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                                                        Wstęp; 
 
              Zanim załoŜysz biuro podróŜy zastanów się dlaczego chcesz działać w branŜy 

turystycznej, czy chcesz być organizatorem turystyki czy agentem turystycznym a jeŜeli 

organizatorem  imprez i usług turystycznych to wyjazdowych,  dla Polaków w kraju i za 

granicą, czy przyjazdowych dla gości zagranicznych odwiedzających Polskę a moŜe chcesz 

mieć dwa działy turystyki wyjazdowej i turystyki przyjazdowej? 

 

              Czy marzy Ci się biuro  wydające co roku katalogi; 
 
- imprez wypoczynkowych 

  z pobytem w kraju  nad morzem, w górach, nad jeziorami i w ciepłych  

  bliskich i dalekich krajach, na wyspach, 

 

- imprez krajoznawczych po Polce dla szkół, gości  zagranicznych  i za    

  granicą dla turystów polskich, szkół i instytucji, 

 

- imprez turystyki kwalifikowanej w kraju i za granicą, 

 

- rejsów po rzekach n. p. po Nilu,  po morzach , wokół wysp, do krajów dla  

  nas egzotycznych 

 

- pobytów sanatoryjnych w uzdrowiskach w kraju i na świecie, 

- pielgrzymek? 

 

          Jeśli chcesz organizować  wycieczki dla gości zagranicznych to z przekonaniem iŜ 

Polska; 

 ma korzystne połoŜenie, w środku Europy, 

włączona w strukturę Unii Europejskiej, ma duŜy potencjał kulturowy, bardzo dobrze 

zachowane środowisko naturalne, 

jest wiele atrakcji dla zwiedzających i wiele moŜliwości do wypoczynku równieŜ czynnego 

dla turystów. 
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             Musisz  mieć świadomość  iŜ na turystykę rzutuje wiele dziedzin począwszy od 

transportu, ochrony środowiska, komunikacji, atrakcji turystycznych, infrastruktury oraz jaki 

jest program państwa na najbliŜsze lata i w przypadku turystyki wyjazdowej za granicę jak 

wpływają  negatywnie  tworząc barierę rozwoju wydarzenia zewnętrzne takie jak katastrofy 

komunikacyjne, budowlane, na skutek działań  niszczycielskich przyrody w tym powodzie, 

trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, ataki terrorystyczne. 

  

          Musi towarzyszyć Ci myśl o ryzyku, by dobrze się zabezpieczyć a przede wszystkim 

ubezpieczyć firmę i swoich turystów.  

 

          W takich przypadkach występują nagminnie anulacje rezerwowanych wyjazdów. 

Działanie siły wyŜszej, nikt nie zawinił a jednak będą powaŜne straty, co z zaliczkami 

przekazanymi kontrahentom, gestorom bazy, przewoźnikom? 

 
           Wojna przed laty na Bałkanach  w byłej Jugosławii   doprowadziła do bankructwa 

wiele biur podróŜy z powodu braku zainteresowania wyjazdami do Grecji, Turcji, w 

sąsiadujących państwach, gdzie biura wcześniej zakontraktowały bazę. 

 

            KaŜde zamieszki  czy to w Stambule, Salonikach, Atenach, poŜary niedawno na 

Peloponezie, ataki terrorystyczne w Madrycie, w Izraelu wpływały bardzo negatywnie na 

turystykę na wiele miesięcy. 

 

            DuŜa firma – duŜe ryzyko. Mała firma ryzyko zdecydowanie mniejsze. 

            Rynek turystyczny odróŜnia  się od innych, ma wiele elementów składowych; 

miejsce pobytu turysty, środek transportu, usługi Ŝywieniowe, program wycieczki, usługi 

pilota  i przewodnickie, ubezpieczenia. 

 

            Ludzie mają potrzeby  zapełnienia czasu wolnego, realizacji wypoczynku i chęci 

poznania świata, kultur, krajobrazów, przeŜycia przygody. 

 

            JeŜeli rząd przyjął plan rozwoju i w scenariuszu „ ostroŜnym” ze względu na kryzys 

gospodarek świata przyjmuje  realizację podróŜy Polaków  w ilości  48,1 mln po Polsce w 

2015 r. i dalszy wzrost turystyki krajowej o 5% rocznie do 2020 r. to warto działać w tej 

branŜy.  Dochody sektorów gospodarki turystycznej powinny wzrosnąć do 2015 r. o 33,6 mld. 
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t. j. o 48,8 % a wydatki cudzoziemców wzrosną o 11, 6 mld czyli 72,8 %  w stosunku do 

2007r. 

             Wydatki państwa na turystykę do 2015 r. / dane z rachunku satelitarnego turystyki dla 

Polski będą na poziomie 4, 3 mld zł  czyli wzrost o 1,4 mld zł tj. o 48,3% w stosunku 2007 r. 

to następny argument aby otworzyć biuro podróŜy. 

              Przyjrzeć naleŜy się jeszcze konkurencji zwłaszcza duŜym firmom  z zagranicy 

osadzonym w Polsce. Warto sprzedawać za prowizję  ich imprezy. Mają duŜe moŜliwości, 

bogatą ofertę. 

 

              NaleŜy teŜ wyciągać wnioski iŜ z prawie 4 tys. firm przed kilku lat pozostało 2900 co 

oznacza iŜ 1/3 sobie nie poradziła na rynku.  

             Zdarzają się teŜ bankructwa z winy nieuczciwych właścicieli. 

JeŜeli ma powstać biuro podróŜy z prawdziwego zdarzenia to właściciele powinni być 

pasjonatami turystyki i rekreacji, najlepiej z wykształceniem w tej dziedzinie, z praktyką i 

zatrudnić powinni wykwalifikowaną kadrę. 

 

             Ludzie ci przede wszystkim z pasją do krajoznawstwa, z umiłowaniem do podróŜy, 

do turystyki kwalifikowanej do poznania świata  oprócz miłej aparycji, dobrego zdrowia 

psychiczno-fizycznego  powinni mieć takie cechy charakteru jak  uczciwość, kulturę osobistą, 

witalność, mądrość, zdrowy rozsądek, roztropność, takt, wyobraźnie i łatwość w 

nawiązywaniu kontaktów. 

           Ludzie z turystyki się rozumieją, mają łatwość w podejmowaniu trafnych decyzji a 

kontakty  z kontrahentami owocują wieloletnią współpracą,  moŜna rzec przyjaźnią. 

JeŜeli jesteś młodym człowiekiem, po studiach z turystyki ale bez bagaŜu doświadczeń lepiej 

dla Ciebie rozpocząć działalność jako agent turystyczny. 

           Wówczas firma będzie funkcjonować na bazie umów agencyjnych z biurami podróŜy a 

zyski będą pochodzić od sprzedanych miejsc z prowizji. 

Im więcej będziesz miał kontrahentów w postaci biur podróŜy, które będą 

oferować Ci miejsca do sprzedaŜy z własnych katalogów tym lepiej.  

         Przyjmując ,Ŝe 1000 biur podpisze z Tobą umowy , będziesz miał co najmniej 3 

pracowników, mały lokal, pięknie wyposaŜony to taka działalność da Ci satysfakcję i 

utrzymanie na początek, przy niewielkich kosztach na  starcie. 
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                                                                  I.  Przepisy prawne 

Na mocy - ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.8.1997r.Dz.U. z 2004 r. nr 223, 

poz. 2268   moŜna załoŜyć i prowadzić  przedsiębiorstwo turystyczne  po otrzymaniu 

zezwolenia  z Urzędu Marszałkowskiego i wpisie do  Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dotyczy to Biur PodróŜy. 

                         USŁUGI TURYSTYCZNE 

 

Ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych określa warunki świadczenia przez 

przedsiębiorców krajowych i zagranicznych usług na terytorium RP jak równieŜ za granicą, 

jeŜeli umowy z Klientami zawiera się w Polsce. 

 

  W rozdziale 1 art. 3 ustawa podaje określenia pojęć uŜywanych w turystyce. 

 

1) usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi            

                                         świadczone turystom lub odwiedzającym 

 2) impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i 

objęte         

     wspólną ceną, jeŜeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeŜeli 

program 

     przewiduje zmianę miejsca pobytu. 

  

3)  wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu 

 

4) organizowanie imprez turystycznych - przygotowanie, oferowanie i realizacja imprez 

                                                                        turystycznych 

 

5)  organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną 

 

6) pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na 

zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o 

świadczenie usług turystycznych 

 

7)  agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki 
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posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających 

siedzibę w kraju. 

 

8) usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, 

pokoi, miejsc noclegowych, a takŜe miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 

samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych 

 

9)  turysta - osoba, która podróŜuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem 

pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróŜy nie jest 

podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej 

przez jedną noc 

 
10) odwiedzający - osoba, która podróŜuje do innej miejscowości poza swoim stałym 

miejscem pobytu, dla której celem podróŜy nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej 

miejscowości oraz nie korzystająca z noclegu 

 

11) klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług 

turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi 

przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została 

zawarta, a takŜe osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych 

objętych uprzednio zawartą umową 

 

12) przedsiębiorca krajowy - osoba fizyczna mająca miejsce stałego pobytu w kraju oraz 

osoba prawna i nie posiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, utworzona 

zgodnie z przepisami prawa polskiego i mające siedzibę w kraju 

 

13)    przedsiębiorca zagraniczny - osoba fizyczna mająca miejsce stałego pobytu za granicą 

oraz osoba prawna i nie posiadająca osobowości prawnej spółka tych osób, utworzona 

zgodnie z przepisami państw obcych i mające siedzibę za granicą 
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             II. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30.9.2004 r 

. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Dz.U. nr 226, poz. 2290, 

W centralnym Rejestrze Zezwoleń, który otrzymuje biuro podróŜy od Wojewody podane są:  

 

- numer rejestrowy 

- data wpisu 

- siedziba 

- dokładny adres 

- osoby kierujące działalnością 

- osoba upowaŜniona do występowania w sprawach objętych zabezpieczeniem 

firmowym 

- przedmiot działalności i jej zakres 

- typ gwarancji 

- gwarant 

- wysokość sumy gwarancyjnej. 

 

                                      Koncesja na prowadzenie biura podróŜy 

 

Aby otrzymać takie zezwolenie  przedsiębiorca musi spełnić  następujące warunki; 

 

1/ musi mieć praktykę i wykształcenie turystyczne lub pracownika z takim 

wykształceniem, 

 

2/ musi mieć polisę ubezpieczeniową zapewniającą pokrycie kosztów powrotu 

klienta do kraju, na pokrycie zwrotu wniesionych przez klientów wpłat w 

przypadkach niewykonywania zobowiązań umownych wobec klienta, 

 

3/ posiadać wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

 

4/ posiadać  Regon  z numerem czyli wpis do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej , 

 



 8 

5/ konto firmowe, pieczątkę, gdyŜ płatności następują za pośrednictwem rachunku 

bankowego, 

 

6/  w Urzędzie Skarbowym dokonujemy wyboru formy opodatkowania, 

informujemy o rachunku bankowym, przedkładamy  tytuł prawny lokalu, gdzie 

jest siedziba, 

 

7/ musi posiadać zgłoszenie obowiązkowych ubezpieczeń, 

 

8. przedsiębiorca  musi uzyskać wpis  w Centralnym Rejestrze Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 

 
 
 

                            Mniejszym ryzykiem jest załoŜenie agencji turystycznej zajmującej się tylko      

                 pośrednictwem sprzedaŜy imprez turystycznych innego biura podróŜy na podstawie    

                 umów agencyjnych lub sprzedaŜy biletów autokarowych. 

                             Korzystniej jest prowadzić sprzedaŜ pod szyldem własnej firmy chociaŜ         

                 moŜna działać pod szyldem  innej renomowanej firmy w ramach umowy 

                na zasadzie franszyzny / wykupienie licencji,   zapłata 1-2%  od dochodu /. 

 

 
                             III .RóŜnice między biurem podróŜy a agentem turystycznym 

Działalność biura podróŜy polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na 

pośredniczeniu zawierania umów  o świadczenie usług turystycznych dla klientów. 

Agent turystyczny na podstawie umowy agencyjnej  sprzedaje w imieniu biura 

podróŜy jego gotowy produkt, nie organizuje własnych wycieczek. 

                                     IV.- Rozporządzenie ministra finansów z 14.2.2005 

                  w sprawie   minimalnej gwarancji bankowej lub 

                  ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością   

                  wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z Dz. U.  

                   nr 32 poz. 279. 
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   PoniŜej treść rozporządzenia; 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 lutego 2005 r. 

w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w 
związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, dokonuje się następującego rozróŜnienia państw, w których ta działalność jest 
wykonywana: 

1) Rzeczpospolita Polska; 

2) Republika Białorusi, Republika Czeska, Republika Litewska, Republika Federalna 
Niemiec, Republika Słowacka, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki; 

3) Republika Albanii, Księstwo Andory, Republika Austrii, Królestwo Belgii, Bośnia i 
Hercegowina, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Cypryjska, Królestwo 
Danii, Republika Estońska, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, 
Królestwo Hiszpanii z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Irlandia, Republika Islandii, 
Księstwo Liechtensteinu, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Łotewska, Była 
Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Malty, Republika Mołdowy, Księstwo 
Monako, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii, Republika Portugalska, Federacja 
Rosyjska z wyłączeniem obwodu Kaliningradzkiego, Rumunia, Republika San Marino, 
Serbia i Czarnogóra, Republika Słowenii, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Szwecji, 
Republika Turcji, Stolica Apostolska, Republika Węgierska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej i Republika Włoska; 

4) inne państwa nie wymienione w pkt 1-3 oraz Wyspy Kanaryjskie. 

§ 2. 1. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z umów, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi dla: 

1) organizatorów turystyki - 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, 
nie mniej jednak niŜ równowartość: 

a) 30 000 euro - dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, 
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b) 7 500 euro - dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach, o których mowa w § 1 pkt 3, 

c) 6 000 euro - dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach, o których mowa w § 1 pkt 2, 

d) 4 500 euro - dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych za granicą przez przedsiębiorców zagranicznych 
niewykonujących działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 6% rocznych 
przychodów z tytułu wykonywanej działalności, nie mniej jednak niŜ równowartość: 

a) 30 000 euro - dla pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w państwach, o których mowa w § 1 
pkt 2-4, 

b) 7 500 euro - dla pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w państwach, o których mowa w § 1 
pkt 3, 

c) 6 000 euro - dla pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w państwach, o których mowa w § 1 
pkt 2; 

3) pośredników turystycznych pośredniczących na zlecenie klientów wyłącznie w zawieraniu 
umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów 
z organizatorami wpisanymi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
- 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, nie mniej jednak niŜ 
równowartość 4 500 euro. 

2. Przez roczny przychód uzyskany z tytułu działalności prowadzonej przez: 

1) organizatora turystyki - rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez 
turystycznych na rzecz klientów w roku obrotowym poprzedzającym rok złoŜenia wniosku o 
wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie 
organizowania imprez turystycznych lub poprzedzającym rok przedłoŜenia dokumentów 
potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, w tym przychód, w którego uzyskaniu 
pośredniczyli agenci i pośrednicy turystyczni; 

2) pośrednika turystycznego - rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności 
polegającej na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych w roku obrotowym poprzedzającym rok złoŜenia wniosku o wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych lub poprzedzającym rok 
przedłoŜenia dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, przy czym w 
przypadku pośrednictwa w zawieraniu tych umów z przedsiębiorcami zagranicznymi, nie 
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wykonującymi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za przychód ten uwaŜa 
się takŜe całość wpłat wnoszonych przez klientów na opłacenie usług tych przedsiębiorców. 

3. W przypadku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, przedstawiających 
gwarancję wspólnie z innymi organizatorami turystyki lub pośrednikami turystycznymi, przez 
roczny przychód z tytułu wykonywanej działalności rozumie się sumę ich rocznych 
przychodów, ustalonych dla kaŜdego z tych przedsiębiorców zgodnie z ust. 2. 

§ 3. Do przedsiębiorców rozpoczynających działalność stosuje się, przy ustalaniu minimalnej 
wysokości sumy gwarancji, odpowiednio przepis § 2 ust. 1 

§ 4. Kwoty, o których mowa w § 2 ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym gwarancja 
bankowa lub ubezpieczeniowa została wystawiona. 

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
zawartych od dnia 22 lutego 2005 r. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 22 lutego 2005 r.2) 

Minister Finansów: w z. P. Sawicki      „ 

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa właściwy dla organizatora i 
pośrednika  turystycznego. Okres gwarancji obejmuje rok. 

W celu otrzymania gwarancji naleŜy złoŜyć wniosek wraz z ankietą i załącznikami / 
dokumenty rejestrujące firmę i sprawozdanie finansowe/ oraz przedstawić naleŜy stosowne 
zabezpieczenie gwarancji na rzecz  biura podróŜy. 

 

V. Praktyka i wykształcenie 

 

Wspomniany wcześniej warunek wykształcenia i praktyk dot. równieŜ agencji ; 

- właściciel musi posiadać wykształcenie wyŜsze turystyczne lub zatrudniony pracownik, 

- przy wykształceniu wyŜszym w dziedzinie turystyki obowiązuje rok praktyki, 

- przy wykształceniu średnim obowiązuje 4 lata praktyki. 

 

Za praktykę w dziedzinie turystyki uwaŜa się samodzielne prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa w zawieraniu 

umów o świadczenie usług turystycznych. 
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PRZYKŁADY 

 

Przy  zakładaniu biura podróŜy czy agencji turystycznej waŜny jest lokal, jego połoŜenie. 

                                            Biuro małe 4- osobowe 

 Najlepiej gdyby był usytuowany przy ruchliwej ulicy w centrum miasta, czy osiedla, 

urządzony  egzotycznie, wyposaŜony w lady, wygodny  kąt dla klienta / stoliki, fotele/, półki 

z folderami, mapami, wyposaŜony w sprzęt biurowy; telefony, faksy, kopiarki,  komputery, 

minimum 2 pracowników przy ladzie. Na początek  naleŜy uwzględnić 

koszt uruchomienia biura na  15 do 30 tys. zł. 

 

Warunkiem powodzenia firmy jest rzetelne przygotowanie produktu  turystycznego t.j. 

katalogu imprez o największej jakości, ustalenie specjalności firmy, określenie profilu klienta, 

rozeznania miejsc, do których będziemy wysyłać klientów, zawarcie umów z gestorami bazy 

w kraju i za granica, przewoźnikami, ubezpieczycielami, pilotami, przewodnikami, określenie 

struktury organizacyjnej biura. 

 

 

                                           Biuro z 50-osobową załogą 

 

Koszt uruchomienia biura z 50 osobową załogą wyniósłby  ok. 205000 zł miesięcznie + koszt 

wyposaŜenia biura na początku 100000zł w tym; 

 8 komputerów / x 3000 = 24000zł, 4 faksy / 4 x 200 zl= 8000 zł/, 4 ksero /4-12000= 48000 

zl, 4 kopiarki /4x 1500 zł = 6000 zl, 4 x system rezerw. /40 E x 4,5 x 4 = 720 zł + koncesja, 

ubezpieczenie, materiały biurowe 10000 zł 

 

Koszty zatrudnienia płace, ZUS                                                 180390 zl 

 / 50 os. średnio 3 tys. wynagrodzenie/ 

4 lokale wynajem 72 m2, 80 m 2, 60 m2, 60 m2                           19500 zł 

/6 tys. +3,5 tys. + 5 tys. + 5 tys./ 

Media                                                                                                 3000 zł 

Telefony                                                                                             1500 zł 

System rezerwacyjny 720 zł /w 4 lokalach/                                      720 zł 



 13 

 

 Plan sprzedaŜy  powinien zakładać  sprzedaŜ 1300 miejsc w m-cu przy sieci agentów ok. 

1000 oraz biletów autokarowych na przejazdy po Europie.  

 

opracowanie własne przykładów kosztów firm  - W. Mońko 

 

                   VI. Struktura  organizacyjna średniej wielkości  biura podróŜy 

Przykład; 

 

                                 Przedsiębiorstwo turystyczne 

                       / internetowy dystrybutor usług turystycznych/ 

                                      zatrudniające  50 osób 

 

Biuro Zarządu; 

2 właścicieli 

Dyrektor ds. 

handlowych 

Dyrektor ds. 

organizacyjnych 

Sekretariat 

 

 

Dział Handlowy 

Zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi, krajowymi na wyjazdy, na przyjazdy, z 

przewoźnikami. 

Planowanie wielkości obrotu w przedsiębiorstwie. 

 

Dział Programowania i Kalkilacji 

Zajmuje się programowaniem  kierunków, imprez,  realizacją wycieczki, kalkulowaniem 

cen z uwzględnieniem last minute, promocji i innych zniŜek. 

 

Rezerwacja Hoteli – Przyjazdy 

Dział ten dokonuje rezerwacji  hoteli w  Polsce, w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, 

Wrocławiu, Zakopanem. 
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   Realizuje grupy przyjazdowe do Polski, opracowuje katalogi na przyjazdy, sporządza      

   programy, kalkulacje. 

. 

 

 

Szkolenia i Konferencje 

Dział ten  organizuje szkolenia i konferencje  realizując zamówienia firm. Zamawia 

hotele, wyŜywienie, sale konferencyjne, program w tym; zwiedzanie zabytków, imprez 

folklorystycznych,  zajęcia sportowe, polowania, foto – safari, wizyty w sanktuariach, 

koncerty, opery itd. Sporządza  programy i kalkulacje. 

 

 

 

 

 

 

Bilety lotnicze 

Sprzedaje, rezerwuje bilety lotnicze do 30 miast w świecie. Rozlicza sprzedaŜ. 

 

 

Wycieczki po kraju. 

Organizuje wycieczki dla szkól, instytucji. Zamawia świadczenia. Sporządza kalkulację i 

program. Realizuje imprezy. 

 

 

 

 

Dział Rezerwacji Internetowej                                                                                                                               

Dział ten dokonuje rezerwacji imprez  i sprzedaŜy przez Internet 

wycieczek własnych, z katalogu  Neckermanna, Adriatyku, Tui, Orbisu, Alfastaru, Eximu, 

Scanholiday. 
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Dział Informatyczny 

Zajmuje się stroną techniczną, obsługuje serwer, komputery, dokonuje napraw. 

Przygotowuje stronę d. biura. 

 

Opracowania własne  W.Mońko 

 

 

 VII.   Podział Biur podróŜy 

 

 

Podmioty turystyczne   - biura podróŜy ze względu  na prowadzoną działalność dzielą się na ; 

organizatorów, 

organizatorów pośredników, 

pośredników. 

 

Wśród usług świadczonych przez biura podróŜy dominuje turystyka krajowa ponad 2,5 tys, 

podmiotów i zagraniczna turystyka wyjazdowa  ponad 2,3 tys. podmiotów. Około 1 tysiąca 

podmiotów wynajmuje autokary i mikrobusy. 900 podmiotów zajmuje się turystyką 

przyjazdową do Polski. 

źródlo: dane liczbowe , Instytut Turystyki 

 

                            VIII.  System motywacyjny w przedsiębiorstwie 

 

Kierownicy przedsiębiorstwa przywiązują wagę do systemu motywacyjnego a w obecnych 

czasach coraz bardziej rozbudowanego, świadomie kształtowanego według róŜnych 

kryteriów; na materialne i niematerialne, na ekonomiczne, psychologiczne i prawne, 

pienięŜne i poza pienięŜne. 

 Sprawy motywacji przybierają coraz większego znaczenia gdyŜ sukces ekonomiczny 

przedsiębiorstwa zaleŜy od sprawnie, wydajnie i z zaangaŜowaniem pracujących 

pracowników. 

Aby taki system stworzyć naleŜy być znawcą zagadnień przedsiębiorstwa, samemu mieć 

motywację, świadomość celów i pojęcia jak je osiągnąć. 
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 NaleŜy stawiać cele przed pracownikami, poznać ich motywacje, umiejętnie kierować 

pracownikami, wyraŜać  uznanie dla pracowników, motywować podwładnych czynnie i  

świadomie. 

Źródło: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym, WSZE, Warszawa  2007 

 

 

                                 IX.  Controlling w przedsiębiorstwie 

 

Rentowność w ekonomicznym znaczeniu to regularnie otrzymywany dochód, osiągany z 

nadwyŜki przychodów nad poniesionymi kosztami. 

Stałe analizy rynkowe mają szczególne znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej, gdzie 

toczy się walka konkurencyjna. 

Analiza rentowności stanowi jedną z najwaŜniejszych części analizy finansowej. 

 

Wielkość usług oferowanych przez przedsiębiorstwo turystyczne pokazuje jego rentowność. 

 

W przypadku przedsiębiorstwa turystycznego naleŜy określić w jakich warunkach kształtuje 

się rynek turystyczny i jakie czynniki jego kształtują. 

 

Do czynników kształtujących popyt moŜna zaliczyć potrzeby klienta, oczekiwania, jego 

preferencje i dochody, ceny usług, liczbę i strukturę ludności. 

 

Czynniki kształtujące podaŜ to; 

- zasoby kapitału finansowego /pieniądze/, 

- zasoby kapitału rzeczowego /sprzęt, budynki, lokale, urządzenia/, 

- zasoby kapitału ludzkiego / wykwalifikowany personel/, 

- ceny usług. 

 

Konieczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest analiza jakościowa i ilościowa rynku czyli 

określenie rodzaju imprez, potrzeb klientów, wyodrębnienie segmentu rynków i rozpoznanie 

kanałów rynku. 

 

W analizie ilościowej konieczny jest  pomiar rynku, wielkość , dynamika, struktura cenowa 

rynku, rentowność działalności danego rynku. 
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Aby dokonać cenowej struktury rynku naleŜy rozejrzeć się; 

 - wśród konkurencji, jakie stosują ceny, standardy usług, jakich mają klientów. 

Konieczny jest fakt stałego monitorowania zachowań i oczekiwań klientów usług 

turystycznych i zmian w podaŜy czyli w oferowanych dobrach  i usługach na rynku 

turystycznym. 

 

Ostatnio wzrasta w przedsiębiorstwach rola controllingu w zarządzaniu kosztami i finansami 

przedsiębiorstwa. 

 

Controlling odgrywa strategiczną rolę w budŜetowaniu, kontroli kosztów firmy ale równieŜ 

przy planowaniu, monitorowaniu zmian, odchyleń i wniosków na róŜnym szczeblu 

zarządzania. 

 

JeŜeli nie potrafimy czegoś zmierzyć, nie moŜemy zarządzać. Do podjęcia racjonalnej decyzji 

konieczna jest analiza ekonomiczna. 

 

We współczesnych koncepcjach zarządzania słuŜy controlling czyli zarządzanie procesami, 

analiza finansowa, ocena wartości przedsiębiorstwa, analiza kosztów, analiza efektywności 

inwestycji, analiza i pomiar kapitału intelektualnego. 

 

Controlling ma za zadanie pomagać w reagowaniu na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa 

tak by działania dostosować do rzeczywistości, wyeliminować błędy, koordynować działania 

elementów przedsiębiorstwa, minimalizować koszty, poprawiać organizację pracy. 

 

Controlling to proces kierowniczy w przedsiębiorstwie w celu podnoszenia efektywności 

przedsiębiorstwa, moŜe być funkcją lub instytucją w strukturze zarządzania 

przedsiębiorstwem, ponad funkcyjny  proces zarządzania przedsiębiorstwem 

ukierunkowanym na wyniki w przedsiębiorstwie. 

Źródło:Internet /controlling, zarządzanie w turystyce, strategia rozwoju turystyki, Ministerstwo  Sportu i 

Turystyki/ 
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                                   X. Zarządzanie   marketingowe 

 

Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe definiuje zarządzanie marketingowe jako 

proces planowania i realizacji pomysłów kształtowania cen, promocji, dystrybucji towarów i 

usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup 

klientów i organizacji. 

 

Marketing w przedsiębiorstwie ma ogromne znaczenie poniewaŜ we wszystkich dziedzinach 

stosuje się podejście marketingowe począwszy od finansów, zatrudniając i dobierając 

personel, sporządzając ofertę, podporządkowując wszystkie działania firmy wybranej grupie 

klientów. 

 

W strategii marketingowej jest proces planowania  i koordynacji by uzyskać przewagę 

konkurencyjną oraz koncepcja działania  firmy na danym rynku. 

 

Sposoby postępowania; 

 

defensywny – dostosowanie oferty do istniejących preferencji i potrzeb klientów, 

 

ofensywny   -  zmniejszyć zdolność konkurencyjną, wyróŜnić się na rynku 

 

                                       XI. Strategie marketingowe 

 

  A. Produkt a rynek  

 

1. strategia penetracji rynku ,  /analiza, co klienci kupują/ 

2.  strategia rozwoju produktu / starania by produkt był zróŜnicowany/, 

3.  strategia rozwoju rynku  /zadbanie o nowe rynki sprzedaŜy/, 

4. strategia dywersyfikacji /starania o nowe produkty, o nowe rynki/, 

 

 B.  Konkurencyjność 

5. strategia  przywództwa /zagospodarowanie nisz na rynku/, 

6.  strategia róŜnicowania produktu/ specjalizacja produktu/, 

7. strategia koncentracji /wybór konkretnego rynku/, 
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 C.Strategie wobec konkurenta    

            

8. strategia lidera /mocna pozycja na rynku/, 

9. strategia pretendenta /walka z liderem/, 

10. strategia naśladowcy /naśladowanie działań rynkowych/, 

11. strategia kooperacji /fuzja, wspólne umowy/, 

12. strategia specjalistów rynkowych /identyfikacja luk rynkowych i 

zagospodarowanie ich/, 

 

D .Wybrane definicje marketingu; 

 

„Marketing jest systemem osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, 

ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej 

zaspokajających istniejące i wykreowane potrzeby oraz dostarczaniu produktów nabywcom 

wraz z informacją i promocją we właściwym czasie, we właściwym miejscu i po właściwych 

cenach. 

 

Marketing nie jest abstrakcyjną konstrukcją złoŜoną ze sztucznych zasad, lecz jest oparty na 

badaniu, analizowaniu, ocenianiu i wykorzystaniu praktycznych doświadczeń 

przedsiębiorstw. 

 

Marketing czyni potrzeby klientów centralnym celem przedsiębiorstwa. Oznacza to, Ŝe 

przedsiębiorstwo musi najpierw rozpoznać oczekiwania klientów, a następnie wykorzystać 

swoje zasoby w celu skuteczniejszego niŜ konkurenci zaspokajania tych oczekiwań. na 

zaspokojenie potrzeb.” 

źródło : Internet  podział strategii wg H.I. Ansoffa, model strategii, strategie marketingowe 

 

                        XII. Główne przemiany w kierunku gospodarki cyfrowej;  

 

Kiedy klient poszukiwał informacji o ofercie odwiedzał biura podróŜy, wybierał, analizował a 

obecnie ma moŜliwości pełnego dostępu do informacji, porównywania cen poprzez Internet. 

Internet zwiększa dochód. Marketing elektroniczny to najnowszy rodzaj marketingu, 

odbywający się w Internecie, na rynku wirtualnym o bezpośrednim dostępie. 
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Najszybsze upowszechnienie informacji następuje poprzez Internet, 

takŜe interaktywność, moŜliwość uaktywnienia informacji.  

Klient ma moŜliwość porównania, wyboru, wygodę zakupu. Następuje indywidualizacja, 

oszczędność kosztów, integracja i zaufanie. 

 

Reklama internetowa rozwija się bardzo dynamicznie. Na rynku pojawiają się nowe produkty 

i rozwiązania. Powstają nowe sieci reklamowe, wyspecjalizowane w danej  tematyce. 

 

Targetowanie behawioralne jest juŜ nie tylko trendem na świecie i w Polsce, zdobywa 

popularność i  zrozumienie, jest doskonałym narzędziem, które pozwala wyłowić klienta i 

dokładnie sklasyfikować go i przewidzieć jego zachowania. 

 

Technologie targetowania rozwijają się w błyskawicznym tempie. Przetwarzają dane w 

błyskawicznym tempie wykorzystując  szybkie łącza.  Nie powodują kosztów 

technologicznych, obniŜają koszty składowania danych. 

 

Proces Performance e Marketingu składa się z 3 elementów; planowania, realizacji i kontroli 

działań, co wywołuje zachowania związane z procesem sprzedaŜy. 

 

Wyzwaniem współczesnej turystyki jest Call Center i Internet jako kierunki rozwoju 

sprzedaŜy i obsługi klienta w sektorze turystycznym. 

 

Współczesne sposoby sprzedaŜy usług i obsługi klienta to turystyka online. 

 

Systemy rezerwacji  to nowoczesne narzędzia rezerwacyjne; 

 

- Amadeus Helling Platform  oferuje w pełni graficzny interfejs  do systemu Amadeus 

usprawniający pracę agenta i zwiększa  jej efektywność. To zaawansowane narzędzie oparte 

na bazie przeglądarki umoŜliwia obsługę klientów na całyn świecie. Łatwy jest dostęp do map 

i zdjęć obiektów hotelowych, umoŜliwia w pełni sprzedaŜ usług hotelowych, 

 

- Amadeus Ravel Preferences Manager ułatwia agentowi stosowanie  się do preferencji 

podróŜnego w sprawie wyjazdów słuŜbowych, prywatnych wyświetlając preferowane hotele, 

połączenia lotnicze i firmy rent-a-car. Wzrasta produktywność biura. 
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- Amadeus dostarcza specjalne rozwiązanie technologiczne  dla sprzedaŜy olbrzymiej ilości 

ofert. Klientowi dostarcza  kompletny serwis, biuru korzyść z korzystania rozwiązań on – 

line, zmniejsza jego koszty obsługi. 

 

- Amadeus Pro Printer steruje wydrukiem dokumentów podróŜy, 

 

- system Galileo dostarcza zaawansowane rozwiązania informatyczne przedsiębiorcom 

branŜy turystycznej. 

 

Do oferty ma dostęp w 116 krajach 47 tys. biur podróŜy, 503 linii lotniczych, 34 sieci 

wypoŜyczalni samochodów, 50 tys. hoteli, 368 tour- operatorów ze świata. 

 

Galileo posiada Centrum Danych, do którego jest dostęp całą dobę. Do systemu Focal Point 

podłączonych jest 200 tys. terminali komputerowych. 

System Focal Point umoŜliwia dokument rezerwacji, przygotowania dokumentów 

rezerwacyjnych, sprawdza dostępność miejsc. 

Wygląd aplikacji moŜna dostosować do własnych preferencji i upodobań. 

Są 3 rodzaje połączeń z systemu; 

SITA – system rezerwacji turystycznych, Internet, Fastnet – łączy rozwiązania SITA i 

Internetu. Agent otrzymuje 20 skrzynek emailowych, 40 MB miejsca na stronie, 2 konta 

dostępu do komputera, gwarancję jakości usługi. 

 

System Euroticket On- line to kompleksowy system  słuŜący do sprzedaŜy biletów w 

międzynarodowych przewozach autokarowych. Wykonuje usługi  takie jak sprzedaŜ, 

rezerwacja, operacje na biletach, wydruk rozliczeń, wyszukiwanie biletów, zarządzanie 

trasami, tworzenie list pasaŜerów. Praca w trybie on – line moŜliwa dzięki Internetowi. 

Źródło: Miesięcznik  Wiadomości Turystyczne 2009 r. 

 

                                    XIII  Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym  

 to szereg działań, podjętych decyzji, planów, czynności organizacyjnych, motywacyjnych i 

kontrolnych w celu osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. 

        Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym to zespół działań decyzyjnych 

dotyczących; 
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- planowania celów, sposobu ich realizowania, 

- organizowania działań i  zasobów by cele zrealizować, 

- motywowanie pracowników by współdziałali w interesie przedsiębiorstwa, 

- kontroli  jako procesu obserwacji stanu rzeczywistego z planem, 

  ustalenia wielkości odchyleń i przyczyn ich powstawania. 

 

           MoŜna wyróŜnić w zarządzaniu przedsiębiorstwem zarządzanie strategiczne tj.; 

- orientacja na najwaŜniejsze problemy, 

- długotrwały plan i działanie, 

  obserwacje zmian i reagowanie na zmiany, 

- myślenie wariantowe, 

- angaŜowanie zasobów w dziedzinach, które rokują powodzenie. 

 

 Strategie funkcjonalne decydują o sposobie realizacji całego przedsiębiorstwa; 

 

-strategia marketingowa ukierunkowana jest na klienta, jego potrzeby, 

 

- strategia finansowa w celu pozyskiwania źródeł finansowania, alokacji w róŜne zasoby,   

  maksymalizacji zysków dla właścicieli, 

 

- strategie personalne – w przedsiębiorstwie turystycznym jako podstawowy kapitał. 

 

 Świadczenie usług  

Głównym celem nadrzędnym przedsiębiorstwa turystycznego jest świadczenie usług, 

zapewnienia płynności finansowej, dodatnich wyników finansowych , rozszerzenie rynku 

usług. 

Cele przedsiębiorstwa wg kryterium moŜna podzielić na rynkowe, efektywnościowe, 

finansowe, prestiŜowe i socjalne.  Za cele rynkowe uznać naleŜy  wielkość udziału w rynku, 

w dynamice sprzedaŜy, zdobywanie nowych rynków. Wielkość zysku , rentowność, 

efektywność inwestycji, stopa zwrotu kapitału naleŜą do celów efektywnościowych. Płynność 

finansowa, zdolność kredytowa firmy to cele finansowe. 

Źródło: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym, WSZE, Warszawa  2007 
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XIV. Zakończenie 

          W naszym kraju następuje samoregulacja rynku turystycznego. Część biur dobrowolnie 

składa rezygnację z samodzielnego świadczenia usług i wypisują się z rejestru organizatorów, 

szczególnie dotyczy to firm słabych, które nie potrafią odnaleźć się na rynku i nie wytrzymują 

konkurencji, utrzymują jednak działalność jako agenci turystyczni. 

2956 biur podróŜy działa w chwili obecnej posiadając koncesję na organizowanie imprez. 

          Przykład bankructwa ostatnio biura podróŜy Kopernik świadczy bardzo źle o 

właścicielu biura, wiedząc iŜ jest niewypłacalny wysłał jeszcze za granicę w ostatniej chwili 

150 osób. BranŜa turystyczna w większości zdawała sobie sprawę, Ŝe kondycja Kopernika 

jest coraz słabsza. Ubezpieczyciel  na ogół orientuje się równieŜ o sytuacji finansowej  

swojego klienta /biuro podróŜy/ale ma nadzieję, Ŝe biuro wyjdzie z kłopotów a mógłby 

wystąpić o cofnięcie biuru licencji. Co roku zdarza się bankructwo w sezonie biura podróŜy 

lub biur. 

            Polska Izba Turystyki wnioskuje o utworzenie funduszu, z którego pokrywałoby się 

roszczenia klientów upadłych biur podróŜy natomiast Urząd Marszałkowski wnioskuje 

podniesienie limitu gwarancji ubezpieczeniowej z 6% do 20%, co w konsekwencji podniesie 

koszty biura ale i ceny imprez. 

           UwaŜam iŜ powinny  wejść w Ŝycie nowe uregulowania prawne dotyczące działalności 

biur podróŜy; 

- ubezpieczyciel wystawiając polisę dla biura powinien znać sytuację  

  finansową biura / kontrola, bilans inne formy/, 

- właściciel bankrut, który naraził swoich klientów za granicą na straty  

  finansowe, moralne a biura podróŜy i agentów, którzy sprzedawali jego  

  ofertę na  nieprzyjemności  i nadszarpnięcie opinii, powinien  

  odpowiadać przed sądem ale równieŜ  

  powinien mieć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jakiejkolwiek  

  przez 20 lat, co sądzę wyeliminowałoby z rynku nieuczciwych  

  organizatorów. 

  Opracowała; Wiesława Mońko 

 

 


