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niskokosztowych w opinii 

respondentów 
 
 
 

Joanna Hawlena 

Transformacja światowej gospodarki, w tym także transportu 
lotniczego spowodowała dynamiczny proces intensyfikacji zachowań 
konkurencyjnych, stając się jednym z głównych źródeł rozwoju tego 
sektora i tworząc równocześnie skuteczny mechanizm selekcji 
rynkowej. Przemiany, jakie w transporcie lotniczym na ogół dokonywały 
się w sposób ewolucyjny obejmowały kolejno demonopolizację, 
deregulację oraz liberalizację, których skutkiem były wielokierunkowe 
zmiany, w tym najbardziej spektakularna – powstanie niskokosztowych 
przewoźników lotniczych.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności 
podmiotów oferujących niskokosztowe usługi lotnicze, głównie poprzez 
zidentyfikowanie ich istoty, charakteru, reguł funkc funkcjonujących w 
tym segmencie rynku, wpływu na rozwój turystyki i innych gałęzi 
gospodarki oraz wielostronnej aktywizacji regionów znajdujących się w 
strefie ich oddziaływania.. 
Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z 
wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety  

 
Wstęp 
 

Segment przewoźników niskokosztowych rozwijał się w 
wyniku konkretnie kształtujących się oczekiwań rynkowych nie 
tylko ze strony indywidualnych odbiorców, lecz także części 
oferentów. Także przedstawiciele administracji wielu mniejszych 
regionów lub bardziej oddalonych od rozwiniętych centrów 
gospodarczych poszukiwali takiej oferty, w której dostrzegli 
potencjalny czynnik nie tylko rozwoju komunikacji, lecz także 
źródło wielostronnej aktywizacji głównie ekonomicznej, 
turystycznej i kulturowej. Działalność niskokosztowych 
przewoźników lotniczych w tych rejonach stała się źródłem 
znaczącego zwiększenia intensywności rywalizacji o dostęp do 
istniejących i nowych rynków. Działalność operatorów tego 
segmentu usług w znacznym stopniu zmieniła relacje w 
sektorze. Przejmując w niektórych regionach ponad połowę 
popytu uzyskali pozycję znaczącego uczestnika w branży 
lotniczej. Mimo znaczącej pozycji rynkowej, szczególnie w 
obrębie kontynentów, ten rodzaj usług jest w literaturze 
omawiany najczęściej w ramach całościowej oceny transportu 
lotniczego, dlatego zaistniała potrzeba wyodrębnienia 
omawianej problematyki w opracowaniu ujmującym w sposób 
autonomiczny ten segment usług. 

 

1. Usługa transportowa, jako przedmiot rynku 
 

Transport charakteryzuje się pewnymi specyficznymi 
cechami, które mają duże znaczenie zarówno dla 
przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, jak i dla ich 
klientów. Są to przede wszystkim: 

 niematerialność 
 jednoczesność produkcji i konsumpcji 
 nierozdzielność z wykonawcą 
 nietrwałość i brak możliwości magazynowania 
 niejednolitość 
 trudność wystandaryzowania 
 brak możliwości nabycia prawa własności 
 komplementarność z dobrami materialnymi [10, s. 38]. 
Większość specyficznych cech usług transportowych wynika 

z faktu, że w tym samym czasie, w którym usługa jest 
„produkowana”, następuje jej jednoczesne wykorzystanie przez 
kupującego. Ta cecha ma dla działalności transportowej daleko 
idące konsekwencje, ponieważ oznacza, że usługi 
transportowej nie można wyprodukować na zapas, a nabywca 
nie może jej kupić na własność, aby skonsumować ją wtedy, 
kiedy będzie mu potrzebna.Wiąże się to ściśle z kolejną cechą 
produkcji transportowej, jaką są występujące wahania popytu na 
usługi transportowe w różnych okresach. Mogą to być np. 
wahania sezonowe, związane z klimatem, zmiennym popytem w 
okresach świątecznych oraz w czasie wakacji i ferii [6, s. 13].  

Zdaniem J.Neidera „Dla przedsiębiorstw transportowych 
oznacza to konieczność dysponowania rezerwowymi mocami 
produkcyjnymi, które są wykorzystywane jedynie w okresach 
nasilenia się popytu na ich usługi. Moce te nie mogą być jednak 
aż tak duże, aby oferować taki sam zakres i jakość usług 
zarówno w okresach nasilenia, jak i spadku popytu. Wynika z 
tego kolejna cecha, jaką jest cykliczność świadczenia usług 
transportowych [6, s. 13].  

Rynek usług transportowych, jako dziedzina naukowego 
poznania nie jest jeszcze precyzyjnie zdefiniowany, ponieważ 
ulega ciągłym przeobrażeniom, będąc elementem 
rzeczywistości. Jego źródłem jest praktyka działań rynkowych, 
spełniająca rolę głównego regulatora mechanizmów 
podażowych, popytowych, a także poziomu konkurencji i 
korzyści [5, s. 64-65].  

Szczególnie rynek przewozów pasażerskich kieruje się 
specy-ficznymi regułami, charakterystycznymi dla tego sektora 
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transportu. Jest to związane ze zjawiskiem sezonowości oraz 
równoczesnością procesu produkcji i konsumpcji, a tym samym 
niemożnością gromadzenia zapasów. Z tego względu jego 
identyfikacja wymaga stosowania odrębnej procedury procesu 
analizy funkcjonowania i generowania skutków z 
uwzględnieniem rządowej regulacji prawnej i ekonomicznej, 
mającej na celu ochronę interesów publicznych przed 
negatywnymi następstwami działania mechanizmu rynkowego 
[6, s. 44-53].  

Wszystkie usługi wprowadzane na rynek mają określony 
cykl życia. Jego długość i przebieg zależą od wielu czynników. 
Przedsiębiorstwa starają się na ogół o wydłużenie tego cyklu za 
pomocą różnorodnych środków strategii marketingowej [3, s. 34 
– 35]. 

 
2. Rozwój europejskiego rynku przewoźników 

niskokosztowych 
 

Do 2004 roku europejski rynek niskokosztowych przewozów 
lotniczych ograniczał się w zasadzie do obszaru obejmującego 
Wielką Brytanią, Irlandię, Włochy, kraje skandynawskie, 
Hiszpanię, Portugalię, Holandię i Niemcy Stopniowo, wraz z 
rozszerzeniem UE, następowała rozbudowa siatki połączeń 
lotniczych o nowe kraje wspólnoty oraz państwa kandydujące, 
takie jak Rumunia i Bułgaria, które zostały członkami w 2007 
roku [8, s. 189]. 

Stało się tak, ponieważ przewoźnicy niskokosztowi uzyskali 
możliwość rozszerzenia działalności na kraje południowo – 
wschodniej Europy, która do tej pory była obsługiwana jedynie 
przez przewoźników tradycyjnych. W rezultacie można było 
zauważyć wzrost intensywności działań konkurencyjnych, które 
w znacznym stopniu polegały na wyprzedzaniu rywali 
rynkowych innowacyjnością rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjno – ekonomicznych. 
Prowadzona w tych warunkach dynamiczna ekspansja 
spowodowała zmiany w modelu ekonomicznej działalności 
przewoźników tradycyjnych [9, s. 289].  Korekta zachowań stała 
się widoczna w nadaniu priorytetowego znaczenia decyzjom 
zmierzającym do redukcji kosztów, rozszerzenia wachlarza 
proponowanych usług dodatkowych i ofensywnej działalności 
marketingowej, co okazało się niezbędnym warunkiem do 
utrzymania pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, a 
dla pasażerów skutkowało korzystnym spadkiem cen. 
Konsekwencją tych przedsięwzięć było zmniejszenie rosnącej 
różnicy udziału w rynku podmiotów obu segmentów. Na tempo 
kształtowania tego procesu wpłynęły także skutki działań 
podjętych przez przewoźników niskokosztowych [4, s. 63-67]. 

Analiza rozwoju europejskiego rynku wykazuje, że 
przewoźnicy działający w formule low cost stosunkowo szybko 
uzyskali na nim mocną pozycję z perspektywą dalszego 
rozwoju, jednak wielu z nich, dążąc do jej poprawy, poniosło 
wysokie koszty, co w kilku przypadkach skończyło się 
destabilizacją ekonomiczną. Główną przyczyną był niski poziom 

zasobów i przeinwestowanie. Na rynku utrzymała się jednak 
większość tych linii, w tym najsilniejsze z korzystną perspektywą 
rozwoju [2, s. 217 – 218]. 

Większość europejskich niskokosztowych przewoźników 
legitymuje się kilkunastoletnią obecnością na rynku, a niektóre 
działają w tym segmencie już ponad 30 lat [12, s. 1785-1796]. 
Jest to wystarczający okres dla zdobycia doświadczenia w 
podejmowaniu skutecznej strategii konkurencyjnej i budowania 
efektywnego modelu biznesowego, który w warunkach 
korzystnej koniunktury stwarza szanse rozwoju. Nie da się 
jednak pominąć skutków światowego kryzysu i związanego z 
nim nasilenia konkurencji powodującej istotne przemiany 
wewnątrz segmentu, szczególnie w gronie największych 
przewoźników. W tej grupie następuje stopniowe rozwarstwienie 
oferentów pod względem wielkości zasobów, liczby 
przewiezionych pasażerów i posiadanej floty, decydujących o 
pozycji rynkowej i możliwościach ekspansji [11].   
 
3. Niskokosztowe przewozy pasażerskie w opinii 

respondentów 
 

3.1. Cel, metody badań oraz struktura respondentów 
 

Celem badań było uzyskanie opinii podróżnych na temat 
działalności linii niskokosztowych w Polsce. 

Badania przeprowadzono na lotnisku Lublin – Świdnik w 
lipcu 2016 roku i w lutym 2017 roku wśród 200 osobowej grupy 
respondentów. Badania przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego z wykorzystaniemautorskiego kwestionariusza 
ankiety. Przy wyborze próby reprezentatywnej wykorzystano 
dobór celowo – losowy. Badania są przez autorkę 
przeprowadzane w sposób periodyczny 

Wśród respondentów poddanych badaniom, największą 
grupę stanowiły osoby zamieszkujące duże miasta, a 
najmniejszą mieszkańcy wsi. Procentowy rozkład przedstawiono 
na rysunku 1 

 

31% 29% 27% 13%

Duże miasta Średnie miasta Małe miasta Wieś

Rys. 1. Miejsce zamieszkania respondentów 
 

Wśród badanych większą grupę stanowiły kobiety (55%), 
natomiast rozkład wiekowy w przedziale od 18 do 45 roku życia, 
był w miarę równomierny, z przewagą ludzi najmłodszych. 
Najmniejszą grupę stanowili ludzie powyżej 60 roku życia. 
Szczegółowy rozkład wiekowy respondentów przedstawiono na 
rysunku 2. 
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35% 34% 22% 9%

18 - 30 lat 31 - 45 lat 46 -60 lat 60+

Rys. 2. Wiekowy rozkład respondentów 
 
Wśród ankietowanych przeważali respondenci z 

wykształceniem średnim. Natomiast najmniejszą grupę 
stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym 
i zawodowym (rys. 3). 
 

14% 54% 32%

Podstawowe i zawodowe Srednie wyższe

Rys. 3. Wykształcenie 

 
Osoby czynne zawodowo stanowiły 55% respondentów, 

natomiast emeryci i renciści 16%. Pozostali ankietowani to 
studenci (14%) uczniowie (12%) i osoby niepracujące (3%) (rys. 
4).. 

 

55% 16% 14% 12% 3%

Czynne zawodowo Emeryci i renciści Studenci

Uczniowie Osoby niepracujące 

Rys. 4. Aktywność zawodowa 
 

3.2 Wyniki badań 
 

Badania empiryczne wykazały zróżnicowany zakres 
przyczyn wyboru segmentu klasy przewozu. Rozbieżność 
motywacji pasażerów, dotycząca korzystania z usług 
przewoźnika tradycyjnego i niskokosztowego, jest związana z 
jednej strony z zapotrzebowaniem określonej grupy odbiorców 
na usługę charakteryzującą się oczekiwanym poziomem 
komfortu, a z drugiej z istnieniem znacznej liczby klientów, dla 
których niska cena, a nie wymieniony wcześniej aspekt, 
decyduje o wyborze. Wśród pasażerów deklarujących częstsze 

korzystanie z usług przewoźników tradycyjnych, 
najwyższąrangę uzyskały takie elementy jak:wyższy komfort 
podróżowania (61%), dowóz do centralnego portu lotniczego, 
który powoduje redukcjędodatkowych kosztów oraz całkowitego 
czasu trwania procesu transportowego (49%) oraz punktualność 
i bezpieczeństwo (41%). Respondenci przywiązują także dużą 
wagę do ciągłości obsługi bagażu w portach przesiadkowych 
(23%) i dobrego poziomu synchronizacji połączeń (19%). Klienci 
mają większe zaufanie do przewoźników, z którymi od 
dłuższego czasu prowadzą satysfakcjonującą współpracę 
(13%), przy czym stopień ich zadowolenia wzrasta w przypadku 
oferowania szerszego zakresu usług dodatkowych takich jak 
posiłki, prasa, przewiezienie większej ilości bagażu itp.(8%). Na 
dalszym miejscu znalazła się także możliwość przystąpienia do 
programu frequent flyer (8%). Zdarza się, że pasażerowie 
nieznający języków obcych cenią sobie możliwość porozumienia 
w porcie lotniczym i na pokładzie samolotu w języku ojczystym, 
wybierając usługę przewoźnika narodowego (4%) (rys.5). 
 

 
Rys.5. Determinanty wyboru przewoźnika tradycyjnego 
(możliwość udzielenia kilku odpowiedzi) 
 

Wśród respondentów deklarujących częstsze lub wyłączne 
korzystanie z usług podmiotów segmentu niskokosztowego, 
najważniejsze znaczenie ma niska cena- 89% respondentów 
odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Na drugim miejscu 
znalazła się większa liczba połączeń (71%). Biorąc pod uwagę, 
że  badania przeprowadzonona lotnisku regionalnym, nie dziwi 
okoliczność, że respondenci stwierdzili, iż przewoźnicy 
niskokosztowi proponują większą liczbę destynacji niż 
tradycyjni. Pasażerowie cenią sobie również wylot z portu 
regionalnego, gdyż nie muszą już dojeżdżać do Warszawy 
(63%). Duża część respondentów zwróciła również uwagę na 
możliwość skorzystania z wyjątkowo atrakcyjnych promocji 
cenowych (22%).Linie lotnicze, chcąc wykorzystać w reklamach 
atut niskiej ceny, muszą umożliwić klientom zakup takiego 
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biletu. Jest to najczęściej tylko kilka miejsc w samolocie na 
konkretnej destynacji, dostępnych w formule firstminute. Część 
pasażerów uważała również za istotny walor możliwość wylotu 
w godzinach porannych (18%), możliwość zakupu usług 
okołoofertowych na stronie internetowej przewoźnika (14%) 
oraz przylot do portu regionalnego, który znajdował się blisko 
celu podróży (11%). Determinanty wyboru przewoźnika  
niskokosztowego przedstawiono na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Determinanty wyboru przewoźnika  niskokosztowego 
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 

Respondenci byli również poproszeni o odpowiedź na 
pytani, jakimi liniami lotniczymi najczęściej podróżują. Okazało 
się, że najpopularniejszą linią lotniczą jest węgierska linia 
niskoksztowaWizzair (24%), na drugim miejscu znalazł się 
irlandzki Ryanair (21%), a na trzecim Norwegian (18%). Dopiero 
za tymi przewoźnikami niskokosztowymi znalazły się linie 
tradycyjne – Lufthansa (15%) i LOT (12%) (rys. 7). 

 

 
 
Rys. 7. Linie lotnicze, jakimi podróżują pasażerowie  będący 
respondentami badań na lotnisku w Lublinie 
 

Świadczy to o dużej popularności linii niskokosztowych 
wśród pasażerów podróżujących z portu lotniczego Lublin – 
Świdnik. 

 

42% 23% 18% 17%

Turystyczny
Odwiedziny krewnych i znajomych 
Wyjazd do pracy 
Inne

Rys. 8. Cel wyjazdu 
 

Następnie poproszono respondentów o odpowiedź na 
pytania, w jakim celu udają się samolotem za granicę. 
Największa liczba badanych wyjeżdżała w celach turystycznych 
(32%), na drugim miejscu znalazły się odwiedziny krewnych i 
znajomych (23%), a na trzecim wyjazdy do pracy (18%) (rys. 8). 

Zapytano również respondentów podróżujących liniami 
niskokosztowymi kiedy wykupili bilety na podróż. Największa 
grupa podróżnych wykupiła bilety z wyprzedzeniem 
trzymiesięcznym (38%) i dwumiesięcznym (24%). Na dalszym 
miejscu znalazło się wyprzedzenie miesięczne (19%) Rzadko 
zdarzało się wyprzedzenie półroczne (12%) i tygodniowe (7%). 
Żaden z pasażerów linii niskokosztowych nie zdecydował si na 
zakup w ostatniej chwili (rys. 9). 

 

 

Rys. 9. Wyprzedzenie zakupu biletu lotniczego na przelot z 
przewoźnikami niskokosztowymi 

O to samo zapytano pasażerów podróżujących liniami 
tradycyjnymi. Odpowiedzi znacznie się różniły. Największa 
grupa podróżnych wykupiła bilet z miesięcznym wyprzedzeniem 
(32%), następnie z wyprzedzeniem dwumiesięcznym (27%) i 
trzymiesięcznym (20%). Dużo mniejsza grupa niż w przypadku 
linii niskokosztowychwykupiła bilet z wyprzedzeniem 
półrocznym (9%), natomiast z wyprzedzeniem tygodniowym 8% 
a w ostatniej chwili na zakup zdecydowało się aż 4% (rys. 10). 
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Rys.10. Wyprzedzenie zakupu biletu na przelot z 
przewoźnikami tradycyjnymi 
 

Świadczy to otym, że bilety lotnicze na przelot z 
przewoźnikami niskokosztowymi są kupowane znacznie 
wcześniej niż bilety na przelot liniami tradycyjnymi. 

Ostatni problem poruszany w ankiecie dotyczył rozwoju 
turystyki w wyniku intensyfikacji działalności przewoźników 
niskokosztowych. Respondenci najczęściej uznali, że jest to 
oddziaływanie bardzo duże (24%), duże (47%), natomiast 
znacznie mniejsza liczba respondentów oceniła je jako średnie 
(18%) i małe (11%) 

 

24% 47% 18% 11%

Bardzo duży Duży Średni Mały

 
 

Rys. 11. Wpływ intensyfikacji działalności przewoźników 
niskokosztowych na rozwój turystyki 

 
Analizując dane uzyskane podczas przeprowadzonych 

badań można zauważyć, że wzrost ruchu turystycznego i rozwój 
niskokosztowych usług lotniczych wykazuje rosnącą zbieżność 
kształtowania się trendów. Biorąc pod uwagę aktualny stan i 
prognozowany rozwój na najbliższe lata można przewidywać 
wzrost udziału tego segmentu przewozów w zabezpieczeniu 
potrzeb transportowych związanych z rozwijającym się w wielu 
regionach świata rynkiem turystycznym. Dynamika i kierunki 
kształtowania się tego procesu wskazują, że rozwój turystyki i 
niskokosztowej komunikacji lotniczej stają się w coraz większym 
stopniu kompatybilne, zmierzając w kierunku rosnącej 
harmonizacji wzajemnej zależności, dzięki której zwiększa się 
nie tylko możliwość rozszerzenia konsumpcji walorów 
turystycznych, lecz także następuje poprawa efektywności 
ekonomicznej obu rodzajów działalności [1, s. 1257- 1267]. 
 

Podsumowanie 
 

Sprawne funkcjonowanie transportu lotniczego w dobie 
integracji regionów stanowi ważny element intensyfikacji 
rozwoju gospodarczego. Dzięki rozszerzającej się siatce 
połączeń lotniczych i budowaniu regionalnych lotnisk, powstają 
korzystne warunki umożliwiające zwiększenie dostępności do 
tego rodzaju usług komunikacyjnych i nowych rynków. Istotnym 
stymulatorem tego procesu jest dynamika rozwoju 
niskokosztowych przewoźników lotniczych, których relatywnie 
tańsza oferta i rozszerzająca się siatka połączeń z portami 
peryferyjnymi umożliwia zwiększenie liczby osób 
wykorzystujących ten rodzaj transportu. Niekwestionowanym 
sukcesem oferentów działających w segmencie low cost jest 
wzrost zainteresowania tymi usługami szerokich grup 
społecznych oraz znaczne zwiększenie dostępności. 

 Z tego rodzaju transportu zaczęła korzystać coraz większa 
liczba osób mniej zamożnych, z których wiele podejmowało po 
raz pierwszy podróż lotniczą. Wzrost liczby lotnisk i obniżenie 
ceny przelotów powodują zwiększenie dostępności i 
rozszerzenie skali popytu, w wyniku czego podróż samolotem 
staje się usługą coraz bardziej powszechną i konkurencyjną w 
porównaniu z innymi rodzajami transportu. Przeprowadzone 
badania wykazały, że w działalności niskokosztowych linii 
lotniczych można zaobserwować zwiększoną dynamikę udziału 
podróży w celach typowo turystycznych oraz zaliczanych do 
tego segmentu odwiedzin u rodziny i znajomych. Rosną także, 
lecz ze zróżnicowanym natężeniem przeloty w celach 
zarobkowych. Każda z tych grup odbiorców, stanowiąca 
potencjalne źródło popytu, jest mniej zainteresowana komfortem 
przelotu, natomiast w decydującym stopniu niską ceną. Dotyczy 
to głównie podróży na krótkich i średnich dystansach, w których 
czas spędzony na pokładzie samolotu odgrywa relatywnie 
mniejszą rolę, ponieważ najważniejsze znaczenie ma 
zrealizowanie celu po najniższych kosztach. To powoduje, że 
komfort łącznie z dodatkowymi usługami nie jest priorytetem w 
tym zakresie działalności. 
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LOW-COST CARRIERS OFFER 
SERVICES IN THE OPINION OF 

RESPONDENTS 
The transformation of the global economy, including air 

transport, has led to a dynamic process of intensifying 
competitive behavior, becoming one of the main sources of 
growth in this sector and creating an effective market selection 
mechanism. At the same time, the dynamics of air transport 
have generally been demonstrable in the evolution of air 
transport. Deregulation and liberalization, which resulted in 
multidirectional changes, including the most spectacular - the 
emergence of low cost airlines. 

The purpose of this paper is to present the activities of low 
cost airlines, mainly by identifying their character, the nature of 
the rules in this market segment, their impact on the 
development of tourism and other sectors of the economy, and 
the multilateral activation of the regions in their zone of 
influence. 
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