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Implikacje dla orientacji marketingowej 
turoperatorów wynikające ze zmian regulacji rynku 
w Unii Europejskiej

Abstract: Consumer protection is one of the elements of the touroperators market reg-
ulation. Touroperators enterprises are entities operating in a highly competitive market, 
hence their activity is strongly supported by marketing instruments. Therefore, the tou-
roperator market is an example of a significant overlap of regulatory and marketing as-
pects. The work discusses the basics of the touroperator market regulation, the issues of 
marketing orientation of touroperators were addressed, the directions of changes in the 
market regulation in the European Union countries were presented, the scope of impact of 
new regulations on the potential changes in marketing orientation of tour operators. The 
research problem of the study is the presentation of the issues of the impact of regulation 
on the marketing activities of touroperators in the conditions of changes in the regulation 
of the touroperator market in the European Union. An attempt was made to indicate the 
premises resulting from regulatory changes to the potential level of marketing orientation 
of touroperators.
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Wprowadzenie

Regulacja determinuje funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, zazwyczaj ogra-

niczając ich decyzje rynkowe. Powodować to może konsekwencje dla zakresu prowa-

dzonych działań marketingowych. Tym samym przedsiębiorstwa mają za zadanie do-

stosowywać zakres swojej działalności do oczekiwań konsumentów, konfrontując je 

z  ograniczeniami wynikającymi z poziomu regulacji. Implementacja koncepcji marke-

tingu w działalności przedsiębiorstwa prowadzi do przyjęcia orientacji marketingowej, 

która umożliwia osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Potrzeba ochrony konsumenta jest jednym z elementów regulacji rynku tourope-

ratorskiego. Przedsiębiorstwa touroperatorskie są podmiotami działającymi w warun-

kach wysoce konkurencyjnego rynku [Bruni, Cassia i Magno 2017, ss. 339–345], stąd ich 

działalność wspierana jest silnie poprzez instrumenty marketingowe. Rynek tourope-

ratorski stanowi zatem przykład znaczącego przenikania się aspektów regulacyjnych 

i marketingowych.

Problemem badawczym opracowania jest prezentacja zagadnień wpływu regulacji 

na działalność marketingową touroperatorów w warunkach zmian w regulacji rynku 

touroperatorskiego w Unii Europejskiej. Celem pracy jest przedstawienie przesłanek 

wynikających ze zmian regulacyjnych na potencjalny poziom orientacji marketingowej 

touroperatorów. Praca ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, wykorzystano typowe 

dla tego typu opracowań metody badawcze: krytycznej analizy literatury przedmiotów, 

analizy dokumentów, operacji logicznych.

Zagadnienia regulacji rynku touroperatorskiego

Współczesny system gospodarczy można nazwać państwem regulacji, w którym orga-

ny publiczne, rezygnując z własności czynników produkcji, nie rezygnują z kontroli nad 

gospodarką [Panasiuk 2016, ss. 752–756]. Regulacje stosowane przez państwo polegają 

na nakładaniu na podmioty gospodarcze określonych ograniczeń, ustalaniu reguł za-

chowania i kontroli ich przestrzegania. Regulacje wprowadzane są w strategicznych ob-

szarach społeczno–gospodarczych. Interwencja państwa występuje w realizacji różne-

go rodzaju polityk makroekonomicznych, które tworzą warunki do realizacji interesów 

ekonomicznych poszczególnych obywateli, grup społecznych oraz interesów przedsię-

biorstw [González 2005, ss. 1153–1184].

Regulacje na poziomie rynku turystycznego wynikają z prowadzonej polityki tury-

stycznej. Politykę turystyczną należy rozumieć jako działalność państwa i jego organów, 176
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polegającą na określaniu celów gospodarczych i społecznych dotyczących turystyki, 

a  także dobór odpowiednich instrumentów potrzebnych do ich realizacji, prowadzą-

cych w efekcie do kształtowania struktury rynku turystycznego, zarówno po stronie 

podaży turystycznej, jak i popytu turystycznego oraz w relacjach podaż–popyt [Pana-

siuk 2014, ss. 96–98].

Istotna część regulacji wprowadzanych na rynek przez kompetentne organy pań-

stwa dotyczy wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, natomiast część 

dotyczy jedynie przedsiębiorstw prowadzących pewne konkretnie zdefiniowane for-

my działalności gospodarczej, dostarczające konsumentom określonych produktów 

[Gospodarek 2014, ss. 27–36]. Regulacje dotyczące jedynie części podmiotów na rynku 

określane są specyficznymi. W przypadku działalności touroperatorów regulacje specy-

ficzne dotyczą trzech podstawowych obszarów:

 · konieczności uzyskania licencji (koncesji, zezwolenia) na działalność,

 · konieczności przekazania klientom informacji na temat oferowanego produktu, 

tj. imprezy turystycznej,

 · zabezpieczenia praw klientów w przypadku niewypłacalności touroperatora [Pana-

siuk 2017, s. 106].

Regulacje na rynku touroperatorskim wprowadzane są ze względu na ochronę 

klienta, która wynika z występującej na rynku asymetrii informacji, a nie z ewentualnej 

monopolizacji rynku, występowania dóbr publicznych lub efektów zewnętrznych. Stąd 

na przykład obowiązują szczególne wymogi dla touroperatorów w zakresie posiadania 

zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności, konstruowania gwarancji 

bankowych i posiadania polis ubezpieczeniowych, umów z klientami czy uzyskania 

wpisu do rejestru (ewidencji).

Orientacja marketingowa touroperatorów

Orientacja marketingowa stanowi efekt zrozumienia, akceptacji i internalizacji reguł 

marketingowej koncepcji zarządzania w danej organizacji. Określenie ‘orientacja mar-

ketingowa’ w literaturze jest często utożsamiane i/lub związane z innymi określeniami: 

orientacja rynkowa, orientacja na klienta, orientacja konkurencyjna [Sutherland i Can-

well 2008, ss. 177–178].

Działalność marketingowa podmiotów rynku touroperatorskiego ma charakter 

dynamiczny podatny na koniunkturę rynkową, zmiany we wzorcach konsumpcji oraz 

decyzje regulacyjne państwa. Oznacza to konieczność dostosowania przedsiębiorstw 

touroperatorskich oraz podmiotów z nimi współpracujących do zmiennej sytuacji ryn- 177
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kowej. Koncepcja marketingu na rynku touroperatorskim podlega analogicznej ewolu-

cji jak w innych obszarach gospodarczych [Panasiuk 2013, s. 82]. Istotnym elementem 

specyfiki działań marketingowych touroperatorów jest szerzej definiowany konsument. 

Konsumentem usług touroperatorskich nie jest tylko końcowy odbiorca (turysta), ale 

także dostawcy usług cząstkowych, którzy za pośrednictwem pakietu turystycznego, 

tworzonego przez touroperatora, docierają ze swoją ofertą do konsumenta. Poprzez 

usługę organizacji touroperator realizuje świadczenie na rzecz dostawców usług cząst-

kowych. Ponadto uwagę zwrócić należy na fakt, że w dominującym zakresie tourope-

ratorzy obsługują ruch turystki wyjazdowej, współtworząc ofertę turystyczną wielu 

destynacji turystycznych.

Problematyka orientacji marketingowej podmiotów na rynku touroperatorskim 

opiera się na analogicznej koncepcji faz rozwoju marketingu jak w przypadku pozo-

stałych podmiotów rynkowych, które można przedstawić za pośrednictwem następu-

jących po sobie kolejnych etapów (faz). Etapy te z jednej strony prezentują historycz-

ną ewolucję marketingu, z drugiej odnoszą się do etapów rozwoju przedsiębiorstwa, 

które implementuje marketing do swojej działalności [Kotler i Keller 2012, ss. 19–20]. 

Korzystając z poglądów na temat rozwoju marketingu, można wyodrębnić sześć faz, 

tj. orientację:

 · produkcyjną,

 · produktową,

 · sprzedażową,

 · rynkową (marketingową, marketingu tradycyjnego),

 · marketingu strategicznego,

 · społeczną (odpowiedzialności społecznej, marketingu społecznego).

Należy zaznaczyć, że działania przedsiębiorstw doskonalących swoją orientację 

skierowaną na konsumentów i całościowo rozumiany rynek, w pierwszych trzech fa-

zach są składowymi orientacji marketingu tradycyjnego. Działania wykreowane w fa-

zach marketingu strategicznego i odpowiedzialności społecznej są próbą rozwinięcia 

tradycyjnie rozumianej orientacji marketingowej. Stąd przyjmuje się, że używanie po-

jęcia ‘orientacja marketingowa’ obejmuje zbiorczo elementy wynikające z poszczegól-

nych faz rozwoju marketingu.

Touroperator jest podmiotem, który samodzielnie decyduje o orientacji marketin-

gowej, wyznaczając tym samym własne cele rynkowe oraz sposób oddziaływania na 

rynek. Uwzględniając jednak miejsce touroperatora w realizacji funkcji na rynku tury-

stycznym, wskazać należy, że jego orientację marketingową determinują następujące 

podmioty:
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a)  konsumenci,

b)  dostawcy usług cząstkowych,

c)  agenci turystyczni,

d)  destynacje turystyczne,

e)  konkurenci,

f)  podmioty regulujące rynek.

Obok kwestii podmiotowych, które wpływają na poziom orientacji marketingowej 

touroperatorów, należy także wskazać na czynniki strukturalne rynku, głównie o cha-

rakterze formalno-organizacyjnym:

a)  faza rozwoju rynku touroperatorskiego wyznaczana jest udziałem w ogólnej struk-

turze podmiotów rynku biur podróży działających na zasadach czystego touropera-

torstwa oraz podmiotów łączących funkcje touroperatorskie i agenta sprzedaży;

b)  łączenie lub odrębność realizacji funkcji z zakresu organizacji turystyki oraz agen-

ta turystycznego przez podmiot touroperatorski;

c)  rynkowa skala działalności (rynek krajowy lub globalny);

d)  specjalizacja touroperatorska;

e)  orientacja marketingowa wytwórców usług cząstkowych;

f)  dominująca technologia sprzedaży (tradycyjna, internetowa);

g)  intensywność regulacji.

Spośród wymienionych czynników kształtujących orientację marketingową to-

uroperatorów przedmiotem rozważań jest ostatni, tj. intensywność regulacji. Regulacja 

może zarówno utrudniać prowadzenie działań marketingowych, jak i prowadzić do po-

szukiwania możliwości ograniczania negatywnych skutków regulacji poprzez pełniej-

sze dostosowanie się do potrzeb konsumenta i osiągnięcie swoich celów rynkowych 

w sytuacjach, gdy stosowane regulacje nie utrudniają takich działań.

Regulacje rynku touroperatorskiego w Unii Europejskiej 

Jednym z celów polityki konsumenckiej Unii Europejskiej jest zapewnienie, że prawa 

konsumentów nadążają za zmianami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. 

Realizacja tego celu wymaga stałego monitorowania funkcjonowania regulacji wspól-

notowych. Przykładem działań dostosowawczych regulacji prawnych jest Dyrekty-

wa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2015/2302 z 25 listopada 2015 

roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych [Dyrektywa 

2015/2302]. Obok tradycyjnych kanałów dystrybucji coraz ważniejszym medium, za 

pośrednictwem którego są oferowane i sprzedawane usługi turystyczne, jest Internet. 179
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Usługi turystyczne są łączone nie tylko w postaci tradycyjnych, wcześniej zorganizo-

wanych imprez turystycznych, ale często w sposób dostosowany do indywidualnych 

potrzeb klienta. Wiele takich połączeń usług turystycznych znajduje się w tzw. szarej 

strefie prawnej lub wyraźnie nie zostało objętych zakresem stosowania obowiązującej 

do czerwca 2018 roku dyrektywy 90/314 [Dyrektywa 90/314]. Podstawowym celem 

nowej dyrektywy turystycznej jest dostosowanie zakresu ochrony konsumentów, aby 

uwzględnić zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych, zwiększając przejrzy-

stość i pewność prawa dla turystów oraz przedsiębiorców.

Wprowadzona do ustawodawstwa krajów członkowskich UE dyrektywa 2015/2302 

ma zupełnie inny charakter niż wcześniej obowiązująca dyrektywa 90/314, która jest 

przykładem dominującej dotychczas w przypadku dyrektyw konsumenckich metody 

harmonizacji minimalnej, gdyż ma charakter bezwzględnie wiążący. Konsumenci nie 

mogą zrzec się praw przyznanych im przez ustawy implementujące dyrektywę w po-

szczególnych krajach członkowskich [Gospodarek 2014, ss. 27–36]. Zakres nowej dyrek-

tywy obejmuje, obok usług touroperatorskich świadczonych przez przedsiębiorców 

stacjonarnych, także usługi sprzedawane za pośrednictwem Internetu. Ponadto rozsze-

rzeniu w stosunku do dotychczasowych regulacji podlega definicja imprezy turystycz-

nej. Do zakresu regulacji dołączono także tzw. powiązane usługi turystyczne. Istnieją 

jednak obawy, że wdrożenie dyrektywy przyczyni się do zmniejszenia różnic w zakresie 

i poziomie ochrony konsumentów w państwach członkowskich, ale ich całkowicie nie 

wyeliminuje [Zawistowska 2016].

Implementacja dyrektywy 2015/2302 do krajowych systemów prawnych krajów 

członkowskich nastąpiła z dniem 1 lipca 2018 roku, w Polsce za pośrednictwem Ustawy 

z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycz-

nych [Dz.U. poz. 2361]. Przepisy Ustawy mają za zadanie chronić podmioty rynku to-

uroperatorskiego przed świadczeniodawcami spoza tego rynku, ujednolicając zasady 

ich funkcjonowania.

Wpływ zmiany regulacji rynku touroperatorskiego na orientację 
marketingową touroperatorów 

W okresie poprzedzającym zmiany regulacji rynku touroperatorskiego przeprowadzo-

no badania, na podstawie których dokonano oceny poziomu regulacji rynku tourope-

ratorskiego w okresie obowiązywania tzw. starej dyrektywy oraz jej wpływie na poziom 

orientacji marketingowej touroperatorów1. Pomimo pewnego poziomu zróżnicowania 

1  Szczegółowy zakres badań przedstawiono w pracy: [Panasiuk 2017]. 180
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regulacji szczegółowych w 11 krajach europejskich, w tym w Polsce, zróżnicowanie po-

ziomu orientacji marketingowej touroperatorów nie było znaczące. Zauważono jednak, 

że touroperatorzy z krajów wybranych do badania o najwyższym poziomie swobody 

gospodarczej, jak Szwajcaria i Wielka Brytania, miały stosunkowo najwyższy poziom 

orientacji marketingowej w stosunku do touroperatorów z pozostałych krajów.

Wprowadzenie nowych regulacji na rynku touroperatorskim w krajach członkow-

skich UE powinno spowodować zmiany w strukturze tego rynku wraz z bezpośrednim 

wpływem na poziom orientacji marketingowej touroperatorów.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek pełnej implementacji regula-

cji nowej dyrektywy, w dokładnym jej brzmieniu. Jedynym kryterium, które może wska-

zywać na zróżnicowanie regulacji jest kwestia dostępu do rynku, za pośrednictwem 

ewentualnego licencjonowania działalności, które nie jest regulowane przez dyrekty-

wę. Pozostałe zidentyfikowane kryteria, które były poddane regulacji w starej dyrekty-

wie, znajdują swoje odpowiedniki w nowej. Do kwestii, które zostały poddane regulacji 

w bardziej szczegółowy sposób, należą [Zawistowska 2016]:

 · informacja przed zawarciem umowy, poprzez rozszerzanie zakresu i sposobu prze-

kazania informacji, jakie podróżny powinien otrzymać przed zwarciem umowy;

 · zmiana warunków umowy, poprzez wprowadzenie możliwości odstąpienia od 

umowy przez podróżnego na skutek wzrostu ceny imprezy o 8% i więcej;

 · odstąpienie od umowy przez podróżnego po zapłaceniu standardowych kosztów 

rezygnacji bez koniczności płacenia w przypadku nadzwyczajnych okoliczności;

 · określenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację umowy: organizator imprezy, 

dostawca usługi;

 · dodatkowe obowiązki organizatora, poprzez określenie obowiązków organizatora 

w przypadku niemożliwości powrotu podróżnego w zaplanowanym terminie na sku-

tek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności;

 · zabezpieczanie na wypadek niewypłacalności, poprzez wprowadzenie obowiązku 

posiadania zabezpieczenia przez przedsiębiorców oferujących powiązane usługi tu-

rystyczne;

 · wprowadzenie możliwości pobierania opłat za udzielenie pomocy w trudnej sytu-

acji powstałej w wyniku niedbalstwa podróżnego lub jego umyślnego działania. 

Na tej podstawie należałoby się zatem odnieść się do próby określenia wpływu 

zapisów nowej dyrektywy na potencjalne zmiany poziomu orientacji marketingowej 

touroperatorów. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia badań empirycz-

nych w tym zakresie można wskazać tylko na pewne przesłanki, które stanowić mogą 

podstawę pozytywnego wpływu na poziom orientacji marketingowej touroperatorów 

funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej pod wpływem regulacji nowej dyrektywy: 181



 · ujednolicenie regulacji we wszystkich krajach członkowskich daje szansę do dzia-

łalności touroperatorów na wielu rynkach krajów członkowskich na analogicznych 

zasadach i przy użyciu jednolitych rozwiązań marketingowych;

 · dzięki rozszerzeniu odpowiedzialności podmiotów za realizację umowy, tj. organi-

zatorów imprezy i współpracujących z nimi wytwórców usług cząstkowych, powinna 

nastąpić szersza współpraca między tymi podmiotami w trosce o jakość usług i satys-

fakcję konsumentów;

 · poprzez włączenie do obszaru regulacji tzw. powiązanych usług turystycznych 

ograniczy się szara strefa rynkowa, należy przy tym oczekiwać wzrostu konkurencyj-

ności podmiotów działających na analogicznych zasadach;

 · dzięki ujednoliceniu regulacji dla touroperatorów działających poprzez placówki 

stacjonarne oraz włączenie do regulacji podmiotów sprzedających usługi przez In-

ternet oczekiwać należy dalszego wzrostu konkurencyjności obu grup podmiotów.

Należy mieć także na uwadze, że poziom orientacji marketingowej touroperatorów 

w poszczególnych krajach jest pochodną wielu innych czynników egzogenicznych, 

które nie są warunkowane regulacjami ogólnymi i specyficznymi, jak uwarunkowania 

natury społeczno-kulturowej, ekonomicznej, przestrzennej i technologicznej. O po-

ziomie orientacji marketingowej przedsiębiorstw touroperatorskich decydują przede 

wszystkim aspekty endogeniczne wynikające z systemu zarządzania poszczególnych 

podmiotów, opartych zwłaszcza na koncepcji marketingowej.

Na podstawie aktualnie posiadanych informacji nie ma zatem możliwości stwier-

dzenia czy zmiany wprowadzane w regulacjach rynku touroperatorskiego w krajach UE 

wpłyną pozytywnie lub negatywnie na poziom orientacji marketingowej touroperato-

rów. Należy mieć jednak na uwadze wysoką dynamikę procesów rozwojowych rynku 

turystycznego, prowadząca zapewne do dalszych modyfikacji regulacji rynku tourope-

ratorskiego, które powinny prowadzić do postępującej liberalizacji rynku.

Podsumowanie

Istotnym problemem funkcjonowania touroperatorów na rynku ponadnarodowym jest 

faktyczny brak wspólnego rynku w Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że każde 

przedsiębiorstwo oferujące pakiety turystyczne na terenie poszczególnych państw 

członkowskich UE musi dostosowywać swój produkt i sposób jego sprzedaży do warun-

ków prawnych danego kraju. Trudności te nie zostały zniwelowane przez nową dyrek-

tywę 2015/2302. Głównymi przyczynami wprowadzenia nowej dyrektywy są głównie 

zmiany technologiczne, zwłaszcza związane z upowszechnieniem się sprzedaży online 
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oraz tzw. dynamicznym pakietowaniem i próbą zwiększenia ochrony konsumenta. Co 

bezpośrednio może wpływać na wzrost orientacji marketingowej dzięki zwłaszcza po-

stępującej konkurencji na rynku touroperatorskim.

Kierunkiem dalszych zmian w polityce turystycznej UE powinna być daleko idąca 

liberalizacja przepisów dotyczących rynku touroperatorskiego. Regulacje unijne po-

winny zmierzać do zakazu wprowadzania licencji na rynku touroperatorskim oraz ogra-

niczania regulacji specyficznych w zakresie ochrony klienta (np. obowiązki informacyj-

ne i posiadania ubezpieczeń). Prowadzić to powinno do powstania jednolitego rynku 

touroperatorskiego w UE, a tym samym do pełnego ujednolicenia poziomu ochrony 

konsumentów przy zachowaniu wysokiego poziomu konkurencyjności, czego wymier-

nym efektem powinien być wzrost poziomu orientacji marketingowej touroperatorów.
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