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Mi´dzynarodowe, lotnicze i morskie, przewozy pasa˝erskie
w Polsce

Rys. 1. Mi´dzynarodowe przewozy pasa˝erów w poszczególnych ga∏´ziach transportu.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Urz´du Lotnictwa Cywilnego (transport lotniczy), Market:07, Statistics, Market and analysis of passenger & ro-ro shipping”, ShipPax Information, Halmstad 2006 (transport morski) oraz „Transport – wyniki dzia∏alnoÊci w 2006r.”, GUS,
Warszawa, 2007 (transport kolejowy i samochodowy)

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest sta∏y wzrost ca∏kowitej
liczby pasa˝erów w przewozach mi´dzynarodowych, chocia˝ – jak ilustruje
to rysunek 1 – dzieje si´ tak za sprawà
transportu lotniczego, gdy˝ pozosta∏e
ga∏´zie transportu wykazujà w tym zakresie wzgl´dnà stabilizacj´.

ponad 19 mln pasa˝erów. Jak ilustruje
rysunek 2, w ciàgu ostatnich 6 lat lotniczy ruch pasa˝erski wzrós∏ ponad trzykrotnie. Zwi´ksza si´ tak˝e liczba rejsów oferowanych w ruchu rozk∏ado-

wym z Polski: z 1340 wylotów w tygodniu w 2005 roku do 1 816 w 2007 roku, z czego Êrednio 20% przypada na po∏àczenia do miast niemieckich2.
Tak dynamiczny rozwój przewozów
lotniczych zawdzi´czamy przede wszystkim stosunkowo wysokiemu tempu
wzrostu gospodarczego oraz liberalizacji i otwarciu rynku przewozów lotniczych w 2004 roku, a wraz z nim
wzrostu aktywnoÊci przewoêników niskokosztowych, co sta∏o si´ g∏ównym
motorem rozwoju polskiego rynku
lotniczego. Ekspansja tanich przewoêników wygenerowa∏a nowy popyt
i zwi´kszy∏a dost´pnoÊç ekonomicznà
us∏ug lotniczych na rynku polskim,
zmieniajàc tak˝e struktur´ tego popytu na korzyÊç przewozów turystycznych oraz wyjazdów zwiàzanych
z pracà za granicà, itp.
Prognozy dla polskiego rynku lotniczego sà bardzo optymistyczne. Przewiduje si´, ˝e do 2030 roku ca∏kowita liczba pasa˝erów korzystajàcych z transportu lotniczego przekroczy 75 mln3,

MI¢DZYNARODOWE LOTNICZE
PRZEWOZY PASA˚ERSKIE
Rynek lotniczy w Polsce.
Polski rynek lotniczych przewozów
pasa˝erskich jest obecnie jednym z najszybciej rozwijajàcych si´ rynków w Europie, o niezwykle imponujàcej dynamice wzrostu1. Potwierdzajà to statystyki
Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia
Przewoêników Lotniczych (IATA) oraz
Urz´du Lotnictwa Cywilnego. W 2007
roku porty lotnicze w Polsce odprawi∏y

Rys. 2. Liczba obs∏u˝onych pasa˝erów w polskich portach lotniczych w latach 2001 – 2007.
èród∏o: opracowanie w∏asne w oparciu o dane Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

Mimo to nadal znajdujemy si´ wcià˝ wÊród krajów o bardzo ma∏ej intensywnoÊci ruchu lotniczego (relacja wielkoÊci ruchu lotniczego do liczby ludnoÊci).
T. Dziedzic „Rynek lotniczy 2007”, dodatek specjalny do „WiadomoÊci turystyczne”, wrzesieƒ 2007 s.25.
3 Prognozy Urz´du Lotnictwa Cywilnego.
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(rysunek 3). W grupie przewoêników
tradycyjnych, poza LOT-em ugruntowanà pozycj´ zajmuje niemiecka Lufthansa, a za nià kolejno British Airways oraz
Air France, które – mimo ekspansji LCC
– zdo∏a∏y nawet pozyskaç nowych pasa˝erów.

Polskie cywilne porty lotnicze.

Rys. 3. G∏ówni przewoênicy w lotniczym transporcie pasa˝erskim w Polsce w 2007 roku.
èród∏o: opracowanie w∏asne w oparciu o dane Urz´du Lotnictwa Cywilnego

przy czym w kolejnych latach trudno ju˝
b´dzie oczekiwaç a˝ tak spektakularnych wzrostów. Jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e stabilny i zrównowa˝ony rozwój
przewozów lotniczych jest uwarunkowany równoczesnym rozwojem infrastruktury lotniskowej w Polsce.

o 700 000 – jego udzia∏ w rynku zmala∏
o 2 punkty procentowe w stosunku do
2006 roku i wynosi obecnie 32%; podczas gdy jeszcze w 2005 roku pasa˝erowie LOT-u stanowili 44% ∏àcznej liczby
pasa˝erów linii lotniczych. Przodujà-

W Polsce na 38 mln mieszkaƒców
przypada zaledwie 12 portów lotniczych7, wykorzystywanych w przewozach pasa˝erskich, z czego rejsy mi´dzynarodowe wykonywane sà z 10
lotnisk. Na tle sàsiadów w tym zakresie wypadamy bardzo s∏abo. Na przyk∏ad Niemcy dysponujà 502 lotniskami, Francja 460, a Wielka Brytania
3908.
Polskim portem lotniczym o najwi´kszym ruchu pasa˝erskim nadal pozostaje Warszawa-Ok´cie, z którego w ubieg∏ym roku skorzysta∏o 9,268 mln osób.
Jednak ju˝ ponad po∏owa wszystkich
pasa˝erów zosta∏a odprawiona na po-

Przewoênicy lotniczy.
W ostatnich latach w Polsce rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç – obok przewoêników
tradycyjnych – wielu nowych, niskokosztowych przewoêników lotniczych
(LCC), których udzia∏ w przewozach lotniczych systematycznie roÊnie: w 2005
roku wyniós∏ 31,37%, a w nast´pnym roku ju˝ 46,2%4. Liczba pasa˝erów przewiezionych „tanimi liniami” osiàgn´∏a
w 2006 roku 6,15 mln, to jest o prawie
100% wi´cej, ni˝ w roku poprzednim
i siedmiokrotnie wi´cej, ni˝ w 2004 roku5. Du˝à aktywnoÊç wykazujà przewoênicy niskokosztowi oferujàcy loty
w kierunku Wielkiej Brytanii i Irlandii
oraz w kierunku Skandynawii, gdzie stajà si´ bezpoÊrednim konkurentem armatorów operujàcych na Ba∏tyku6.
Pierwszà pozycj´ wÊród przewoêników lotniczych w Polsce niezmiennie
zajmujà Polskie Linie Lotnicze LOT. Niemniej jednak – mimo, ˝e liczba pasa˝erów LOT-u w ubieg∏ym roku wzros∏a

Rys. 4. Ruch pasa˝erski w polskich portach lotniczych.
èród∏o: opracowanie w∏asne w oparciu o dane Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

cym przewoênikiem niskokosztowym
i jednoczeÊnie drugim w rankingu, jest
w´gierski Wizzair, który opanowa∏ ju˝
16% rynku. Na kolejnym miejscu uplasowa∏ si´ irlandzki Ryanair (13%), który
w Europie jest niekwestionowanym liderem w przewozach niskokosztowych

zosta∏ych lotniskach regionalnych, których znaczenie w obs∏udze ruchu pasa˝erskiego systematycznie roÊnie.
W 2007 roku przewin´∏o si´ przez nie
o 36% pasa˝erów wi´cej, ni˝ w roku poprzednim (rysunek 4). SpoÊród portów
regionalnych dominujàce pozycje zaj-

http ://www.ulc.gov.pl/index_1.php?dzial=prasa&plik=13_05_2005_gazeta
T. Dziedzic „Rynek lotniczy 2007”, dodatek specjalny do „WiadomoÊci turystyczne”, wrzesieƒ 2007 s. 20.
6 Wi´cej o wp∏ywie rozwoju linii niskokosztowych w Europie na europejskie przewozy promowe w referacie autorek w: „Transport morski i lotniczy w obs∏udze ruchu pasa˝erskiego – implikacje dla regionów”, Uniwersytet Szczeciƒski, Zeszyty Naukowe nr 491, Ekonomiczne Problemy Us∏ug nr 15, Szczecin
2008, s. 167.
7 WÊród nich lotnisko Szczytno - Szymany, którego dzia∏alnoÊç jest zawieszona i Zielona Góra –Babimost, obs∏ugujàce tyko po∏àczenia krajowe
8 A. Fularz „Polska potrzebuje sieci ma∏ych portów lotniczych”, Przeglàd komunikacyjny 4/2006.
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mujà: Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice i Gdaƒsk Lech Walesa Airport. Pierwszy z nich ma obecnie szanse na przyspieszenie rozwoju dzi´ki unijnemu
wsparciu finansowemu z bud˝etu TEN-T. Najmniejszà liczb´ podró˝nych obs∏uguje natomiast port w Zielonej Górze
(tylko ruch krajowy) i w Bydgoszczy.
Aktywizacja regionalnych portów lotniczych jest w du˝ej mierze wynikiem
rozwoju siatki po∏àczeƒ linii niskokosztowych, przede wszystkim Wizzair , Ryanair i Centralwings. W niektórych regionalnych portach lotniczych, jak na
przyk∏ad Szczecin, Bydgoszcz, ¸ódê,
Rzeszów, Katowice, mo˝na zaobserwowaç znacznà (powy˝ej 65%) przewag´
oferty przewoêników niskokosztowych
nad tradycyjnymi.

MI¢DZYNARODOWE
PROMOWE PRZEWOZY
PASA˚ERSKIE
Rynek przewozów promowych
w Polsce.

Rys. 6. Udzia∏ poszczególnych armatorów promowych w przewozach pasa˝erskich w 2007 r.
èród∏o: opracowanie w∏asne w oparciu o Market:07, Statistics, Market and analysis of passenger & ro-ro shipping”, ShipPax Information, Halmstad 2006 oraz Cruise&Ferry Info 1-12/2007,
1-2/2008

rych latach wyst´powa∏y ich nieznaczne wahania. W latach 2001 - 2003 obroty pasa˝erskie ustabilizowane by∏y na
poziomie oko∏o 900 000 osób rocznie.
Rok 2004 przyniós∏ ich wzrost o 16,3%,
kiedy to ∏àcznie promami przewieziono
1,044 mln osób (rysunek 5). Powy˝szy
przyrost spowodowany by∏ przede
wszystkim akcesjà Polski do Unii Europejskiej i przejazdami Polaków do pracy w Szwecji, przyjazdami Skandynawów do Polski w celu zrobienia zakupów oraz wzrostem zainteresowania
rodaków turystykà mi´dzynarodowà –
zarówno wyjazdowà do Skandynawii
jak i ofertà turystycznà operatorów
promowych.

trzech przewoêników: Polskà ˚eglug´
Ba∏tyckà (realizujàcà us∏ugi pod markà
Polferries), Unity Line oraz Stena Line,
którzy oferujà regularne po∏àczenia ze
Szwecjà i Danià.
Ze Szwecjà utrzymywanych jest 5 serwisów:
 ÂwinoujÊcie – Ystad (2 serwisy obs∏ugiwane przez Polferries i Unity Line)
 ÂwinoujÊcie – Trelleborg (Unity Line)
 Gdynia – Karlskrona (Stena Line)
 Gdaƒsk – Nynashamn (Polferries).

Rynek przewozów promowych w Polsce pozostaje w cieniu dynamicznie
rozwijajàcego si´ rynku lotniczego. Zas∏uguje jednak na szczególnà uwag´,
gdy˝ stale roÊnie zainteresowanie tà
Ponadto Polferries eksploatuje dwa
formà transportu na Ba∏tyku, co ma
po∏àczenia do Danii:
 ÂwinoujÊcie – Kopenhaga
swoje odzwierciedlenie w nowych in linia sezonowa ÂwinoujÊcie – Rønne
westycjach tona˝owych.
Przewozy pasa˝erskie realizowane Armatorzy promowi.
(Bornholm).
˝eglugà promowà na przestrzeni lat
WÊród przewoêników operujàcych
2001 – 2007 wykazujà niewielkà tenNa polskim rynku pasa˝erskie prze- na polskim rynku najwy˝szy ruch pasadencj´ wzrostowà, jednak˝e w niektó- wozy promowe realizowane sà przez ˝erski odnotowuje Polferries, który na
swych po∏àczeniach przewióz∏ w 2007
roku oko∏o 480 000 osób, co daje mu
44% udzia∏ w rynku. Przewozy pasa˝erskie szwedzkiej Steny Line to niespe∏na jedna trzecia rynku, a trzeciego
przewoênika, Unity Line – 24% (rysunek 6)

Przewozy promowe.

Rys. 5. Promowe przewozy pasa˝erskie w Polsce w latach 2001 – 2007. èród∏o: opracowanie
w∏asne w oparciu o Market:07, Statistics, Market and analysis of passenger & ro-ro shipping”,
ShipPax Information, Halmstad 2006 oraz Cruise&Ferry Info 1-12/2007, 1-2/2008

Z po∏àczeƒ promowych, utrzymywanych przez Polferries, najwy˝sze przewozy obserwuje si´ na linii ze ÂwinoujÊcia do Ystad, której udzia∏ w obrotach
tego przewoênika wynosi oko∏o 40%.
Na poczàtku dekady ruch pasa˝erski na
omawianym po∏àczeniu ustabilizowany
by∏ na poziomie oko∏o 100 000 osób,
natomiast wyraêny wzrost przewozów
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nastàpi∏ od 2003 roku i w ubieg∏ym
przewozy uleg∏y blisko podwojeniu
w stosunku do roku 2001. Podobna sytuacja wyst´puje na po∏àczeniu Gdaƒsk
– Nynashamn, gdzie najwy˝sze obroty
zanotowano w roku 2005. Spadek przewozów w roku nast´pnym spowodowany by∏ g∏ównie ekspansjà niskokosztowych przewoêników lotniczych, którzy
uruchomili nowe po∏àczenia ze Sztokholmem. Rok 2007 przyniós∏ ponowny
wzrost ruchu. Z kolei przewozy na linii
ÂwinoujÊcie – Kopenhaga wykazujà stabilnoÊç na poziomie oko∏o 100 000 pasa˝erów rocznie.
Wysokie przewozy pasa˝erskie odnotowuje linia Gdynia – Karlskrona
armatora Stena Line. Na po∏àczeniu
tym widoczne sà ich wahania w ostatnich latach. Najwi´cej pasa˝erów
operator ten przewióz∏ w roku 2004 –
nieco ponad 420 000. W roku nast´pnym nastàpi∏ spadek ruchu o oko∏o
14%, by w roku kolejnym wróciç do
poziomu prawie sprzed dwóch lat.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ omawiane po∏àczenie wykazuje najwy˝sze przewozy
w porównaniu z pozosta∏ymi liniami
promowymi.
Trzeci z operatorów Unity Line osiàga
na przestrzeni lat sta∏y, coroczny
wzrost przewozów na swoim po∏àczeniu ÂwinoujÊcie – Ystad. Uruchomiona

w 2007 roku linia ÂwinoujÊcie – Trelleborg nastawiona jest przede wszystkim
na transport ∏adunków, stàd przewozy
pasa˝erskie sà tu na niskim poziomie
(rysunek 7)

Kopenhaga p∏ywa prom pasa˝ersko –
samochodowy „Pomerania” (1 000 pasa˝erów), zapewniajàc jedno odejÊcie
dziennie z ka˝dego portu, a na szlaku
Âwinoujscie – Ystad armator zatrudnia prom typu ro-pax „Wawel”(1 000
Flota.
pasa˝erów), oferujàc równie˝ jedno
zawini´cie dziennie do ka˝dego
Operatorzy dzia∏ajàcy na polskim ryn- z portów.
ku promowym zatrudniajà ∏àcznie 14
promów. Najwi´kszà flot´ posiada Unity
Trzeci z operatorów, Stena Line, na
Line – 7 jednostek. Wi´kszoÊç z nich to swoim szlaku Gdynia – Karlskrona zapromy typu ro-pax, majàce od 57 do 370 pewnia 3 zawini´cia dziennie. Przemiejsc pasa˝erskich. Dwa promy – „Po- wozy pasa˝erskie wykonywane sà
lonia” i nowo zakupiona „Skania”, która g∏ównie przez prom typu pasa˝ersko wejdzie do eksploatacji przed letnim se- samochodowy „Stena Baltica”(1 200
zonem pasa˝erskim, sà jednostkami pa- osób), a pozosta∏e dwa to typowe jedsa˝ersko – towarowymi, przystosowany- nostki typu ro-pax, przeznaczone
mi do przewozu 918 pasa˝erów („Polo- g∏ównie dla kierowców pojazdów ci´nia”) i 1 300 osób („Skania”). 3 promy ˝arowych.
kursujà na towarowej trasie ÂwinoujÊcie
– Trelleborg, gdzie armator oferuje 2 - 3
odejÊcia dziennie z obu portów. Podobnie na po∏àczeniu ÂwinoujÊcie – Ystad LITERATURA:
eksploatowane sà 3 jednostki, oferujàce
1. Market:07, Statistics, Market and analysis of
trzy zawini´cia. Od sezonu letniego, po
passenger & ro-ro shipping”, ShipPax Inforprzej´ciu „Skanii”, obsada tona˝owa limation, Halmstad 2006.
nii zwi´kszy si´ do 4 jednostek, a liczba 2. T.Dziedzic „Rynek lotniczy 2007”, dodatek
odejÊç do 4 dziennie.
specjalny do „WiadomoÊci turystyczne”,
Polferries dysponuje 4 promami.
Dwa z nich – „Scandinavia”(1 888 pasa˝erów) i „Baltivia”(250 osób) – eksploatowane sà na po∏àczeniu Gdaƒsk
– Nynashamn. Na linii ÂwinoujÊcie –

wrzesieƒ 2007.
3. Cruise&Ferry Info 1-12/2007, 1-2/2008.
4. A.Fularz „Polska potrzebuje sieci ma∏ych portów
lotniczych”, Przeglàd komunikacyjny 4/2006.
5. „Transport – wyniki dzia∏alnoÊci w 2006 r.”,
GUS, Warszawa, 2007.
6. http ://www.ulc.gov.pl/

Rys. 7. Pasa˝erskie przewozy promowe na poszczególnych liniach. èród∏o: opracowanie w∏asne w oparciu o Market:07, Statistics, Market and analysis of passenger & ro-ro shipping”, ShipPax Information, Halmstad 2006 oraz Cruise&Ferry Info 1-12/2007, 1-2/2008

26

Logistyka 2/2008

