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PROGNOZOWANIE MO ŻLIWO ŚCI ROZWOJU TRANSPORTU 
LOTNICZEGO W POLSCE W ŚWIETLE BADA Ń WŁASNYCH 

Streszczenie 
Wstęp i cele: Rozwój transportu lotniczego można monitorować poprzez analizę różnych wskaźników 
go określających. Do podstawowych zaliczamy: liczba przewiezionych pasażerów, liczba przewiezio-
nych ładunków, liczba operacji lotniczych, czy liczba samolotów obsługiwanych przez porty lotnicze. 
Głównym celem przeprowadzonych badań była diagnoza obecnego stanu i występujących tendencji           
w transporcie lotniczym w Polsce w oparciu o wybrane zmienne go określające, a następnie dokonanie 
prognozy tych mierników na kolejne lata. 
Materiał i metody:  W pracy wykorzystano statystyczne metody analizy zbiorowości oraz dwie meto-
dy prognozowania. Jedna bazująca na średniookresowym tempie zmian, a druga to regresja wieloraka. 
Źródłem pochodzenia były publikacje GUS. 
Wyniki:  Zastosowane podejście badawcze pomocne było w dokonaniu predykcji i identyfikacji zmian, 
jakie powinny zajść dla wybranych zmiennych charakteryzujących transport lotniczy w Polsce w latach 
2017-2018. Przeprowadzone badanie potwierdziło obserwowany od kilku lat rozwój tej gałęzi transpor-
tu. Zaważono, że w polskich portach lotniczych pojawia się coraz więcej przewoźników, a ilość opera-
cji lotniczych stale ulega zwiększeniu. 
Wniosek: Z przedstawionych argumentów wynika, iż polski rynek lotniczy charakteryzuje się wyso-
kim potencjałem rozwojowym. Dostępne na rynku wyniki prognoz wskaźników go charakteryzujących 
przewidują wzrost. Planowane inwestycje w infrastrukturę muszą brać pod uwagę stale zapotrzebowa-
nie na przepustowość portów. Polski rynek powinien rozwijać się w wymiarze regionalnym, ale i glo-
balnym.  
Słowa kluczowe: prognozowanie, transport lotniczy, metody ilościowe 
(Otrzymano: 05.05.2019; Zrecenzowano: 15.05.2019; Zaakceptowano: 20.05.2019) 

 

FORECASTING POSSIBILITIES OF AIR TRANSPORT DEVELOPMENT 
IN POLAND IN THE LIGHT OF OWN RESEARCH 

Abstract 
Introduction and aim: The development of air transport can be monitored by analyzing various indi-
cators defining it. The basic ones include: the number of passengers transported, the number of cargo 
transported, the number of air operations, or the number of aircraft served by airports. The main pur-
pose of the research was to diagnose the current state and trends in air transport in Poland based on 
selected variables defining it, and then to forecast these measures for subsequent years. 
Material and methods: Statistical methods of community analysis and two forecasting methods were 
used in the work. One based on the medium-term rate of change, and the other is multiple regression. 
Results: The research approach used was helpful in making predictions and identifying changes that 
should occur for selected variables characterizing air transport in Poland in 2017-2018. The study 
confirmed the development (due to the selected measures) of this transport branch observed for several 
years. It has been noted that more and more carriers appear at Polish airports and the number of air 
operations is constantly increasing. 
Conclusion: The presented arguments show that the Polish aviation market is characterized by high 
development potential. The results of forecasts for the indicators that characterize it on the market 
predict growth. Planned infrastructure investments must always take into account the need for port 
capacity. The Polish market should develop in a regional as well as global dimension. 
Keywords: forecasting, air transport, quantitative methods 
(Received: 05.05.2019; Revised: 15.05.2019; Accepted: 20.05.2019) 



Agata Surówka, Jolanta Kustrzyk 
 

     
98

1. Wprowadzenie 
 

Transport lotniczy jest najmłodszą oraz najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią 
transportu [5]. Przypisuje się mu ogromną rolę w kształtowaniu współczesnego rynku, globa-
lizacji, jak również funkcję elementu przyśpieszającego regionalną integrację świata. Jest 
podstawą rozwijania się gospodarek oraz nieodłącznym elementem spójności społeczności. 
Gwarantuje możliwości szybkiego przemieszczania ludzi i ładunków na duże odległości co 
powoduje dynamiczny postęp.  

Nieustanny wzrost przewozów pasażerów i cargo transportem lotniczym wpływa na 
wzrost taboru lotniczego. To z kolei oddziałuje na wzrost wyników ekonomicznych przedsię-
biorstw działających w tej branży.  

Utrzymanie takiej sytuacji pozwala prognozować dalszy rozwój polskich portów [6], [1]. 
Innymi słowami polski rynek przejawia duży potencjał wzrostu. Analiza statystyk obsłużo-
nych pasażerów na lotniskach w 2017 roku pokazuje ze zwiększyła się ona o około 18 % w 
stosunku poprzedniego.  

Biorąc również pod uwagę fakt, iż udział przewoźników niskokosztowych w Europie sta-
le rośnie można przewidywać dynamiczny wzrost ruchu lotniczego. Przedstawione wyniki 
badań są fragmentem szerszych z zakresu problematyki rozwoju regionalnego [2]-[4]. 

 
2. Statystyczno - dynamiczna analiza rozwoju transportu lotniczego w Polsce 

 
Do analizy wytypowano 9 zmiennych. Badaniem objęto 15 portów lotniczych w Polsce: 

(jeden centralny i 14 regionalnych). Ruch lotniczy określono za pomocą poniższego zestawu 
zmiennych statystycznych: 

�  X1 - ruch krajowy 
 

�  X2 - liczba startów w ruchu krajowym 
 

�  X3 - liczba lądowań w ruchu krajowym 
 

�  X4 - ruch międzynarodowy (ruch regularny i ruch czarterowy) 
 

�  X5 - liczba startów w ruchu międzynarodowym  
 

�  X6 - liczba lądowań w ruchu międzynarodowym  
 

�  X7 - ruch międzynarodowy regularny 
 

�  X8 - liczba startów w ruchu międzynarodowym regularny 
 

�  X9 - liczba lądowań w ruchu międzynarodowym regularny 

 
Wybór tych mierników podyktowany został możliwością zdobycia informacji statystycz-

nych dla badanych obiektów, przyjętym celem badania a przede wszystkim obszernymi obli-
czeniami i ograniczonymi ramami opracowania. Przez ruch samolotów w portach lotniczych 
rozumie się liczbę startów i lądowań samolotów lotnictwa handlowego i lotnictwa ogólnego  
w komunikacji krajowej i międzynarodowej. 
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3. Metodologia badania 
 

Analiza przeprowadzona w kolejnym rozdziale pozwoliła na zaobserwowanie tendencji 
zmian wytypowanych do badania zmiennych w przyjętym do badania okresie. Na jej podsta-
wie sporządzono prognozy na lata 2017 i 2018. 

Jak powszechnie wiadomo średniookresowe tempo zmian służy do wyznaczenia uśred-
nionego tempa zachodzących zmian w określonym przedziale czasowym. Wyraża się je  
w procentach.  

Za jego pomocą można wyznaczyć prognozę, która uwzględni zmiany zachodzące w cza-
sie i w przypadku wahań wartości badanej cechy wskaże najbardziej realną wartość przewi-
dywaną. Do jego obliczenia należy skorzystać z określonej formuły:  

100%,1)i(T gn ⋅−=  

gdzie 

.iiii 1n
2)/12)-1)/(n-(n1)-n/(ng

− ⋅⋅⋅= K  

Zatem jest to średnia geometryczna obliczana z wykorzystaniem indeksów indywidual-
nych łańcuchowych. Zakładając, że wartość średniookresowego tempa zmian będzie wyka-
zywała podobną tendencję wyznaczono przeciętne tempo występowania zmian wartości zja-
wiska z roku na rok wyrażone w procentach. Następnie wyznaczone zostały wartości prognoz 
według wzoru: 

.r)(1yy n
0n +=  

 
Aby obliczyć wartość prognozy dla okresu t wykorzystuje się wartość z okresu ostatniego, 

czyli k-1 oraz wskaźnik średniookresowego tempa zmian. 
 

4. Inżynieria danych w zakresie rozwoju transportu lotniczego w Polsce 
 
W pierwszym etapie wytypowane do badania cechy poddane zostały analizie staty-

stycznej. Obliczono podstawowe miary, a otrzymane rezultaty zamieszczono w tabeli 1.  
Następnie przeprowadzono analizę tych wyników dla każdej cechy oddzielnie, a wyniki za-
mieszczono poniżej. Jako punkt odniesienia przyjęto rok 2017. 

 
X1 – Najmniejszy krajowy ruch lotniczy miał miejsce w Porcie Warszawa Modlin i wy-

niósł 356 operacji lotniczych, zaś największy na Lotnisku Chopina i wyniósł 32 608. Średnia 
liczba operacji wykonywanych w polskim porcie lotniczym wyniosła 6 533, natomiast prze-
ciętne zróżnicowanie poszczególnych wyników od średniej ukształtowało się na poziomie  
8 416. Względne zróżnicowanie mierzone współczynnikiem zmienności równa się 129%. 
Czwarta część wyników wyniosła co najwyżej 858, połowa z nich co najwyżej 4289, nato-
miast 75% wyników wyniosło nie więcej niż 9205. 

 
X2 – Średnio w polskim porcie lotniczym wykonano 3 273 startów, natomiast przeciętne 

zróżnicowanie poszczególnych wyników od średniej wyniosło 4 195. Najmniejsza liczba star-
tów samolotów ruchu krajowego miała miejsce w Porcie Warszawa Modlin i wyniosła 183, 
zaś największa natomiast na Lotnisku Chopina i wyniosła 16 278. Czwarta część wyników 
wyniosła co najwyżej 457, połowa z nich co najwyżej 2 146, natomiast 75% wyników wynio-
sło nie więcej niż 4 609. Względne zróżnicowanie mierzone współczynnikiem zmienności 
równa się 128%. 
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Tabela 1. Parametry opisowe 
Table 1.  Descriptive parameters 

Zmienna X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Średnia 6 533 3 273 3 260 21 576 10 728 10 847 19 132 9 496 9 637 

Mediana 4 289 2 146 2 143 10 318 5 143 5 175 9 114 4 145 4 555 

Minimum 356 183 173 216 103 113 260 130 130 

Maximum 32 608 16 278 16 330 140 361 70 205 70 156 123 883 61 962 61 921 

Kwartyl 
dolny 

858 457 334 2 400 1 200 1 200 2 200 1 100 1 100 

Kwartyl 
górny 

9 205 4 609 4 596 28 619 14 310 14 309 18 211 9 106 9 105 

Współ-
czynnik 
zmien-
ności 

129 128 129 163 164 162 168 170 167 

Źródło: Opracowanie własne  
Source: Elaboration of the Authors 

X3 – Największa liczba lądowań samolotów ruchu krajowym miała miejsce na Lotnisku 
Chopina i wyniosła 16 330, zaś najmniejsza w Porcie Warszawa Modlin i wyniosła 173. 
Średnio w polskim porcie lotniczym wykonano 3 260 operacji, natomiast przeciętne zróżni-
cowanie poszczególnych wyników od średniej wyniosło 4 221. Względne zróżnicowanie mie-
rzone współczynnikiem zmienności równa się 129%. Dokładnie 75% wyników wyniosło nie 
więcej niż 4 596, połowa z nich co najwyżej 2 143, natomiast czwarta część wyników wynio-
sła co najwyżej 334. 

X4 – Najmniejsze natężenie w międzynarodowym ruchu lotniczym miało miejsce w Por-
cie Babimost w Zielonej Górze i wyniosło 216 operacji lotniczych, zaś największe na Lotni-
sku Chopina i wyniosło 140 361. Średnio w polskim porcie lotniczym wykonano 21 576 ope-
racji, natomiast przeciętne zróżnicowanie poszczególnych wyników od średniej wyniosło 35 
210. Względne zróżnicowanie mierzone współczynnikiem zmienności równa się 163%. 
Czwarta część wyników wyniosła co najwyżej 2 400, połowa z nich co najwyżej 10 318, na-
tomiast 75% wyników wyniosło nie więcej niż 28 619. 

X5 – Najmniejszą liczbę startów samolotów ruchu międzynarodowego zanotowano  
w Porcie Zielona Góra Babimost i wyniosła 103, zaś największą na Lotnisku Chopina i wy-
niosła 70 205. Średnio w polskim porcie lotniczym wykonano 10 728 operacji, natomiast 
przeciętne zróżnicowanie poszczególnych wyników od średniej wyniosło 17 619. Względne 
zróżnicowanie mierzone współczynnikiem zmienności równa się 164%. Czwarta część wyni-
ków wyniosła co najwyżej 1 200, połowa z nich co najwyżej 5 143, natomiast 75% wyników 
wyniosło nie więcej niż 14 310. 

X6 – Najmniejsza liczba lądowań samolotów ruchu międzynarodowego miała miejsce  
w Porcie Zielona Góra Babimost i wyniosła 113 operacji lotniczych, zaś największa na Lotni-
sku Chopina i wyniosła 70 156. Średnio w polskim porcie lotniczym wykonano 10 847 ope-
racji, natomiast przeciętne zróżnicowanie poszczególnych wyników od średniej wyniosło 17 
595. Względne zróżnicowanie mierzone współczynnikiem zmienności równa się 162%. 
Czwarta część wyników wyniosła co najwyżej 1 200, połowa z nich co najwyżej 5 175, nato-
miast 75% wyników wyniosło nie więcej niż 14 309. 

X7 – Największy międzynarodowy regularny ruch lotniczy miał miejsce na Lotnisku 
Chopina i wyniósł 123 883, zaś najmniejszy w Porcie Radom i wyniósł 260. Średnio w pol-
skim porcie lotniczym wykonano 19 132 operacji, natomiast przeciętne zróżnicowanie po-
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szczególnych wyników od średniej wyniosło 32 200. Czwarta część wyników wyniosła co 
najwyżej 2 200, połowa z nich co najwyżej 9 114, natomiast 75% wyników wyniosło nie wię-
cej niż 18 211. Względne zróżnicowanie mierzone współczynnikiem zmienności równa się 
168%. 

X8 – Najmniejsza liczba startów międzynarodowego regularnego ruchu lotniczego miała 
miejsce w Porcie Radom i wyniosła 130, zaś największa na Lotnisku Chopina i wyniosła 61 
962. Średnio w polskim porcie lotniczym wykonano 9 496 operacji, natomiast przeciętne 
zróżnicowanie poszczególnych wyników od średniej wyniosło 16 116. Względne zróżnico-
wanie mierzone współczynnikiem zmienności równa się 170%. Czwarta część wyników wy-
niosła co najwyżej 1 100, połowa z nich co najwyżej 4 145, natomiast 75% wyników wynio-
sło nie więcej niż 9 106. 

X9 – Przeciętna liczba operacji lądowania samolotów ruchu międzynarodowego regular-
nego ukształtowała się na poziomie 9 637, natomiast przeciętne zróżnicowanie poszczegól-
nych wyników od średniej wyniosło 16 088. Najmniejsza liczba lądowań międzynarodowego 
regularnego ruchu lotniczego miała miejsce w Porcie Radom i wyniosła 130, zaś największa 
na Lotnisku Chopina i wyniosła 61 921. Względne zróżnicowanie mierzone współczynnikiem 
zmienności równa się 167%. Czwarta część wyników wyniosła co najwyżej 1 100, połowa         
z nich co najwyżej 4 555, natomiast 75% wyników wyniosło nie więcej niż 9 105. 

 
5. Rozwój transportu lotniczego w Polsce w świetle badań własnych. 

 
W oparciu o metodologię opisaną w rozdziale trzecim sporządzono prognozy wytypo-

wanych do badania cech (na lata 2017-2018). Otrzymane wyniki w sposób graficzny zapre-
zentowano na mapach w poniższej tabeli (zob. tab. 2), która zawiera również interpretację 
otrzymanych wyników. Na rysunkach w niej zawartych pierwsza wartość to prognoza otrzy-
mana z wykorzystaniem pierwszej omawianej metody, a druga drugiej. Po lewej stronie za-
mieszczono wartości prognozowane dla 2017 roku a po prawej dla 2018. 
 
Tabela 2. Prognozowanie rozwoju transportu lotniczego w Polsce 
Tabea  2. Forecasting the development of air transport in Poland 

Wartość prognozowania 2017 Wartość prognozowania 2018  

 

X1 

  

       Porównując mapy, na których zamieszczono prognozowane wartości krajowego ruchu 
lotniczego dla 2017 i 2018 roku można zaobserwować, że według przeprowadzonej predyk-
cji wartości tej cechy w przyszłości dla większości portów będą wyższe. Na Lotnisku Cho-
pina oraz w Porcie Lotniczym Łódź-Lublinek zauważalna jest największa różnica pomiędzy 
prognozowanymi wartościami. Analizując wartości prognoz wyznaczonych za pomocą 
pierwszej metody można odnotować tendencję spadkową badanej zmiennej (ruch krajowy) 
w Portach Lotniczych: Lublin, Poznań-Ławica i Rzeszów. Z kolei według prognoz wartości 
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ruchu krajowego sporządzonych metodą regresji wielorakiej spadek (w większości Portów 
Lotniczych) nastąpi w: Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie (Chopina) i Wrocławiu. Prognoza wyznaczana drugą metodą sygna-
lizuje bardziej dynamiczny spadek wartości badanej cechy. Porównując obie powyższe ma-
py można stwierdzić, że najwyższy wzrost wskaźnika ruchu krajowego nastąpi na Lotnisku 
Chopina, a największy spadek wartości prognozowanej w Porcie Lublin. 

 

X2 

  
      Dokonując porównania dwóch powyższych map, na których zamieszczono prognozo-
wane wartości liczby startów krajowego ruchu lotniczego dla 2017 i 2018 roku można zaob-
serwować, że wartości tej cechy dla większości portów będą wyższe. Prognozowane warto-
ści tego wskaźnika wykazują podobną tendencję do poprzedniej cechy (wskaźnika X1). Po-
nadto wartości rzeczywiste i przewidywane tej cechy znajdują się na zbliżonym poziomie. 
Według prognoz wyznaczonych z wykorzystaniem metody średniookresowego tempa zmian 
tendencja spadkowa wartości zmiennej X2 powinna wystąpić tylko w Portach Lotniczych w 
Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie. Według prognoz obliczonych za pomocą drugiej metody 
wzrost odnotować powinny jedynie Porty Lotnicze w Łodzi i Zielonej Górze. Analiza war-
tości prognostycznych pozwala stwierdzić, że w okresie 2017-2018 najdynamiczniejszy 
wzrost wartości badanej cechy nastąpić powinien w Porcie Lotniczym w Łodzi. Podsumo-
wując można stwierdzić, że obie metody nie wskazują na gwałtowne zmiany wartości pro-
gnozowanej zmiennej dla większości obiektów. Według prognozy wyznaczonej pierwszą 
metodą w większej ilości portów nastąpi wzrost, a według drugiej spadek wartości badanej 
cechy. 

 

X3 

  
      Porównując mapy, na których zamieszczono prognozowane wartości liczby lądowań 
krajowego ruchu lotniczego dla 2017 i 2018 roku można zaobserwować, że wartości tej ce-
chy dla większości portów powinny być wyższe. Prognozowane wartości tej cechy wykazu-
ją podobną tendencję do zmiennej X1. Jedynie w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka i Po-
znań-Ławica prognoza wyznaczona za pomocą pierwszej metody sygnalizuje spadek warto-
ści zmiennej X3 w przyjętym do badania okresie. Z kolei według obliczeń wykonanych me-
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todą regresji wielorakiej wzrost wartości liczby lądowań w ruchu krajowym nastąpić powi-
nien jedynie w Portach Lotniczych Łódź-Lublinek, Poznań-Ławica i Zielona Góra-
Babimost. 

 

X4 

 
 

       Dokonując porównania dwóch powyższych map, na których zamieszczono prognozo-
wane wartości ruchu międzynarodowego dla 2017 i 2018 roku można zaobserwować,  
że wartości tej cechy dla większości portów będą wyższe.  

     Według prognozy metodą średniookresowego tempa zmian wzrost wartości badanej 
zmiennej nastąpić powinien tylko w Portach Lotniczych Szczecin-Goleniów i Zielona Góra-
Babimost.  

     Z kolei według badań przeprowadzonych drugą metodą wzrost wartości zmiennej X4 
nastąpić powinien w Portach Lotniczych: Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Bydgoszcz-
Szwederowo, Lublin, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost oraz 
w obu portach w Warszawie.  

     Druga metoda wskazuje na wzrost wartości analizowanej cechy w ponad połowie pol-
skich portów.  

 

X5 

  

      Porównując mapy, na których zamieszczono prognozowane wartości liczby startów  
w ruchu międzynarodowym lotniczym dla 2017 i 2018 roku można zaobserwować, że war-
tości tej cechy dla większości portów będą wyższe i wykazują tendencję podobną do zmien-
nej X4.  

     Według wartości oszacowanych metodą średniookresowego tempa zmian wzrost warto-
ści zmiennej nastąpić powinien tylko w Portach Lotniczych Poznań-Ławica, Szczecin-
Goleniów i Zielona Góra-Babimost. Według wartości oszacowanych drugą metodą spadek 
wartości cechy X5 nastąpi w Portach Lotniczych Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, 
Łódź-Lublinek, Poznań-Ławica, Wrocław Strachowice i Zielona Góra-Babimost.  

     Uogólniając obie metody w większości portów wskazują na różne kierunki zmian anali-
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zowanego miernika.  

 

X6 

  

      Porównując mapy, na których zamieszczono prognozowane wartości liczby lądowań w 
ruchu międzynarodowym lotniczym dla 2017 i 2018 roku można zaobserwować, że warto-
ści tej cechy dla większości portów powinny być wyższe. Wykazują one tendencję podobną 
do zmiennej X4.  

     Według wartości oszacowanych metodą średniookresowego tempa zmian wzrost warto-
ści tego miernika nastąpi w Portach Lotniczych Szczecin-Goleniów i Zielona Góra-
Babimost. Według wartości szacowanych drugą metodą tendencja spadkowa wartości 
zmiennej X5 nastąpić powinna w Portach Lotniczych Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, 
Łódź-Lublinek, Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.  

     Uogólniając obie metody w większości portów nie wskazują na takie same kierunki 
zmian liczby startów w ruchu międzynarodowym.  

 

X7 

  

      Dokonując porównania dwóch powyższych map, na których zamieszczono prognozo-
wane wartości ruchu międzynarodowego regularnego dla 2017 i 2018 roku można zaobser-
wować, że wartości tej cechy dla większości portów powinny być niższe. Według prognozy 
metodą średniookresowego tempa zmian we wszystkich portach nastąpić powinien spadek 
ruchu międzynarodowego regularnego.  

     Z kolei według badań przeprowadzonych metodą regresji tendencja spadkowa wartości 
zmiennej opisującej ruch międzynarodowy regularny nastąpić powinna w Portach Lotni-
czych: Kraków-Balice, Łódź- Lublinek, Poznań-Ławica i Wrocław-Strachowice.  

    Wartości prognozowane cechy X7, oszacowane metodą regresji wielorakiej, wskazują na 
wzrost wartości tej cechy w 2017 i 2018 roku większej połowie polskich portów lotniczych. 
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X8 

  

      Porównując mapy, na których zamieszczono prognozowane wartości liczby startów w 
ruchu międzynarodowym regularnym dla 2017 i 2018 roku można zaobserwować, że warto-
ści tej cechy dla większości portów będą niższe. Można zatem twierdzić, że wykazać po-
winny tendencję podobną do zmiennej X7.  

     Według wartości oszacowanych metodą średniookresowego tempa zmian wzrost warto-
ści zmiennej X8 nastąpić powinien tylko w Portach Lotniczych Łódź–Lublinek i Poznań-
Ławica. Według wartości oszacowanych drugą metodą tendencję spadkową liczby startów 
w ruchu międzynarodowym regularnym odnotować powinny Porty Lotnicze Kraków-Balice 
i Poznań-Ławica.  

     Uogólniając obie metody w większości portów prognozowane wartości miernika nie 
wskazują na takie same kierunki zmian.  

 

X9 

  

      W wyniku porównania powyższych dwóch map, na których zamieszczono prognozowa-
ne wartości liczby lądowań w ruchu międzynarodowym regularnym dla 2017 i 2018 roku 
można zaobserwować, że wartości tej cechy dla większości portów będą niższe. Wykazują 
tendencję podobną do zmiennej X7 (ruch międzynarodowy regularny). 
      Według wartości oszacowanych metodą średniookresowego tempa zmian wartości 
zmiennej X9 powinny być niższe w 2017 i 2018 roku we wszystkich portach lotniczych          
w Polsce. Według wartości oszacowanych drugą metodą tendencja spadkowa liczby startów 
w ruchu międzynarodowym regularnym zauważalna powinna nastąpić w Portach Lotni-
czych Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Poznań-Ławica.  
      Uogólniając obie metody w większości portów nie wskazują na takie same kierunki 
zmian. 
Źródło: Opracowanie własne 
Source: Elaboration of the Authors 
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6. Wnioski 
 

• Analizując wyniki przeprowadzonego badania można zaobserwować, że wartości progno-
zowane cech X3, X4, X8, X9 dla większości portów wykazują się różnymi tendencjami 
rozwojowymi. Predykcje zmiennych wykonane metodą średniookresowego tempa zmian  
i regresji wielorakiej wskazują na wzrost wartości niektórych wskaźników w kilku portach 
lotniczych w Polsce.  

• Lotnisko Chopina wyróżnia się na tle pozostałych wzrostem wartości miary X1 (ruch kra-
jowy), jak również miary X4 (ruch międzynarodowy). Przeciwne wyniki dla tego obiektu 
wykazuje metoda druga, według której nastąpić powinna tendencja spadkowa wartości 
tych cech.  

• Port Lotniczy Łódź-Lublinek charakteryzuje się wzrostem wartości zmiennych określają-
cych ruch lotniczy oraz liczbę startów i lądowań występujących w tym ruchu za pomocą 
obydwu prognoz. Nastąpić powinien także wzrost wartości zmiennych charakteryzujących 
ruch międzynarodowy regularny w tym obiekcie.  

• Analiza danych dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów również wykazała tendencję 
wzrostową dla ruchu międzynarodowego i operacji startów i lądowań.  

• Natomiast w Porcie Lotniczym Kraków-Balice wartość wskaźnika X4, określającego ruch 
międzynarodowy w kolejnych latach, będzie spadać. Podobna sytuacja obserwowana jest 
w Porcie Poznań-Ławica.  

• Port Lotniczy w Zielonej Górze wyróżnia wzrost wartości wskaźników określających ruch 
krajowy. Prognozy wyznaczone dla pozostałych portów sygnalizują wzrost wartości bada-
nych wskaźników 2017 i 2018 roku. Za wadę należy uznać jednak to, że często wykazują 
różne tendencje i znacząco różnią się od siebie.  
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