów 
(19%). Wyłącznie pośrednictwem zajmuje się tylko 18 podmiotów (0,5%).

Tabela 5. Podmioty według przedmiotu działalności na dzień 
15 października 2014 roku

Wyszczególnienie Organizator Pośrednik Organizator/
pośrednik Razem

Dolnośląskie 79 3 217 299
Kujawsko-pomorskie 27 1 76 104
Lubelskie 28 1 107 136
Lubuskie 6   48 54
Łódzkie 28   163 191
Małopolskie 42 2 446 490
Mazowieckie 95 3 711 809
Opolskie 11   61 72
Podkarpackie 23   111 134
Podlaskie 68   26 94
Pomorskie 65 3 211 279
Śląskie 130 1 353 484
Świętokrzyskie 2   63 65
Warmińsko-mazurskie 3   121 124
Wielkopolskie 59 2 225 286
Zachodniopomorskie 55 2 111 168
Polska 721 18 3 050 3 789

Źródło: jak w tabeli 1.

Najwięcej podmiotów turystycznych prowadzących tylko działalność or-
ganizatora działa na terenie województw śląskiego (130), mazowieckiego (95), 
dolnośląskiego (79) i podlaskiego (68). Najmniej podmiotów turystycznych 
ograniczających się do działalności touroperatorskiej istnieje na terenie woje-
wództw świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (3) oraz lubuskiego (6). 

Największa koncentracja podmiotów turystycznych prowadzących działal-
ność zarówno organizatora, jak i pośrednika, występuje na terenie województw 
mazowieckiego (711), małopolskiego (446) oraz śląskiego (353). Nieliczne biura 
prowadzące wyłącznie działalność pośrednika stanowią zaledwie 0,5% wszyst-
kich podmiotów turystycznych istniejących na polskim rynku. Z roku na rok 
jest ich mniej. Zarejestrowane są na terenie dziewięciu województw: od jednej 
jednostki w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim i śląskim do 3 
w województwiach dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. Na 3789 pod-
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miotów turystycznych, 3771 należy do grupy organizatorów lub organizatorów/
pośredników. Stanowi to 99,5% ogółu podmiotów. 

Biura podróży w Polsce według typu gwarancji

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i aktami wykonawczymi, m.in. 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie 
określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczenio-
wej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta 
z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z prowadzoną 
działalnością przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
(Dz.U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1142), biura muszą mieć zabezpieczenie fi nan-
sowe. Z tych pieniędzy może zostać sfi nansowany powrót klienta do kraju 
w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew zobowiązaniu go nie zapewni 
oraz zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania innych 
zobowiązań umownych. 

Biura zdecydowanie najczęściej, bo w prawie 90% przypadków wybierają 
gwarancje ubezpieczeniowe. W porównaniu z poprzednimi latami jest to o kil-
ka procent więcej. Tak duże zainteresowanie tą formą ubezpieczenia wynika 
z tego, że jest ona najbardziej korzystna fi nansowo. Najwięcej touroperatorów 
wybrało tę formę ubezpieczenia w województwach podlaskim (97%), zachod-
niopomorskim (96%) i świętokrzyskim (95%). Najmniej licznie ubezpieczali się 
w ten sposób touroperatorzy w województwach pomorskim (73%), warmiń-
sko-mazurskim (84%) i lubuskim (87%). Biura wybierają również ubezpiecze-
nie na rzecz klientów (4%), rachunek powierniczy (ponad 3%) oraz gwarancje 
bankowe (niecałe 3%). Zabezpieczenie przedsiębiorcy zagranicznego nie jest 
jeszcze zbyt popularną formą ubezpieczeń i występuje w bardzo niewielkim 
stopniu (0,4%).

Podsumowanie

Wzrosła liczba podróży Polaków zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 
wzrosła też rola biur podróży w organizacji tych wyjazdów. Mimo upadku 
i zachwiania pozycji kilkunastu biur w latach 2012–2014, nadal działa na rynku 
wiele dobrych fi rm o solidnych podstawach ekonomicznych, które mają się do-
brze i nic im nie zagraża, nawet upadki nieuczciwych przedsiębiorców. Upadki 
te pozwoliły im tylko dalej się rozwijać i umacniać swoją pozycję. Upadki może 
zaszkodziły wizerunkowi branży, ale jednocześnie pomogły markom o ugrun-
towanej pozycji jeszcze lepiej działać. W turystyce wyjazdowej nie zanotowano 
więcej upadłości niż w innych branżach. Są one bardziej widoczne, bo infor-
macje o nich przedostają się do mediów.
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Zagrożone upadłością mogą być raczej tylko małe, nieznane na rynku biu-
ra podroży. natomiast dużym powodzi się z roku na rok coraz lepiej. Znani 
touroperatorzy poprawiąją też swoje fi nanse. Polepszyła się jakość sprzedaży. 
Marże są wyższe, a biura lepiej przygotowane pod względem organizacyjnym. 
Na poziom marż wpływa korzystniejszy kurs złotego, a także stabilne i niższe 
ceny paliw. Nieco wyższe są ceny wycieczek. Ale tymi lepszymi wynikami 
cieszą się przede wszystkim duże biura podroży, korzystają bowiem z obaw 
turystów przed bankructwem organizatora wyjazdu. Od czasu, kiedy upadały 
biura, udział najbardziej rozpoznawalnych na rynku marek w sprzedaży wy-
cieczek systematycznie rośnie.

 Klienci boją się kupować imprezy w małych i nieznanych fi rmach. Po 
ogłoszeniu niewypłacalności niektórych biur obawy te jeszcze się zwiększyły. 
W warunkach takiej konkurencji małe fi rmy mogą mieć coraz większe kłopo-
ty. Przeprowadzone badanie wywiadowni gospodarczej D&B Bisnode Polska 
pokazało, że przeszło połowa małych biur podroży znajduje się w słabej i bar-
dzo złej kondycji fi nansowej. Wśród biur zatrudniających od 10 do 25 osób 
przeszło jedna piąta zagrożona jest bankructwem, a jedna trzecia ma poważ-
ne problemy z utrzymaniem płynności. Przybywa zadłużonych biur podroży 
i agencji turystycznych w Krajowym Rejestrze Długów: na koniec maja 2013 
roku widniały tam 454 fi rmy z niespłacanymi długami na łączną kwotę prawie 
8,9 mln złotych

Znacznie lepiej sytuacja kształtuje się w sferze popytu. Mimo wielu zawiro-
wań należy spodziewać się, że popyt na zagraniczne usługi biur podróży będzie 
rósł, jednak trudno spodziewać się, aby poprawił on zdecydowanie rentowność 
zagranicznej turystyki wyjazdowej. Zmieniły się nieco preferencje turystów. 
Modne jest poszukiwanie oryginalnego produktu, kontaktu z naturą i od-
wiedzaną ludnością. Ponadto turyści mają większą możliwość porównywania 
ofert. Nastąpił bardzo intensywny i dynamiczny rozwój internetowych biur 
podróży. Oprócz największych portali turystycznych, takich jak Wakacje.pl 
i Travelplanet.pl, istnieje duża grupa innych portali, które z sukcesem zdoby-
wają rynek, jak np. Vtrip.pl, Easygo.pl, Travelone.pl. 

Niekorzystne jest jednak to, że klienci w Polsce podejmują decyzję o wy-
jeździe w ostatniej chwili, przyzwyczajeni są do kupowania ofert last minute, 
podczas gdy to właśnie fi rst minute powinno być najbardziej atrakcyjne. Klient 
obecnie przykłada również dużą uwagę do bezpieczeństwa zakupu (czyli do 
marki sprzedawcy) i pobytu, a nawet można u niego zaobserwować chęć uni-
kania pośrednictwa w zakupie. Następuje więc indywidualizacja potrzeb, co 
wymusza na organizatorach podróży zmianę podejścia do tworzonych ofert, 
sposobu dotarcia do klienta i jego obsługi.
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An Analysis of the Situation of Travel Agencies in 
the Polish Market

Summary

An aim of considerations is to show the situation of travel agencies in 
the Polish market. Th e author discussed the rules of fi ling and presented the 
statistical data originating from the Central Register of Tourism Organisers and 
Intermediaries as well as the dynamics of changes. Th e information covers the 
data concerning travel agencies by the spatial and ownership structure, type of 
activities being carried out, the scope of activity, and the type of guarantees. As 
of the state on 27 November 2014, the Central Register of Tourism Organisers 
and Intermediaries fi led 3790 entities that had obtained the permit to carry out 
activities of the tourism organiser or tourism intermediary, i.e. by 265, or by 
7.5% of entities more than a year before. Th e highest concentration of agencies 
takes place in the territory of Mazovian, Lesser Poland, Silesian and Lower 
Silesian Provinces, while defi nitely the lowest in the Lubuskie, Świętokrzyskie, 
Opolskie and Podlaskie Provinces. In the fi nal part of the article, the author 
discussed further opportunities and perspectives of travel agency development.

Key words: travel agency, bankruptcy, tourist entity, register. 

JEL codes: L83



132 Maria Byszewska-Dawidek

Artykuł nadesłany do redakcji w marcu 2015 roku.
© All rights reserved

Afi liacja:
mgr Maria Byszewska-Dawidek
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel.: 22 457 24 00
e-mail: m.byszewska@vistula.edu.pl


