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czas na biznes agencja turystyczna

G!ód poznawania "wiata wydaje si# by$ w"ród 
Polaków wci%& nienasycony. Wyjazdy zagraniczne, 
które jeszcze dekad# temu by!y wyznacznikiem 
zamo&no"ci i swego rodzaju obycia, dzi" dzi#ki 
szerokiej i zró&nicowanej cenowo ofercie biur 
podró&y s% dost#pne praktycznie dla ka&dego. Aby 
móc zaoferowa$ klientom dobrze zorganizowany 
wypoczynek, nie trzeba by$ jego organizatorem. 
Wystarczy po"redniczy$ w sprzeda&y us!ug 
turystycznych ju& istniej%cych na rynku biur 
touroperatorów.

Przyjrzymy si# dzia!alno"ci takiej w!a"nie agencji. Sprawdzimy, czy do 
jej prowadzenia potrzebne s% jakie" specjalne zezwolenia, oraz w jaki spo-
sób b#dzie mo&na zarabia$, samemu nie organizuj%c wyjazdów.

Charakterystyka rynku

W ubieg!ym roku statystyczny polski turysta wyda! na wyjazd zagra-
niczny ok. 2079 z!, za" na krajowy – ok. 1256 z!. Cho$ to wi#cej ni& w roku 
2010, to w porównaniu z tym rokiem na wakacje wyjecha!o nas o ponad 
milion mniej: 5,8 mln. Mniej te& by!o wyjazdów – tych d!u&szych, powy&ej 5 
dni – 12,5 mln , za" krótszych ni& 5 dni – 17,1 mln. Najcz#"ciej obieranymi 
kierunkami zagranicznych woja&y by!y: Niemcy, Wielka Brytania, W!ochy, 
Francja, Czechy i Hiszpania. Jednak najwi#kszy wzrost w stosunku do 2009 
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roku odnotowa!y wyjazdy: na Litw", do Francji, Grecji, Turcji i Hiszpanii. Du#o 
mniej osób odwiedzi!o natomiast Belgi", Holandi", Irlandi" i Austri". Polacy 
coraz cz"$ciej decyduj% si" na weekendowe wypady lub nawet 1-dniowe 
wycieczki bez noclegu.

Rynek turystyczny nale#y rozpatrywa& tak#e pod k%tem atrakcyjno$ci tu-
rystycznej i biznesowej naszego kraju. A ta z roku na rok jest coraz wi"ksza. 
Cho& w roku 2009 nast%pi!o krótkookresowe za!amanie, to ju# pierwsze mie-
si%ce 2010 roku przynios!y powrót dobrej koniunktury, je#eli chodzi o liczb" 
odwiedzaj%cych nasz kraj go$ci z zagranicy. W trzech pierwszych kwarta!ach 
2011 nasz% granic" przekroczy!o ok. 47 mln cudzoziemców, w tym ok. 10 mln 
w celach turystycznych. Powinno przynie$& to polskiej gospodarce prawie 5 
mld dol. przychodu. Takie tempo wzrostu ma szans" sta& si" najwi"kszym 
w Europie. Przyczyniaj% si" do tego m.in. nak!ady na kampanie reklamuj%-
ce Polsk" na zagranicznych targach oraz w zagranicznych mediach, a tak#e 
ogólne o#ywienie $wiatowej turystyki. Najliczniejsz% grup% odwiedzaj%cych 
nasz kraj s% Niemcy. Na kolejnych miejscach s% go$cie z Wielkiej Brytanii, 
Rosji, W!och i Francji. Mo#emy liczy& tak#e na odwiedziny turystów z USA, 
Kanady, Japonii, Korei P!d., Australii oraz krajów Ameryki Po!udniowej. To oni 
oprócz Niemców zostawi% u nas najwi"ksz% ilo$& pieni"dzy, cho& ta w przeli-
czeniu na jednego turyst" spada z ka#dym rokiem o kilka procent. Przychody 
z turystyki powinny wzrosn%& w 2012 roku do 6 mld dol.

Konkurencja

Liczba agencji i agentów turystycznych jest trudna do oszacowania, tym 
bardziej #e prowadzenie tej dzia!alno$ci nie wymaga uzyskania #adnych 
pozwole' czy koncesji. Nasycenie na rynku jest do$& znaczne. W ka#dym, 


