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Załącznik nr 1 do OSR projektu rozporządzenia  

 

Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne – imprezy turystyczne oraz 

powiązane usługi turystyczne 

 

1. Podmioty oferujące pakiety dynamiczne poprzez swoje strony internetowe 

 
% 

zakładany 

Liczba 

podmiotów 

Turystyczne obiekty noclegowe 

Liczba obiektów noclegowych w Polsce (wg stanu na 31.07.2015 r., dane 

GUS)  
 10 509 

Liczba obiektów posiadających strony internetowe 50% 5 255 

Liczba obiektów posiadających strony internetowe, które jednocześnie 

posiadają odnośniki do innych stron (25% z 50%) 
25% 1 314 

Liczba powyższych obiektów, które mogą sprzedawać pakiety 

dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 

traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 

powiązane usługi turystyczne 

20% 263 

Wypożyczalnie samochodów  

Liczba wypożyczalni samochodów w Polsce zatrudniających powyżej 9 osób 

(wg stanu na 30.06.2016 r., dane GUS, grupa 77.1 wg PKD 2007)  
  118 

Liczba wypożyczalni samochodów posiadających strony internetowe 50% 59 

Liczba wypożyczalni samochodów, które jednocześnie posiadają strony 

internetowe z odnośnikami do innych stron (25% z 50%) 
25% 15 

Liczba powyższych wypożyczalni samochodów, które mogą sprzedawać 

pakiety dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 

traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 

powiązane usługi turystyczne 

5% 1 

Linie lotnicze 

Liczba linii lotniczych w Polsce (wg stanu na 10.08.2016 r., na podstawie 

danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego)  
 17 

Liczba linii lotniczych posiadających strony internetowe 80% 14 

Liczba linii lotniczych, które jednocześnie posiadając strony internetowe 

z odnośnikami do innych stron (75% z 80%) 
75% 10 

Liczba powyższych linii lotniczych, które mogą sprzedawać pakiety 

dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 

traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 

powiązane usługi turystyczne 

20% 2 

Inny transport lądowy pasażerski 
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Liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób świadczących usługi 

transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego oraz pozostałego 

transportu lądowego pasażerskiego w Polsce (wg stanu na 30.06.2016 r., dane 

GUS, podklasa 49.10Z oraz grupa 49.3 wg PKD 2007)  

 761 

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowe 50% 381 

Liczba przedsiębiorstw posiadających strony internetowe, które jednoczesnie 

posiadają odnośniki do innych stron (25% z 50%) 
25% 95 

Liczba powyższych przedsiębiorstw, które mogą sprzedawać pakiety 

dynamiczne poprzez swoje strony internetowe i tym samym być 

traktowane jako organizatorzy turystyki i tym samym być traktowane 

jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane 

usługi turystyczne 

20% 19 

Łączna liczba podmiotów, które mogą sprzedawać pakiety dynamiczne 

poprzez swoje strony internetowe  i tym samym być traktowane jako 

organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi 

turystyczne 

 285 

 

Przyjęto założenie, że z powyższej liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne poprzez 

swoje strony internetowe: 

 70% będzie oferować imprezy turystyczne i tym samym będą traktowani jak organizatorzy 

turystyki; 

 30% będzie oferować powiązane usługi turystyczne.  

 

Organizatorzy turystyki 70% 199 

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne 30% 86 

 

Powyższe wyliczenia oparto na analizie dokonanej w dokumencie: DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB 

KOMISJI OCENA SKUTKÓW dokumentu w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług 

turystycznych, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 i 

dyrektywę 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG; 9.7.2013 r. Bruksela, s. 145-

146.  

Wyliczenia w zakresie wypożyczalni samochodów oraz innego transportu lądowego pasażerskiego 

nie uwzględniają przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 9 osób (odpowiednio byłoby to: 3 764 

oraz 70 723), ponieważ przyjęto, że na tym etapie przedsiębiorstwa te nie posiadają potencjału do 

oferowania pakietów dynamicznych.  

Powyższe wyliczenie nie uwzględnia tzw. portali rezerwacyjnych, które będą tworzone od początku 

w celu oferowania pakietów dynamicznych. Nie można przewidzieć ile tego typu portali powstanie.  

 

2. Agenci turystyczni oferujący pakiety dynamiczne 

Przyjęto założenie, że część agentów turystycznych będzie oferowała pakiety dynamiczne poprzez 

sprzedaż online lub poprzez sprzedaż w biurach stacjonarnych.  

Przyjęto założenie, że łącznie 50% agentów turystycznych może sprzedawać pakiety dynamiczne 

i tym samym mogą być traktowani jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący 

powiązane usługi turystyczne.  
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Agenci turystyczni   

Liczba agentów turystycznych (wg stanu na 30.06.2016 r., dane GUS, 

podklasa 79.11.A wg PKD 2007 – przeważająca działalność) 
  2 693 

Liczba powyższych agentów turystycznych, którzy mogą sprzedawać 

pakiety dynamiczne i tym samym być traktowani jako organizatorzy 

turystyki 

50%  1 347 

 

Założono, że z ww. liczby zdecydowana większość agentów turystycznych będzie chciała oferować 

powiązane usługi turystyczne (brak odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych usług, 

doradztwo klientom), a jedynie niektórzy agenci zdecydują się na pełnienie roli organizatora 

turystyki. 

 

Organizatorzy turystyki 20% 269 

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne 80% 1 078 

 

3. Podsumowanie 

Liczba podmiotów, które mogą sprzedawać pakiety dynamiczne poprzez swoje strony 

internetowe  i tym samym być traktowane jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy 

oferujący powiązane usługi turystyczne 

285 

Liczba agentów turystycznych, którzy mogą sprzedawać pakiety dynamiczne i tym samym 

być traktowani jako organizatorzy turystyki 
1 347 

SUMA, w tym:  1 632 

Organizatorzy turystyki (łączna liczba z pkt 1 i 2) 468 

Przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne (łączna liczba z pkt 1 i 2) 1 164 

 

 

Źródła danych: 

1. Dane GUS, rejestr REGON (wg stanu  na 30.06.2016 r.) 

2. GUS, Bank Danych Lokalnych (wg stanu na 31.07.2016 r.) 

3. Podmioty posiadające wydaną przez Prezesa ULC koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie przewozu lotniczego, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/koncesja-na-wykonywanie-

przewozu-lotniczego (10.08.2016 r.) 


