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Raport opracowa∏ Instytut Turystyki
we wspó∏pracy 

z WiadomoÊciami TurystycznymiKochane Wilno!
Europejska stolica kultury 2009, t´tniàce ˝yciem miasto o wielowieko-

wej historii i wielonarodowej kulturze – to oczywiÊcie Wilno, stolica na-
szych sàsiadów zawsze ch´tnie odwiedzana przez Polaków.

Teraz bardziej ni˝ kiedykolwiek barwna i gwarna. Szalona noc Êwi´tojaƒ-
ska w tym roku trwaç b´dzie przez ca∏y weekend (21-23 czerwca) – wiele
placówek kulturalnych szykuje na te dni wyjàtkowe wydarzenia, puby, ka-
fejki i restauracje wabiç b´dà goÊci wyjàtkowym menu i atrakcjami. Trzy
miesiàce póêniej (21-23 wrzeÊnia) ca∏e miasto zamieni si´ w wielkie
warsztaty artystyczne. Twórcy wykreujà niezwyk∏e wydarzenia na ulicach,
Êredniowiecznych dziedziƒcach, posowieckich bunkrach. ZaÊ w najciem-
niejszym miesiàcu roku (9-11 listopada) Wilno rozb∏yÊnie kolorami dzi´ki
Festiwalowi Âwiate∏. Rok 2007 to ju˝ swego rodzaju próba generalna
przed debiutem Wilna w roli Europejskiej Stolicy Kultury 2009. 
www.culturelive09.lt/en 

B´dzie si´ dzia∏o! 
Warto w tym roku zaplanowaç emocjonujàcà imprez´ dla turystów,

a tak˝e klientów korporacyjnych. Wszak Wilno ma wszelkie atuty miasta
przyjaznego goÊciom. MnogoÊç hoteli (www.travel.lt) od najbardziej luksu-
sowych po ekonomiczne, w wi´kszoÊci (podobnie jak niedawno otwarty
trzygwiazdkowy Martialis na Antokolu) wyposa˝onych w sale konferencyj-
ne. Gastronomia wileƒska (www.lvra.lt) sprosta wymaganiom najwi´k-
szych smakoszy. A tutejsi operatorzy MICE sà prawdziwymi profesjonalista-
mi. Dojazd z Polski – od ekonomicznego autokaru po wygodny samolot
(port lotniczy zaledwie 7 km od centrum) – jest wszak bezproblemowy.

Wi´cej informacji:
Vilnius City Tourist Office & Convention Bureau
Vilniaus Str. 22, LT-01119 Vilnius, Lithuania
tel. +370 5 212 2599,
fax +370 5 262 8169
www.vilnius-convention.lt
Centrum Informacji Turystycznej Litwy
Al. Ujazdowskie 12
00-478 Warszawa
tel. (22) 696 98 15, fax (22) 696 01 42
www.litwatravel.com

Nadmorska przygoda rowerowa
Morska bryza i sceneria surowej i dzikiej przyrody stanowià o walorach

Nadmorskiej Trasy Rowerowej, przygotowanej przez Departament Turysty-
ki Ministerstwa Gospodarki Litwy. Dyrektor Departamentu Alvitis
Lukosevicius przewiduje, ˝e ta oferta bezb∏´dnie trafi w oczekiwania ak-
tywnych turystów. Na rozwój turystyki rowerowej na Litwie przeznaczono
ponad 3 mln euro z PHARE. Oficjalne otwarcie ca∏ej trasy nastàpi 20 lip-
ca br. w znanym uzdrowisku – Po∏àdze.

Trasa biegnie przez ca∏e litewskie wybrze˝e, a jej trzy odcinki – od wyspy
Rusnò do K∏ajpedy (115 km); z K∏ajpedy Mierzejà Kuroƒskà do Nidy (52
km) i z K∏ajpedy na pó∏noc, do granicy z ¸otwà (49 km) – zbiegajà si´
w najwi´kszym porcie Litwy. Pó∏nocna cz´Êç szlaku by∏a niegdyÊ zamkni´-
ta: znajdowa∏ si´ tu sowiecki poligon wojskowy. Przebojami trasy sà: Re-
gionalny Park Delty Niemna (skupisko ptactwa wodnego); Park Narodowy
Mierzei Kuroƒskiej (na LiÊcie Dziedzictwo Przyrody UNESCO) oraz Nad-
morski Park Regionalny ze Êwi´tymi miejscami pogaƒskich ˚mudzinów.
Nadmorska trasa rowerowa (w sumie 216 km) prowadzi (poza K∏ajpedà)
wzd∏u˝ dróg samochodowych, w cz´Êci ˝wirowych. Jest doskonale oznako-
wana (533 znaki), wzbogacona o infrastruktur´ (serwis rowerowy, baza

noclegowa i gastronomiczna, miejsca widokowe), opisana w przewodniku
i pokazana na szczegó∏owych planach (pytaç w centrach IT). 
www.bicycle.lt

W Druskiennikach 

– wodny zawrót g∏owy
Ulubiony kurort Polaków na Litwie wykorzysta∏ swe naturalne warunki do

uatrakcyjnienia pobytu turystów i kuracjuszy. Rwàca rzeka, wanny wirowe,
wodospady, basen z falami morskimi – to tylko cz´Êç atrakcji nowego par-
ku wodnego w Druskiennikach. Ka˝dego wieczoru na goÊci czeka wspa-
nia∏y show – pokaz laserów. Tylko nieliczne parki wodne w Europie oferu-
jà tak nowoczesne atrakcje i do tego wszystkie w jednym miejscu!

Najwi´kszy w naszym regionie Europy Aquapark jest ju˝ otwarty. 
Nowoczesny kompleks rozrywkowo-wypoczynkowy zajmuje powierzchni´
25 tys. m2, znajduje si´ tam m.in. 20 saun urzàdzonych w oparciu o tra-
dycje ró˝nych krajów, kompleks atrakcji wodnych z imponujàcymi zje˝-

d˝alniami, hotel, kawiarnie, sale konferencyjne. Mo˝e tu jednoczeÊnie wy-
poczywaç i bawiç si´ 1500 goÊci.

Starannie przygotowywano ten najnowszy przebój. W∏adze miasta, dà-
˝àc do zrekonstruowania lecznic fizykoterapeutycznych, które by∏y specjal-
noÊcià Druskiennik, znalaz∏y inwestorów (samorzàdowych, paƒstwowych,
prywatnych) i wystara∏y si´ o pokaêne Êrodki z funduszy europejskich
(PHARE 2003). Ambicjà by∏o wykreowanie naprawd´ wyjàtkowej atrakcji,
co si´ w pe∏ni powiod∏o. Park wodny w Druskiennikach nale˝y do najno-
woczeÊniejszych w UE. Burmistrz Ricardas Malinauskas uwa˝a, ˝e to
pierwszy krok do dalszych inwestycji, które przyczynià si´ do rozwoju
uzdrowiska. Liczy na to, ˝e nowa atrakcja przyciàgnie do Druskiennik wi´-
cej turystów i kuracjuszy – tak˝e z Polski. 

Przyjazdy Polaków do Druskiennik rozwin´∏y si´ w oparciu o sentyment
(wszak to ulubiona miejscowoÊç marsza∏ka Pi∏sudskiego), urok nadnie-
meƒskiego kurortu i zbawienny wp∏yw tutejszych kuracji na zdrowie i kon-
dycj´. Z druskiennickiej oferty cz´Êciej korzystali ludzie starsi. Teraz uzdro-
wisko przystàpi∏o do boju o m∏odych, ∏aknàcych rozrywek turystów, tak˝e
rodziny z dzieçmi, a nawet – o klientów korporacyjnych. Dyrektor parku Al-
dona Viciuliene twierdzi, ˝e jej za∏oga zrobi wszystko, by jakoÊç us∏ug po-
zwoli∏a ka˝demu odwiedzajàcemu zapomnieç o troskach, odpoczàç i od-
nowiç si∏y. I rzeczywiÊcie: wszystko wskazuje na to, ˝e fale Aquaparku nad
Niemnem wywo∏ajà nowà fal´ zainteresowania Druskiennikami wÊród Po-
laków.

www.litwatravel.com



Raport opracowa∏ Instytut Turystyki
we wspó∏pracy z WiadomoÊciami Turystycznymi

Rozmowa z Thomasem Schulzem, 
dyrektorem zarzàdzajàcym Hurra, 
pierwszego niezale˝nego 
konsolidatora biletów 
lotniczych na polskim rynku

Kim jest konsolidator?
Konsolidator oferuje us∏ugi w zakresie wystawiania biletów lotni-

czych przede wszystkim dla biur non-IATA. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
akredytacja IATA jest bardzo kosztowna, trzeba równie˝ spe∏niç rygo-
rystyczne warunki finansowe. Konsolidator nie stawia swoim partne-
rom tego rodzaju warunków. Konsolidator daje liniom lotniczym
mo˝liwoÊç sprzeda˝y biletów w taryfach niepublikowanych, takich,
które sà atrakcyjne zarówno dla linii lotniczych, biur podró˝y, jak
i klientów indywidualnych. Segment cen niepublikowanych jest w Pol-
sce jeszcze bardzo ma∏y, ale b´dzie rós∏, szczególnie ˝e pojawià si´
taryfy dla touroperatorów oraz klientów etnicznych. Hurra jest w∏aÊnie
na etapie tworzenia bazy takich w∏aÊnie taryf na wszystkie Êwiatowe
destynacje. Znajàc potrzeby rynku, konsolidator dopasowuje popyt
ze strony biur podró˝y z poda˝à linii lotniczych. W rezultacie kosoli-
dator generuje dla linii lotniczych du˝e obroty. Biura zarabiajà na
w∏asnej op∏acie serwisowej, natomiast sam konsolidator na drobnej
op∏acie za wystawienie biletu. KorzyÊci rozk∏adajà si´ równomiernie
na wszystkich uczestników sprzeda˝y biletów lotniczych. 

Oferta Hurra skierowana jest wy∏àcznie do biur podró˝y? 
Nie tylko. Wspó∏pracujemy z ró˝nymi podmiotami zajmujàcymi si´

sprzeda˝à biletów klientom indywidualnym. Oprócz biur podró˝y na-
szymi partnerami sà touroperatorzy oraz portale internetowe. Nie 
obs∏ugujemy natomiast klientów indywidualnych. To kluczowa spra-
wa – nie stwarzamy naszym partnerom konkurencji. Ich klienci nie sà
naszymi klientami. Nasza oferta z pewnoÊcià zainteresuje równie˝ 

biura IATA. Dzi´ki wspó∏pracy z najwi´kszym na rynku niemieckim
konsolidatorem AERTicket posiadamy w ofercie 2,5 mln taryf na wy-
loty z Niemiec.

W jaki sposób biura mogà zamawiaç u Was bilety? 
Wystawiamy bilety z najpopularniejszych systemów rezerwacyj-

nych. Agentom jeszcze niewyposa˝onym w odpowiednie systemy
udost´pniamy wyszukiwark´ IBE w wersji dla agenta bàdê w wersji na
stron´ internetowà biura dla ich klientów indywidualnych (czyli wyszu-
kiwarki B2B lub B2C) lub system rezerwacyjny CRS.

Dodatkowo bezp∏atnie szkolimy w obs∏udze naszych systemów.
W razie potrzeby udost´pniamy drukark´ biletowà. Bilety rezerwowaç
mo˝na telefonicznie, e-mailem lub faxem. Nasz call center to kilku-
nastu wykwalifikowanych kasjerów lotniczych, którzy ch´tnie pomogà
w dokonaniu rezerwacji i wyjaÊnià ka˝dà wàtpliwoÊç. Aczkolwiek je-
steÊmy przekonani, ˝e prostota obs∏ugi naszych systemów oraz kom-
pleksowe szkolenie pozwolà naszym partnerom na zupe∏nie samo-
dzielne dokonywanie rezerwacji.

Jakie koszty wystawienia biletu ponosi biuro lub agent?
W zale˝noÊci od liczby zamawianych u nas biletów wystawienie 

biletu jest bezp∏atne bàdê za minimalnà op∏atà. Bilet dostarczamy 
zupe∏nie za darmo. Oferujemy równie˝ bardzo elastyczne formy 
p∏atnoÊci.

Jak nawiàzaç wspó∏prac´ z Hurra?
Najprostszym sposobem jest wejÊcie na naszà stron´ internetowà

www.hurra.pl, gdzie mo˝na poznaç wszystkie szczegó∏y wspó∏pracy
z nami oraz Êciàgnàç umow´. Mo˝na równie˝ skontaktowaç si´ z na-
szymi konsultantami za poÊrednictwem komunikatora GaduGadu
bàdê telefonicznie. Posiadamy tak˝e biura w Warszawie, Wroc∏awiu,
Gdaƒsku i I∏awie, gdzie mieÊci si´ równie˝ nasz call center. W najbli˝-
szym czasie planujemy otwarcie kolejnych biur. W razie potrzeby od-
wiedzamy zainteresowanych w ich biurach. 

Serdecznie zapraszam do wspó∏pracy. 
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„Rynek biur podró˝y 2007” – ra-
port przygotowany przez Instytut
Turystyki, wydany we wspó∏pracy
z „WiadomoÊciami Turystycznymi”
– ukazuje w sposób mo˝liwie pe∏-
ny i aktualny sytuacj´ na rynku
zwiàzanym z biznesem turystycz-
nym. 

W 2006 i pierwszej po∏owie 2007 ro-
ku pras´ turystycznà zajmowa∏y g∏ów-
nie problemy Polskiej Organizacji Tury-
stycznej oraz administracji turystycznej.
Na dalszy plan zesz∏y sprawy kondycji
bran˝y turystycznej, choç i w tym okre-
sie zdarza∏o si´, ˝e biura podró˝y ban-
krutowa∏y, og∏aszajàc upad∏oÊç. Przez
kilka lat przychody biur podró˝y ros∏y,
ale w 2005 roku zanotowano pierwszy
od kilku lat spadek i to od razu
o 17,4% (do poziomu 5,2 mld z∏). Sza-
cuje si´ jednak, ˝e w 2006 roku bran˝a
powróci∏a na Êcie˝k´ wzrostu i osiàgn´-
∏a niez∏e przychody – w wysokoÊci oko-
∏o 5,7 mld z∏ (wzrost o 9,6%).

Od kilku lat liczba biur podró˝y spa-
da∏a, mo˝na wi´c przypuszczaç, ˝e te,
które pozostajà na rynku, zarabiajà
wi´cej i sà w znacznie lepszej kondycji
finansowej. Warto zwróciç uwag´, ˝e
roczne obroty stu najwi´kszych biur po-
dró˝y na rynku w 2005 roku osiàgn´∏y
prawie 2,8 mld z∏ – dwa razy wi´cej ni˝
w 1997 roku. W poprzednim raporcie
podkreÊlaliÊmy, ˝e kilka lat wczeÊniej
podstawowym problemem by∏ du˝y
spadek liczby biur podró˝y zarejestro-

wanych w Centralnym Rejestrze Zezwo-
leƒ, zwiàzany ze wzrostem cen ubezpie-
czeƒ. Wiele szczególnie niewielkich biur
podró˝y rezygnowa∏o wówczas z funk-
cjonowania w ramach rejestru, du˝a
ich liczba zasili∏a szeregi agentów sil-
niejszych tour operatorów. Obecnà sy-
tuacj´ mo˝na uznaç za stosunkowo sta-
bilnà, zarówno w grupie biur zatrud-
niajàcych do dziewi´ciu osób, jak
i w grupie biur Êrednich i du˝ych. 
Na polskim rynku mamy ju˝ tylko 99
biur, zatrudniajàcych 10 i wi´cej osób 
– przypomnijmy, ˝e jeszcze w 1997 ro-
ku (wg danych GUS) takich podmiotów
turystycznych by∏o 507.

Ostatnie lata by∏y okresem zmian po-
pytu na us∏ugi turystyczne. Rosnàca
oferta tanich linii lotniczych, wzrost licz-
by m∏odych ludzi wyje˝d˝ajàcych 
za granic´ do pracy – modyfikujà rynek
podró˝y. Dodatkowà konkurencj´ dla
biur tworzy poprawa standardu bazy
noclegowej, rozszerzenie i uatrakcyjnie-
nie jej oferty (o us∏ugi rekreacyjne
i wellness), po∏àczona ze wzrostem re-
zerwacji bezpoÊrednich. 

Od poczàtku 2005 roku obserwujemy
wczeÊniejsze zakupy podró˝y wakacyj-
nych. Sonda˝e przeprowadzane zimà
i wczesnà wiosnà br. Êwiadczà o wzro-
Êcie zainteresowania zakupami letnich
ofert biur podró˝y ju˝ w pierwszym
kwartale. W bie˝àcym roku wzros∏o
równie˝ zapotrzebowanie na zorgani-
zowane wyjazdy w okresie d∏ugiego
weekendu majowego. Od paru lat ry-
nek us∏ug turystycznych rewolucjonizuje

uruchamianie coraz liczniejszych po∏à-
czeƒ przez tanich przewoêników lotni-
czych. Ruch pasa˝erski w polskich por-
tach lotniczych w 2005 roku wzrós∏
o 30,2%, a w 2006 roku o dalsze
33,6%. Urzàd Lotnictwa Cywilnego
przewiduje, ˝e w 2007 roku lotniska
odnotujà wzrost liczby pasa˝erów o ko-
lejne 24,2%. Nie spe∏ni∏y si´ jednak,
przynajmniej na razie, prognozy doty-
czàce znacznego rozszerzenia oferty ta-
nich lotów do krajów regionu Morza
Âródziemnego i gwa∏townego wzrostu
przewozów w tym kierunku. 

Rok 2007 jest pierwszym rokiem no-
wego planu finansowego Unii Europej-
skiej. Przed Polskà otworzy∏y si´ nowe
mo˝liwoÊci: wed∏ug ekspertów naj∏a-
twiej b´dzie uzyskaç dotacje ze Êrod-
ków unijnych na wdra˝anie nowych
technologii, m.in. nowych rozwiàzaƒ
techniczno-organizacyjnych. To szansa
unowoczeÊnienia biznesu zwiàzanego
z us∏ugami turystycznymi.

Podobnie jak w roku ubieg∏ym nie
czekaliÊmy na opublikowanie przez
G∏ówny Urzàd Statystyczny szeregu da-
nych dotyczàcych sytuacji w sektorze
biur podró˝y w 2006 roku. Jednak
tam, gdzie tylko by∏o to mo˝liwe, stara-
liÊmy si´ wykorzystaç aktualnà wiedz´
o sytuacji na rynku turystycznym.

czerwiec 2007  

dr Krzysztof ¸opaciƒski, 
dyrektor Instytutu

Turystyki w Warszawie

Wst´p

6

RAPORT
Rynek biur podró˝y 2007

Raport opracowa∏ Instytut Turystyki
we wspó∏pracy 

z WiadomoÊciami Turystycznymi



Rozdzia∏ 1
Biura podró˝y w Europie

Na europejskim rynku biur podró˝y
obserwuje si´ znaczne o˝ywienie.
I stwierdzenie to nie dotyczy tylko szyb-
kiego rozwoju internetowych form sprze-
da˝y oraz wzrostu bezpoÊrednich rezer-
wacji noclegów, lecz równie˝ licznych
i znaczàcych zmian w∏asnoÊciowych, fu-
zji i upadków wielu firm turystycznych.
Zmiany na szczytach sà tak istotne, ˝e
Komisja Europejska waha si´, czy wyra-
ziç zgod´ na po∏àczenie si´ najwi´k-
szych graczy na rynku biur podró˝y. 

Nadal za najwa˝niejszy czynnik ze-
wn´trzny decydujàcy o ocenie sytuacji
na rynku turystycznym przedstawiciele
europejskich biur podró˝y uznajà ogól-
nà koniunktur´ gospodarczà, a za naj-
wa˝niejszy czynnik wewnàtrz przedsi´-
biorstw – poziom kosztów. Nadal te˝
polscy przedsi´biorcy za najwa˝niejszy
czynnik zewn´trzny uznajà stan bezpie-
czeƒstwa, a za wewn´trzny, podobnie
jak pozostali, poziom kosztów. Podobnie
jak w poprzednim raporcie przeglàd za-
cznijmy od oszacowania europejskiego
rynku turystycznego, w∏àczajàc doƒ po-
dró˝e lotnicze, wyjazdy zorganizowane
(package), kolej, wynajem samochodów
i inne us∏ugi typowe dla turystyki. W cià-
gu roku szacunki wielkoÊci rynku tury-
stycznego nie zmieni∏y si´ (rys. 1).

Ostatnie dane Eurostat dotyczàce po-
dró˝y urlopowych ogó∏em i liczby po-
dró˝y wykupywanych w biurach podró-
˝y dotyczà 2005 roku. Warto je jednak

zacytowaç, gdy˝ pokazujà struktur´ te-
go rynku w Europie (tab. 1).

Wed∏ug szacunków Eurostatu dochody
jednostek zakwalifikowanych do dzia∏u
63 (dzia∏alnoÊç wspomagajàca trans-
port; dzia∏alnoÊç zwiàzana z turystykà)
w tym agencji turystycznych (63.3)
w 2003 roku wynios∏y 420 mld euro,
co daje ok. 180 tys. euro na jednego
zatrudnionego. Warto przy okazji za-

uwa˝yç, ˝e produktywnoÊç w agencjach
turystycznych liczona w tys. euro na
jednego zatrudnionego w 2003 roku
by∏a szacowana na 54 tys. euro, aby
w 2005 roku spaÊç do ok. 40 tys. Euro.
Dla porównania, wed∏ug tych samych
informacji (podawanych przez Eurostat
za GUS) dochody polskich jednostek
zakwalifikowanych do dzia∏u 63
w 2003 roku wynios∏y 4,8 mld euro, co
da∏o ok. 61 tys. euro na jednego za-
trudnionego. W tym samym roku Êred-
nia produktywnoÊç na jednego zatrud-
nionego w Polsce wynosi∏a ok. 15 tys.
Euro (tab. 2).

Od wielu lat na rynku europejskim
dominujà biura niemieckie i brytyjskie.
Cztery niemieckie biura z czo∏owej
dziesiàtki liderów Europy majà a˝ 62%
udzia∏ów w ca∏ym rynku europejskim.
Innym wa˝nym zjawiskiem obserwowa-
nym od kilku lat na rynku europejskim
jest konsolidacja bran˝y. O ile Unia Eu-
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Tab. 1. Podró˝e urlopowe (min. 4 noce) mieszkaƒców wybranych krajów Unii Europejskiej 
w 2005 roku

Kraj Liczba Liczba podró˝y W tym liczba 
podró˝y wykupionych wykupionych wycieczek

urlopowych w b.p. i razem zagranicznych
ogó∏emw tys. agencjachw tys. w tys. w tys.

Austria 7 468 2 152 1 814 1 675
Belgia 7 715 2 319 1 681 1 674
Czechy 9 942 2 260 2 019 1 776
Dania 5 064 1 9691 1 514 1 465
Estonia 132 501 411 -
Finlandia 6 443 1 325 1 063 996
Francja 84 224 9 521 4 975 4 473
Grecja 8 634 409 149 90
Hiszpania 38 394 7 784 3 556 1 531
Holandia 18 048 6 680 3 650 3 617
Irlandia 4 298 485 1 138 1 079
Litwa 1 079 - - 131
Luksemburg 725 190 79 79
¸otwa 759 49 - -
Niemcy 106 951 38 488 36 573 30 294
Norwegia 5 872 709 957 930
Polska 16 522 1 363 1 056 809
Portugalia 3 936 521 262 209
S∏owacja 4 200 1 309 1 102 976
S∏owenia 1 642 353 181 179
Szwecja 7 907 1 091 2 338 2 338
W´gry 7 115 988 97 -
Wielka Brytania2 66 000 17 100 11 000 10 100
W∏ochy 40 057 8 583 5 036 3 926

èród∏o: Eurostat, 2007

èród∏o: Marcussen, C.H., Centre for Regional and Tourism Research, Updated 26 April 2006.  www.crt.dk/trends

Rys. 1. Europejski przemys∏ turystyczny. WielkoÊç rynku w mld euro



ropejska wyrazi zgod´ i zatwierdzi po-
∏àczenia, w 2007 roku czeka nas rewo-
lucja na górze. Z po∏àczenia TUI 
Group i First Choice powstanie naj-
wi´kszy koncern turystyczny Êwiata TUI
Travel z siedzibà w Londynie. Podobnie
z po∏àczenia Thomas Cook i MyTravel

powstanie Thomas Cook AG (tab. 3).
Za najwa˝niejszy czynnik zmian na

rynku europejskich us∏ug turystycznych
w dalszym ciàgu uznaje si´ wzrost
sprzeda˝y za poÊrednictwem Internetu.
O ile w 1998 roku rynek online stano-
wi∏ 0,1% ca∏ego rynku, w 2005 roku

9,7%, to w 2006 roku osiàgnie 11,6%
(wg szacunków C.H. Marcussen). 

Rysunek 2 przedstawia, jak
kszta∏towa∏ si´ dost´p do Internetu
w gospodarstwach domowych krajów
europejskich w 2006 roku, bo ta wiel-
koÊç, rosnàc, decyduje o strukturze 
e-zakupów, tak˝e us∏ug turystycznych.
Przypominamy te˝ (rys. 3), jak wzrasta-
∏a sprzeda˝ us∏ug turystycznych za po-
Êrednictwem Internetu w latach 1998-
2005 wraz z prognozà na 2006 rok.

Na turystycznym i podró˝niczym 
e-rynku dominuje sprzeda˝ us∏ug lotni-
czych i hotelowych, stanowiàce razem
prawie trzy czwarte ca∏ej sprzeda˝y.
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Tab. 2. Najwi´ksi europejscy tour operatorzy w 2006 roku 
L.p. Nazwa firmy Kraj siedziby Dochód z dzia∏alnoÊci Zatrudnienie Liczba

turystycznej w mld euro3 w tys. osób agencji
2005 2006 2005 2005

1. TUI Group4 Niemcy 14,6 14,5 63,0 3300
2. Thomas Cook Niemcy 7,9 7,9 23,3 2400
3. REWE Touristik Niemcy 4,4 4,4 14,0 700
4. MyTravel Wlk. Brytania 4,5 4,3 8,0 836
5. First Choice Wlk. Brytania 3,8 4,1 14,0 700
6. Grupo Iberostar Hiszpania 3,1 3,5 14,0 300 (GB)
7. Kuoni Szwajcaria 2,4 2,6 3000 360
8. Club Med Francja 1,6 1,7 b.d. b.d.
9. Alltours Group Niemcy 1,4 1,4 b.d. b.d.
10. Hotelplan Szwajcaria 1,1 1,3 b.d. b.d.

èród∏o: Kuoni Travel Holding, Annual Report 2006

Tab. 3. Ranking europejskich 
tour operatorów po przekszta∏ceniach 
wg dochodów w 2006 roku 
L.p. Nazwa Kraj Dochód z

firmy siedziby dzia∏alnoÊci 
turystycznej 
w mld euro5

1. TUI Travel Niemcy/WB 18,6
2. Thomas Cook AG Niemcy/GB 12,2
3. REWE Touristik Niemcy 4,4
4. Iberostar Hiszpania 3,5
5. Kuoni Szwajcaria 2,6
6. Club Med Francja 1,7
7. Alltours Group Niemcy 1,4
8. Hotelplan Szwajcaria 1,3

èród∏o: Marcussen, C.H., Centre for Regional and Tourism Research, Updated 26 April 2006.  www.crt.dk/ trends

Rys. 3. Europejski rynek internetowy. Sprzeda˝ us∏ug za poÊrednictwem Internetu w mld euro

èród∏o: Eurostat, kwiecieƒ 2007 

Rys 2.  Odsetek gospodarstw domowych (w %) z dost´pem do Internetu w 2006 roku
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Rozdzia∏ 2
Biura podró˝y w Polsce 
(na podstawie danych 
z Centralnej Ewidencji 
Organizatorów i PoÊredników)

2.1. 
Zasady uzyskania wpisu do Cen-
tralnej Ewidencji Organizatorów
i PoÊredników Turystycznych

Wydane 18 paêdziernika 2004 roku
(na podstawie art. 8 ust 8. ustawy
o us∏ugach turystycznych) rozporzàdze-
nie ministra gospodarki i pracy w spra-
wie Centralnej Ewidencji Organizato-
rów Turystyki i PoÊredników Turystycz-
nych okreÊla organizacj´ oraz szczegó-
∏owy sposób prowadzenia ewidencji.
W myÊl tego rozporzàdzenia dzia∏al-
noÊç w zakresie us∏ug turystycznych jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà, wi´c do jej
prowadzenia konieczne jest uzyskanie
wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulo-
wanej. Wpisu tego dokonujà od dnia 
1 stycznia 2006 roku, na podstawie
ustawy o przeniesieniu kompetencji,
marsza∏kowie (przedtem wojewodowie)
województw w∏aÊciwych ze wzgl´du na
siedzib´ przedsi´biorcy. Przedsi´biorcy
zagraniczni majà prawo wyboru woje-
wództwa, gdzie zarejestrujà dzia∏al-
noÊç, oprócz tych, którzy utworzyli na
terytorium Polski oddzia∏. Siedziba od-
dzia∏u okreÊla bowiem, który marsza∏ek
jest „organem w∏aÊciwym”.

Marsza∏ek ma obowiàzek wpisaç
przedsi´biorc´ do rejestru dzia∏alnoÊci
regulowanej w terminie 7 dni (od dnia,
w którym wp∏ynà∏ wniosek o wpis wraz
z oÊwiadczeniem o spe∏nieniu warun-

ków wymaganych do wykonywania
dzia∏alnoÊci) i wydaç przedsi´biorcy
stosowne zaÊwiadczenie. JeÊli w tym
terminie wpis nie zostanie dokonany,
a od daty wp∏ywu wniosku up∏ynie 14
dni, przedsi´biorca mo˝e, po uprzed-
nim zawiadomieniu marsza∏ka na pi-
Êmie, rozpoczàç dzia∏alnoÊç. W nor-
malnym trybie kopi´ zaÊwiadczenia
o wpisie do rejestru, wraz z kopià umo-
wy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej albo umowy ubezpieczenia na
rzecz klientów, marsza∏ek przekazuje
niezw∏ocznie ministrowi turystyki, który
na ich podstawie dokonuje z urz´du
wpisu przedsi´biorcy do Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Po-
Êredników Turystycznych.

W ramach tej ewidencji prowadzony
jest tak˝e wykaz przedsi´biorców wy-
kreÊlonych z rejestru oraz przedsi´bior-
ców, którzy wykonywali dzia∏alnoÊç bez
wymaganego wpisu do rejestru. Przed-
si´biorca, którego wykreÊlono z rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej, oraz przed-
si´biorca, który dzia∏a∏ na rynku tury-
stycznym bez dope∏nienia tych formal-
noÊci (co stwierdzi∏ po skontrolowaniu
urzàd marsza∏kowski), mo˝e uzyskaç
wpis nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat
od dnia wydania decyzji przez marsza∏-
ka (o wykreÊleniu lub stwierdzeniu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci bez zarejestro-
wania).

Zgodnie ze stanem na dzieƒ 9 stycz-
nia 2007 roku w Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i PoÊredników
Turystycznych zarejestrowano 2688
podmiotów (o 2,3% wi´cej ni˝ w stycz-
niu 2006 roku), które uzyska∏y zezwole-
nie na prowadzenie dzia∏alnoÊci orga-

nizatora turystyki lub poÊrednika tury-
stycznego (tab. 4).

W 2005 roku po raz pierwszy od kilku
lat liczba wykreÊlanych z rejestru biur
zmala∏a, w roku 2006 likwidowanych
biur by∏o jeszcze mniej – tylko 241.
Mo˝e mieç to zwiàzek z pojawieniem
si´ na rynku bardziej przyst´pnych ofert
ubezpieczycieli. 

2.2. 
Biura podró˝y w Polsce wed∏ug
struktury przestrzennej

Utrzymuje si´ du˝e zró˝nicowanie wo-
jewództw pod wzgl´dem liczby pod-
miotów gospodarczych tam zarejestro-
wanych (tab. 5), przy oczywistej prawi-
d∏owoÊci: im wi´ksze województwo
(wi´ksza powierzchnia i liczba miesz-
kaƒców), tym wi´cej biur podró˝y. 

Najwi´ksza koncentracja wyst´puje na
terenie województw najludniejszych,
a wi´c o potencjalnie najwi´kszym po-
pycie na us∏ugi turystyczne. Nie zawsze
jest to jednak prze∏o˝enie proporcjonal-
ne: najwi´cej (procentowo) biur podró-
˝y (wi´cej ni˝ wskazywa∏by udzia∏ ich
mieszkaƒców w ogólnej liczbie ludno-
Êci) majà województwa mazowieckie,
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Tab. 4. Podmioty turystyczne z wykreÊlonymi wpisami na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Rok Liczba WygaÊni´cie Cofni´cie Inne

podmiotów liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

1999 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
2000 105 71 67,62 34 32,38 0 0,00
2001 225 155 68,89 67 29,78 3 1,33
2002 331 164 49,55 167 50,45 0 0,00
2003 679 398 58,62 278 40,94 3 0,44
2004 962 662 68,81 298 30,98 2 0,21
2005 445 370 83,15 70 15,73 5 1,12
2006 241 192 79,67 49 20,33 0 0,00

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki

Tab. 5. Podmioty turystyczne, które 
posiada∏y wpis do ewidencji 8 stycznia 2007
roku w uk∏adzie wojewódzkim
Wyszczególnienie Liczba Udzia∏ w %

podmiotów 
turystycznych

DolnoÊlàskie 235 8,74 
Kujawsko-pomorskie 90 3,35 
Lubelskie 69 2,57 
Lubuskie 46 1,71 
¸ódzkie 147 5,47 
Ma∏opolskie 322 11,98 
Mazowieckie 507 18,86 
Opolskie 59 2,19 
Podkarpackie 97 3,61 
Podlaskie 83 3,09 
Pomorskie 181 6,73 
Âlàskie 358 13,32 
Âwi´tokrzyskie 49 1,82 
Warmiƒsko-mazurskie 101 3,76 
Wielkopolskie 216 8,04 
Zachodniopomorskie 128 4,76 
Polska ogó∏em 2688 100,00 

èród∏o: dane Departamentu Turystyki 

Ministerstwa Gospodarki



Êlàskie, ma∏opolskie i dolnoÊlàskie,
a zdecydowanie mniej województwa:
Êwi´tokrzyskie, lubuskie i kujawsko-po-
morskie.

Najwi´cej, bo a˝ 507 biur podró˝y
dzia∏a na terenie województwa mazo-
wieckiego: 18,9% wszystkich podmio-
tów, które uzyska∏y zezwolenie na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci turystycznej. Wy-
nika to zarówno z atrakcyjnoÊci sto∏ecz-
nego rynku turystycznego, jak i z faktu,
˝e wiele biur podró˝y otwiera swoje
przedstawicielstwa w Warszawie nawet
wtedy, gdy prowadzà dzia∏alnoÊç w in-
nym mieÊcie. Województwo Êlàskie,
drugie pod wzgl´dem liczby podmiotów
turystycznych, ma 358 biur (13,3%
ogó∏u). Kolejne miejsca zajmujà woje-
wództwa: ma∏opolskie (322; 12%)
i dolnoÊlàskie (235; 8,7%). W czterech
wymienionych województwach dzia∏a
ponad po∏owa wszystkich biur podró˝y!
Dla porównania – cztery województwa
z koƒca naszej listy: lubuskie (46;
1,7%), Êwi´tokrzyskie (49; 1,8%), opol-
skie (59; 2,2%) i lubelskie (69; 2,6%)
majà razem zaledwie 8,3% udzia∏
w ogólnej liczbie turystycznych podmio-
tów gospodarczych (tab. 6).

W ciàgu roku, mi´dzy styczniem 2006
a styczniem 2007 roku, w wi´kszoÊci
województw wzros∏a liczba podmiotów
turystycznych, a w dwóch wojewódz-
twach pozosta∏a na tym samym pozio-
mie. Odmiennie wyglàda∏a sytuacja
mi´dzy styczniem 2005 a styczniem
2006 roku, kiedy prawie we wszystkich
województwach spad∏a liczba podmio-
tów turystycznych. W 2006 roku naj-

wi´kszy wzrost odnotowano w woje-
wództwie lubuskim (17,9%), a nast´p-
nie w ma∏opolskim (6,6%) 
oraz o 4,3% w województwach: mazo-
wieckim, podkarpackim i wielkopol-
skim. Niewielki spadek liczby podmio-
tów turystycznych nastàpi∏ w pi´ciu wo-
jewództwach: opolskim o 4,8%, Êwi´to-
krzyskim o 2% i Êlàskim o 1,9%. 
Liczba biur nie uleg∏a zmianie w woje-
wództwie ∏ódzkim i warmiƒsko-mazur-
skim (tab. 7).

Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e zdecy-
dowana wi´kszoÊç, bo w skali ca∏ego
kraju a˝ 79,6% podmiotów turystycz-
nych, dzia∏a na polskim rynku co naj-
mniej 3 lata. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e
wi´kszoÊç polskich biur podró˝y posia-
da ju˝ kilkuletni sta˝ i spore doÊwiad-
czenie.

2.3. Biura podró˝y w Polsce 
wed∏ug struktury w∏asnoÊciowej

Zdecydowana wi´kszoÊç – a˝ 71,2% 
– wszystkich biur podró˝y nale˝y do
osób fizycznych, 18,6% stanowià spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
3,0% – stowarzyszenia, 2,9% to spó∏ki
jawne, a 4,7% biur nale˝y do innych
w∏aÊcicieli. W tej ostatniej grupie mamy
mi´dzy innymi spó∏ki akcyjne – 1,9%,
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Tab. 6. Podmioty turystyczne posiadajàce wpis do ewidencji w uk∏adzie wojewódzkim 
w styczniu 2006 roku i w styczniu 2007 roku
Wyszczególnienie Liczba podmiotów turystycznych Zmiana w %

Styczeƒ 2006 Styczeƒ 2007

DolnoÊlàskie 237 235 -0,8
Kujawsko-pomorskie 88 90 2,3
Lubelskie 67 69 3,0
Lubuskie 39 46 17,9
¸ódzkie 147 147 0
Ma∏opolskie 302 322 6,6
Mazowieckie 486 507 4,3
Opolskie 62 59 -4,8
Podkarpackie 93 97 4,3
Podlaskie 84 83 -1,2
Pomorskie 176 181 2,8
Âlàskie 365 358 -1,9
Âwi´tokrzyskie 50 49 -2,0
Warmiƒsko-mazurskie 101 101 0
Wielkopolskie 207 216 4,3
Zachodniopomorskie 124 128 3,2
Polska ogó∏em 2628 2688 2,3

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki oraz obliczenia w∏asne

Tab. 7. Liczba podmiotów turystycznych, które uzyska∏y wpisy do ewidencji w uk∏adzie 
wojewódzkim w podziale na lata wed∏ug stanu na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Wyszczególnienie Liczba Udzia∏ 2004 2005 2006 2007

podmiotów w % i wczeÊniej

DolnoÊlàskie 235 8.74 195 23 17 0
Kujawsko-pomorskie 90 3.35 71 7 12 0
Lubelskie 69 2.57 53 8 8 0
Lubuskie 46 1.71 37 1 8 0
¸ódzkie 147 5.47 121 9 17 0
Ma∏opolskie 322 11.98 241 40 41 0
Mazowieckie 507 18.86 394 48 65 0
Opolskie 59 2.19 46 8 5 0
Podkarpackie 97 3.61 79 11 7 0
Podlaskie 83 3.09 75 3 5 0
Pomorskie 181 6.73 148 9 24 0
Âlàskie 358 13.32 287 37 34 0
Âwi´tokrzyskie 49 1.82 41 4 4 0
Warmiƒsko-mazurskie 101 3.76 71 17 13 0
Wielkopolskie 216 8.04 171 19 26 0
Zachodniopomorskie 128 4.76 109 7 12 0
Polska ogó∏em 2688 100.00 2139 251 298 0

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki



spó∏dzielnie – 0,7%, fundacje – 0,4%
oraz przedsi´biorstwa paƒstwowe, paƒ-
stwowe jednostki organizacyjne i samo-
rzàdowe jednostki organizacyjne – po
0,3%. (tab. 8).

2.4. 
Biura podró˝y w Polsce wed∏ug 
rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci

Mo˝na uzyskaç zezwolenie na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci jako organizator
imprez turystycznych i jako poÊrednik.
W ewidencji przewa˝ajà jednostki po-
siadajàce zezwolenie na prowadzenie
obydwu rodzajów dzia∏alnoÊci (tab. 6).
Obecnie jest ich 2079 (77,3% ogó∏u),
czyli o 64 biura wi´cej ni˝ w styczniu
2006 roku. Dzia∏alnoÊç tylko organiza-
tora prowadzi 560 podmiotów (20,8%),
czyli o 5 podmiotów mniej ni˝ w stycz-
niu 2006 roku. Wy∏àcznie poÊrednic-
twem zajmuje si´ tylko 49 podmiotów
(1,8%), o jeden podmiot wi´cej ni˝
w styczniu 2006 roku (tab. 9).

Najwi´cej podmiotów prowadzàcych
wy∏àcznie dzia∏alnoÊç organizatora
dzia∏a na terenie województwa: Êlàskie-
go (132), pomorskiego (67) i dolnoÊlà-
skiego (62). Kolejne miejsca zajmujà:
podlaskie (55), ∏ódzkie (47) i ma∏opol-
skie (44). Najmniej podmiotów ograni-

czajàcych si´ do dzia∏alnoÊci tour ope-
ratora znajduje si´ na terenie lubuskie-
go (2), warmiƒsko-mazurskiego (2)
oraz Êwi´tokrzyskiego (4).

Najwi´ksza koncentracja podmiotów
turystycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
zarówno organizatora, jak i poÊredni-
ka, wyst´puje na terenie województwa:
mazowieckiego (490), ma∏opolskiego
(269) oraz Êlàskiego (223). Nieliczne
biura prowadzàce wy∏àcznie dzia∏al-
noÊç poÊrednika stanowià nieca∏e 2%
wszystkich podmiotów turystycznych
funkcjonujàcych na polskim rynku. Za-
rejestrowane sà one na terenie dziewi´-
ciu województw: od 2 jednostek w wo-

jewództwie ∏ódzkim do 9 w wojewódz-
twach ma∏opolskim i wielkopolskim. Na
2688 podmiotów 2639 (98%) nale˝y
do grupy organizatorów lub organiza-
torów/poÊredników. 

2.5. 
Biura podró˝y w Polsce 
wed∏ug zakresu dzia∏ania

Zakres dzia∏ania (pod wzgl´dem geo-
graficznym) biura okreÊlajà przy uzyski-
waniu wpisu do rejestru, bowiem od te-
go zale˝y wysokoÊç op∏acanej gwaran-
cji lub ubezpieczenia. WÊród podmio-
tów turystycznych przewa˝ajà jednostki
(40,0%) posiadajàce zezwolenie na
prowadzenie dzia∏alnoÊci na terenie
Polski i krajów europejskich (tzn. 40
krajów wed∏ug wykazu z rozporzàdze-
nia Ministra Finansów z dnia 24
wrzeÊnia 1999 r.). Zezwolenie na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci tylko na terenie
Polski ma 777 podmiotów turystycznych
(28,9% ogó∏u). Zezwolenie na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci na terenie ca∏ego
Êwiata ma obecnie 396 biur podró˝y
(14,7%).

Najwi´cej podmiotów turystycznych
majàcych zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci na terenie Polski i krajów
europejskich znajduje si´ na terenie
województw: mazowieckiego (165), Êlà-
skiego (162) oraz na terenie ma∏opol-
skiego (145), dolnoÊlàskiego (108)
i wielkopolskiego (88). Najmniej pod-
miotów nale˝àcych do tej grupy dzia∏a
na terenie województw: Êwi´tokrzyskie-
go (16), warmiƒsko-mazurskiego (24)
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Tab. 8. Podmioty turystyczne wed∏ug struktury w∏asnoÊciowej na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Polska ogó∏em 2688 100%
Fundacja 11 0,41
KoÊcielna osoba prawna 5 0,19
Osoba fizyczna 1914 71,21
Osoba prawna 4 0,15
Paƒstwowa jednostka organizacyjna 8 0,30
Przedsi´biorstwo paƒstwowe 8 0,30
Samorzàdowa jednostka organizacyjna 7 0,26
Spó∏dzielnia 18 0,67
Spó∏ka akcyjna 52 1,93
Spó∏ka cywilna 2 0,07
Spó∏ka jawna 78 2,90
Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià 500 18,60
Stowarzyszenie 81 3,01 

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki

Tab. 9. Podmioty turystyczne w uk∏adzie województw wed∏ug przedmiotu dzia∏alnoÊci 
na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Województwo Ogó∏em Organizator Organiz./poÊrednik PoÊrednik

Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

DolnoÊlàskie 235 62 26,38 167 71,06 6 2,55
Kujawsko-pomorskie 90 23 25,56 67 74,44 0 0,00
Lubelskie 69 20 28,99 49 71,01 0 0,00
Lubuskie 46 2 4,35 44 95,65 0 0,00
¸ódzkie 147 47 31,97 98 66,67 2 1,36
Ma∏opolskie 322 44 13,66 269 83,54 9 2,80
Mazowieckie 507 13 2,56 490 96,65 4 0,79
Opolskie 59 22 37,29 37 62,71 0 0,00
Podkarpackie 97 16 16,49 75 77,32 6 6,19
Podlaskie 83 55 66,27 28 33,73 0 0,00
Pomorskie 181 67 37,02 110 60,77 4 2,21
Âlàskie 358 132 36,87 223 62,29 3 0,84
Âwi´tokrzyskie 49 4 8,16 45 91,84 0 0,00
Warmiƒsko-mazurskie 101 2 1,98 99 98,02 0 0,00
Wielkopolskie 216 34 15,74 173 80,09 9 4,17
Zachodniopomorskie 128 17 13,28 105 82,03 6 4,69
Polska ogó∏em 2688 560 20,83 2079 77,34 49 1,82

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki



i lubuskiego (27). Najwi´cej biur tury-
stycznych posiadajàcych zezwolenie na
prowadzenie dzia∏alnoÊci tylko na tere-
nie Polski znajduje si´ w wojewódz-
twach mazowieckim (125), potem Êlà-
skim (103) i pomorskim (88). Najmniej
podmiotów nale˝àcych do tej grupy,
podobnie jak podmiotów majàcych ze-
zwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
na terenie Polski i krajów europejskich,
dzia∏a na terenie województw: lubu-
skiego (5), opolskiego (12), podkarpac-
kiego (15) oraz lubelskiego i Êwi´to-
krzyskiego (po 17). 

Zdecydowanie najwi´cej biur podró˝y
posiadajàcych zezwolenie na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci na terenie ca∏ego
Êwiata funkcjonuje w województwie
mazowieckim (156). Kolejne miejsca
zajmujà województwa: ma∏opolskie
(45), Êlàskie (41) oraz wielkopolskie
(34). Najmniej podmiotów nale˝àcych
do tej grupy dzia∏a na terenie woje-
wództw: podkarpackiego (2), warmiƒ-
sko-mazurskiego (3), Êwi´tokrzyskiego
(5) oraz lubuskiego i podlaskiego 
(po 6) (tab. 10).

2.6. 
Biura podró˝y w Polsce 
wed∏ug typu gwarancji

Zgodnie z ustawà o us∏ugach tury-
stycznych i aktami wykonawczymi,
m.in. rozporzàdzeniem Ministra Finan-
sów z dnia 24 listopada 1999 r.
w sprawie okreÊlenia minimalnej wyso-
koÊci sumy gwarancji bankowej i ubez-
pieczeniowej oraz minimalnej wysoko-
Êci sumy gwarancyjnej na rzecz jedne-
go klienta z tytu∏u umowy ubezpiecze-
nia na rzecz klientów w zwiàzku z pro-
wadzonà dzia∏alnoÊcià przez organiza-
torów turystyki i poÊredników turystycz-
nych (Dz.U. Nr 98, poz.1142), biura
muszà mieç zabezpieczenie finansowe.
Z tych pieni´dzy mo˝e zostaç sfinanso-
wany powrót klienta do kraju, w wy-
padku gdy tour operator wbrew zobo-
wiàzaniu go nie zapewni, oraz zwrot
wp∏at wniesionych przez klientów w ra-
zie niewykonania innych zobowiàzaƒ
umownych. Biura, szczególnie niewiel-
kie, najcz´Êciej wybierajà ubezpieczenie
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Tab.10. Podmioty turystyczne w uk∏adzie województw wed∏ug zakresu dzia∏alnoÊci 
na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Wyszczególnienie Ogó∏em I grupa I/II grupa I/II/III grupa

Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

DolnoÊlàskie 235 49 20,85 6 2,55 2 0,85 
Kujawsko-pomorskie 90 35 38,89 4 4,44 1 1,11 
Lubelskie 69 17 24,64 0 0,00 3 4,35 
Lubuskie 46 5 10,87 5 10,87 0 0,00 
¸ódzkie 147 45 30,61 4 2,72 1 0,68 
Ma∏opolskie 322 83 25,78 4 1,24 1 0,31 
Mazowieckie 507 125 24,65 11 2,17 4 0,79 
Opolskie 59 12 20,34 3 5,08 1 1,69 
Podkarpackie 97 15 15,46 3 3,09 0 0,00 
Podlaskie 83 28 33,73 1 1,20 0 0,00 
Pomorskie 181 88 48,62 36 19,89 6 3,31 
Âlàskie 358 103 28,77 9 2,51 1 0,28 
Âwi´tokrzyskie 49 17 34,69 2 4,08 0 0,00 
Warmiƒsko-mazurskie 101 46 45,54 16 15,84 0 0,00 
Wielkopolskie 216 53 24,54 12 5,56 1 0,46 
Zachodniopomorskie 128 56 43,75 6 4,69 0 0,00 
Polska ogó∏em 2688 777 28,91 122 4,54 21 0,78

Tab.10 a. Podmioty turystyczne w uk∏adzie województw wed∏ug zakresu dzia∏alnoÊci 
na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Wyszczególnienie Ogó∏em I/III grupa II grupa II/III grupa III grupa

Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

DolnoÊlàskie 1 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
Kujawsko-pomorskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Lubelskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Lubuskie 0 0,00 1 2,17 1 2,17 0 0,00 0
¸ódzkie 0 0,00 2 1,36 0 0,00 1 0,68 0
Ma∏opolskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0
Mazowieckie 0 0,00 2 0,39 0 0,00 3 0,59 0
Opolskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Podkarpackie 0 0,00 1 1,03 0 0,00 0 0,00 0
Podlaskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Pomorskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Âlàskie 0 0,00 2 0,56 0 0,00 2 0,56 0
Âwi´tokrzyskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Warmiƒsko-mazurskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Wielkopolskie 0 0,00 2 0,93 0 0,00 0 0,00 0
Zachodniopomorskie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Polska ogó∏em 1 0,04 10 0,37 1 0,04 7 0,26 1

GGrruuppaa  II ::  PPoo ll ss kkaa
GG rruuppaa  II II :: Republika Albanii, Ksi´stwo Andory, Repu-
blika Austrii, Królestwo Belgii, BoÊnia i Hercegowina,
Republika Bu∏garii, Republika Chorwacji, Republika 
Cypryjska, Królestwo Danii, Republika Estoƒska, Repu-
blika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, 
Królestwo Hiszpanii z wy∏àczeniem Wysp Kanaryjskich,
Irlandia, Republika Islandii, Ksi´stwo Liechtensteinu,
Wielkie Ksi´stwo Luksemburga, Republika ¸otewska,
By∏a Jugos∏owiaƒska Republika Macedonii, Republika
Malty, Republika Mo∏dowy, Ksi´stwo Monako, Królestwo
Niderlandów, Królestwo Norwegii, Republika Portugal-
ska, Federacja Rosyjska z wy∏àczeniem obwodu Kalinin-

gradzkiego, Rumunia, Republika San Marino, Serbia
i Czarnogóra, Republika S∏owenii, Konfederacja Szwaj-
carska, Królestwo Szwecji, Republika Turcji, Stolica Apo-
stolska, Republika W´gierska, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej oraz Republika
W∏oska
GG rruuppaa  II II II :: inne paƒstwa niewymienione w pozosta-
∏ych grupach oraz Wyspy Kanaryjskie
GG rruuppaa  IIVV :: Republika Bia∏orusi, Republika Czeska, Re-
publika Litewska, Republika Federalna Niemiec, Repu-
blika S∏owacka, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki.



na rzecz klienta (75,5%). Tylko 15,7%
biur wykupi∏o gwarancje ubezpieczone-
go, a z gwarancji bankowych korzysta
zaledwie 238 biur (8,9%) (tab. 11).

2.7.
Podsumowanie 

Liczba zarejestrowanych biur podró˝y
w ostatnim roku wzros∏a mimo spadko-
wej tendencji ostatnich lat. Od 2004
roku najwi´kszy wp∏yw na zmniejszanie
si´ ich liczby mia∏o podniesienie kwot
gwarancyjnych i ubezpieczeniowych. Te,
które zosta∏y na rynku, okaza∏y si´ wy-
starczajàco silne finansowo, by podo∏aç
obcià˝eniom. 

Ponad po∏owa polskich biur podró˝y
dzia∏a w czterech najbardziej zurbani-
zowanych i najludniejszych (najwi´kszy
popyt) województwach (mazowieckie,
Êlàskie, ma∏opolskie i dolnoÊlàskie).
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Tab.10 b. Podmioty turystyczne w uk∏adzie województw wed∏ug zakresu dzia∏alnoÊci 
na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Wyszczególnienie Ogó∏em IV grupa I/IV grupa II/IV grupa III/IV grupa

Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

DolnoÊlàskie 0 0,00 37 15,74 0 0,00 0 0,00 0
Kujawsko-pomorskie 0 0,00 7 7,78 0 0,00 0 0,00 0
Lubelskie 0 0,00 4 5,80 0 0,00 0 0,00 0
Lubuskie 0 0,00 1 2,17 0 0,00 0 0,00 0
¸ódzkie 0 0,00 13 8,84 2 1,36 0 0,00 0
Ma∏opolskie 0 0,00 38 11,80 3 0,93 0 0,00 0
Mazowieckie 1 0,20 35 6,90 3 0,59 1 0,20 1
Opolskie 1 1,69 4 6,78 0 0,00 0 0,00 1
Podkarpackie 0 0,00 8 8,25 0 0,00 0 0,00 0
Podlaskie 0 0,00 19 22,89 0 0,00 0 0,00 0
Pomorskie 0 0,00 7 3,87 0 0,00 0 0,00 0
Âlàskie 1 0,28 30 8,38 7 1,96 0 0,00 1
Âwi´tokrzyskie 0 0,00 9 18,37 0 0,00 0 0,00 0
Warmiƒsko-mazurskie 0 0,00 12 11,88 0 0,00 0 0,00 0
Wielkopolskie 2 0,93 22 10,19 0 0,00 0 0,00 2
Zachodniopomorskie 0 0,00 4 3,13 1 0,78 0 0,00 0
Polska ogó∏em 5 0,19 250 9,30 16 0,60 1 0,04 5

Future Traveller Tribes 2020 
– raport opracowany przez firm´ 
Henley Centre Headlight
Vision we wspó∏pracy z firmà 
Amadeus 

• Jacy b´dà przyszli podró˝ni?
• Jak ró˝ne od dzisiejszych b´dà ich potrzeby?
• Jak powinni dzia∏aç przewoênicy, by zapewniç 

sobie lojalnoÊç klientów? 
• Czy technologia mo˝e znacznie poprawiç 

wra˝enia z podró˝y? 

5 marca 2007 Amadeus opublikowa∏ nowy raport o zasi´gu glo-
balnym – Przyszli Podró˝ni w roku 2020 (Future Traveller Tribes
2020). Po raz pierwszy raport ukazuje g∏ówne przysz∏e trendy
w zachowaniu klientów, technologi´ geoekonomicznà i politycz-
nà, aby pokazaç, jakie grupy podró˝nych b´dà najbardziej domi-
nujàce i interesujàce w ciàgu nast´pnych 10-15 lat.

Raport Future Traveller Tribes 2020 nie tylko przedstawia pe∏en
obraz zagadnieƒ makroekonomicznych i czynników kszta∏tujà-
cych bran˝´ lotniczà, ale tak˝e daje wglàd w fascynujàce 
technologie i rozwiàzania, z których podró˝ni b´dà korzystaç
w roku 2020.

Po raz pierwszy powsta∏o tak wszechstronne opracowanie, które-
go za∏o˝eniem  jest zrozumienie, w jaki sposób linie lotnicze mo-
gà odpowiedzieç na diametralne zmiany nieustannie zachodzàce
w tym sektorze.

G∏ównym celem raportu przygotowanego we wspó∏pracy Henley
Centre Headlight Vision i firmy Amadeus, wiodàcego dostawcy
rozwiàzaƒ technologicznych dla rynku turystycznego, by∏o zaini-
cjowanie dyskusji o typach us∏ug i rozwiàzaƒ, które przewoênicy
mogà zaoferowaç swoim klientom teraz i w przysz∏oÊci, aby za-
spokoiç potrzeby przysz∏ych podró˝nych oraz zapewniç sobie
rentownoÊç.

Ten prze∏omowy raport zidentyfikowa∏ cztery grupy przysz∏ych
podró˝nych, które mogà pojawiç si´ w ciàgu najbli˝szych 10-15
lat i które potencjalnie przeobra˝à sposób, w jaki linie lotnicze
b´dà dostarczaç swoje produkty i us∏ugi. Te cztery grupy przy-
sz∏ych podró˝nych to:

1. mi´dzynarodowi dyrektorzy – podró˝ujàcy w celach bizneso-
wych

2. aktywni seniorzy – zamo˝ni, zdrowi, starsi podró˝ujàcy w ce-
lach wypoczynkowych i poznawczych

3. globalni pracownicy, którzy mieszkajà i pracujà w ró˝nych
miastach, a samoloty wykorzystujà jako Êrodek transportu

4. globalne rodziny – podró˝ni, którzy b´dà odwiedzaç coraz bar-
dziej rozproszonà po Êwiecie rodzin´.

Raport Future Traveller Tribes 2020 nie zawiera zdecydowanych
prognoz na przysz∏oÊç, nie jest te˝ wyczerpujàcà analizà grup przy-
sz∏ych podró˝nych. Ma on za zadanie pobudziç dyskusj´ o tym, co
mo˝e przynieÊç przysz∏oÊç. 
Amadeus ma nadziej´, ˝e raport spodoba si´ czytelnikom i ˝e za-
inicjuje debat´ na temat przysz∏ych perspektyw bran˝y turystycznej.

Pe∏na wersja raportu jest dost´pna na stronie 
www.amadeus.com.pl

reklama



Zdecydowana wi´kszoÊç nale˝y do
osób fizycznych i prowadzi dzia∏alnoÊç
zarówno organizatora, jak i poÊrednika
us∏ug turystycznych. 

Najwi´cej (40%) biur podró˝y wybra∏o
zakres dzia∏alnoÊci obejmujàcy Polsk´
i kraje europejskie. Preferowanà formà
ustawowego zabezpieczenia praw
klienta jest ubezpieczenie na rzecz
klienta.

Rozdzia∏ 3
Podzia∏ biur podró˝y wed∏ug
struktury terytorialnej kraju

W czwartym kwartale 2006 roku zo-
sta∏a przeprowadzona analiza roz-
mieszczenia biur podró˝y w gminach,
powiatach i poszczególnych miejscowo-
Êciach6. Dzi´ki niej wiemy, ile umiesz-
czonych w ewidencji podmiotów fak-
tycznie dzia∏a i gdzie jest ich najwi´cej.
Okaza∏o si´, ˝e na 5663 zarejestrowa-
nych biur, tj. takich, które uzyska∏y wpis
do ewidencji organizatorów i poÊredni-
ków turystycznych, funkcjonowa∏o tylko
2674. Pozosta∏e zrezygnowa∏y z prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci lub zosta∏y wykre-
Êlone z ewidencji za niedope∏nienie wa-
runków (np. formalnoÊci ubezpiecze-
niowych) lub z powodu upad∏oÊci. Ana-
liz´ biur podró˝y wed∏ug województw
przedstawiliÊmy ju˝ w rozdziale 2. Zo-
baczmy teraz, jak wyglàda∏ rozk∏ad
biur podró˝y w mniejszych jednostkach,
na kolejnych stopniach podzia∏u teryto-
rialnego kraju. 

Wed∏ug stanu na koniec grudnia
2006 roku zarejestrowane biura znaj-
dowa∏y si´ w 435 gminach skupionych
w 288 powiatach, w tym w 223 powia-
tach ziemskich (72% wszystkich powia-
tów ziemskich) i w 65 grodzkich (100%
wszystkich powiatów grodzkich), czyli
miastach na prawach powiatu oraz
w 513 miejscowoÊciach. 

Powiaty z najwi´kszà liczbà biur po-
dró˝y to:
s∏upski 35 biur
cieszyƒski 17 biur
tatrzaƒski 33 biura
jeleniogórski 14 biur
k∏odzki 20 biur
gi˝ycki 10 biur
ko∏obrzeski 20 biur
augustowski 10 biur
nowotarski 19 biur
inowroc∏awski 10 biur

Podzia∏ biur podró˝y

RAPORT
Rynek biur podró˝y 2007

Raport opracowa∏ Instytut Turystyki
we wspó∏pracy 

z WiadomoÊciami Turystycznymi

14

Tab. 11. Podmioty turystyczne w uk∏adzie województw wed∏ug typu gwarancji na dzieƒ 
8 stycznia 2007 roku
Wyszczególnienie Ogó∏em Gwar. bankowa Gwar. Ubezpiecz. Ubezp.na rzecz klienta

Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

DolnoÊlàskie 235 11 4,68 32 13,62 192 81,70
Kujawsko-pomorskie 90 5 5,56 23 25,56 62 68,89
Lubelskie 69 3 4,35 6 8,70 60 86,96
Lubuskie 46 2 4,35 1 2,17 43 93,48
¸ódzkie 147 11 7,48 22 14,97 114 77,55
Ma∏opolskie 322 29 9,01 64 19,88 229 71,12
Mazowieckie 507 59 11,64 79 15,58 369 72,78
Opolskie 59 0 0,00 5 8,47 54 91,53
Podkarpackie 97 11 11,34 19 19,59 67 69,07
Podlaskie 83 4 4,82 8 9,64 71 85,54
Pomorskie 181 12 6,63 26 14,36 143 79,01
Âlàskie 358 28 7,82 87 24,30 243 67,88
Âwi´tokrzyskie 49 4 8,16 5 10,20 40 81,63
Warmiƒsko-mazurskie 101 22 21,78 13 12,87 66 65,35
Wielkopolskie 216 30 13,89 21 9,72 165 76,39
Zachodniopomorskie 128 7 5,47 16 12,50 105 82,03
Polska ogó∏em 2688 238 8,85 427 15,89 2023 75,26

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki

Tab.10c. Podmioty turystyczne w uk∏adzie województw wed∏ug zakresu dzia∏alnoÊci 
na dzieƒ 8 stycznia 2007 roku
Wyszczególnienie Ogó∏em I/II/IV grupa I/II/III/IV grupa I/III/IV grupa II/III/IV grupa

Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ % Liczba Udzia∏ %

DolnoÊlàskie 108 45,96 32 13,62 0 0,00 0 0,00 108
Kujawsko-pomorskie 34 37,78 8 8,89 0 0,00 1 1,11 34
Lubelskie 38 55,07 7 10,14 0 0,00 0 0,00 38
Lubuskie 27 58,70 6 13,04 0 0,00 0 0,00 27
¸ódzkie 66 44,90 13 8,84 0 0,00 0 0,00 66
Ma∏opolskie 145 45,03 45 13,98 2 0,62 0 0,00 145
Mazowieckie 165 32,54 156 30,77 0 0,00 1 0,20 165
Opolskie 28 47,46 10 16,95 0 0,00 0 0,00 28
Podkarpackie 68 70,10 2 2,06 0 0,00 0 0,00 68
Podlaskie 29 34,94 6 7,23 0 0,00 0 0,00 29
Pomorskie 29 16,02 15 8,29 0 0,00 0 0,00 29
Âlàskie 162 45,25 41 11,45 0 0,00 0 0,00 162
Âwi´tokrzyskie 16 32,65 5 10,20 0 0,00 0 0,00 16
Warmiƒsko-mazurskie 24 23,76 3 2,97 0 0,00 0 0,00 24
Wielkopolskie 88 40,74 34 15,74 0 0,00 2 0,93 88
Zachodniopomorskie 47 36,72 13 10,16 0 0,00 1 0,78 47
Polska ogó∏em 1074 39,96 396 14,73 2 0,07 5 0,19 1074

èród∏o: dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki



Do dziesiàtki miast na prawach powia-
tu z najwi´kszà liczbà biur podró˝y na-
le˝à:
Warszawa 378 biur
Katowice 59 biur
Kraków 166 biur
Gdaƒsk  57 biur
Wroc∏aw 115 biur
Szczecin  53 biura
Poznaƒ 95 biur
Bydgoszcz 46 biur
¸ódê 81 biur
Bielsko-Bia∏a 42 biura

Do gmin majàcych najwi´cej biur po-
dró˝y nale˝à wszystkie miasta na pra-
wach powiatu wymienione powy˝ej, b´-
dàce jednoczeÊnie gminami, a ponadto
gminy:
Lublin 41 biur
Cz´stochowa 26 biur
Olsztyn 34 biura
Gliwice 25 biur
Zakopane 33 biura
Rzeszów 24 biura
Bia∏ystok 32 biura
Gdynia 24 biura
Opole 26 biur
Zielona Góra 23 biura

MiejscowoÊciami, w których dzia∏a
najwi´ksza liczba biur podró˝y, sà za-
równo miasta na prawach powiatu, jak
i gminy wymienione powy˝ej.

Osobno przeprowadzono analiz´ od-
dzia∏ów biur podró˝y. Równie˝ tutaj za-
stosowano podzia∏ wed∏ug województw,
powiatów i gmin. Obecnie funkcjonujà
392 oddzia∏y, z tego 316 jest organiza-
torem i poÊrednikiem, 63 – organizato-
rem i 13 – poÊrednikiem. Najwi´cej
oddzia∏ów znajduje si´ w wojewódz-
twach: Êlàskim (70), mazowieckim (49),
pomorskim (44) i dolnoÊlàskim (41).

Rozdzia∏ 4
Rola biur podró˝y w przyjazdach
turystów zagranicznych do Polski
oraz w podró˝ach Polaków 
(krajowych i zagranicznych)

4.1. 
Rola biur podró˝y w podró˝ach
Polaków (krajowych
i zagranicznych)

Kondycja finansowa biur podró˝y
w du˝ej mierze zale˝y od popytu na ich
us∏ugi. W wypadku krajowych wyjaz-
dów turystycznych mieszkaƒców Polski
w 2006 roku odnotowano zahamowa-
nie tendencji spadkowej lat ubieg∏ych.
Wed∏ug szacunków Instytutu Turystyki
Polacy (w wieku 15 i wi´cej lat) w 2006
roku wzi´li udzia∏ w 38,5 mln krajo-
wych podró˝y turystycznych z co naj-
mniej jednym noclegiem poza miejsco-
woÊcià sta∏ego zamieszkania. Z tego
ponad 40% stanowi∏y podró˝e d∏ugo-
okresowe, obejmujàce 5 i wi´cej dni,
a nieca∏e 60% – krótkookresowe. Ob-
serwujemy znaczny wzrost liczby wyjaz-
dów d∏ugookresowych i niewielki wzrost
liczby podró˝y krótkookresowych. Licz-
ba krajowych podró˝y ogó∏em wzros∏a
w porównaniu z rokiem poprzednim
o 7,2%. 

Badania Instytutu Turystyki wykazujà,
˝e w 2006 roku Polacy uczestniczàcy
w krajowych wyjazdach d∏ugookreso-
wych korzystali w takim samym stopniu
z us∏ug biur podró˝y, jak w dwóch la-
tach poprzednich. Natomiast w przy-
padku wyjazdów krótkookresowych
udzia∏ ten zdecydowanie si´ zmniejszy∏.
Zatem sytuacja jest wcià˝ dla biur po-
dró˝y ma∏o optymistyczna, bo tylko 3%
krajowych podró˝y d∏ugookresowych
Polacy organizowali ca∏kowicie lub cz´-
Êciowo za ich poÊrednictwem (tab. 12).

W stosunku do roku 2005 w 2006 ro-
ku odnotowano 20% wzrost wyjazdów
zagranicznych. Wed∏ug szacunków In-
stytutu Turystyki w 2006 roku Polacy
uczestniczyli w 7,3 mln podró˝y tury-
stycznych, po∏àczonych z co najmniej
jednym noclegiem poza granicami kra-
ju. Przy wzroÊcie liczby wyjazdów za-
granicznych Polaków w 2006 roku

mo˝na zaobserwowaç pewien spadek
zainteresowania us∏ugami biur podró˝y,
szczególnie wyjazdami organizowanymi
ca∏kowicie przez biura. Udzia∏ takich
wyjazdów spad∏ z 16% w 2005 roku do
12% w 2006 roku, zaÊ cz´Êciowo zor-
ganizowanych pozosta∏ na tym samym
poziomie – 4%. (tab. 15).

Z powy˝szych oszacowaƒ wynika, ˝e
w 2006 roku mieszkaƒcy Polski uczest-
niczyli w 1170 tys. wyjazdów zorgani-
zowanych przez biura podró˝y (o 5,6%
mniej ni˝ w 2005 roku), w tym z 880
tys. wyjazdów zorganizowanych ca∏ko-
wicie przez biura podró˝y (o 11,1%
mniej ni˝ w 2005 roku).

4.2. 
Rola biur podró˝y w przyjazdach
turystów zagranicznych do Polski

Wed∏ug oszacowaƒ Instytutu Turystyki
w 2006 roku przyjecha∏o do Polski
15,7 mln turystów, o 3% wi´cej ni˝
w 2005 roku. Dynamika zmian by∏a
zró˝nicowana. Godny uwagi jest wzrost
(o 17%) liczby przyjazdów z krajów
„starej pi´tnastki” Unii Europejskiej
niesàsiadujàcych z Polskà oraz z no-
wych krajów cz∏onkowskich UE – o 8%.
Wzros∏a równie˝ liczba przyjazdów,
o 8,5%, z g∏ównych krajów zamorskich:
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Tab. 12. Sposób organizacji podró˝y 
krajowych w 2006 roku (%)
Sposób organizacji 5 i wi´cej dni 2-4 dni

Ca∏kowicie biuro podró˝y 2 -
Cz´Êciowo biuro podró˝y 1 -
Ca∏kowicie zak∏ad 
pracy lub inna instytucja 11 8
Cz´Êciowo zak∏ad pracy 
lub inna instytucja 8 3
Samodzielnie 78 89

èród∏o: badania Instytutu Turystyki

Tab. 13. Sposób organizacji krajowych 
podró˝y d∏ugookresowych (%)
Sposób 2002 2003 2004 2005 2006
organizacji

Biuro podró˝y (ca∏kowicie 
lub cz´Êciowo) 3 4 3 3 3
Zak∏ad pracy lub 
inna instytucja 14 13 14 11 19
Samodzielnie 83 83 83 86 78

èród∏o: badania Instytutu Turystyki



USA, Australii, Japonii, Korei P∏d. i Ka-
nady. Spad∏a zaÊ o 2% liczba przyjaz-
dów z Niemiec. Utrzymuje si´ boom na
lotniskach: liczba cudzoziemców odpra-
wionych w portach lotniczych wzros∏a
o 21,3%.

W 2006 roku 10,5% przyje˝d˝ajàcych
turystów zagranicznych korzysta∏o
z us∏ug biur podró˝y. Pe∏en pakiet wy-
kupi∏o 7% turystów, a z pojedynczych
us∏ug biur podró˝y skorzysta∏o 2%. Na
tym tle wyró˝niajà si´ turyÊci ze „sta-
rych” krajów Unii Europejskiej, którzy
w 12% korzystali z pe∏nego pakietu
(poza Niemcami). Najwi´ksze zaintere-
sowanie turystykà zorganizowanà, po-
dobnie jak w ubieg∏ych latach, stwier-
dzamy wÊród turystów z krajów zamor-
skich (25%). RoÊnie odsetek korzystajà-
cych z rezerwacji us∏ug: 17% ogó∏u tu-
rystów, 28% Niemców, a wÊród przyje˝-
d˝ajàcych z pozosta∏ych krajów „15”
UE – 20% (tab. 16).

Dla porównania warto przypomnieç
dane z 2005 roku, kiedy to 9% ogó∏u
przyje˝d˝ajàcych turystów korzysta∏o
z us∏ug biur podró˝y, w tym 7,0% z ca-
∏ego pakietu, a 2,0% z pojedynczych
us∏ug. Z rezerwacji w biurze podró˝y
korzysta∏o tylko12% turystów (tab. 17).

Z powy˝szych oszacowaƒ wynika, ˝e
w 2006 roku 4,2 mln turystów zagra-
nicznych skorzysta∏o z us∏ug biur po-
dró˝y (o 31,3% wi´cej ni˝ w 2005 ro-
ku), w tym 1,3 mln z uczestniczenia
w wyjazdach zorganizowanych ca∏kowi-
cie przez biura podró˝y (o 18,0% wi´-
cej ni˝ w 2005 roku).

4.3. 
Podsumowanie

Rola turystyki w konsumpcji rodaków
poprawi∏a si´. Ale pomimo wzrastajà-
cej liczby podró˝y Polaków, zarówno
krajowych jak i zagranicznych, rola biur
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Tab. 15. Sposób organizacji podró˝y 
zagranicznych w latach 2004-2006 (%)
Sposób 
organizacji 2004 2005 2006

Ca∏kowicie biuro podró˝y 11 16 12
Cz´Êciowo biuro podró˝y 4 4 4
Ca∏kowicie zak∏ad pracy 
lub inna instytucja 15 12 13
Cz´Êciowo zak∏ad pracy 
lub inna instytucja 9 5 8
Samodzielnie 61 63 63

èród∏o: badania Instytutu Turystyki

Tab. 14. Sposób organizacji krajowych 
podró˝y krótkookresowych (%)
Sposób 
organizacji 2002 2003 2004 2005 2006

Biuro podró˝y (ca∏kowicie 
lub cz´Êciowo) 1 1 1 6 -
Zak∏ad pracy lub 
inna instytucja 11 12 12 12 11
Samodzielnie 88 87 87 82 89

èród∏o: badania Instytutu Turystyki

na 
czas

sprawdzone 
informacje

zamów prenumerat´ www.eurosys.pl



w ich organizacji nadal nieznacznie
maleje lub pozostaje na niezmienionym
poziomie. 

Ponadto odnotowano nieznaczny
wzrost liczby przyjazdów do Polski oraz
niewielki wzrost zainteresowania tury-
stów zagranicznych us∏ugami biur po-
dró˝y. Jednak by∏o ono ciàgle mniejsze
ni˝ w pierwszej po∏owie lat 90. 

Rozdzia∏ 5 
Sytuacja ekonomiczna 
biur podró˝y w Polsce

5.1. 
Sytuacja ekonomiczna 
biur podró˝y zatrudniajàcych 
powy˝ej dziewi´ciu osób

Niniejsza analiza obejmuje podmioty
gospodarcze, które zadeklarowa∏y
dzia∏alnoÊç jako biura podró˝y i zosta∏y
zaklasyfikowane zgodnie z Polskà Kla-
syfikacjà Dzia∏alnoÊci do sekcji I (trans-
port, gospodarka magazynowa i ∏àcz-
noÊç) w dziale 63 (dzia∏alnoÊç wspo-
magajàca transport; dzia∏alnoÊç zwià-
zana z turystykà). Podstawà zaliczenia
danych do odpowiednich sekcji PKD
stanowi aktualny numer statystyczny
jednostki sprawozdawczej.

Przedstawione poni˝ej dane i wskaêni-
ki ekonomiczne dla grupy 63.3 (wg
PKD), niepublikowane przez GUS, od-
noszà si´ do jednostek posiadajàcych
osobowoÊç prawnà, obj´tych obowiàz-
kowà sprawozdawczoÊcià finansowà
i pochodzà z rocznego sprawozdania
F-02. Badane podmioty gospodarcze
zosta∏y podzielone na trzy grupy:

– liczba pracowników wi´ksza ni˝ 249
osób,

– liczba pracowników od 50 do 249
osób,

– liczba pracowników od 10 do 50
osób.

Podstawowe wskaêniki ekonomiczne
dla wy˝ej wymienionych grup podmio-
tów gospodarczych dzia∏ajàcych w tury-
styce sà analizowane w dwóch uk∏a-
dach: wojewódzkim i finansowym, tzn.
w podziale na przedzia∏y zatrudnienia
(od 10 do 49 osób, od 50 do 249
osób, powy˝ej 250 osób) wed∏ug woje-
wództw oraz w podziale na przedzia∏y
zatrudnienia wed∏ug przedzia∏ów przy-
chodów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci. 

Pe∏ne badania statystyczne GUS (we-
d∏ug formularzy F-01 i F-02) dotyczà
wszystkich jednostek du˝ych i Êrednich.
Nie mogliÊmy jednak wymieniç danych
dla wszystkich województw, bo zgodnie
z ustawà o statystyce publicznej nie
wolno udost´pniaç danych jednostko-
wych lub takich, które umo˝liwiajà
identyfikacj´ podmiotu. Pominàç musie-
liÊmy te województwa, w których udzia∏
jednego podmiotu stanowi∏ wi´cej ni˝
trzy czwarte ca∏oÊci. PoprzestaliÊmy za-
tem na tych, w których liczba jednostek
zarejestrowanych przez GUS jest wi´k-
sza od trzech. 

Rejestrowane przychody z ca∏okszta∏tu
dzia∏alnoÊci obejmujà:

• przychody ze sprzeda˝y produktów,
tj. kwoty nale˝ne z tytu∏u sprzeda˝y
us∏ug w podmiotach prowadzàcych
dzia∏alnoÊç us∏ugowà. Przychody ze
sprzeda˝y wp∏ywajàce na wynik finan-
sowy ustala si´ w wartoÊci wyra˝onej
w rzeczywistych cenach sprzeda˝y
z uwzgl´dnieniem upustów, rabatów
i bonifikat, bez podatku od towarów
i us∏ug;

• pozosta∏e przychody operacyjne –
przychody niezwiàzane bezpoÊrednio
z podstawowà dzia∏alnoÊcià podmiotu.
Zalicza si´ do nich: przychody ze sprze-
da˝y lub wp∏ywy z likwidacji Êrodków
trwa∏ych i inwestycji rozpocz´tych, odpi-
sane przedawnione zobowiàzania,
otrzymane odszkodowania, wyegze-
kwowane kary i grzywny, otrzymane
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Tab. 16. Organizacja podró˝y i pobytu turystów zagranicznych przyje˝d˝ajàcych do Polski
w 2006 roku (%)
Organizacja Ogó∏em Bia∏oruÊ, Niemcy 15 UE Nowe kraje G∏ówne
podró˝y i pobytu Rosja, (bez Niemiec) cz∏onkowskie zamorskie

Ukraina UE

Pakiet 8 5 7 11 7 25
Zakupiono cz´Êç us∏ug 2 0 4 3 1 0
Tylko rezerwacja 17 8 29 20 4 18
Samodzielnie 72 86 59 66 87 57
Brak danych 1 1 1 0 1 0

èród∏o: badania Instytutu Turystyki.

Tab. 17. Organizator przyjazdu do Polski (dane %)
TuryÊci ogó∏em 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grupa 
zorganizowana 
przez biuro 
podró˝y 18 12 10 7 7 6 7 6 7 6 6 7 8
Podró˝ samodzielna 
(przy udziale 
biura podró˝y) 7 15 6 5 9 15 14 11 17 11 11 14 19
Podró˝ w pe∏ni 
samodzielna 75 73 82 87 82 79 79 83 76 83 82 78 72
brak danych 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1

èród∏o: badania IT „Cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski”



przez jednostk´ nieodp∏atnie sk∏adniki
majàtku, dotacje, subwencje i dop∏aty;

• przychody finansowe obejmujà
wp∏ywy lub kwoty nale˝ne z tytu∏u do-
konanych przez podmiot operacji fi-

nansowych, tj. dywidendy (przy posia-
daniu udzia∏ów w innych jednostkach),
kwoty nale˝ne i wp∏ywy ze sprzeda˝y
papierów wartoÊciowych (d∏ugotermi-
nowych i krótkoterminowych), odsetki

i prowizje od Êrodków pieni´˝nych (lo-
kat) na rachunkach bankowych, odsetki
od udzielonych przez jednostk´ po˝y-
czek i kredytów (zw∏oki w sp∏acie rat),
dyskonto potràcone przez jednostk´
przy zakupie weksli i czeków obcych,
dodatnie ró˝nice kursowe ustalone przy
sp∏acie nale˝noÊci i zobowiàzaƒ oraz
ró˝nice przy wycenie Êrodków pieni´˝-
nych, udzia∏ów i papierów wartoÊcio-
wych.

Wynik finansowy brutto (zysk lub stra-
ta) jest to wynik z dzia∏alnoÊci gospo-
darczej – suma wyników finansowych
ze sprzeda˝y produktów, towarów i ma-
teria∏ów, pozosta∏ej dzia∏alnoÊci opera-
cyjnej i operacji finansowych – skorygo-
wany o saldo zysków i strat nadzwy-
czajnych.

Wynik finansowy netto (zysk lub stra-
ta) otrzymujemy po pomniejszeniu wy-
niku finansowego brutto o obowiàzko-
we obcià˝enia.

Obowiàzkowe obcià˝enia wyniku fi-
nansowego brutto obejmujà podatek
dochodowy od osób prawnych i fizycz-
nych i p∏atnoÊci z nimi zwiàzane na
podstawie odr´bnych przepisów (np. dy-
widenda od funduszu za∏o˝ycielskiego).

Podatek dochodowy to podatek od
osiàgni´tego zysku, który podmiot go-
spodarczy jest zobowiàzany uiÊciç po
uwzgl´dnieniu przyznanych ulg.

Wskaêniki rentownoÊci obrotu brutto
i netto sà wskaênikami procentowymi.
Oblicza si´ je jako relacj´ wyniku fi-
nansowego (odpowiednio brutto i net-
to) do przychodów ogó∏em (tab. 18,
19, 20, 21).

Z roku na rok maleje liczba du˝ych
i Êrednich podmiotów, dla których dzia-
∏alnoÊç turystyczna jest dzia∏alnoÊcià
podstawowà i które prowadzà pe∏nà
sprawozdawczoÊç. Pomimo to zsumo-
wane przychody z ca∏okszta∏tu dzia∏al-
noÊci malejàcej liczby podmiotów ro-
snà. Spad∏y, i to nieznacznie, tylko
w latach 1996-1999 i w roku 2001
(tab.19).

Najwi´ksze przychody z ca∏okszta∏tu
dzia∏alnoÊci w ciàgu ostatnich oÊmiu lat
osiàgn´∏y biura podró˝y zatrudniajàce
powy˝ej 9 osób w 2005 roku – ich su-
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Tab. 18. Podstawowe wskaêniki ekonomiczne dla biur podró˝y w podziale na przedzia∏y 
zatrudnienia w 2005 roku (w tys. z∏)
Przedzia∏y Liczba Przychody Przychody ze Wynik Podatek Liczba
zatrudnienia jednostek z ca∏okszta∏tu sprzeda˝y finansowy dochodowy pracujàcych

dzia∏alnoÊci produktów, brutto od osób
w tys. z∏ towarów w tys. z∏ prawnych

i materia. i fizycznych
w tys. z∏ w tys. z∏

od 10 do 49 osób 78 1 579 654 1 525 095 14 661 2 757 1 475
od 50 do 249 osób 18 869 833 851 774 35 817 2 138 1 615
powy˝ej 250 osób 3 340 418 312 811 18 335 4 671 1 553
Razem 99 2 789 905 2 689 680 68 813 9 566 4 643

èród∏o: niepublikowane dane GUS

Tab. 19. Podstawowe wskaêniki ekonomiczne dla biur podró˝y w podziale na przedzia∏y 
zatrudnienia wed∏ug województw w 2005 roku (w tys. z∏)
Przedzia∏y Nazwy Liczba Przychody Przychody Wynik Podatek Liczba
zatrudnienia województw jednostek z ca∏okszta∏tu ze sprzeda˝y finansowy dochodowy pracujàcych

dzia∏alnoÊci produktów, brutto od osób
w tys. z∏ towarów w tys. z∏ prawnych

i mater. i fizycznych
w tys. z∏ w tys. z∏

od 10 do 49 osób DolnoÊlàskie 8 29 710 28 120 994 95 143
Kujawsko-pomorskie * * * * * *

Lubuskie * * * * * *
¸ódzkie * * * * * *

Ma∏opolskie 9 84 133 83 448 5 271 358 181
Mazowieckie 26 429 325 425 773 966 1 256 557

Opolskie 3 15 728 15 167 -27 24 57
Podkarpackie * * * * * *

Podlaskie 4 22 380 21 847 2 294 93 84
Pomorskie 5 22 446 22 132 1 478 319 95

Âlàskie 11 88 771 50 745 1 962 207 145
Âwi´tokrzyskie 3 10 052 9683 589 137 75

Warmiƒsko-mazurskie * * * * * *
Wielkopolskie * * * * * *

Zachodniopomorskie * * * * * *
Ogó∏em 78 1 579 654 1 525 095 14 661 2 757 1 475

od 50 do 249 osób Ma∏opolskie * * * * * *
Mazowieckie 10 55 4802 541 636 20 798 216 912

Opolskie * * * * * *
Podkarpackie * * * * * *

Âlàskie * * * * * *
Warmiƒsko-mazurskie * * * * * *

Wielkopolskie * * * * * *
Ogó∏em 18 869 833 851 774 35 817 2 138 1 615

powy˝ej 250 osób DolnoÊlàskie * * * * * *
Mazowieckie * * * * * *

Ogó∏em 3 340 418 312 811 18 335 4 671 1 553
èród∏o: niepublikowane dane GUS

Dane z cz´Êci województw nie mogà byç udost´pnione ze wzgl´du na zachowanie tajemnicy statystycznej.



ma wynosi∏a 2789,9 mln z∏ przychodu
(tab. 22).

Niestety, w porównaniu z rokiem po-
przednim w 2005 roku pogorszy∏ si´
wynik finansowy brutto, a co za tym
idzie – równie˝ wynik finansowy netto.
Wynik finansowy brutto mia∏ przez biu-
ra podró˝y zatrudniajàce 10 i wi´cej
osób w 2005 roku, osiàgnà∏ wartoÊç
68,8 mln z∏, a wynik finansowy netto
59,3 mln z∏. Najlepszy wynik finansowy
netto w 2005 roku osiàgn´∏y Êrednie

i du˝e biura w województwie mazo-
wieckim (20,3 mln z∏), a nast´pnie
w ma∏opolskim (4,9 mln z∏). Najni˝szy
w województwach: opolskim (0,05 mln
z∏) i Êwi´tokrzyskim (0,5 mln z∏). 

Ogó∏em w Polsce biura podró˝y za-
trudniajàce powy˝ej 9 osób wykaza∏y
w 2005 roku wskaênik rentownoÊci ob-
rotu netto 2,1% (w roku poprzednim
2,5%). Wskaênik rentownoÊci obrotu
brutto wyniós∏ 2,5% (w roku poprzed-
nim 3,0%).

5.2. 
Sytuacja ekonomiczna ma∏ych biur
podró˝y, tj. zatrudniajàcych do
dziewi´ciu osób

W krajach Unii Europejskiej do grupy
najmniejszych nale˝y ponad 90%
przedsi´biorstw, z czego prawie po∏owa
to firmy jednoosobowe. Przedsi´bior-
stwa ma∏e tworzà jednà trzecià miejsc
pracy w sektorze MSP. Podobna tenden-
cja istnieje ju˝ w Polsce, szczególnie wy-
raêne odzwierciedlenie tego zjawiska
mamy w sektorze turystycznym. Stwo-
rzono w Polsce krajowy system wspiera-
nia ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(MSP). Istotna pula Êrodków, przezna-
czanych na wsparcie tego sektora go-
spodarki, pochodzi z funduszy Unii Eu-
ropejskiej.

Ma∏e biura podró˝y, tj. zatrudniajàce
do 9 osób, stanowiàce zdecydowanà
wi´kszoÊç wszystkich biur podró˝y funk-
cjonujàcych na polskim rynku, obj´to
odr´bnà analizà. Informacje dotyczàce
podstawowych danych o dzia∏alnoÊci
gospodarczej prowadzonej przez
przedsi´biorstwa o liczbie pracujàcych
do 9 osób, z uwagi na ich du˝à liczeb-
noÊç, uzyskiwane sà z reprezenta-
tywnego badania, realizowanego na
formularzu SP-3. Badaniem obj´te sà
osoby fizyczne i osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej. Operat do loso-
wania próby utworzony zosta∏ na bazie
BJS (Baza Jednostek Statystycznych)
i posortowany warstwowo wg zbioro-
woÊci NZ (NZ 
– rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej). Ka˝da jednostka w wyloso-
wanej próbie ma przypisanà wag´ 
– stosunek liczby jednostek w ca∏ej ba-
danej zbiorowoÊci do próby skorygo-
wanej (pomniejszonej o te jednostki,
które zawiesi∏y dzia∏alnoÊç, zosta∏y zli-
kwidowane, nie rozpocz´∏y dzia∏alnoÊci
lub znalaz∏y si´ poza zakresem bada-
nia) – pozwalajàcà na uogólnianie wy-
ników. Uogólnione dane uzyskiwane sà
dla ca∏ego dzia∏u 63 (Dzia∏alnoÊç
wspomagajàca transport; Dzia∏alnoÊç
zwiàzana z turystykà), a wi´c obejmujà
wi´cej podmiotów ni˝ tylko biura po-
dró˝y (tak˝e np. dzia∏alnoÊç pilotów
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Tab. 20. Podstawowe wskaêniki ekonomiczne dla biur podró˝y w podziale na przedzia∏y 
zatrudnienia oraz przedzia∏y przychodów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci w 2005 roku (w tys. z∏)
Przedzia∏y Przedzia∏y Liczba Przychody z Przychody Wynik Podatek Liczba
zatrudnienia przychodów jednostek ca∏okszta∏tu ze finansowy dochodowy pracujàcych

z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci sprzeda˝y bruttow od osób
dzia∏alnoÊci w tys. z∏ produktów, tys. z∏ prawnych

towarów i fizycznych
i mater. w tys. z∏
w tys. z∏

od 10 do 49 osób >  25001 9 1 162 029 1 115 897 1 095 131 208
20001-25000 * * * * * *
15001-20000 3 52 352 52 089 1 069 233 46
10001-15000 8 92 879 91 842 4 179 513 211

5001-10000 21 138 390 134 958 1 579 508 419
2501-5000 23 77 768 75 762 4 131 760 393
2001-2500 * * * * * *
1501-2000 4 6 732 6 270 -97 49 65
1001-1500 * * * * * *

501-1000 * * * * * *
poni˝ej 500 * * * * * *

Ogó∏em 78 1 579 654 1 525 095 14 661 2 757 1 475
od 50 do 249 osób >  25001 8 714 483 700 426 32 500 1 461 833

20001-25000 3 66 519 64 218 311 38 213
15001-20000 4 66 559 65 698 2 037 561 387

5001-10000 3 22 272 21 432 969 78 182
Ogó∏em 18 869 833 851 774 35 817 2 138 1 615

powy˝ej 250 osób >  25001 3 340 418 312 811 18 335 4 671 1 553
èród∏o: niepublikowane dane GUS

Dane z cz´Êci województw nie mogà byç udost´pnione ze wzgl´du na zachowanie tajemnicy statystycznej.

Tab. 21. Przychody z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci Êrednich i du˝ych biur podró˝y 
w latach 1996-2005
L.p. Lata Liczba podmiotów Przychody w mln  z∏

1. 1996 474 1 495,9
2. 1997 509 1 363,4
3. 1999 155 1 332,0
4. 2000 144 1 776,9
5. 2001 131 1 708,0
6. 2002 121 1 941,0
7. 2003 109 2 122,3
8. 2004 100 2 528,5
9. 2005 99 2 789,9

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS



i przewodników). Szacuje si´, ˝e
w 2005 roku na polskim rynku funkcjo-
nowa∏o ogó∏em 5046 ma∏ych biur po-
dró˝y (∏àcznie z agencjami), tj. o 938
biur mniej ni˝ w 2004 roku. Zmala∏y

równie˝ znaczàco przychody z ca∏o-
kszta∏tu dzia∏alnoÊci tych biur i wynios∏y
2416,8 mln z∏, czyli o 36,0% mniej
w porównaniu z 2004 rokiem. Przycho-
dy ze sprzeda˝y produktów wynios∏y

2284,5 mln z∏ i spad∏y o 36,5% w po-
równaniu z 2004 rokiem.

Najwi´cej ma∏ych biur podró˝y 
– 1037 jednostek – dzia∏a∏o w woje-
wództwie mazowieckim. Co za tym
idzie równie˝ w tym województwie osià-
gni´to najwy˝sze przychody zarówno
z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci (601,7 mln
z∏), jak i ze sprzeda˝y produktów
(596,0 mln z∏). Stanowi∏y one odpo-
wiednio 24,9% i 26,1% ca∏oÊci przy-
chodów. Kolejnymi województwami,
w których by∏o najwi´cej ma∏ych biur
podró˝y i jednoczeÊnie najwy˝sze przy-
chody z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci
i sprzeda˝y produktów, by∏y: ma∏opol-
skie (777 biur), Êlàskie (664), dolnoÊlà-
skie (458) oraz wielkopolskie (355
biur). Najmniej ma∏ych biur podró˝y
znajdowa∏o si´ w województwach:
Êwi´tokrzyskim, lubuskim i opolskim.
Tam te˝ osiàgni´to najni˝sze przychody
z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci i ze sprze-
da˝y produktów. 

Trzy województwa, w których znajduje
si´ najwi´ksza liczba ma∏ych biur po-
dró˝y (mazowieckie, ma∏opolskie i Êlà-
skie) osiàgn´∏y ponad po∏ow´ (51,0%)
wszystkich przychodów z ca∏okszta∏tu
dzia∏alnoÊci wszystkich ma∏ych biur po-

Sytuacja ekonomiczna biur podró˝y

RAPORT
Rynek biur podró˝y 2007

Raport opracowa∏ Instytut Turystyki
we wspó∏pracy 

z WiadomoÊciami Turystycznymi

20

Tab. 22. Podstawowe wskaêniki ekonomiczne biur podró˝y zatrudniajàcych powy˝ej dziewi´ciu
osób w 2005 roku
Województwo w mln z∏ RentownoÊç RentownoÊç

Przychody Koszty Wynik Wynik obrotu brutto obrotu netto
z ca∏okszta∏tu z ca∏okszta∏tu finansowy finansowy (w %) (w %)

dzia∏alnoÊci dzia∏alnoÊci brutto netto

DolnoÊlàskie 29,7 28,7 1,0 0,9 3,3 3,0
Kujawsko-pomorskie * * * * * *
Lubelskie * * * * * *
Lubuskie * * * * * *
¸ódzkie * * * * * *
Ma∏opolskie 84,1 78,9 5,3 4,9 6,3 5,8
Mazowieckie 984,1 962,4 21,8 20,3 2,2 2,1
Opolskie 15,7 15,8 -0,03 -0,05 -0,2 -0,3 
Podkarpackie * * * * * *
Podlaskie 22,4 20,1 2,3 2,2 10,3 9,8
Pomorskie 22,5 21,0 1,5 1,2 6,6 5,2
Âlàskie 88,8 86,8 2,0 1,8 2,2 2,0
Âwi´tokrzyskie 10,1 9,5 0,6 0,5 5,9 4,5
Warmiƒsko–mazurskie * * * * * *
Wielkopolskie * * * * * *
Zachodniopomorskie * * * * * *
Polska 2789,9 2721,1 68,8 59,3 2,5 2,1

* Dane w kolumnach nie sumujà si´. Ustawa o statystyce publicznej zabrania publikowaç dane, gdy dotyczà tylko 3 jed-

nostek w grupie lub udzia∏ jednego podmiotu w grupie stanowi powy˝ej trzech czwartych ca∏oÊci.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS

Tab. 23. Podstawowe wskaêniki ekonomiczne dla ma∏ych biur podró˝y, wed∏ug województw, w 2005 roku
Województwo Symbol Liczba                            Pracujàcy osoby          Wynagrodzenia Przychody Przychody Koszty z ca∏okszta∏tu

województwa jednostek ogó∏em w tym, dla w tys. z∏ z ca∏okszta∏tu ze sprzeda˝y dzia∏alnoÊci w tys. z∏
których jest to g∏ówne dzia∏alnoÊci produktów

miejsce pracy w tys. z∏ w tys. z∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogó∏em 5 046 11 677 8 957 107 812,2 2 416 781,4 2 284 488,9 2 229 770,5
DolnoÊlàskie 02 458 977 746 8 025,3 190 592,2 186 038,0 174 788,7
Kujawsko-pomorskie 04 136 311 237 2 369,0 58 510,3 54 018,6 53 449,2
Lubelskie 06 134 302 230 2 428,1 58 293,2 54 018,1 53 401,2
Lubuskie 08 86 209 160 1 764,2 41 322,4 40 147,3 37 949,7
¸ódzkie 10 222 582 446 5 205,4 118 445,6 110 344,8 109 106,8
Ma∏opolskie 12 777 1 570 1 201 13 538,0 313 766,1 256 510,6 288 471,2
Mazowieckie 14 1 037 2 523 1 958 30 104,3 601 696,4 595 984,6 562 356,0
Opolskie 16 99 219 166 1 377,4 37 762,6 31 577,1 34 160,9
Podkarpackie 18 131 335 255 2 533,2 62 773,6 57 670,0 57 325,2
Podlaskie 20 109 245 187 2 182,9 49 744,4 46 910,1 45 815,0
Pomorskie 22 348 794 611 7 864,0 170 589,0 168 971,8 157 950,9
Âlàskie 24 664 1 660 1 266 13 117,3 317 742,8 316 586,8 290 816,8
Âwi´tokrzyskie 26 67 175 135 1 750,6 37 793,8 34 834,0 35 012,3
Warmiƒsko-mazurskie 28 154 319 242 2 167,5 56 943,9 52 553,7 51 712,8
Wielkopolskie 30 355 862 662 8 028,6 179 249,9 170 176,9 165 451,0
Zachodnio-pomorskie 32 268 595 456 5 356,4 121 555,2 108 146,5 112 002,8

èród∏o: obliczenia na podstawie niepublikowanych danych GUS



dró˝y. Równie˝ te województwa przodo-
wa∏y w liczbie zatrudnionych osób ogó-
∏em, jak i tych, dla których ma∏e biuro
podró˝y jest g∏ównym miejscem pracy.
Tam te˝ kwota wyp∏acanych wynagro-
dzeƒ osiàgn´∏a najwi´kszà wysokoÊç
(tab. 20). 

Przychody z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci
ma∏ych biur podró˝y w latach 2001-
2005 zmienia∏y si´. Wciàgu trzech lat
(2001-2003) liczba ma∏ych biur naj-
pierw nieznacznie wzros∏a (o 44 biura
w 2002 roku), a dochody spad∏y
o 68,9 mln z∏. Natomiast w 2003 roku
liczba biur podró˝y zmniejszy∏a si´
o 214 podmioty – do 4811 jednostek,
a przychody wzros∏y o 276,1 mln z∏.
W 2004 roku liczba biur podró˝y
znacznie wzros∏a (do 5984 jednostek),
wzros∏y równie˝ znaczàco ich dochody
– do 3798,4 mln z∏. Rok 2005 przy-
niós∏ kolejne zmiany, bo znaczàco spa-
d∏a zarówno liczba ma∏ych biur podró-
˝y, jak i ich przychody.

5.3. 
Podsumowanie

W 2005 roku poprawi∏a si´ tylko sytu-
acja ekonomiczna Êrednich i du˝ych
biur podró˝y. ¸àczne przychody 5145
biur podró˝y i agencji turystycznych
w 2005 roku wynios∏y 5206,7 mln z∏,
w tym przychody 99 biur zatrudniajà-
cych co najmniej 9 osób – 2789,9 mln
z∏ (wzrost o 12,0%), a 5046 biur za-
trudniajàcych mniej ni˝ 9 osób – 
2416,8 mln z∏ (spadek o 17,5%). 

Przy spadku liczby Êrednich i du˝ych
przedsi´biorstw zdecydowanie rosnà
ich przychody. W 2000 roku Êredni
przychód na biuro zatrudniajàce mini-
mum 10 osób wynosi∏ 12,3 mln z∏, aby

w 2004 roku wynieÊç 25,3 mln z∏,
a w 2005 roku 28,2 mln z∏. Jednocze-
Ênie wÊród ma∏ych przedsi´biorstw (za-

trudniajàcych do 9 osób) w 2000 roku
Êredni przychód wynosi∏ 546,8 tys. z∏,
w 2004 roku ju˝ 634,8 tys. z∏, aby
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Tab. 25. Podstawowe wskaêniki ekonomiczne ma∏ych biur podró˝y tj. zatrudniajàcych 
do dziewi´ciu osób wed∏ug województw w 2005 roku 
L.p. Województwo w mln z∏ RentownoÊç

Przychody Koszty z Wynik obrotu
z ca∏okszta∏tu ca∏okszta∏tu finansowy brutto

dzia∏alnoÊci dzia∏alnoÊci brutto (w %)

1. DolnoÊlàskie 190,6 174,8 15,8 8,3
2. Kujawsko-pomorskie 58,5 53,4 5,1 8,7
3. Lubelskie 58,3 53,4 4,9 8,4
4. Lubuskie 41,3 37,9 3,4 8,2
5. ¸ódzkie 118,4 109,1 9,3 7,9
6. Ma∏opolskie 313,8 288,5 25,3 8,1
7. Mazowieckie 601,7 562,4 39,3 6,5
8. Opolskie 37,8 34,2 3,6 9,5
9. Podkarpackie 62,8 57,3 5,5 8,8
10. Podlaskie 49,7 45,8 3,9 7,8
11. Pomorskie 170,6 158,0 12.6 7,4
12. Âlàskie 317,7 290,8 26,9 8,5
13. Âwi´tokrzyskie 37,8 35,0 2,8 7,4
14. Warmiƒsko-mazurskie 56,9 51,7 5,2 9,1
15. Wielkopolskie 179,2 165,5 13,7 7,6
16. Zachodniopomorskie 121,6 112,0 9,6 7,9

Polska 2 416,8 2 229,8 187,0 7,7
èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS

Tab. 24. Przychody z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci
ma∏ych biur podró˝y w latach 2001-2005
L.p. Lata Liczba podmiotów Przychody w mln z∏

1. 2001 4981 2 723,8
2. 2002 5025 2 654,9
3. 2003 4811 2 931,0
4. 2004 5984 3 798,4
5. 2005 5046 2 416,8

èród∏o: dane GUS

Tab. 26. Zatrudnienie w biurach podró˝y w latach 2002-2005
WielkoÊç biura Liczba pracujàcych
(przedzia∏ zatrudnienia) 2002 2003 2004 2005 2006

Do 9 osób 10 784 12 071 13 487 11 677 11 950
Od 10 do 49 osób 2 116 2 100 1 539 1 475 1 500
Od 50 do 249 osób 2 109 1 894 1 684 1 615 1 620
Powy˝ej 250 osób 2 314 1 714 1 566 1 553 1 560
Ogó∏em 17 323 17 779 18 276 16 320 16 630

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS (2006 wst´pne oszacowania Instytutu Turtystyki)

èród∏o: oszacowania Instytutu Turystyki

Rys. 4. Przychody biur podró˝y w latach 2000-2007 w mld z∏



Przypisy
1. 2003 rok.
2. 2004 rok.
3. Wged∏ug kursu European Central

Bank, dane w euro podawane w in-
nych êród∏ach mogà si´ nieco ró˝niç

ze wzgl´du na przyj´ty inny kurs euro.
4. Tylko dzia∏alnoÊç w sektorze podró˝y

i turystyki.
5. Wged∏ug kursu European Central

Bank.
6. Na podstawie trójstopniowego po-

dzia∏u terytorialnego kraju wprowa-
dzonego 1.01.1999 roku. Terytorium
Polski podzielono na 16 województw,
373 powiaty, w tym 308 powiatów
ziemskich i 65 powiatów grodzkich
(miasta na prawach powiatu).

w 2005 roku spaÊç do 478,9 mln z∏.
Pod wzgl´dem dochodów osiàgni´tych
w 2005 roku wskaêniki przemawiajà za
Êrednimi i du˝ymi przedsi´biorstwami,
ale pod wzgl´dem rentownoÊci prze-
mawiajà za ma∏ymi. Warto podkreÊliç,
˝e równie˝ w 2005 roku rentownoÊç
by∏a zdecydowanie wy˝sza w ma∏ych
przedsi´biorstwach (wynosi∏a 7,7%,
podczas gdy w Êrednich i du˝ych jedy-
nie 2,1%).

Instytut Turystyki szacuje, ˝e w 2006
roku przy stabilizacji liczby biur podró˝y
w obu grupach przychody biur podró˝y
b´dà si´ kszta∏towa∏y na poziomie 5,7
mld z∏ (wzrost o 9,6%), a w 2007 roku
na poziomie 6,2 mld z∏ (wzrost o 8,8%).
W 2006 roku przychody Êrednich i du-
˝ych biur podró˝y szacuje si´ na ok.
3,1 mld z∏ (wzrost o 10,7%), a progno-
zy na 2007 rok mówià o wzroÊcie do
ok. 3,4 mld z∏ (wzrost o 9,7%).

Rozdzia∏ 6
Zatrudnienie w biurach podró˝y
w Polsce

W 2005 roku we wszystkich biurach
podró˝y w Polsce – ma∏ych, Êrednich
i du˝ych  – by∏o zatrudnionych 16,3 tys.
osób, czyli o 2 tys. osób mniej ni˝ w ro-
ku poprzednim. Z tej liczby 72% praco-
wa∏o w ma∏ych biurach podró˝y – za-
trudniajàcych do 9 osób. Dla pozosta-
∏ych trzech grup biur podró˝y (zatrud-
niajàcych od 10 do 49 osób, od 50 do
249 osób i powy˝ej 250 osób) wartoÊç
ta mia∏a bardzo zbli˝ony poziom: od-
powiednio 9,0%, 9,9% i 9,5% ca∏oÊci
zatrudnionych.

Najwi´cej pracowników biur podró˝y
zatrudnionych by∏o w województwie
mazowieckim, a nast´pnie w woje-
wództwie Êlàskim i ma∏opolskim. Naj-
mniej osób zatrudnia∏y biura podró˝y

w województwach: lubuskim, Êwi´to-
krzyskim, opolskim i podlaskim.

Podsumowanie
Ma∏e przedsi´biorstwa turystyczne da-

jà du˝o wi´cej miejsc pracy ni˝ Êrednie
i du˝e. Liczba ma∏ych przedsi´biorstw,
mimo ˝e w ostatnim roku znacznie spa-
d∏a, nadal jest bardzo wysoka, a wi´c
liczba pracowników tam zatrudnionych
jest znacznie wy˝sza ni˝ w Êrednich
i du˝ych biurach podró˝y.

Jednak jeÊli weêmiemy pod uwag´
przychody z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci na
jednego zatrudnionego to wskaênik ten
dla ma∏ych jednostek jest znacznie ni˝-
szy i wyniós∏ w 2005 roku 207,0 tys.
z∏otych, podczas gdy dla jednostek
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SSppee∏∏nniiaammyy mmaarrzzeenniiaa oo ddoommaacchh 

nnaa uuddaannee wwaakkaaccjjee –– ww 1188 kkrraajjaacchh!!

DOMY WAKACYJNE NOVASOL:
WYGODA – NIEZALE˚NOÂå – AKTYWNY WYPOCZYNEK 

– CZAS WOLNY BEZ GRANIC
od Morza Âródziemnego po pó∏nocnà cz´Êç Skandynawii!

• Chorwacja „All Inclusive” z miejscem na ∏ódê
• Specjalne domy dla w´dkarzy 
• Domy w rejonach idealnych na ˝agle, nurkowanie, windsurfing, narty itd.
• Wakacje w siodle
• Wst´p gratis do wybranych Aquaparków w Danii
• Luksus i relaks we w∏asnym basenie, saunie czy jacuzzi

MASZ POMYS¸ NA WAKACJE – NOVASOL MA DLA CIEBIE DOM
Pe∏en relaks...w Danii Nad norweskimi fiordami …                                           W s∏oƒcu Po∏udnia… kàpiele morskie i nie tylko

Informacje & Rezerwacje:
NOVASOL Polska Sp. z o.o., ul. Jagielloƒska 67, 70-382 Szczecin, 
tel.: 091 812 16 45, fax: 091 484 19 69               
www.novasol.pl




