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Boom lotniczy w Polsce notuje się od momentu naszego wejścia w struk-
tury Unii Europejskiej. Dzięki tanim przewoźnikom wszyscy możemy latać. 
Dlatego między innymi Polacy zainteresowali się tą formą transportu i 
coraz chętniej i więcej latają. Nic więc dziwnego, że prasa poświęca liniom 
lotniczym wiele miejsca. W większości są to informacje potwierdzające 
dobrą sytuację ekonomiczną i tendencje rozwojowe branży. Mówi się na 
przykład o „żywiołowym rozwoju polskiego rynku lotniczego”, „boomie z 
lotu ptaka”. Z przedstawianych analiz przewozów pasażerskich za ostatnie 
trzy lata wynika, że Polska zalicza się do najdynamiczniej rozwijających się 
krajów Europy, a nawet świata. Port im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, pełniący obecnie funkcję centralnego lotniska dla Polski, jak również 
sieć regionalnych lotnisk przeżywają okres rozkwitu. W roku 2006 pol-
skie porty lotnicze obsłużyły o około 74 proc. pasażerów więcej (ponad 
15 mln 360 tys.) niż w 2004 roku (8 mln 800 tys.). Największy przyrost 
nastąpił w portach regionalnych, tj. 164 proc., w Warszawie było to 33 
proc. Wydaje się, że przyczyną takiej dysproporcji było niskie wykorzy-
stanie infrastruktury portów regionalnych przed rokiem 2004, jak również 
znacznie przekroczona przepustowość portu warszawskiego, który budo-
wany był z myślą o obsłudze około 3,5 mln pasażerów, podczas gdy liczbę 
tę przekroczył już w roku 1997.

Regionalne rosną w siłę
Coraz bardziej widoczna jest zmiana struktury 
przewozów lotniczych w Polsce. Największy 
udział w rynku ma w dalszym ciągu Port Lot-
niczy w Warszawie, który w całym 2006 roku 
obsłużył ponad 8,1 mln pasażerów, co stanowi 
52,7 proc. wszystkich pasażerów korzystających 
z polskich lotnisk. Udział ten systematycznie 
maleje jednak na rzecz portów regionalnych. 
Przyczyn takiej zmiany jest kilka, między innymi 
coraz bardziej konkurencyjnie działające porty 
regionalne, jak również problemy z przepusto-
wością warszawskiego portu, związane m.in. z 
trwającą rozbudową terminali i płyt postojo-
wych. Pod względem liczby obsłużonych pasa-
żerów do największych portów regionalnych 
zalicza się Kraków-Balice, Katowice-Pyrzo-
wice, Gdańsk-Rębiechowo. Na rozwój portów 
regionalnych wpływ mają bez wątpienia tanie 
linie lotnicze. 

Skrzydlaty optymizm

Biznes lotniczy rośnie w siłę. Po 11 września 2001 
roku sytuacja nie wyglądała tak optymistycznie, ale 
liberalizacja rynku lotniczego i otwarcie nieba 
zrobiło swoje. Powstały nowe tanie linie lotnicze, 
a istniejące przeżywają okres rozwoju. Już 
teraz pasażerowie mogą przebierać w 
ofertach przewoźników i mają możliwość 
wyboru miasta, z 
którego ruszą w 
przestworza.

Fot: Piotr Fajfer
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Zjawisko to było szeroko opisywane przez prasę 
regionalną i ogólnopolską. „Katowickie Pyrzowice 
wciąż się rozwijają, głównie dzięki liniom lotni-
czym WizzAir. We wtorek tani przewoźnik uru-
chomił dwa kolejne połączenia ze śląskiego portu: 
do Doncaster Sheffield w Wielkiej Brytanii i Oslo-
Torp w Norwegii. Teraz lata z Katowic do 13 miast 
europejskich, a zimą doda kolejne cztery. Linie lot-
nicze szacują, że w pierwszym roku operacji na 
uruchomionych we wtorek trasach przewiozą 
około 45 tys. pasażerów.” (GAS, WizzAir wciąż 
stawia na Katowice, „Puls Biznesu”, 21.09.2006). 
Coraz częściej tanie linie lotnicze omijają War-
szawę. Powód? Stolica jest za droga. „Irlandzki 
niskokosztowy przewoźnik Ryanair ogłosił, że w 
sierpniu 2006 r. przewiózł 4 miliony pasażerów. 
To rekordowy wynik w historii. Przy okazji ujaw-
nił część swoich planów na nadchodzące miesiące. 
(...) Irlandzki przewoźnik nie realizuje na razie 
połączeń z Warszawy i Mazowsza i jeśli nic się 
nie zmieni w sprawie lotniska dla stolicy, to nadal 
nie będzie tego robić.” (Agata Hernik, Irlandczyk 
jak Szkot oszczędny, „Puls Biznesu”, 07.09.2006). 
Z Warszawy ucieka również inny tani przewoź-
nik. Linie Centralwings, których właścicielem jest 
PLL LOT chcą przenieść swoją bazę z Okęcia do 
innego tańszego portu lotniczego w Polsce. „Do 
wyścigu o zlecenie Centralwings rzuciły się różne 
miasta, w tym nawet Koszalin. Jednak większe 
szanse ma Goleniów. (...) Szansę mają porty, gdzie 
jest większy ruch, gdzie funkcjonuje dużo połą-
czeń. Takimi portami są na pewno Kraków, Kato-
wice, a w mniejszym stopniu – Wrocław i Gdańsk. 
Tymczasem dla LOT-u, podobnie zresztą jak i dla 
innych przewoźników, Szczecin dotąd był ryn-
kiem peryferyjnym.” (RC, Kto da nam skrzydła?, 
„Kurier Szczeciński”, 26.09.2006).
Media często opisują sytuację ekonomiczną pol-
skich portów lotniczych. Niektóre z nich notują 
astronomiczne dynamiki ruchu pasażerskiego. 
Latem 2006 Centralwings, jedyny polski tani prze-
woźnik, przewiózł o 57 proc. pasażerów więcej 
niż w tym samym okresie poprzedniego roku. 
Wskaźnik zapełnienia miejsc w samolocie wyniósł 
825. W Gdańsku ląduje dziś każdego miesiąca 
więcej pasażerów niż kilkanaście lat temu przez 
cały rok. Pomogło dobre zarządzanie i tanie linie 
lotnicze. „To one wzmagają apetyt na latanie 
– zauważa dyrektor Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy Włodzimierz Machczyński. 
(...) Ale wzrost liczby pasażerów to nie jedyny 
powód lepszych wyników spółki. – Coraz więcej 
zarabiamy też na przesyłkach cargo i czarterach. 
Mamy atrakcyjną taryfę opłat lotniskowych, która 
zachęca do korzystania z naszego portu – zapew-
nia Włodzimierz Machczyński.” (Sebastian Ogó-
rek, Wyższe loty pod patronatem, „Puls Biznesu”, 
20.09.2006).

„Port Lotniczy Szczecin-Goleniów przewiózł do września 2006 roku 150 
tys. pasażerów. Do końca roku planowano przekroczyć magiczną liczbę 
200 tysięcy. – Jest to tym większy sukces, że dla porównania w całym 
zeszłym roku obsłużyliśmy 132 tys. pasażerów, a w tak przecież nieodle-
głym 1991 roku około tysiąca pasażerów – podkreśla Krzysztof Doma-
galski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. - Jesteśmy 
pewni, że do końca 2006 roku przekroczymy liczbę 200.000 pasażerów. 

Tytuły prasowe podejmujące najczęściej 
tematykę lotniczą
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W 2006 roku w lipcu i sierpniu dzięki wzmo-
żonemu turystycznemu ruchowi czarterowemu 
zdarzały się dni, podczas których przewijało się 
przez lotnisko 1300-1500 pasażerów, więcej niż 
w całym 1991 roku.” (PIT, Sto pięćdziesiąt tysięcy 
pasażerów, „Głos Szczeciński”, 18.09.2006).

Biznes wokół lotniska
Wzrost popularności podniebnej formy trans-
portu pociąga za sobą inne inwestycje. W 2006 
roku wydatki na rozbudowę infrastruktury lot-
niczej wyniosły blisko 440 mln zł. Wraz z nimi 
pojawiły się i wciąż pojawiają nowe możliwo-
ści dla inwestorów z branży transportowej czy 
gastronomicznej. „W kolejnych latach można 
spodziewać się wysypu ogłoszeń o przetargach 
na najemców lotniskowych barów i restaura-
cji oraz obsługę firm lotniczych – twierdzą eks-
perci. – Nowe inwestycje związane z rozbudową 
portów pociągają za sobą pojawienie się nowych 
możliwości inwestycji w branżę gastronomiczną. 
Jeżeli chodzi o obsługę podróżnych na lotnisku, 
to obawiam się, że wysokie opłaty za materiały 
przetargowe i wygórowane żądania zarządów 
poszczególnych lotnisk mogą ograniczyć szansę 
wejścia na ten rynek niewielkich firm z branży 
gastronomicznej. (...) – mówi jeden z menedże-
rów firmy cateringowej, proszący o anonimo-
wość.” (Paweł Krusiński, Wyścig skrzydlatych 
barów, „Rynek Gastronomiczny”, 01.09.2006). 
Na lotniskowej koniunkturze zarabiają również 
właściciele parkingów. Na granicy Warszawy 
i Raszyna powstały trzy parkingi – każdy z set-
kami miejsc postojowych. Przedsiębiorcy dosto-
sowują swoje usługi do potrzeb podróżnych. 
„- Wszystkich, nawet tych, którzy wylatują tylko 
na dwa dni, odwozimy na lotnisko i przywozimy z 
powrotem – reklamuje Adam Maturacki, współ-
właściciel jednego z parkingów. – Klienci są zado-
woleni, bo samochodów im pilnujemy, a i ceny są 
atrakcyjne.” (Małgorzata Zubik, Nowy biznes lot-
niskowy na Okęciu, „Gazeta Wyborcza – War-
szawa”, 27.09.2006). Wraz z boomem na rynku 
linii lotniczych rozpoczął się okres prosperity 
dla sklepów wolnocłowych i restauracji znajdu-
jących się na polskich lotniskach. „Poza Baltoną 
na polskich lotniskach działają głównie kio-
ski, kantory, sieciowe kawiarnie. Na lotniskach 
widać powolne zmiany i nowi gracze zaczynają 
się takimi powierzchniami interesować. Tym bar-
dziej, że jest to dobry interes. (…) Czy zarządcy 
lotnisk byliby zainteresowani przekazaniem 
zarządzania powierzchni oraz doborem najem-
ców firmie zewnętrznej? Pod koniec kwietnia 
zostanie otwarty nowy terminal portu w Kato-
wicach. Do połowy października zeszłego roku 
zainteresowani najmem mogli składać oferty na 
wynajem – zainteresowanie wynajmem było bar-

Rejsy ‑ najczęściej wymieniane

Najczęściej wybierane linie lotnicze przez 
pasażerów Okęcia (w tys.)
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dzo duże.” (Piotr Mazurkiewicz, Kto od podróżnych zgarnie setki milionów 
złotych, „Rzeczpospolita”, 09.09.2006). Biznes lotniskowy jest opłacalny, 
ale jak każdy inny - nie pozbawiony ryzyka. Przekonali się o tym właści-
ciele sklepów wolnocłowych w obliczu walki linii lotniczych z zagrożeniem 
terrorystycznym. Zakaz wnoszenia płynów na pokłady samolotów spo-

wodował spadek sprzedaży alkoholi i perfum. 
„– Od wprowadzenia obostrzeń obroty spadły 
nam o około jedną czwartą. Sam się martwię, 
bo największą częścią mojej pensji jest prowi-
zja od sprzedaży – narzeka Mariusz Złotowski, 
sprzedawca w sklepie bezcłowym Conin na war-
szawskim Okęciu.” (Tomasz Bohuszewicz, Sklepy 
wolnocłowe tracą klientów na lotniskach, „Życie 
Warszawy”, 06.08.2006).

Przyciągnąć klienta
Linie lotnicze starają się zwiększyć liczbę klien-
tów głównie za pomocą przekazów reklamo-
wych. Działania PR ograniczają się w większo-
ści przypadków do pojedynczych wypowiedzi 
rzeczników linii na tematy poświęcone sytuacji 
ekonomicznej firmy. Ich działania intensyfikują 
się podczas sytuacji kryzysowych.
Większość linii lotniczych, prezentując swoją 
ofertę i lansując latanie jako alternatywny dla 
samochodu czy pociągu sposób na podróżo-
wanie, kładzie nacisk przede wszystkim na 
ceny przelotu. Z badanych wycinków praso-
wych wynika, że w reklamach najczęściej poja-
wiały się informacje o tym, że na przykład do 
Londynu polecimy już za kilka złotych. Jak 
wynika z raportu firmy On Board Public Rela-
tions pt. „Wojna cenowa przewoźników – co 
na to klient”, 57 proc. badanych twierdzi, że 
linie lotnicze nie postępują uczciwie, promując 
w reklamach ceny biletów na poziomie kilku 
złotych. Raport był pierwszym ostrzeżeniem 
dla tanich linii lotniczych. „- Reklama mówiąca 
o przelotach za kilka złotych to sposób na 
zdobycie zainteresowania, ale rozczarowanie 
klientów rzeczywistymi kosztami może przy-
nieść fatalne skutki wizerunkowi firm w przy-
szłości – uważa Iwona Kubicz z On Board. (...) 
Z punktu widzenia PR i reklamy taki odbiór 
klientów powinien zmusić do refleksji nad 
stylem komunikowania się z rynkiem. Klienci 
znacznie lepiej niż kilka lat temu orientują się w 
realiach rynku lotniczego. Wiedzą, że na cenę 
biletu składa się kilka elementów. W żadnym 
wypadku nie należy więc traktować pasażera 
jako naiwniaka, który przyzwyczajony jest do 
zachowań stada.” (JS, Uczciwie, tanio, bez-
piecznie, „Rynek Turystyczny”, 01.08.2006). 
„Wymóg bezpieczeństwa, do którego w swo-
ich reklamach odnosi się niewielu przewoźni-
ków, jest ważniejszy niż wszystkie inne wska-
zywane przez badanych. Działania reklamowe 
i PR powinny więc, poza wskazaniem atrakcyj-
ności samej oferty, służyć manifestacji troski o 
bezpieczeństwo podróży, starań o spełnienie 
najwyższych standardów w tym względzie.” 
(Wojna na ceny, „Wiadomości Turystyczne”, 
01.09.2006).

Rośnie popyt na latanie. Liczba przewiezionych 
pasażerów w latach 2005‑2015

Liczba pasażerów odprawianych w portach 
lotniczych w Polsce
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Prawdą jest, że irlandzka linia słynie z niekonwencjonalnych i agresywnych 
pomysłów, które wprawiają w złość szefów innych linii lotniczych. Zda-
niem jej przedstawicieli rozgłos towarzyszący działaniom reklamowym 
tylko wspomaga wzrost wyników firmy. Znane kontrowersyjne hasła 
reklamowe Ryanaira to: „Sposób na Samoobronę? Leppiej prysnąć Ryana-
irem!”, „Ryanair ma najniższe ceny! To nie może być tajemnicą nawet dla 
Leppera!” oraz „... iż Polacy nie kaczory i Ryanairem latają” odbijały się 
szerokim echem w mediach nie tylko w Polsce. 
Jeszcze inny sposób na przyciągnięcie klientów znalazła linia easyJet. 
Pod koniec września 2006 roku rozpoczęła w Krakowie kampanię dla 
Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jej założenia były 
następujące – uczynić z easyJet linię, która będzie najchętniej wybierana 

przez polskich pasażerów dojeżdża-
jących do pracy za granicą. Pierw-
szym elementem tej kampanii były 
plakaty rozwieszone w biurach 
pośrednictwa pracy w Krakowie. 
Plakaty zawierały hasło „Jedziesz do 
pracy za granicę? easyJet trzyma za 
Ciebie kciuki”. Na plakatach znaj-
dowały się dwa symbole kojarzone 
ze szczęściem i pieniędzmi – czte-
rolistna koniczyna i portfel. Tańsze 
bilety to dla Polaków pracujących za 

granicą częstsze spotkania z bliskimi i swoboda podróżowania. Linia jako 
jedna z pierwszych wykorzystała fakt, że niektóre cechy ofert przewoźni-
ków mają większe znaczenie w budowaniu wizerunku i umacnianiu pozycji 
na rynku polskim niż cena.

Niska cena nie najważniejsza
Jak wynika z badań opublikowanych w raporcie sporządzonym przez firmę 
On Board Public Relations, dla 71 proc. Polaków najważniejsze, poza ceno-
wym kryterium wyboru przewoźnika lotniczego, jest bezpieczeństwo. Gdy 
10 sierpnia brytyjska policja poinformowała o udaremnieniu w ostatniej 
chwili terrorystycznego planu zamachów bombowych na samoloty pasa-
żerskie lecące nad Atlantykiem, ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia 
i wprowadzono zakaz wnoszenia bagażu ręcznego na pokład samolotów. 
Potem stopniowo zakazy ograniczano i obecnie bagaż podręczny może mieć 
większe rozmiary. We wrześniu w kilku gazetach, m.in. w „Dzienniku”, uka-
zał się artykuł, w którym można było przeczytać, że Al-Kaida chciała upro-
wadzić sześć samolotów lecących do Londynu, w tym jeden z Okęcia. W 
ciągu kilku minut miały one staranować londyńskie lotnisko Heathrow, zabi-
jając ludzi w terminalach i niszcząc zbiorniki z paliwem. Znakiem do ataku 

Uderzyć w LOT
Konkurencja między przewoźnikami zaostrza 
się. Pod koniec września 2006 roku mieliśmy 
do czynienia z walką na hasła. Na łódzkim 
lotnisku wylądował samolot irlandzkiej linii 
Ryanair z napisem na kadłubie: „Żegnamy PLL 
„LOT”. Takie hasło było prowokacją dla pol-
skiego przewoźnika. Wydarzenie to znalazło 
w mediach duży oddźwięk. Z reguły gazety 
opisywały tę kampanię czysto informacyjnie, 
przedstawiając pomysł irlandzkiego przewoź-
nika bez emocji czy oceny. „Kilka dni temu 
na łódzkim lotnisku wylądował 
samolot irlandzkiej linii Ryanair 
z napisem na kadłubie: „Żeg-
namy PLL LOT”. Maszyna będzie 
obsługiwać trasy z polskich miast 
do Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
więc może się pojawić także we 
Wrocławiu. (…) Ryanair twierdzi, 
że właśnie taka przyszłość czeka 
LOT, który się spóźnia, gubi 
bagaże i do tego wszystkiego 
jest drogi. Kilka miesięcy temu 
Irlandczycy w swoich ogłoszeniach nazwali 
LOT... złodziejem. Chodziło o wysoką opłatę 
paliwową, doliczaną do ceny biletu.” (LUK, 
Wojna na mocne hasła. Coraz ostrzejsza 
konkurencja między przewoźnikami, „Gazeta 
Wrocławska”, 25.09.2006). W prasie zda-
rzały się również słowa krytyki pod adresem 
irlandzkiego przewoźnika. „Ryanair poka-
zem w Łodzi strzelił sobie chyba samobójczą 
bramkę. Kiepskie to bohaterstwo iść na wojnę 
z kimś nieobecnym, a połączenia PLL „LOT” 
z Łodzi do Warszawy to margines działalno-
ści Lublinka. Chcą wojny? Niech lecą na Okę-
cie. Na dodatek chwalenie się sukcesami w 
Łodzi, która na razie i mimo licznych nadziei 
nie może doczekać się od Ryanaira poszerze-
nia siatki połączeń, to już co najmniej nietakt. 
[opinia autora]” (PIJ, Boeingiem w konkuren-
cję, „Express Ilustrowany”, 22.09.2006). 

Niektóre cechy ofert 
przewoźników mają 
większe znaczenie w 
budowaniu wizerunku 
i umacnianiu pozycji na 
rynku polskim niż cena

TematykaCele wyjazdów
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miało być włączenie przez pilotów sygnalizacji „zapiąć pasy” tuż przed lądo-
waniem. Bronią miały być stalowe sztućce i szkło ze stłuczonych butelek 
po alkoholu (autor nieznany, Sensacje z książki, „Echo Dnia”, 28.09.2006). 
„Dziennik” pisał, że rewelacje Muszarrafa pośrednio potwierdził były szef 
polskiego MSWiA Krzysztof Janik, choć zasłonił się tajemnicą służbową. 
Pasażerowie, mimo iż wdrożone procedury skutecznie wydłużały czas 
odprawy, wykazywali zrozumienie dla działalności służb bezpieczeństwa. 
Linie lotnicze w tym trudnym okresie powinny, poza pokazaniem atrakcyj-
ności samej oferty, wykazać troskę o bezpieczeństwo podróżnych czy stara-
nia o spełnienie najwyższych standardów w tym względzie. Tymczasem do 
tych kwestii w swoich reklamach odniosło się niewielu przewoźników.
W sytuacjach kryzysowych olbrzymią rolę odgrywają media. To one w głów-
nej mierze informują pasażerów o sytuacji zagrożenia i ich prawach. Nie-
udane próby zamachu na londyńskim lotnisku w sierpniu pociągnęły za sobą 
znaczne ograniczenie praw pasażerów podróżujących samolotami.
Od listopada pasażerowie startujący z europejskich lotnisk mogą wnosić 
na pokład butelki o pojemności nie większej niż sto mililitrów. Dodatkowo 

muszą zdejmować kurtki i marynarki w punk-
tach kontrolnych, a także wyciągać z bagaży prze-
nośne komputery i inne większe urządzenia elek-
troniczne. Artykuły przybliżające wprowadzenie 
nowych przepisów zostały opublikowane w więk-
szości dzienników. Dziennikarze starali się eduko-
wać podróżnych i ustalać, gdzie leżą granice kon-
troli i prywatności pasażerów: „Tylko najmniejsze 
plastikowe butelki będzie można zabrać na pokład 
samolotów startujących z europejskich lotnisk” 
(„Rzeczpospolita”, 29.09.2006); „Udział służby 
ochrony lotniska w działaniach związanych z jego 
ochroną nie stanowi naruszenia prawa lotniczego 
ani konstytucji.” („Gazeta Prawna”, 01.09.2006).
To samo dotyczy zwykłych porad konsumen-
ckich – rola mediów jest w tym wypadku nie do 
przecenienia: „Nowa regulacja określa odpowie-
dzialność sprzedawcy biletu lotniczego. I to bez 
względu na to, czy nasz lot jest lotem rejsowym, 
czy bilet sprzedały nam bezpośrednio linie lotni-
cze czy też biuro podróży lub inna instytucja. Linie 
lotnicze reprezentują względem pasażera sprze-
dawcę biletu.” („Świat konsumenta”, 01.09.2006).

Jak pokazuje analiza mediów, tematyka „lotnicza” 
jest popularna. Wpływ na to ma z pewnością bar-
dzo dobra sytuacja ekonomiczna i rosnące wskaź-
niki opłacalności tego biznesu. Skłania to przed-
stawicieli linii i portów lotniczych do chętnego 
przekazywania informacji mediom. Drugim waż-
nym elementem tej popularności jest specyficzna 
sytuacja na rynku polskim, który jest najdynamicz-
niej rozwijającym się rynkiem na świecie. Ponie-
waż jest to biznes skierowany na konsumenta, 
media interesują się tym tematem, gdyż gwaran-
tuje to sporą liczbę czytelników. W połączeniu z 
dużą aktywnością tanich linii lotniczych w Polsce 
ma to niebagatelny wpływ na upowszechnianie 
się tej formy transportu i zmianę jej postrzegania 
przez podróżujących z niedostępnej dla wszyst-
kich, drogiej i niebezpiecznej na tanią, szybką, a 
przede wszystkim coraz bardziej dostępną. 
Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na czę-
stą obecność w mediach opisywanego tematu jest 
otwarcie Europy dla Polaków. W związku z emi-
gracją zarobkową zmienia się nie tylko sytuacja 
ekonomiczna przewoźników w Polsce, ale także 
zachodzą zmiany socjologiczne, które transport 
lotniczy i jego dostępność wiążą z coraz więk-
szą mobilnością Polaków, otwarciem się nowych 
możliwości zawodowych, poznaniem innych kul-
tur, jak również wzmocnieniem się tożsamości 
Polaków za granicą, dla których choćby week-
endowy powrót do rodziny w Polsce nie jest 
już przeszkodą. Wszystko to stwarza mediom 
bogaty zasób dostępnych tematów, w dodatku 
poczytnych. 

Maciej Dominiak 

Alicja Bykowska, 
Dyrektor Zarządzający 

Media Navigator
Analiza przekazu medialnego na 
temat rynku usług lotniczych wska-
zuje na gwałtowny rozwój tego 
rodzaju usług w Polsce. Można 
znaleźć wiele materiałów traktują-
cych o liniach lotniczych nieustan-
nie poszerzających swoje oferty 
i szybko reagujących na pojawia-
jące się na rynku trendy. W pra-
sie ogólnoinformacyjnej, ale także 
specjalistycznej czy nawet regio-
nalnej natrafić można na olbrzymią 
liczbę danych traktujących o roz-
woju oferty oraz o rosnącej liczbie osób korzystających z niej. Treść 
medialna obfituje w dane liczbowe ilustrujące przepustowość lotnisk 
i pozycję na rynku poszczególnych podmiotów, a prasa ekonomiczna 
chętnie podkreśla, że Polska pod względem rozwoju usług lotniczych 
jest najbardziej dynamicznym rynkiem świata. Spora liczba materia-
łów koncentruje się na obecnej sytuacji zarówno przewoźników, jak i 
portów lotniczych, jednak ważnym uzupełnieniem tych doniesień – co 
również świadczy o szybkim tempie rozwoju – są informacje na temat 
planów uruchomienia kolejnych lotnisk w wielu punktach kraju. Można 
odnieść wrażenie, że dla wielu miast problem posiadania lotniska staje 
się jednocześnie ich „być albo nie być”. Rozbudowa o dodatkowy ter-
minal czy po prostu utworzenie lotniska cywilnego to częsty punkt w 
niedawnych kampaniach samorządowych i karta przetargowa. Świad-
czy to o dużym popycie na usługi lotnicze oraz o rosnącej popular-
ności tej formy podróżowania. Rzadko można natrafić na doniesienia 
stawiające w opozycji do siebie przewoźników tanich i tradycyjnych, 
jednak mimo tego zauważalna jest ostra konkurencja, czasem nie stro-
niąca nawet od jawnej antyreklamy. Dodatkową ilustracją tendencji 
wzrostowej są również informacje o kwitnącym biznesie okołolotni-
skowym, od usług transportowych po gastronomiczne. Zarówno ze 
strony dziennikarzy, ekspertów, jak i samych podróżujących padają 
wypowiedzi, które zdają się zapowiadać kolejne tłuste lata dla linii lot-
niczych. Atmosfery tej nie psują nawet sporadyczne materiały poświę-
cone walce z międzynarodowym terroryzmem.
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