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ZNACZENIE LOTNISKA LUBLIN – ŚWIDNIK W PROCESIE ROZWOJU REGIONU  

 

W artykule przedstawiono uwarunkowania związane z funkcjonowaniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Lublin -  

Świdnik oraz wpływ jego działalności na rozwój regionalny. Zaprezentowano efekty bezpośrednie, pośrednie, indukowane i 

katalizowane lotniska oraz efekty mnożnikowe turystyki. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań, dotyczące oceny działal-

ności przewoźników niskokosztowych, którzy oferują z Lublina coraz więcej połączeń.  

Rozważania zostały podsumowane wnioskami potwierdzającymi tezę, że rozwinięty i sprawny transport jest jednym z pod-

stawowych warunków i głównym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu gospodarczego regionu.        

 

WSTĘP 

W procesie optymalnego rozwoju określonego rodzaju trans-
portu na konkretnym rynku muszą być spełnione pewne warunki. 
Jednym z podstawowych czynników decydujących o stopniu konku-
rencyjności danego obszaru jest dostępność transportowa. O jej 
poziomie rozstrzyga w głównej mierze położenie geograficzne 
regionu oraz wyposażenie w składniki infrastruktury transportowej. 
Istotnym czynnikiem jest oddalenie regionów peryferyjnych od 
centrów gospodarczych i utrudniony dostęp komunikacyjny do 
rynków, powodujący niekorzystne konsekwencje w postaci wolniej-
szego rozwoju gospodarczego. Dostępność transportowa jest zatem 
jedną z podstawowych miar służących ocenie systemu transporto-
wego w ujęciu przestrzennym i w znacznym stopniu decydującym o 
możliwości jego rozwoju. W dobie integracji regionów i współpracy 
państw w ramach organizacji ponadnarodowych ta cecha transportu 
lotniczego nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ wraz ze 
wzrostem gospodarczym stanowi czynnik intensyfikujący jego roz-
wój.   

1.  WPLYW PORTU LOTNICZEGO NA AKTYWIZACJĘ 
GOSPODARCZĄ REGIONU    

Port lotniczy odgrywa istotną rolę w procesie efektywnego 
funkcjonowania  aglomeracji i jest jednym z podstawowych elemen-
tów infrastruktury gospodarczej, przyczyniającej się do jej wszech-
stronnego rozwoju. Efektywnie i sprawnie funkcjonujące lotnisko 
umożliwia nie tylko ożywienie ruchu, ale ma również istotny wpływ 
na wzrost efektywności oraz poziom potencjału gospodarczego 
regionu, przyczyniając się do jego zwiększenia, a także poprawę  
dochodów firm i ludności przy równoczesnym obniżaniu  poziomu 
bezrobocia.  

W porównaniu z innymi sektorami gospodarki krajowej i mię-
dzynarodowej stopień koncentracji zatrudnienia w obrębione portu 
lotniczego oraz w jego najbliższym otoczeniu jest bardzo wysoki, a 
regiony posiadające na swoim terenie port lotniczy, mają stopę 
bezrobocia niższą od przeciętnej krajowej [14, s. 83-88]. 

Porty lotnicze, oprócz generowania miejsc pracy, przyczyniają 
się także w sposób bezpośredni do rozwoju lokalnej i krajowej 
gospodarki poprzez zasilanie podatkami i świadczeniami socjalnymi 
budżetu państwa. Podatki płacone przez porty lotnicze obejmują 
przede wszystkim: podatek dochodowy, podatek od nieruchomości,  
opłaty licencyjne, VAT oraz innego rodzaju podatki pobierane od 
portów lotniczych – np. podatek od pasażera [8, s. 433].  

Uzyskanie w porcie lotniczym wyższego poziomu obsługi ru-
chu, z zachowaniem wymogów stawianych przez międzynarodowe 
instytucje oraz zgodnego z oczekiwaniami klientów, wymaga ponie-
sienia znacznych nakładów związanych z doskonaleniem stanu jego 
infrastruktury. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż nie-
mniejsze znaczenie mają poziom istniejącej komunikacji naziemnej, 
sprawne połączenia z głównymi miastami kraju oraz stopień atrak-
cyjności turystycznej, kulturalnej i gospodarczej regionu. Należy 
zatem opracować kompleksowy program rozwoju, uwzględniający 
priorytety, zakres koordynacji instytucjonalnej oraz możliwości 
pozyskania wymaganych środków. Umożliwi to uzyskanie szersze-
go dostępu do usług lotniczych, poprawę komunikację pomiędzy 
miastami oraz wzrost bezpieczeństwa i komfortu obsługi [6, s. 751-
759]. 

1.1. Efekty działania portu lotniczego 

Lokalizacja każdego dużego obiektu infrastrukturalnego, takie-
go jak na przykład lotnisko, powoduje określone skutki społeczno-
ekonomiczne. Spośród wielu najwyraźniej dostrzega się efekty 
bezpośrednie, które są związane z funkcjonowaniem infrastruktury 
lotniczej i z działalnością prowadzoną na terenie portu lub w bezpo-
średnim jego otoczeniu (m.in. działalnością zarządów lotnisk, prze-
woźników, firm handlowych i usługowych prowadzących działalność 
na terenie portu, agentów obsługi naziemnej, firm spedycyjnych i 
kurierskich, kontroli ruchu lotniczego oraz instytucji państwowych, 
takich jak straż graniczna, policja i służby celne). Mierzy się je naj-
częściej liczbą miejsc pracy, wielkością uzyskiwanych dochodów lub 
wartością dodaną i są to rezultaty stosunkowo najłatwiejsze do 
oszacowania [5, s. 164 – 165]. 

Powstające efekty pośrednie są skutkiem funkcjonowania 
łańcucha dostaw produktów i usług na rzecz podstawowej działal-
ności uwzględnianej przy szacowaniu efektów bezpośrednich (np. 
dostawy mediów, paliw i materiałów oraz usługi transportowe, a 
także budowlane w ramach działalności prowadzonej w porcie 
lotniczym i w jego bezpośrednim otoczeniu). Powstają również 
dzięki wydatkom ponoszonym przez pasażerów w miejscu docelo-
wym w związku z odbytą podróżą (np. opłatom za korzystanie z 
hoteli, usług gastronomicznych, przejazdów, wstępów do muzeów i 
innych miejsc atrakcyjnych dla turystów) [1, s. 42].  

Inną grupę tworzą efekty indukowane (wzbudzone), które 
powstają dzięki wydatkom ponoszonym przez zatrudnionych na 
rzecz działalności uwzględnianej przy szacowaniu efektów bezpo-
średnich i pośrednich. Określając ich wielkość, bierze się pod uwa-
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gę kolejne, następujące po sobie fazy wydatków, u źródła których 
leży działalność transportu lotniczego. 

Szeroki zakres korzystnych skutków tworzą efekty katalizato-
ra działalności gospodarczej, powstające w wyniku przyciągania, 
utrzymania lub ekspansji działalności gospodarczej na danym ob-
szarze, dzięki otwarciu dostępu do nowych rynków w wyniku lokali-
zacji lotniska. Są one przede wszystkim związane z aktywizacją 
ruchu turystycznego na danym terenie. Efekty uzyskane z tego 
tytułu mają znaczną wartość, którą jednak niezwykle trudno ocenić. 
Przyjmuje się, że dzięki efektom katalizatora uzyskane łącznie 
efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane należy pomnożyć 
przez współczynnik 1,8 [10, s. 8]. Beneficjentem powstania regio-
nalnego portu lotniczego jest w głównej mierze aglomeracja i jej 
mieszkańcy. Świadczy o tym m.in. wzrost liczby miejsc pracy zwią-
zany z wielkością ruchu lotniczego. Jest to newralgiczny czynnik, w 
znacznym stopniu decydujący o rozwoju regionu i poziomie życia 
mieszkańców, stanowi zatem jeden z ważniejszych motywów inten-
syfikujących rozwój portów lotniczych [5, s. 174].  

1.2. Wpływ aktywizacji rynku usług turystycznych na rozwój 
gospodarzy w otoczeniu portów lotniczych 

Całkowity wpływ społeczno - ekonomiczny portu lotniczego na 
rozwój gospodarczy regionu jest sumą efektów bezpośrednich, 
pośrednich i indukowanych. Dodatkowo efekt dochodowy genero-
wany jest przez wpływ katalizowany turystyki liczony w wartościach 
netto.  

WC = WB + WP + WI 
gdzie: 

WC – całkowity wpływ dochodowy 
WB – bezpośredni wpływ dochodowy 
WP – pośredni wpływ dochodowy 
WI – indukowany wpływ dochodowy 
Efekt zatrudnienia to suma miejsc pracy generowanych w spo-

sób bezpośredni, pośredni i indukowany przez rozwój i użytkowanie 
portu lotniczego. 

LC = LB + LP +L I 
gdzie: 

LC – całkowity wpływ zatrudnienia, 
LB – bezpośredni wpływ zatrudnienia, 
LP – pośredni wpływ zatrudnienia, 
LI – indukowany wpływ zatrudnienia. 
Te determinanty wskazują, że między rozwojem portu lotnicze-

go a wzrostem gospodarczym regionu istnieje ścisła zależność, 
której efektywna koordynacja i sposób  wykorzystania decydują o 
rozmiarach korzyści zarówno dla portu jak i podmiotów gospodar-
czych. Pozycja lotniska w systemie transportowym  regionu  ulega 
systematycznemu umacnianiu, wykazując daleko idącą kompatybil-
ność z aktywizacją gospodarczą i rozwojem turystyki na obszarze 
aglomeracji [7, s. 173]..  

Aktywizacja gospodarcza regionów – spowodowana rozwojem 
turystyki – prowadzi do wzrostu dochodów lokalnych firm i ludności, 
zwiększa dochody do budżetów i napływ kapitału, pobudzając rów-
nocześnie rozwój innych działów gospodarki.  

Miarą wpływu wzrostu dochodów i poziomu konsumpcji na po-
ziom turystyki w regionie jest mnożnik turystyczny, którego wartość 
zależy od kwoty środków pieniężnych wydatkowanych przez tury-
stów oraz wielkości dochodów przeznaczonych na cele turystyczne. 
To powoduje, że rozmiar efektu mnożnikowego tworzą środki prze-
pływające przez różne sektory gospodarki, kolejno powiększając 
końcowy efekt ekonomiczny proporcjonalnie do kwoty wydatkowa-
nych środków i liczby sektorów, w których uczestniczy produkt 
turystyczny w procesie powstawania i konsumpcji.  

Efektywność działalności turystycznej jako części gospodarki w 
skali światowej mierzy się za pomocą rachunku satelitarnego [2, s. 
7], określającego jej wkład w gospodarkę narodową w oparciu o 
parametry makroekonomiczne. W tym przypadku pomiarom podle-
ga przyrost w zakresie:  
– produktu krajowego brutto, 
– produkcji globalnej, 
– popytu i podaży turystycznej, 
– zatrudnienia, 
– wydatków sektora publicznego na działalność turystyczną. 

Tak skonstruowany rachunek umożliwia oszacowanie wielkości 
udziału poszczególnych dziedzin w produkcie turystycznym oraz 
określenie popytu krajowego i zagranicznego na tego rodzaju usłu-
gi. 

Mnożnik turystyczny jest instrumentem służącym pomiarom 
całkowitego efektu ekonomicznego (bezpośredniego, pośredniego i 
indukowanego). W oparciu o uzyskane wyniki można się zoriento-
wać, czy lokalny popyt jest zaspokajany przez dostawców prowa-
dzących działalność w określonym obszarze. Ta informacja ma 
istotne znaczenie, ponieważ niedostarczenie oczekiwanych produk-
tów przez miejscowych dostawców powoduje ich poszukiwanie w 
innych rejonach. W konsekwencji następuje odpływ dochodów 
powodujący zmniejszenie efektu mnożnikowego [12, s.79-80].  

Ważnym zadaniem polityki regionalnej jest utrzymanie ścisłej 
zależności między rozwojem transportu a wzrostem gospodarczym 
regionu. Rozwinięty i sprawny transport jest podstawowym warun-
kiem i głównym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu [13, s.1]. 
Zwiększające się. zapotrzebowanie m. in. na usługi linii lotniczych 
postawiło przed portami i współpracującymi z nimi partnerami oraz 
władzami regionalnymi nowe zadania dotyczące kompleksowego 
rozwoju regionu. Ten proces wymaga dodatkowych inwestycji, które 
w istotnym stopniu przyczyniają się do umocnienia potencjału trans-
portowego aglomeracji i pozycji konkurencyjnej związanych z nim 
podmiotów gospodarczych. W najszerszym aspekcie powoduje to 
poprawę poziomu życia mieszkańców i terytorialnej spójności sieci 
transportowej w ponadregionalnym wymiarze. Z tego punktu widze-
nia dla regionów peryferyjnych rozwój transportu ma znaczenie 
priorytetowe, w związku z czym zaistniała potrzeba tworzenia na 
tych terenach nowych lotnisk regionalnych. 

 Rozbudowa infrastruktury i sprawne funkcjonowanie rynku 
usług transportowych umożliwiają przezwyciężenie problemów 
związanych z peryferyjnością gospodarczą lub przynajmniej mogą 
się przyczynić się do ich redukcji, gdyż z punktu widzenia potencjal-
nego inwestora liczą się walory użytkowe sieci transportowej, decy-
dujące o czasie i kosztach przewozu osób i ładunków [9, s. 49].  

Zdaniem S. Huderek – Glapskiej milion obsługiwanych pasaże-
rów w porcie lotniczym daje zatrudnienie tysiącowi osób w porcie 
lotniczym i czterem tysiącom poza portem, a każde 100 tysięcy 
pasażerów generuje wpływ 30 milionów dolarów do kas: hotelo-
wych, restauracji, sklepów, taksówek i innych podmiotów usługo-
wych. Badając intermodalność w odniesieniu do dostępności portu 
lotniczego należy mieć na uwadze dwie charakterystyki, mianowicie 
wykorzystanie w podróży więcej niż jednej gałęzi transportu oraz 
koordynację środków transportu. 

2. ZNACZENIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN - ŚWIDNIK 
W ASPEKCIE INAUGURACJI DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWOŹNIKÓW NISKOKOSZTOWYCH  

Port Lotniczy Lublin powstał jako spółka akcyjna, której właści-
cielami są samorządy województwa lubelskiego, miasta Lublina 
oraz miasta i powiatu Świdnik. 
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 Lotnisko Lublin-Świdnik 
 
Rys 1. Istniejące i planowane lotniska w Polsce 
 

Z doświadczeń administracji regionalnej wynika, że  pozytywne 
efekty istnienia lotniska w coraz większym stopniu pobudzają rozwój 
bazy kulturowo – turystycznej i sposób jej wykorzystania, tworząc 
wielokierunkowe korzyści gospodarcze wyrażone wzrostem regio-
nalnego PKB i dochodów jego mieszkańców. W działalności portu 
lotniczego obserwuje się dążenie do obsługi coraz większej liczby 
destynacji i zwiększania częstotliwości połączeń. Tak kształtujący 
się trend sprzyja rozwojowi gospodarczemu o czym informuje po-
ziom wskaźnika - Business Connectivity Index, służący ocenie 
dostępności lotniczej danego portu z biznesowego punktu widzenia, 
a szerzej miejsca regionu w gospodarce. Biorąc pod uwagę wzra-
stającą dynamikę turystyki biznesowej warto na bieżąco analizować 
poziom tego indeksu i aktywizować działalność poprawiającą  jego 
wartość [3, s. 1257- 1267].  

Z lotniska Lublin Świdnik startują samoloty jednego przewoźnika 
tradycyjnego (Lufthansa), dwóch przewoźników niskokosztowych 
(Wizzair i Ryanair) i jednego czarterowego Ravel Service. Niemiecki 
przewoźnik Lufthansa operuje jedynie 3 razy w tygodniu na trasie 
Lublin – Frankfurt, jednak to połączenie ma bardzo duże znaczenie 
dla rozwoju turystyki w regionie, gdyż umożliwia przylot do Lublina 
pasażerom z całego świata. Z drugiej strony powoduje, że miesz-
kańcy regionu mogą zacząć rejs blisko domu, podróżując na dowol-
nej destynacji przez Frankfurt.  

Jednak znacznie większe znaczenie dla rozwoju turystycznego 
Lubelszczyzny ma działalność przewoźników niskokosztowych. 
Irlandzki Ryanair operuje na trasach do Londynu Stansted i Dublina, 
natomiast Wizzair oferuje połączenia do Wielkiej Brytanii (Londyn, 
Doncaster, Glasgow), Norwegii (Oslo), Szwecji (Sztokholm) i Belgii 
(Bruksela). Dzięki przeprowadzonym w ostatnim okresie badaniom 
rynkowym pojawiła się interesująca konkluzja – mimo tego, iż dzia-
łalność przewoźników niskokosztowych w czasie dekoniunktury była 
znacznie utrudniona, fakt realizowania przewozów po relatywnie 
niskiej cenie sprzyjał jednak wyborowi usług w ramach tego seg-
mentu i spowodował i nadal aktywizuje rozwój działalności tury-
stycznej[ 11, s. 45]..  

……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Równolegle można było zauważyć, że optymalny wybór anali-

tycznym, w ramach którego ocenie podlegają wszystkie elementy 
atrakcyjności podażowej, co zwiększa atrakcyjność tego segmentu 
usług. 

Należy pamiętać, że konsument jest zazwyczaj ograniczony 
konkretnymi determinantami, często finansowymi, które decydują o 
możliwości zakupu usługi o określonym poziomie jakościowym. 
Wybierając zatem konkretną ofertę, analizuje również jej cechy 
negatywne, które dla poszczególnych grup odbiorców mają zróżni-
cowaną wartość [15, s. 55-59]. Przeprowadzone w tym zakresie 
badania empiryczne wykazały również znaczenie stopnia wrażliwo-
ści odbiorców na niektóre cechy usługi proponowane przez prze-
woźników niskokosztowych oraz poziom ich dezaprobaty (rys 2).  

Analizując wyniki badań przeprowadzonych w sierpniu 2016 
roku wykazano, że respondenci krytyczniej odnosili się do problemu 
niedostatecznego zsynchronizowania połączeń z siatką globalną 
oraz procesu tzw. rozpakowywania usługi, który polega na tym, że 
w cenie biletu jest zawarty jedynie przelot, a za wszystkie pozostałe 
usługi, łącznie z przewozem bagażu rejestrowanego, należy dodat-
kowo zapłacić. Na dalszych miejscach znalazły się zastrzeżenia 
dotyczące dużej odległości portu docelowego od centrum miast oraz 
problemy dotyczące bagażu, a mianowicie jego mały limit i brak 
obsługi tranzytowej. Pojawił się również inny powód dezaprobaty ze 
strony podróżnych dotyczący małej odległości pomiędzy fotelami co 
powoduje zmniejszenie komfortu podróżowania. Niewiele osób 
skarżyło się na brak bezpłatnych posiłków i częste odwoływanie 
rejsów i niedostateczną w takim przypadku opiekę przedstawicieli 
linii lotniczych. Jest to charakterystyczna sytuacja jedynie dla okre-
sów wakacyjnych, kiedy flota jest wykorzystywana w 100 % i ko-
nieczność naprawy jednego samolotu wywołuje „efekt domina” w 
odwoływaniu kolejnych lotów, gdyż linie niskokosztowe nie dyspo-
nują w sezonie letnim rezerwowymi mocami, czyli taborem możli-
wym do podstawienia w miejsce awaryjnej  maszyny.  
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Rys. 2. Odsetek respondentów wyrażających dezaprobatę wobec 
istnienia wyszczególnionych cech niskokosztowej oferty przewozo-
wej. 
 

Wśród respondentów deklarujących częstsze lub wyłączne ko-
rzystanie z usług przewoźników działających w sektorze low cost, 
najważniejsze znaczenie ma niska cena. Prawie 90% ankietowa-
nych odpowiedziało na to pytanie twierdząco (ankietowani podkre-
ślili również możliwość skorzystania z wyjątkowo atrakcyjnych pro-
mocji cenowych). Duża część zwróciła również uwagę na wylot z 
portu regionalnego, który jest blisko miejsca zamieszkania. Re-
spondenci ocenili korzystnie fakt iż do lotniska mogą dojechać 
dobrze skomunikowanym pociągiem, co powoduje, że wylot nastę-
puje blisko miejsca zamieszkania. Pasażerowie cenią sobie również 
możliwość zakupu usług około ofertowych na stronie internetowej 
przewoźnika oraz zwiększającą się sukcesywnie liczbę połączeń. 
Najmniej osób wyraziło aprobatę związaną z przylotem do portu 
regionalnego, który znajduje się blisko celu podróży (rys 3).  

Uproszczenie procesu dystrybucji spowodowało dynamiczny 
wzrost zakupów dokonywanych przez Internet i zwiększyło zainte-
resowanie szerokim wolumenem propozycji poszczególnych prze-
woźników, operujących w różnych segmentach. Badanie tego pro-
cesu wykazuje, że konsumenci zdobyli wysoką umiejętność m.in. 
wykorzystywania wyjątkowo atrakcyjnych promocji cenowych, do-
konując korzystnych zakupów u przewoźników niskokosztowych na 
wiele miesięcy przed wylotem. Formuła first minute, dotycząca 
zakupu usługi ze znacznym wyprzedzeniem w optymalnej dla prze-
woźnika sytuacji, skutkuje racjonalnym zapełnieniem samolotu, 
pozostawiając nieznaczną liczbę wolnych miejsc na ostatnie dni 
przed odlotem (bilety oferowane po najwyższej cenie wykupują 
zazwyczaj klienci będący w przymusowej sytuacji). Tak kształtujący 
się proces zapewnia przewoźnikom niskokosztowym nie tylko wy-
soki poziom zapełnienia samolotu, ale także większą swobodę w 
zakresie elastyczności cenowej, stanowiącej ważny element aktywi-
zacji popytu w warunkach nasilającej się rywalizacji [5]. 

 
 
 
 

 

 
Rys. 3. Determinanty wyboru przewoźnika niskokosztowego 

  
Badania dotyczące identyfikacji przyczyn wyboru innych niż do-

tychczas segmentów i klas przewozów pasażerskich nabierają 
szczególnego znaczenia w warunkach dynamicznego rozwoju 
turystyki, narastającej konkurencji globalnej oraz skutków spowo-
dowanych światowymi kryzysami ekonomicznymi. W warunkach 
recesji konieczna jest szybka reakcja w zakresie poprawy efektyw-
ności, której priorytetowym zadaniem staje się natychmiastowe 
zahamowanie procesu utraty pasażerów, ponieważ te działania 
prowadzone we właściwym kierunku i zakresie umożliwiają utrzy-
manie, a nawet wzrost zysku we wszystkich segmentach lotniczej 
działalności usługowej.  

WNIOSKI 

Gwałtowny wzrost ruchu lotniczego w znacznym stopniu wpły-
nął na rozwój regionalny.  Na całym świecie, małe ośrodki, w któ-
rych powstawały porty lotnicze zyskiwały w krótkim czasie duże 
znaczenie. Przyniosło to znaczne korzyści obszarom słabo rozwi-
niętym, a rozwijająca się turystyka stała się  kołem zamachowym 
dla gospodarki. Pozwoliło to między innymi na stworzenie wielu 
nowych miejsc pracy. Dynamiczny wzrost liczby pasażerów związa-
ny był głównie z rozwojem działalności tanich linii na polskim rynku 
dzięki czemu także gminy położone w pobliżu lokalnych lotnisk 
rozwijały się w szybszym niż  wcześniej tempie.  

Chcąc uzyskać ten zakres efektów, ważnym zadaniem polityki 
regionalnej władz Lubelszczyzny jest utrzymanie ścisłej zależności 
między rozwojem transportu, a wzrostem gospodarczym regionu. 
Rozwinięty i sprawny transport jest podstawowym warunkiem i 
głównym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu. Zwiększające 
się m.in. zapotrzebowanie na usługi linii lotniczych postawiło przed 
portem Lublin - Świdnik i współpracującymi z nimi partnerami oraz 
władzami regionalnymi nowe zadania, dotyczące kompleksowego 
rozwoju. Aktywizacja tego kierunku działań wymaga dodatkowych 
inwestycji i regionalnej koordynacji, które w  istotnym stopniu przy-
czyniają się do umocnienia potencjału transportowego aglomeracji i 
pozycji konkurencyjnej związanych z nim podmiotów gospodar-
czych. W najszerszym aspekcie powoduje to poprawę poziomu 
życia mieszkańców i terytorialnej spójności sieci transportowej w 
ponadregionalnym wymiarze. Z tego punktu widzenia dla regionów 
peryferyjnych rozwój transportu ma znaczenie priorytetowe, w 
związku z czym zaistniała potrzeba tworzenia na tych terenach  
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nowych lotnisk regionalnych. Rozbudowa infrastruktury i sprawne 
funkcjonowanie rynku usług transportowych umożliwiają przezwy-
ciężenie problemów związanych z peryferyjnością gospodarczą lub 
przynajmniej mogą się przyczynić się do ich redukcji, gdyż z punktu 
widzenia potencjalnego inwestora liczą się walory użytkowe sieci 
transportowej decydujące o czasie i kosztach przewozu osób oraz 
ładunków. 
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Znaczenie lotniska Lublin – Świdnik  
w procesie rozwoju regionu 

W artykule przedstawiono uwarunkowania związane z 

funkcjonowaniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Lu-

blin -  Świdnik oraz wpływ jego działalności na rozwój regio-

nalny. Zaprezentowano efekty bezpośrednie, pośrednie, in-

dukowane i katalizowane lotniska oraz efekty mnożnikowe 

turystyki. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań, 

dotyczące oceny działalności przewoźników niskokosztowych, 

którzy oferują z Lublina coraz więcej połączeń  

Rozważania zostały podsumowane stwierdzeniami pot-

wierdzającymi tezę, że rozwinięty i sprawny transport jest 

podstawowym warunkiem i głównym czynnikiem dynami-

zującym tempo wzrostu gospodarczego regionu 
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