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technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Transport lotniczy 
obejmuje środki oraz czynności warunkujące wykonanie procesów  
w przestrzeni powietrznej (Madejski, Lissowska, Marzec 1978). Trans-
port jest ważnym elementem współczesnej gospodarki. Lotnictwo 
przyczynia się do procesu globalizacji na świecie, postępu technolo-
gicznego, technicznego oraz wzrostu innowacyjności. Zaspokajając 
potrzeby w zakresie przewozów pasażerów, ładunków oraz poczty (Ru-
cińska, Ruciński, Tłoczyński 2012). Jest kluczowym elementem elimi-
nującym różnice cywilizacyjne oraz społeczno-gospodarcze w obrębie 
państwa, regionów oraz kontynentów. Transport lotniczy wykorzystuje 
drogi lotnicze, czyli korytarze w przestrzeni powietrznej wyposażone 
w nawigację. W przeciwieństwie do dróg samochodowych oraz kole-
jowych, są to drogi naturalne. Powoduje to indywidualny charakter 
infrastruktury lotniczej, ograniczony jedynie punktowo (lotniska, środki 
kontroli ruchu powietrznego). Wpływa to bezpośrednio na ekonomikę 
usług lotniczych oraz możliwość szybkiego dostosowania się w czasie 
do potrzeb przewozowych.

Główne porty lotnicze w Polsce

Lotnisko, zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy Prawo lotnicze (Dz.U.  
z 2006 r. nr 100, poz. 696 ze zm.) jest wydzielonym obszarem na lą-
dzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub części wykorzysty-
wany do startów, lądowań i naziemnego ruchu samolotów, wraz ze 

Wstęp

Transport lotniczy jest najmłodszą częścią światowego systemu 
transportowego oraz najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu. W 
dużej mierze wpływa na globalizację oraz rozwój regionów. Jako pio-
nierski element gospodarki, przyczynia się do jej wzrostu i rozwoju. 
Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji powodują, iż wzrasta za-
potrzebowanie na szybsze przemieszczanie się osób, poczty i ładunków 
na dużą skalę oraz odległości. Należy jednak zaznaczyć, że transport 
lotniczy jest jedną z najbardziej kapitałochłonnych gałęzi transportu. 
Wymaga bardzo kosztownej infrastruktury oraz środków transportu, 
które należy nieustanie modernizować. Pomimo pokonywania bardzo 
dużych odległości, transport ten jest uważany za bezpieczny oraz nie-
znacznie obciążający środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa zwią-
zane z transportem lotniczym należą do światowej organizacji IATA 
(ang. International Air Transport Asseciation), założonej w 1945 roku 
w Hawanie (Kacperczyk 2009). Jest to światowa organizacja handlu, 
skupiająca linie lotnicze z całego świata. Jej podstawowym zadaniem 
jest wspieranie transportu lotniczego i nadzorowanie systemu bezpie-
czeństwa oraz konkurencji. Ponadto zajmuje się kontrolą ładunków 
niebezpiecznych, przyporządkowaniem kodów portom oraz liniom lot-
niczym, a także nadzoruje jednorodność biletów lotniczych. Transport 
lotniczy definiowany jest jako celowe przemieszczanie osób i ładunków 
drogą powietrzną, wyodrębnione z innych czynności pod względem 
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Analiza transportu lotniczego w Polsce w kontekście turystyki

The analysis of air transport in Poland in the context of tourism

In the economic environment, transport is responsible for the 
turnover of goods, shapes spatial management and influences the 
dynamics of production in the economy. As a factor of production it 
is creates a national income, affecting the economic growth of the 
country and regions. Every economic activity depends on transport 
activity. Transport is shaping the market, who can be considered as 
the causative factor for many phenomena and processes in the world. 
Transport is a socio-economic activity affecting, factor of development 
in production and service. It is characterized by complexity and techni-
cal and organizational connections during the movement of loads and 
people.The most efficiently developing, and at the same time enabling 
efficient long-distance transport of people and cargoes, is air trans-
port. The selected mode of transport develops around large popula-
tion centers and tourist destinations. Air transport is closely related 
to the international air market and is an integral part of it. The aim of 
the article is to show the conditions of the functioning of air transport 
in Poland. This was done on the example of the analysis of statistical 
data on changes on the air transport market in Poland and on the basis 
of the literature on the subject using the tabular-descriptive method.
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W środowisku gospodarczym transport odpowiada za obrót 
towarów, kształtuje gospodarkę przestrzenną oraz wpływa na dyna-
mikę produkcji w gospodarce. Jako czynnik produkcji tworzy dochód 
narodowy, wpływając na wzrost gospodarczy kraju oraz regionów. 
Każda działalność gospodarcza człowieka zależna jest od działalno-
ści transportowej. Transport odgrywa tak dużą rolę w kształtowaniu 
rynku, że można go uznać za czynnik sprawczy wielu zjawisk i proce-
sów zachodzących na świecie. Cechuje go złożoność oraz powiązania 
techniczno-organizacyjne podczas przemieszczania ładunków i osób. 
W klasyfikacji transportu można wyróżnić transport lotniczy, mor-
ski, wodny śródlądowy, kolejowy oraz samochodowy. Najsprawniej 
rozwijającym się jest transport lotniczy, rozwijając się wokół dużych 
skupisk ludności oraz miejsc turystycznych. Przewóz lotniczy jest ści-
śle powiązany z międzynarodowym rynkiem powietrznym i stanowi 
jego integralną część. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań 
funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce. Dokonano tego 
na przykładzie analizy danych statystycznych dotyczących zmian na 
rynku transportu lotniczego w Polsce oraz na podstawie literatury 
przedmiotu wykorzystując metodę tabelaryczno-opisową. 

Słowa kluczowe: transport, linia lotnicza, transport lotniczy, lotnisko, 
pasażer.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowla-
nymi, wpisane do rejestru lotnisk (www.ulc.gov.pl/pl/lotniska 2018). 
Port lotniczy jest przedsiębiorstwem użytku publicznego wykorzysty-
wanym w celach handlowo-usługowych. Stanowi integralną część 
struktury transportowej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców 
i regionu. Wkomponowanie lotnisk w system transportowy miast  
i aglomeracji ma znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz 
sukces przedsiębiorstwa. Podstawowym jego celem jest obsługa ruchu 
pasażerskiego i towarowego. Lotniska ze względu na swoje zastosowa-
nie mogą pełnić różne funkcje specjalistyczne, jak lotniska wojskowe, 
ratownicze oraz sportowe. Porty lotnicze składają się z następujących 
elementów oraz pełnią następujące funkcje:

1. Dworzec pasażerski: obsługa celno-paszportowa, przejścia dla 
pasażerów oraz poczekalnie, służby bezpieczeństwa;

2. Dworzec towarowy: służby handlowe i celne, usługi spedytor-
skie, oddziały firm i instytucji związanych z obsługą lotniska;

3. Magazyny towarowe: sprzęt manipulacyjny;
4. Zaplecze naziemne: obsługa bagażu i ładunków, zaopatrzenie 

samolotu;
5. Budynki techniczno-usługowe: służby ratownicze, warsztaty 

i stacje paliw;
6. Urządzenia do startów i lądowań: urządzania oświetlenia oraz 

kontroli ruchu, miejsca postojowe dla samolotów, drogi star-
towe oraz miejsca postojowe dla samolotów.

W skład polskich portów lotniczych, wykorzystywanych do trans-
portu pasażerskiego, należy 15 portów. Największym dominującym 
portem w Polsce jest Lotnisko Chopina w Warszawie o nazwie topo-
nimicznej Warszawa-Okęcie. Podstawowym zadaniem przedsiębior-
stwa jest obsługa lotów pasażerskich, a także ruchu czarterowego oraz 
cargo. Jest on największym krajowym portem lotniczym oraz główną 
siedzibą spółki PLL LOT. Położony jest w odległości 8 km od centrum 
miasta na osiedlu Okęcie. W skład systemu cywilnych lotnisk wcho-
dzi również 14 lotnisk regionalnych zlokalizowanych w całej Polsce.
Pomiędzy rozwojem infrastruktury lotniczej a gospodarczym i spo-
łecznym rozwojem istnieją silne współzależności. Gospodarka tworzy 
zapotrzebowanie na przewozy towarowe, a wzrost ruchliwości i mo-
bilności ludności wpływa na przewozy pasażerskie (Tłoczyński 2012). 
Transport lotniczy wpływa znacząco na region, w którym znajdują się 
porty lotnicze. Rozwój lotnisk przyciąga inwestorów oraz wpływa pozy-
tywnie na wzrost gospodarczy regionu (Fajczak-Kowalska 2013). Rynek 
lotniczy jest jednym na najbardziej rozwojowych dziedzin transportu 
zaspokajającym potrzeby społeczno-gospodarcze XXI wieku. 

Wielkość przewozów transportem lotniczym 
w ruchu pasażerskim

Transport lotniczy jest integralną częścią systemu transportowego 
w Polsce. Przy globalizacji produkcji oraz międzynarodowej wymianie 
gospodarczej narasta potrzeba szybkiej komunikacji. Transport po-
wietrzny odbywa się wyłącznie między portami lotniczymi. Dotyczy to 
nie tylko transportu towarów, ale również komunikacji pasażerskiej. 
Transport lotniczy jest jedynym środkiem komunikacji, który umożliwia 
osiągniecie dowolnego miejsca na kuli ziemskiej w ciągu 24 godzin 
(Wojewódzka-Król, Zaloga 1998). Proces globalizacji zapoczątkowany 
w XX wieku wraz z powstaniem internetu był wynikiem również udo-

skonalenia transportu lotniczego. Pasażerski transport lotniczy odby-
wa się wyłącznie poprzez porty lotnicze świadczące usługi w zakresie 
przewozu pasażerów. Przedsiębiorstwa lotnicze są także producenta-
mi usług oferowanych oraz sprzedawanych po odpowiedniej cenie. 
Przyczynia się to również do ich poziomu użyteczności w przestrzeni 
publicznej. Transakcje handlowe realizowane są w portach lotniczych, 
gdzie jest to miejsce początkowe oraz końcowe lotniczej usługi. Lot-
niska pełnią również inne dodatkowe usługi na rzecz przewoźników 
i ich środków transportu. Nieodłącznym elementem świadczonych 
usług jest wysoka jakość oraz wysoko wyspecjalizowany personel (Tło-
czyński 2009). Porty lotnicze odgrywają ogromną rolę w dostępności 
usług przewozowych w skali miasta lub regionu, w którym są zloka-
lizowane(Wojewódzka-Król, Zaloga 1998). W tabeli 1 przedstawiono 
liczbę pasażerów oraz dynamikę zmian w polskich portach lotniczych  
w pierwszym kwartale 2017 oraz 2018 roku. 

Tabela 1. Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodo-
wym (regularnym i czarterowym) w pierwszym kwartale 2017 i 2018 roku

Uwaga: dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym.
Źródło:www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/3729-statystyki-ruch-krajowy 
[20.08.2018].

Największą liczbę pasażerów w 2018 roku obsłużył port lotniczy 
Chopina w Warszawie z liczbą 3 418 730 oraz lotnisko Kraków-Balice  
z liczbą 1 405 034 pasażerów. Trzynaście z piętnastu polskich lotnisk 
wykazało wzrostową dynamikę pasażerów w porównaniu z rokiem 
2017. Największy wzrost (163,7%) w porównaniu z 2017 rokiem za-
notował port lotniczy Zielona Góra-Babimos oraz lotnisko w Lublinie 
(54,1%). W sumie porty lotnicze w Polsce obsłużyły w pierwszym kwar-
tale 2018 roku 8 724 996 pasażerów (tabela 2) i wykonały 79 991 ope-
racji lotniczych (tabela 3). W roku 2017 porty te obsłużyły 7 564 618 
pasażerów oraz zarejestrowały 71 944 operacji lotniczych. Dynamika 
w I kwartale roku 2018 wynosiła 15,3% w porównaniu z rokiem ubie-
głym. Ukazuje to rosnące zapotrzebowanie na usługi lotnicze. Analiza 
danych zawartych w tabeli 2 wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na 
transport lotniczy. Systematyczny wzrost odnotowały 13 z 15 lotnisk 
znajdujące się na terytorium Polski. Transport pasażerski jest najszyb-
ciej rozwijającą się dziedziną transportu oraz najpopularniejszą w lot-
nictwie. Globalizacja oraz powszechność podróżowania jest głównym 
czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na transport pasażerki. Liczbę 
operacji lotniczych w polskich portach lotniczych pokazuje tabela 2. 
Analiza danych wskazuje na zwiększenie operacji lotniczych w pierw-
szym kwartale 2018 roku porównując z rokiem ubiegłym. Wzrost ope-

Nazwa portu lotniczego
Pierwszy kwartał Dynamika
2018 2017 2018/2017

1. Chopina w Warszawie 3 418 730 2 978 217 14,8%
2. Kraków – Balice 1 405 034 1 162 232 20,9%
3. Katowice – Pyrzowice 710 967 569 066 24,9%
4. Wrocław – Strachowice 596 626 548 639 8,7%
5. Poznań – Ławica 401 086 306 684 30,8%
6. Łódź – Lublinek 46 513 56 935 -18,3%
7. Gdańsk im. L. Wałęsy 981 195 877 694 11,8%
8. Szczecin – Goleniów 124 587 106 727 16,7%
9. Bydgoszcz – Szwederowo 72 075 57 244 25,9%
10. Rzeszów – Jasionka 151 166 145 302 4,0%
11. Zielona Góra – Babimos 5 471 2 075 163,7%
12. Warszawa / Modlin 682 902 660 359 3,4%
13. Lublin 109 916 71 346 54,1%
14. Radom – Sadków 0 3 111 -
15. Olsztyn- Mazury 18 728 18 987 -1,4%

Suma 8 724 996 7 564 618 15,3%
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racji lotniczych jest wynikiem otwierania nowych kierunków podróży 
oraz liczebności floty poszczególnych linii lotniczych. Zmiana preferen-
cji spędzania wolnego czasu oraz poszukiwanie przez Polaków różnych 
kierunków podróży w turystyce zagranicznej sprawiają, że dostępność 
komunikacji lotniczej jest łatwiejsza. Rynki kreowane są przez kon-
sumentów i ich potrzeby, dlatego wyróżnia się globalizację rynkową  
i sektorową (Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie 2001). Rozwój glo-
balizacji i międzynarodowej integracji sprzyja zwiększonej mobilności 
społeczeństwa. Pasażerski transport lotniczy wpisuję się ściśle w ten 
proces jako czynnik zależny oraz stymulujący globalizację. 

Tabela 2. Liczba operacji lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym 
(regularnym i czarterowym) w pierwszym kwartale 2017 i 2018 roku

Nazwa Portu
Pierwszy kwartał Dynamika
2018 2017 2018/2017

1. Chopina w Warszawie 37 214 33 760 10,2%
2. Kraków – Balice 10 831 9 460 14,5%
3. Katowice – Pyrzowice 5 297 4 297 23,3%
4. Wrocław – Strachowice 5 448 4 993 9,1%
5. Poznań – Ławica 3 927 2 985 31,6%
6. Łódź – Lublinek 282 680 -58,5%
7. Gdańsk im. L. Wałęsy 8 385 7 922 5,8%
8. Szczecin – Goleniów 1 099 1 020 7,7%
9. Bydgoszcz – Szwederowo 604 427 41,5%
10. Rzeszów – Jasionka 1 490 1 453 2,5%
11. Zielona Góra – Babimos 154 128 20,3%
12. Warszawa / Modlin 4 232 4 039 4,8%
13. Lublin 896 474 89,0%
14. Radom – Sadków 0 178 -
15. Olsztyn- Mazury 132 128 3,1%

Suma 79 991 71 944 11,2%
Uwaga: dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego.

Przewozy ładunków transportem lotniczym

Transport lotniczy świadczy w większości usługi pasażerskie. 
Przewóz towarów odbywa się głównie dzięki wolnej przestrzeni ła-
dunkowej w bagażnikach pasażerskich samolotów rejsowych (www.
logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i spedycja/item 2018). Trans-
port towarowy odbywa się również poprzez specjalne linie lotnicze 
przystosowane tylko i wyłącznie do przewozu ładunków. Zaletą prze-
wozu lotniczego jest szybkość transportu, duży zasięg oraz wysokie 
bezpieczeństwo. Niestety transport powietrzny jest dość drogi, posia-
da ograniczenia dotyczące wagi, wymiarów i opakowania. Odpowied-
nie zabezpieczenie przesyłek w samolocie na ogół rozumiane jest jako 
pakowanie oraz odpowiednie rozmieszczenie towaru na pokładzie 
samolotu. Właściwe opakowanie poza funkcją ochronną ma również 
wpływ na cenę oraz terminowość dostawy. Podstawowym elemen-
tem bezpieczeństwa jest odpowiednie umieszczenie przesyłki na po-
kładzie samolotu. Prawidłowe rozmieszczenie ładunków towarowych 
jest istotne dla prawidłowego wykonania startu, lotu oraz lądowania. 
Każda przesyłka powinna zawierać wewnętrzne zabezpieczenia, unie-
możliwiające przemieszczanie zawartości towaru oraz posiadać spe-
cjalne oznakowania. Kolejnym wymogiem w zakresie transportu drogą 
powietrzną są odpowiednie wymiary opakowania oraz ich oznacze-
nie – znaki zasadnicze, manipulacyjne oraz informacyjne. Towarowy 
transport lotniczy w Polsce oferują przewoźnicy regularni jak: Ameri-
can Airlines, Lufthansa oraz PLL LOT (CargoLOT), oferujący regularne 
przewozy samolotami towarowymi. Transport cargo realizowany jest 
także przez małe linie lotnicze nazywane „taksówkami lotniczymi”. 

Jednym z takim przedsiębiorstw w Polsce jest SkyTaxi, oferująca 
przewozy przesyłek kurierskich, zwierząt oraz towarów niebezpiecz-
nych. Maksymalna objętość ładunku to 25 m3, a maksymalna waga 
wynosi 3 400 kg (www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i spedy-
cja/item 2018). Wielkość przewozów ładunków transportem lotniczym 
przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Przewozy ładunków transportem lotniczym w mln tkm

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS dotyczące wielkości to-
warowego transportu lotniczego.

W 2016 roku w Polsce przetransportowano ładunki, przy których 
wielkość pracy przewozowej wyniosła 190 mln tonokilometrów. Trans-
port towarowy drogą lotniczą jest w Polsce nadal segmentem rozwojo-
wym. Udział przewozów cargo na polskim rynku stopniowo rośnie oraz 
wzrasta pozycja portów regionalnych. Każdego roku odnotowuje się 
wzrost zainteresowania transportem lotniczym. Realizowany jest on 
głównie w handlu międzynarodowym. Jego główną zaletą jest krótki 
czas realizacji przewozu. Jest to szczególnie pożądane w transporcie 
towarów wrażliwych na zmienne warunki otoczenia, posiadających 
krótki czas przydatności do użytku oraz uznanych za niebezpieczne. 
Do podstawowych towarów przewożonych transportem powietrz-
nym należą: materiały przemysłowe, poczta, leki, zwierzęta oraz to-
wary nietrwałe. Najpopularniejszym kierunkiem transportu jest trasa 
atlantycka – do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Europie główny-
mi kierunkami są Niemcy oraz Wielka Brytania. Dane te wskazują, że 
mimo wysokich kosztów, transport ładunków drogą powietrzną będzie 
się rozwijał. Wzrost będzie prawdopodobnie systematyczny ale powol-
ny w porównaniu z transportem pasażerskim. Najistotniejszą barierą  
w towarowym transporcie lotniczym jest koszt oraz niemożność do-
starczenie przesyłki bezpośrednio do klienta. Brak dostawy „door to 
door” jest nadal głównym ograniczeniem w rozwoju transportu to-
warowego. Przewóz towarów wymaga przeładunku oraz korzystania  
z transportu intermodalnego (Cabel, Stasiuk 2013). Towarowy trans-
port lotniczy nie rozwija się tak szybko jak pasażerski, jednak posiada 
bardzo duży potencjał na przyszłość. Podstawowymi zaletami przewo-
zu ładunków jest bezpieczeństwo towarów. Rozwój transportu pasa-
żerskiego wpływa również na funkcjonowanie transportu cargo. Ter-
minale towarowe znajdują się bowiem na terenie portów lotniczych. 
Świadczone są tam usługi załadunku, magazynowania oraz rozładunku. 
Samoloty towarowe korzystają z tej samej infrastruktury co samoloty 
pasażerskie. Wpływa to bezpośrednio na wysokie bezpieczeństwo oraz 
jakość świadczonych usług. Równomierne rozłożenie infrastruktury lot-
niczej pozwala na dostarczenie towarów w szybki sposób na obszarze 
całej Polski. Transport lotniczy realizuje ambitne cele produkcyjno-in-
westycyjne w przewozach towarów. Czas, który umożliwia skrócenie 
transportu do kilku dni lub godzin niezależnie od odległości może się 
okazać kluczowym oraz racjonalnym rozwiązaniem w transporcie lot-
niczym. 

Rok / Kraj Świat Polska

2010 182 026 114
2011 183 037 129
2012 175 051 123
2013 175 830 119
2014 184 831 146
2015 187 616 156
2016 195 162 190
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Przedsiębiorstwa lotnicze świadczące usługi komunikacyjne 
między określonymi miejscowościami jako usługi regularne lub nie-
regularne nazywamy linią lotniczą. Transport realizowany jest połą-
czeniem przez pojedynczy rejs samolotem. Własność samolotu nie 
jest wymagana, gdyż zdarza się wypożyczanie statku powietrznego 
przez linie lotnicze dla zwiększenia zysków. Usługi lotnicze świadczo-
ne są przez przewoźników oraz lotniska na zróżnicowanych trasach 
i warunkach. Każde z przedsiębiorstw prezentuje własną ofertę do-
stosowaną do zapotrzebowania w miejscu i czasie. Transport lotniczy 
jest jedyną gałęzią wpływającą na regionalny, krajowy, kontynentalny 
oraz światowy system transportowy (Rucińska, Ruciński, Tłoczyński 
2012). Na globalny charakter lotnictwa wpływają następujące cechy: 
międzynarodowy zasięgi i duża prędkość, użytkowanie naturalnych 
dróg powietrznych, stosowanie międzynarodowego prawa lotniczego, 
międzynarodowe zapotrzebowanie za usługi przewozowe, możliwość 
dotarcia do każdego miejsca na świecie. Proces globalizacji dotyczy 
również polskiego transportu oraz linii lotniczych świadczących usłu-
gi na terytorium kraju. Międzynarodowy charakter oraz zależność od 
światowych trendów są nieodłącznymi elementami w tej dziedzinie 
transportu. Najpopularniejszymi liniami lotniczymi świadczącymi usłu-
gi na terytorium Polski są (www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku 2018): 
Ryanair, LOT Polish Airlines, Wizz Air, Lufthansa, EastYet, Norwegian Air 
Shuttle, KLM Royal Dutch Airline, SAS, Enter Air. Od wielu lat najpopu-
larniejszą linią lotniczą wybieraną w Polsce jest Ryanair, PLL Lot oraz 
Wizz Air. Równomierny rozkład polskich portów lotniczych oraz wybór 
linii i kierunków na terytorium Polski umożliwia dobrą komunikację 
lotniczą. Liczbę obsłużonych w polskich portach lotniczych pasażerów 
przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Liczba pasażerów według przewoźników obsłużonych w polskich 
portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym w ruchu regularnym

Źródło: Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Analiza danych zawartych w tabeli 4 wskazuje, iż w polskich por-
tach lotniczych w 2017 roku linia Ryanair obsłużyła 10 999 801 pasa-
żerów, co stanowi 30,6% całego transportu pasażerskiego w Polsce. 
Kolejną liną jest PLL LOT z 8 480 544 pasażerów (23,6%) oraz linia lot-
nicza Wizz Air – 7 675 626 osób, co stanowi 21,3%. Dane wskazują, że 
rynek usług lotniczy w Polsce dynamicznie wzrasta. Polskie lotniska 
obsłużyły około 35,8 mln pasażerów w 2017 roku w ruchu regularnym, 
co stanowi 17,88% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prze-

Przewoźnik 2017 2016

Ryanair 10 999 801 9 318 364

PLL LOT 8 480 544 6 814 850

Wizz Air 7 675 626 6 591 169

Lufthansa 2 021 041 2 026 849

EasyJet 873 914 687 126

Norwegian Air Shuttle 765 053 809 494

KLM 447 088 378 143

SAS 410 450 395 616

Enter Air 403 266 15 336

Pozostali przewoźnicy 3 815 697 3 410 082

Suma 35 892 390 30 447 029

miany na polskim rynku lotniczym pokazują tempo wzrostu oraz zakres 
popularności transportu powietrznego. Wzrost transportu w ruchu 
regularnym na poziomie 17% przedstawia lotnictwo jako najszybciej 
rozwijającą się gałąź transportu. Procesy globalizacji tylko wzmacniają 
rozwój transportu lotniczego, przez co staje się on bardziej popularny 
i dostępny na całym świecie. 

Podsumowanie

Transport lotniczy jest podstawowym ogniwem systemu trans-
portowego. Globalizacja, umiędzynarodowienie produkcji oraz na-
rastająca wymiana między odległymi zakątkami globu, wpływają na 
potrzeby szybkiej komunikacji. Związane jest to z transportem zarówno 
pasażerskim, jak i towarowym. Analizowany rodzaj transportu jest naj-
szybciej rozwijającą się gałęzią transportu na świecie oraz w Polsce. Ze 
względu na bardzo kosztowne inwestycje, rozwój infrastruktury i sieci 
połączeń jest stabilny i zrównoważony. Głównymi czynnikami decy-
dującymi o popycie na przewóz lotniczy jest czas, koszt transportu, 
bezpieczeństwo oraz duża rozległość przestrzenna obsługiwanego 
rynku. W latach 2016-2017 nastąpił wzrost przewozów pasażerskich 
oraz towarów drogą powietrzną. Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy można stwierdzić, że polski transport lotniczy jest silnie związany  
z międzynarodowym rynkiem lotniczym. Polska spółka PLL LOT po-
siada znaczący udział w krajowym rynku lotniczym. Przedsiębiorstwo 
sukcesywnie zwiększa flotę i otwiera nowe połączenia, zwiększając 
przy tym swoją konkurencyjność na rynku. Prognozy dotyczące zmian 
na rynku lotniczym wskazują, iż ten rodzaj transportu w Polsce oraz 
Europie Środkowo-Wschodniej będzie stale zwiększał zakres oddzia-
ływania. Umiędzynarodowienie lotnictwa jest podstawowym czynni-
kiem rozwoju wybranego rodzaju transportu.
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