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POLSKIE BIURA PODRÓŻY NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

Wstęp 

Procesy przekształceń własnościowych, organizacyjnych oraz zmiany w sferze 
realnej dokonujące się w ostatnich latach w gospodarce turystycznej szczególnie 
intensywnie zmieniają obraz branży biur podróży. Podmioty sfery obrotu usługami 
turystycznymi, a takimi podmiotami są w istocie rzeczy biura podróży, działają 
bowiem na styku produkcji usług turystycznych i ich podaży oraz popytu na nie. 
Choć zmiany obrazu instytucjonalnego rynku biur podróży w Polsce, a także zmia-
ny form ich działania, są postrzegane tak przez konsumentów, jak i administrację 
gospodarczą turystyki i branżowe instytucje samorządowe, ciągle brak jest sys-
tematycznych obserwacji, badań oraz dokładniejszych analiz tego sektora. 
Badanie takie nie jest zresztą łatwe i ze względu na rozległość tego sektora, per-
manentność zachodzących zmian, i z powodu braku odpowiednich instrumentów 
rejestracyjnych (w sferze podatkowej, licencyjnej czy statystycznej). 

Choć w tej sytuacji przedstawienie precyzyjnego obrazu rynku biur podróży 
w Polsce nie jest możliwe, można pokusić się o sformułowanie najważniejszych 
cech tego rynku raz obserwowanych tendencji jego zmian. 

Źródłem konstatacji zawartych w niniejszym opracowaniu są materiały Pol-
skiej Izby Turystyki dotyczące biur podróży będących członkami Izby, referaty 
i dyskusje na forum III Kbngresu Biur Podróży w Gdańsku w lutym 1997 r., wyni-
ki badań przeprowadzonych przez Instytut Turystyki w Warszawie w roku 1994, 
materiały Kongresu Turystyki Polskiej odbytego w listopadzie 1995 r,, informacje 
zawarte w wielu pracach dyplomowych na temat biur podróży napisanych pod 
kierunkiem autorki niniejszego opracowania, a także informacje zebrane przez 
autorkę w trakcie rozlicznych kontaktów zawodowych z wieloma biurami podróży 
w Polsce. 

Obraz instytucjonalny rynku biur podróży w Polsce 

Czołową pozycję na rynku biur podróży zajmują obecnie w Polsce firmy 
wywodzące się z biur, które funkcjonowały wcześniej jako przedsiębiorstwa pańs-
twowe, spółdzielnie, bądź działalność gospodarcza organizacji społecznych. 

W procesie transformacji prawno-kapitałowej uzyskały one nową postać for-
malno-ekonomiczną, przeniesiony też na ogół został do nowych organizmów cały 
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kapitał rzeczowy i ludzki, a także utrwalona pozycja na rynku związana 
z marką, zaufaniem klienta, doświadczeniem handlowym. Okres reformowania 
gospodarki turystycznej dopisał w historii istnienia tych biur jedynie nowy etap 
rozwoju. Można więc powiedzieć o tej grupie biur podróży, że są to przedsię-
biorstwa największe, o utrwalonej pozycji na rynku. Biura z reguły, oprócz prowa-
dzenia działalności turoperatorskiej i pośrednictwa w sprzedaży usług cząstkowych, 
są producentami usług cząstkowych w oparciu o własną bazę noclegowo-żywie-
niową czy transportową. W tej grupie biur podróży można wymienić następujące: 

Polskie Biuro Podróży ORBIS. Wywodzi się z wcześniej wielozakładowego 
ogromnego Przedsiębiorstwa Państwowego Orbis, przekształconego w 1991 r. 
w Orbis SA. Wielozakładową spółkę akcyjną Orbis w dniu rejestracji tworzyło129 
zakładów hotelowych, 8 oddziałów okręgowych biura podróży, 2 oddziały wyspe-
cjalizowane w turystyce zagranicznej - Biuro Zagranicznej Turystyki Wyjazdowej 
i Biuro Zagranicznej Turystyki Przyjazdowej, 2 oddziały transportu i dwa oddziały 
realizacji ihwestycji. W1993 r. ze struktury przedsiębiorstwa wydzieliła się Spółka 
Polskie Biuro Podróży Orbis jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W dniu rejestracji spółka obejmowała 27 oddziałów eksploatacyjnych o liczbie 50 
własnych jednostek eksploatacyjnych, 82 jednostki licencjonowane powiązane 
z przedsiębiorstwem umowami franchisingowymi, prowadzące działalność na 
swój własny rachunek. Spółka posiadała też własny tabor transportowy: 51 auto-
karów i 30 samochodów osobowych. W 1996 r. Polskie Biuro Podróży Orbis 
wykazywało zatrudnienie w liczbie 968 osób 2. Polskie Biuro Podróży Orbis orga-
nizuje i obsługuje turystykę krajową oraz zagraniczną turystykę wyjazdową 
i przyjazdową, a także kongresy, zjazdy, sympozja, konferencje i inne imprezy 
specjalistyczne. Biuro pośredniczy też w rezerwacji i sprzedaży biletów kole-
jowych, lotniczych, promowych, autokarowych, krajowych i zagranicznych. 
Zajmuje się także świadczeniem usług transportowych wraz z wynajmem taboru 
osobom trzecim. Prowadzone są też kasy skupu i sprzedaży zagranicznych środ-
ków płatniczych. Można więc powiedzieć, że Polskie Biuro Podróży Orbis jest 
w chwili obecnej nie tylko jednym z największch polskich turoperatorów, ale też 
prowadzi w szerokim zakresie typową działalność pośrednicką. 

Pe-Be-Pe - Polskie Biuro Podróży S.A. Jest nowo powstałym turoperatorem, 
założonym przez PBP Orbis, Air Tours Poland Group i OST Gromadę, 
specjalizującym się w organizacji wyjazdów zagranicznych. Swoją ofertę zorga-
nizowanych pakietów podróży biuro sprzedaje poprzez sieć 400 placówek 
założycieli oraz innych niezależnych biur podróży. W Pe-Be -Pe zatrudnionych 
jest 40 osób3 i jest to obecnie jeden z największych polskich turoperatorów. 

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada. To jedno z najstarszych 
polskich biur podróży ( j eS° początki sięgają 1937 r.) zachowało w okresie trans-
formacji formę spółdzielni4. W strukturze prawno-kapitałowej Spółdzielni 
zachowały się też hotele o łącznym potencjale ponad 5 tys. miejsc noclegowych. 



86 Anna K c nieczna-Domańska 

Zakres działalności turoperatorskiej Gromady obejmuje przede wszystkim 
jfertę pakietów zorganizowanej obsługi, jak wczasy i wycieczki objazdowe po 
Polsce dla turystów krajowych i zagranicznych. Specjalnym kierunkiem rozwoju 
produktu Gromady jest tzw. agroturystyka. W ofercie OST jest jednak również 
zagraniczna turystyka wyjazdowa. Spółdzielnia oferuje klientom swoje usługi 
poprzez około 80 biur podróży skupionych w 14 oddziałach okręgowych, które 
swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Zatrudnienie w całej firmie OST 
Gromada wynosi 965 osób. Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności 
można powiedzieć, iż OST Gromada jest przedsiębiorstwem turystycznym 
v. charakterze wielofunkcyjnym - oprócz prowadzenia typowej dla biur podróży 
' uałalności pośrednicko-organizatorskiej, a szczególnie organizatorskiej, jest 

producentem usług noclegowo-żywieniowych. 
Sports-Tourist Przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę 

ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudnia według Informatora PIT z 1996 r. 88 
>sób. Jest kolejnym dużym turoperatorem na polskim rynku turystycznym. 

W zakresie pakietów podróży zorganizowanych obsługuje zagraniczną turystykę 
wyjazdową, przyjazdy turystów zagranicznych do Polski (wczasy, wycieczki) oraz 
turystykę krajową (wycieczki, wczasy, kolonie). Oprócz działalności turoperator-
kiej prowadzi agencyjną sprzedaż biletów lotniczych, autokarowych i promo-
wych oraz zawieranie ubezpieczeń5. 

Turystyczna Agencja Usługowa TAU*. Powstała w 1985 r. w formie działalności 
gospodarczej ZMW, w roku 1990 przekształcona w spółkę z ograniczoną odpo-
/iedzialnością (również ze znacznym udziałem kapitałowym ZMW). Zatrudnia 
)becnie około 20 osób. Zakres prowadzonej przez to biuro działalności obejmuje: 
obsługę zagranicznej turystyki przyjazdowej, turystyki krajowej, organizację kon-
gresów i konferencji, sprzedaż biletów promowych, kolejowych, lotniczych, au-
tokarowych, ubezpieczenia, rezerwacje hotelowe na całym świecie, agencyjną 
sprzedaż zagranicznych imprez wyjazdowych organizowanych przez innych tur-
operatorów. 

AUTOTOUR Polski Związek Motorowy. Stanowi własność Zarządu Głównego 
PZM i zatrudnia 45 osób. Działa jako turoperator w turystyce krajowej, zagrani-
cznej przyjazdowej i wyjazdowej, jak też prowadzi sprzedaż ubezpieczeń, kar-
netów celnych, karnetów kempingowych, publikacji informacyjnych. 

Air Tours Poland. Utworzone w 1979 r. jako biuro podróży w strukturze Pol-
skich linii Lotniczych LOT a więc podmiot niesamodzielny, przekształcone zostało 
w 1992 r.w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitałowym 
Polskich Linii Lotniczych LOT Różni się od pozostałych wymienionych w tej gru-
pie biur tym, iż powstało jako typowy turoperator. Było więc od początku istnien-
ia podmiotem o charakterze wybitnie pośrednicko-organizatorskim, bazujący na 
cząstkowych usługach turystycznych niezależnych producentów. Dziś jest jed-
nym z największych polskich turoperatorów, zatrudniającym ok. 85 osób, 
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działającym w zakresie wszystkich form zorganizowanych podróży zarówno 
turystów krajowych, jak i zagranicznych. Ważną formą działalności tego biura 
jest prowadzenie sprzedaży biletów lotniczych.7 

Drugą grupę biur podróży na polskim rynku tworzą wielofunkcyjne przed-
siębiorstwa, które oprócz szerokiegu zakresu działalności pośrednicko-organiza-
torskiej prowadzą działalność eksploatacyjną obiektów bazy hotelarskiej, czy też 
również bazy transportowej. Na ogół funkcje pośrednickie i turoperatorskie należą 
do wiodących w ich działalności gospodarczej (mają więc w istocie rzeczy te przed-
siębiorstwa charakter biur podróży) a usługi własnej bazy stanowią surowiec do 
wytwarzanych pakietów kompleksowej obsługi turystycznej. 

Znaczenie funkcji producenta usług cząstkowych w całokształcie prowadzonej 
działalności jest jednak w przypadku podmiotów tej grupy znacznie większe niż 
w przypadku biur podróży tworzących wyżej omówioną grupę pierwszą. Biura 
te wywodzą się z byłych państwowych terenowych przedsiębiorstw turystycz-
nych o wojewódzkim zakresie działania (w większości przypadków), które swego 
czasu ustanowiono gestorami bazy hoteli komunalnych. Zachowały one zresztr 
często formę przedsiębiorstwa państwowego do dziś. Do takich biur podróży 
należą przykładowo niżej wymienione. 

Przedsiębiorstwo Turystyczne ŁÓDŹ.8 Zatrudniało w 1996 r. 290 osób (łącznie 
z zatrudnieniem w hotelach). Zakres przedmiotowy działalności obejmuje: rea-
lizację przejazdów autokarowych po Europie, organizowanie wycieczek w Polsce 
i za granicą, wczasy w kraju i za granicą, kolonie, obozy, zimowiska, wynajem 
autokarów, pośrednictwo paszportowe, bilety lotnicze, karty wstępu na imprezy 
kulturalne i rozrywkowe, obsługę zjazdów, konferencji, spotkań. 

Mazur Tourist, Olsztyn. Jest obecnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią i zatrudnia 107 osób (łącznie z zatrudnieniem w hotelach). Przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa obejmuje m.in.: obsługę turystyki przyjazdowej na 
Mazury (turyści krajowi i zagraniczni, wczasy, kolonie, obozy), zorganizowaną 
obsługę zagranicznej turystyki wyjazdowej, przewozy autokarowe, wymianę 
walut.9 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne PRZYMORZE, Słupsk.10 Jest obec-
nie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zatrudnia 30 osób (łącznie z zatrud-
nieniem we własnej bazie noclegowej). Oprócz eksploatacji własnych obiektów 
noclegowo-gastronomicznych zajmuje się organizacją letniego wypoczynku, 
wczasów, obozów młodzieżowych, organizacją wycieczek krajowych i zagrani-
cznych. 

Lubuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej LUBTOUR, Zielona 
Góra." Jest przedsiębiorstwem państwowym. W 1996 r. zatrudniało 159 osób. 
Zajmuje się organizacją pobytów wypoczynkowych, przede wszystkim we 
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własnych pięciu hotelach oraz czterech ośrodkach wypoczynkowych, a także 
organizacją innego typu imprez. 

Irzecią grupę biur podróży tworzą średniej wielkości biura, powstałe w okresie 
późniejszym, już w nowej rzeczywistości ustrojowo-ekonomicznej. Powołano je 
jako podmioty o zdecydowanej przewadze funkcji pośrednicko-organizatorskich 
(wyjątkowo niektóre z nich świadczą własne usługi transportowe), z wyraźnie 
zarysowaną sferą turoperatorską. Biura te od samego początku istnienia stanowiły 
własność prywatną. Utworzone jako firmy prywatne, według nowoczesnych kon-
cepcji organizacji, zarządzania, form działania na rynku i w nowych realiach 
rynkowych (szersze otwarcie rynku turystyki zagranicznej, dopuszczenie do 
działania na rynku firm zagranicznych, wolna konkurencja), na samym początku 
okresu masowego powstawania biur podróży Biura te szybko ustabilizowały swoją 
pozycję na rynku turystycznym. 

Jako najbardziej typowe przykłady w omawianej grupie można wymienić : n 

FIRST CLASS Biuro Podróży, Warszawa. Utworzone zostało w 1991 r. jako 
spółka akcyjna. W1996 r, zatrudniało 47 osób. Prowadzona działalność obejmuje: 
zorganizowaną turystykę krajową i zagraniczną (w tym między innymi: orga-
nizację.kongresów, konferencji, seminariów oraz wyjazdów motywacyjnych dla 
pracowników firm), sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych 
i promowych, rezerwacje hotelowe w kraju i za granicą, wynajem autokarów 
i samochodów osobowych.13 

FURNEL TRAVEL Biuro Podróży, Warszawa. Działa od 1992 r. jako spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i zatrudnia obecnie 23 osoby. Deklarowany 
przedmiot działalności usługowej obejmuje: turystykę przyjazdową - pakiety dla 
grup i turystów indywidualnych w Polsce i Europie Centralnej, podróże studyjne 
i specjalistyczne, turystykę aktywną i specjalistyczną, agroturystykę, incentive tours, 
konferencje, seminaria, podróże biznesowe, turystykę wyjazdową (wycie-
czki i pobyty, jak również kursy i szkoły jezykowe), sprzedaż biletów lotniczych 
i promowych14. 

EUROTOUR Biuro Podróży, Sandomierz. Jest biurem prywatnym. W1996 r. 
zatrudniało 20 osób. Przedmiot działalności usługowej tego biura obejmuje 
następujące dziedziny: turystykę krajową, zagraniczną przyjazdową i wyjazdową, 
sprzedaż biletów lotniczych, autobusowych, promowych, ubezpieczenia. 

HOLIDAY TRAVEL, Warszawa. Utworzone w 1991 r. jako spółka akcyjna, 
zatrudniało w 1996 r. 23 osoby. Prowadzona działalność obejmuje: organizację 
wypoczynku w kraju i za granicą; pełną obsługę zagranicznych grup i turystów 
indywidualnych; rezerwacje hoteli, biletów kolejowych i lotniczych, przejazdy 
autokarowe, wyjazdy na międzynarodowe targi i wystawy, obsługę podróży 
służbowych, tzw. turystykę językową, turystykę kwalifikowaną, organizację kon-
gresów, konferencji, ubezpieczenia turystyczne15. 
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ASTRA TOUR, Katowice. Jest spółką cywilną i zatrudnia 11 osób. Organizuje 
wczasy i wycieczki zagraniczne i krajowe, kolonie i zimowiska w kraju i za gra-
nicą, wynajmuje autokary, pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia. 

MAZURKAS TRAVEL, Warszawa. Biuro jest spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością utworzoną w 1990 r. W 1996 r. zatrudniało 50 osób. Oferuje w 
szerokim zakresie zorganizowaną obsługę zagranicznej turystyki wyjazdowej 
i przyjazdowej, w tym turystykę motywacyjną, konferencje i kongresy, tzw. wy-
cieczka lokalne (np. zwiedzanie Warszawy, Żelazowej Woli itp.), sprzedaż biletów 
lotniczych oraz wynajem własnych autokarów i mikrobusów.16 

SAWA TOUR, Warszawa. Utworzone w 1983 r. jest jednym z najstarszych pry-
watnych polskich biur podróży - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
zatrudniającą 5 osób. Jest turoperatorem organizującym wyjazdy zagraniczne 
(m.in. Chorwacja, Grecja), turystykę krajową (m.in. obozy sportowe rekreacyjne, 
językowe, kolonie i zimowiska, wczasy).17 

Ostatnią, czwartą grupę biur podróży, jaką można wyraźnie wyróżnić na pol-
skim rynku turystycznym, stanowi obecnie ogromna rzesza firm małych 
powstałych w latach dziewięćdziesiątych. W ostatnich latach różne źródła 
podawały stale jako przybliżoną liczbę biur podróży działających w Polsce 3500 
podmiotów, choć wiadomo, iż wiele biur działało krótko, a na ich miejsce 
powstawały nowe. Trudno dokładnie określić, jaki jest udział w tej liczbie biur 
małych. Według danych z 1994 r. 80%, a więc większość biur, zatrudniało 1- 6 
osób.18 Były to więc na ogół biura zdecydowanie małe. Z całą pewnością w ogól-
nej liczbie jednostek biura małe są w dalszym ciągu formą dominującą. 

Większość z obecnie działających w Polsce biur podróży ma bardzo szeroki 
zakres działalności. Jak wynika z badań Instytutu Turystyki,19 przedmiotem pro-
wadzonej przez polskie biura podróży działalności gospodarczej jest nie tylko 
zorganizowana turystyka krajowa (pobyty wypoczynkowe, wycieczki, obozy 
młodzieżowe, kolonie), zagraniczna turystyka wyjazdowa i przyjazdowa, ale także 
sprzedaż biletów kolejowych, lotniczych, promowych, autobusowych, pośrednic-
two paszportowe i wizowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi własnego 
transportu, obsługa targów, konferencji, kongresów, festiwali, organizowanie 
pielgrzymek, wymiana walut itd. 

Badania Instytutu Turystyki przeprowadzone w 1994 r,, dotyczące różnych 
aspektów działalności biur podróży w Polsce, pozwoliły ustalić pewne fakty 
i wielkości.20 Według nich wszystkie biura podróży w Polsce świadczą usługi 
w zakresie turystyki krajowej. Zagraniczną turystyką wyjazdową zajmuje się 80% 
biur, a przyjęciem obcokrajowców tylko 57%. Znaczna część biur świadczy usługi 
z zakresu transportu turystycznego. Około 75% biur świadczy je wynajętymi środ-
kami transportu, a 32% własnymi. Znaczącą pozycją w obrocie jest pośrednictwo 
w sprzedaży biletów. Sprzedaż biletów autobusowych krajowych prowadzi 27% 
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biur, a zagranicznych 57%. Krajowe bilety lotnicze sprzedaje 19%, a zagraniczne 
27%. Pośrednikami ubezpieczeniowymi jest 67% jednostek, 7% pośredniczy 
w załatwianiu paszportu, a 3% - wiz. Według omawianych badań Instytutu Tury-
styki większość biur podróży pełni funkcje turoperatorskie. Producentem imprez 
w turystyce krajowej jest 68% biur, w zagranicznej wyjazdowej - 56%, zaś zagra-
nicznej przyjazdowej - 41 %. Natomiast wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży 
gotowych imprez w zagranicznej turystyce wyjazdowej zajmuje się 3%, w tury-
styce krajowej 1%, zaś w turystyce przyjazdowej 56% biur, Rzecz jasna, struktura 
działalności usługowej konkretnego biura zależy nie tylko od jego potencjału 
finansowego czy przyjętej koncepcji programu działania, ale też od charakteru 
lokalizacji biura, a więc od tego, czy działa ono na terenie o rozwiniętej recepcji 
turystycznej, czy też na terenie wysyłajacym masy turystów. 

W komentarzu do wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Tury-
styki oraz w konkluzji informacji uzykanych z innych źródeł na temat polskich 
biur podróży można dokonać następujących konstatacji dotyczących aktualnej 
struktury instytucjonalnej branży biur podróży. 

Po pierwsze: Biura podróży w Polsce w większości przypadków łączą usługi 
pośrednickie z działalnością organizatorską, z wyraźną często przewagą czyn-
ności pierwszych. Istnieje pewna grupa biur podróży pełniących wyłącznie funkcje 
pośrednickie, tzn. sprzedających usługi cząstkowe producentów (przewoźników, 
towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz imprezy turystyczne świadczone przez 
turoperatorów, to znaczy sprzedających cudzy gotowy produkt turystyczny. 
Nieliczne biura pełnią natomiast wyłącznie funkcje turoperatorskie. 

Po drugie: Brak wyraźnej specjalizacji w czynnościach turoperatorskich jest 
cechą wczesnego etapu rozwoju rynku biur podróży i wynika między innymi 
z małego jeszcze potencjału finansowego i gospodarczego większości podmiotów, 
a jest on konieczny do prowadzenia wyspecjalizowanej działalności turoperator-
skiej w tak szerokim asortymentowo zakresie, by wyłącznie z tego rodzaju 
działalności się utrzymać. Brak czystych turoperatorów związany jest też ze 
względnym nienasyceniem rynku odpowiednio dużą podażą usług pośrednicko-
-organizatorskich i stosunkowo jeszcze małą w związku z tym konkurencją 
pomiędzy podmiotami. Innymi słowy - każde powstające i działające biuro może 
znaleźć sobie miejsce na rynku w zakresie oferowania podaży różnego typu 
i rodzaju usług turystycznych. Nie uniemożliwia ani nie utrudnia mu bowiem 
tego fakt istnienia dużych, mocnych rynkowo, wyspecjalizowanych oferentów. 
Wszystkie podmioty mają niejako, pod omawianym względem, jednakowe szanse 
rynkowe. Rynek nie jest jeszcze zmonopolizowany, Dalszy wzrost ilości dzia-
łających biur podróży, jeśli będzie miał miejsce, z pewnością zaostrzy istniejącą 
konkurencję i zmusi działające podmioty do specjalizacji w imię podniesienia efek-
tywności działania na rynku. Specjalizacja w jednym wybranym rodzaju 
działalności i zmierzenie się z innymi podmiotami świadczącymi ten sam typ czy 
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rodzaj usług zmusi też najprawdopodobniej podmioty do zwiększenia swojego 
potencjału gospodarczego, kapitałowego i kadrowego. 

Po trzecie: Działalność turoperatorska polskich biur podróży, szczególnie 
małych i średnich, ma charakter wycinkowy, nastawiona jest na wybrany seg-
ment rynku, kierunek wyjazdów, formę obsługi, czy też usługi jakiegoś konkret-
nego usługodawcy. Specjalizacja ta jednak rzadko ma charakter celowy. To znaczy 
na ogół nie jest ona wyrazem celowego założenia marketingowego, wynikiem 
rozpoznania rynku od strony potrzeb klienta czy od strony oferty firm konkuren-
cyjnych, zestawionych z możliwościami własnymi biura. Specjalizacja przed-
miotowa, jeśli ma miejsce, ma często charakter przypadkowy, związana jest 
z koniecznością ograniczenia działalności związaną z małym potencjałem eko-
nomicznym firmy, koniecznością oparcia się w działalności na jedynym pozys-
kanym kontrahencie - dostawcy usług; na bazie kontaktu z takim usługodawcą 
biuro często wręcz incjuje i rozwija całą swoją działalność turoperatorską. 

Znacznie szerszą rodzajowo i asortymentowo ofertę przedstawiają turopera-
torzy średniej wielkości i najwięksi w Polsce. Umożliwia im to znacznie na ogół 
lepsze zaplecze kadrowe (pracownicy często wywodzą swój rodowód zawodowy 
z od wielu lat funkcjonujących biur podróży), a także doświadczenie w prowa-
dzeniu działań marketingowych na rynku, skala działalności dająca możliwość 
urozmaicenia oferty, wielotorowość kontaktów z usługodawcami krajowymi 
i zagranicznymi itd. 

Po czwarte: Wiele biur podróży w Polsce ma w dyspozycji własny tabor trans-
portowy, który wynajmuje bądź wykorzystuje do organizowanych przez siebie 
imprez. Zjawisko to występuje na najbardziej rozwiniętych rynkach turystycznych 
Europy raczej rzadko. Biura podróży korzystają tu raczej z usług wyspecjalizo-
wanych firm zajmujących się turystycznym transportem autokarowym, bądź 
te firmy tworzą własne biura organizujące turystykę autokarową. 

Po piąte: Przeważającą formą własności jest obecnie wśród polskich biur 
podróży własność prywatna. Według przytaczanych tu badań Instytutu Turysty-
ki w 1993 r. skarb państwa posiadał 7,5 % jednostek. Własnością spółdzielczą było 
4,4 %, komunalną 0,7 %,zagraniczną 0,9 %, mieszaną 3,9 % i społeczną 4,1 

Wnioski - hipoteza kierunków rozwoju podróży w Polsce 

W konkluzji krótkiego opisu obrazu funkcjonalnego rynku polskich biur 
podróży oraz najistotniejszych zjawisk tego rynku można pokusić się o stworze-
nie hipotezy kierunków dalszego rozwoju branży biur podróży w Polsce. 

Wydaje się, że rynek ten znalazł się na etapie stabilizacji - po fali najwięk-
szego i najbardziej żywiołowego wzrostu ilości podmiotów. Liczba funkcjo-
nujących jednostek będzie rosła znacznie wolniej niż do tej pory, gdyż rynek 
będzie coraz bardziej nasycony podażą usług pośrednicko-organizatorskich i coraz 
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trudniej będzie powstającym podmiotom znaleźć swoje miejsce na nim. Do takiej 
tendencji rynku będą też najprawdopodobniej prowadziły nowe uregulowania 
formalno-prawne funkcjonowania branży turoperatorów, które zostaną omówione 
odrębnie. 

Istotną cechą obecnego etapu rozwoju rynku polskich biur podróży jest, jak 
powiedziano wcześniej, ugruntowanie na rynku pozycji biur największych oraz 
grupy biur podróży średniej wielkości, funkcjonujących obok ogromnej rzeszy 
biur bardzo małych. Jak pokazano wcześniej, niektóre z tych biur powstały 
w wyniku aktu koncentracji kapitału w drodze fuzji kapitałowej firm już 
istniejących - przykładem jest Polskie Biuro Podróży oraz Air Tours Poland Group 
- a akt utworzenia biura podyktowany był zamiarem wzmocnienia potencjału 
kapitałowego i gospodarczego nowej firmy, jej pozycji na rynku oraz jej siły 
konkurencyjnej, a także zamiarem wykorzystania kapitału doświadczeń hand-
lowych i tradycji marki rynkowej firm założycielskich. 

Należy też dalej zauważyć, że zwiększenie potencjału gospodarczego i kapita-
łowego biura podróży oznacza często wydatne rozszerzenie jego funkcji tur-
operatorskich, gdyż jest to właśnie bezpośrednim celem założycieli biura. Wydaje 
się, że polski rynek biur podróży znajduje się dopiero u progu procesu koncen-
tracji kapitałowej, również w wyniku fuzji kapitałowych, który będzie prowadził 
do powstawania coraz większych firm i z czasem prawdopodobnie do monopo-
lizowania rynku przez nie. Równolegle będzie więc następował proces specjalizacji 
biur w funkcjach tuioperatorskich bądź pośrednickich, co będzie oznaczało zmianę 
stanu obecnego, w którym większość małych i średnich firm ma zdecydowanie 
charakter wielofunkcyjny (przypomnijmy: dysponuje również własnym taborem 
transportowym, nota bene często niezwykle niskiej jakości). 

Słabe do tej pory procesy celowej specjalizacji przedmiotowej działalności 
naszych biur prawdopodobnie nasilą się w wyniku nasycenia rynku podażą usług 
pośrednicko-organizatorskich oraz wzrostu konkurencji na rynku. Gdy rynek 
w coraz większym stopniu będzie monopolizowany przez duże firmy, wyspecjali-
zowane w działalności turoperatorskiej bądź pośrednickiej, ale oferujące zdy-
wersyfikowany produkt, specjalizacja dla średnich i małych firm będzie oznaczała 
wciskanie się w nisze rynkowe, które ze względu na swoje małe rozmiary nie 
będą interesujące dla biur dużych. 

Wydaje się, że rynek polskich biur podróży, startując na początku lat 
dziewięćdziesiątych w nowych warunkach gospodarczo-ustrojowych, pokonał 
zaledwie pierwszy, wczesny etap rozwoju. Zarysowują się jednakże początki pro-
cesów prowadzących do kolejnych etapów. 

Osobną grupę nowych uwarunkowań, które z pewnością przyczynią się do 
zmiany obrazu branży polskich biur podróży, są wprowadzone w ostatnim okresie 
regulacje prawno-ekonomiczne, które niesie z sobą przygotowywana nowa Usta-
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wa o świadczeniu usług turystycznych22. Jej najważniejsze postanowienia 
dotyczące funkcjonowania biur podróży zostaną przedstawione w następnym 
punkcie opracowania. 

Nowe regulacje prawne dotyczące biur podróży w Polsce 

W Polsce brak było do tej pory szczególnych regulacji prawnych odnoszących 
się do tworzenia i funkcjonowania biura podróży23. Brak odpowiednich wymogów 
prawnych dotyczących kondycji i zabezpieczeń finansowych firmy, a także wy-
mogów dotyczących kwalifikacji zawodowych osób tworzących biura oraz per-
sonelu biura, był jedną z przyczyn umożliwiających powstanie licznych bardzo 
małych biur podróży, nie mających zabezpieczenia finansowego oraz kwalifikacji 
zawodowych do profesjonalnego zajmowania się działalnością. Jednym ze skut-
ków tego stanu była fala nieuczciwości ze strony biur wobec klientów. W odniesie-
niu do biur podróży temu stanowi rzeczy ma położyć kres długo przygotowywana 
Ustawa o usługach turystycznych. 

Ustawa przewiduje, iż działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu 
imprez turystycznych (impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turysty-
czne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują 
nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miej-
sca pobytu) wymaga uzyskania koncesji organizatora turystyki. Działalność gos-
podarcza polegająca na wykonywaniu na zlecenie klientów czynności faktycznych 
i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych 
(działalność pośrednika), wymaga uzyskania koncesji organizatora turystyki lub 
pośrednika turystycznego. Nie wymaga uzyskiwania koncesji działalność agentów 
turystycznych polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świad-
czenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających kon-
cesję lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. 

Koncesji organizatora turystyki i koncesji pośrednika turystycznego udziela 
się, jeżeli przedsiębiorca występujący o koncesję spełnia następujące cztery niżej 
wymienione warunki. Warunek pierwszy - organizowanie imprez lub wykony-
wanie pośrednictwa turystycznego stanowi podstawowy przedmiot jego 
działalności lub jest wyodrębnione organizacyjnie. Warunek ten ma zapobiegać 
sytuacjom „przypadkowego" organizowania imprez przez podmioty zajmujące 
się innym głównym rodzajem aktywności gospodarczej, niejako na marginesie 
tej działalności, z czym do tej pory mieliśmy do czynienia niezwykle często. 

Warunek drugi mówi, iż przedsiębiorca ma zapewnić kierowanie przedmio-
tową działalnością oraz działalnością samodzielnie dokonujących czynności 
prawnych oddziałów, filii i ekspozytur przez osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie i praktykę w zakresie przedmiotowej działalności, i tu Ustawa 
precyzuje bardzo dokładnie sposób spełnienia tych warunków (oddzielnie dla 
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organizowania imprez i dla działalności w zakresie pośrednictwa). Spełnienie tego 
warunku ma zapewniać profesjonalne wykonywanie usług pośrednicko-organi-
zatorskich przez osoby odpowiednio przygotowane do tego zawodowo. 

Warunek trzeci wymaga przedstawienia przez przedsiębiorcę dowodu zapew-
nienia pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w przypadku, gdy organiza-
tor turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokry-
cie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań 
umownych. Dowód ten może być przedstawiony w formie umowy gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej na rzecz klientów. 

Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia obejmuje upoważnienie dla organu 
koncesyjnego do wydawania dyspozycji wypłaty środków na pokrycie kosztów 
powrotu klientów do kraju. Obowiązek utrzymywania gwarancji lub umowy 
ubezpieczenia dotyczy całego okresu prowadzonej działalności. Wprowadzenie 
tego warunku ma kapitalne znaczenie tak dla zasad odpowiedzialności finan-
sowej biura podróży względem klienta i podniesienia poziomu ochrony klienta 
biura, jak i dla możliwości zakładania nowych biur podróży. Prowadzenie 
działalności pośrednicko-organizatorskiej staje się dostępne tylko dla podmiotów 
dysponujących w momencie zakładania działalności odpowiednim potencjałem 
finansowym i planujących jej prowadzenie w dłuższej perspektywie czasowej. 

Warunek czwarty związany jest z koniecznością dysponowania przez przed-
siębiorcę lokalem odpowiednim do prowadzenia działaności. Jego wprowa-
dzenie jest szczególnie ważne dla typu aktywności gospodarczej, jakim jest 
prowadzenie biura podróży, które (z wyjątkiem prowadzenia czystej działalności 
turoperatorskiej) jest w swej istocie sklepem sprzedającym podróże i wymaga 
stworzenia klientowi biura - nabywcy usług odpowiednich warunków. 

Cytowana wyżej ustawa, przygotowana przez Urząd Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki, jest wyrazem wdrażania do polskiego prawodawstwa turystycznego 
rozwiązań europejskich. Obejmuje ona, oprócz omówionych wyżej, wiele innych 
uregulowań dotyczących działania biura podróży, w tym - jako szczególnie ważne 
-zasady dotyczące umów zawieranych z klientem i ustalające odpowiedzialność 
biura względem klienta. 

Tu zwrócono uwagę jedynie na te postanowienia, które zmieniając zasady 
i warunki otwierania i prowadzenia działalności pośrednicko-organizatorskiej 
będą miały najprawdopodobniej istotny wpływ na zmianę obrazu instytucjonal-
nego rynku biur podróży w Polsce. 
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POLISH TRAVEL AGENCIES ON THE TOURISM MARKET 

(Summary) 

The processes of property and organisational transformation, and the real 
changes in recent years to the tourism economy, are radically changing the pic-
ture of the travel agency industry. Tourism service enterprises today are operat-
ing at the point of contact between tourism services production and the supply of 
and demand for these. 

An important feature of the current stage of development of Polish travel agen-
cies is the establishment on the market of the positions of the largest agencies and 
the group of medium-scale agencies, operating alongside a huge collection of very 
small agencies. Some of the larger agencies came into being as a result of concen-
tration of capital in the process of capital mergers of already existing firms; the 
Polskie Biuro Podróży (Polish Travel Agency) and the Air Tours Poland Group are 
examples of these. 

It seems that the Polish travel agency market is as yet only on the threshold of 
the process of capital concentration that will lead to the appearance of ever-larger 
firms and probably in time a monopoly of the market by them. The process of 
specialisation of the agencies will proceed in parallel, which will herald a change 
to the current state in which the majority of small and medium-scale firms have a 
decidedly multi-functional character. 

The change to the overall picture of the Polish travel agency industry will cer-
tainly be contributed to by the legal and economic regulations arising from the 
newly passed legislation on the supply of tourism services. 


