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Wartość dla klienta jako determinanta lojalności  
na rynku pasażerskich usług lotniczych

Streszczenie

Pod wpływem procesu globalizacji i w związku z tym rosnącej konkurencji 
rynek przewozów lotniczych rozwija się bardzo dynamicznie. Rosną wymagania 
i oczekiwania klientów. Stąd też wyzwaniem dla podmiotów staje się dostarczanie 
wartości satysfakcjonującej nabywców. Jej zdefiniowanie nie jest łatwe ze względu 
na złożoność rynku. Celem pracy jest wskazanie podstawowych źródeł wartości 
dla klienta na rynku usług lotniczych uznając, iż jej dostarczanie sprzyja lojalności 
klientów. Uwzględniono programy lojalnościowe i komunikację jako instrumen-
ty tworzące wartość dla klienta i wspierające lojalność. Materiałami źródłowymi 
opracowania jest dostępna literatura przedmiotu a także własne analizy oparte na 
źródłach wtórnych oraz na badaniach innych autorów. Ilustracyjny jedynie charak-
ter mają badania własne zrealizowane wśród 265 pasażerów linii lotniczych. 

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością dla klienta, rynek usług lotniczych, lojal-
ność.

Kody JEL: M31, M37

Wstęp

Współczesny rynek, na skutek dynamicznych zmian wynikających z globalizacji, zmu-
sza przedsiębiorstwa do poszukiwania skutecznych metod budowania pozycji konkurencyj-
nej. Również rynek pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce zmienił się pod wpływem 
demonopolizacji, zmian struktury własnościowej, liberalizacji, deregulacji co wyzwoliło 
konieczność zmian zachowań podmiotów rynkowych. Po stronie podażowej tego rynku wy-
stępują przewoźnicy tradycyjni (sieciowi) i niskokosztowi, porty lotnicze o bardzo różnej 
skali oddziaływania, a także kontrolerzy ruchu lotniczego, agenci obsługi naziemnej, któ-
rych funkcje nie są widoczne dla pasażerów. Popytową stronę rynku tworzą pasażerowie 
indywidualni, podmioty gospodarcze i pozagospodarcze oraz pośrednicy organizujący zbio-
rowe podróże lotnicze. Popyt na usługi lotnicze jest zatem bardzo zróżnicowany, rozproszo-
ny, cechuje go nierównomierność czasowa oraz przestrzenna dyferencjacja (Rucińska 2011, 
s. 291). Wymaga to ciągłej obserwacji rynku oraz monitorowania wzrastających potrzeb 
i oczekiwań pasażerów. Rynek usług transportu lotniczego rozwija się bardzo dynamicznie. 
Zgodnie z raportem przedstawionym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w dwóch pierw-
szych kwartałach 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku, dynamika 
wzrostu wynosiła 17,1%, a w stosunku do 2015 roku aż 29,3% (Raport Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego 2017). Czynnikami wpływającymi na rozwój transportu lotniczego są: rozwój 
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gospodarczy kraju oraz wzrost zamożności społeczeństwa, globalizacja, tworzenie infra-
struktury lotniczej, dalsza ekspansja przewoźników niskokosztowych, uwarunkowania poli-
tyczno-geograficzne, w tym rozwój Transeuropejskiej Sieci Transportowej Trans-European 
Transport Networks (TEN-T) (Ruciński, Madej 2016, s. 26).

Prężny rozwój ruchu lotniczego spowodował konieczność zwiększenia jego dostępno-
ści w postaci rozwoju portów lotniczych. Obecnie na rynku pasażerskich usług lotniczych 
w Polsce funkcjonuje 15 portów lotniczych o zróżnicowanej przepustowości pasażerskiej 
i towarowej. Dla porównania, w Niemczech działa ponad 500 lotnisk, a we Francji ponad 
460 (Report on the aviation market in Poland 2009). Największy ruch pasażerski w pierw-
szym półroczu 2017 roku (25% wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk) 
wygenerował Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Najszybciej rozwijającym się por-
tem regionalnym w Polsce jest Port Lotniczy w Krakowie, w którym ruch pasażerski wzrósł 
o 17%. Największą popularnością cieszą się przewoźnicy niskokosztowi: Ryanair, Wizz 
Air, EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Air Berlin, Eurowings, Vueling Airlines, Jet2.com, Air 
Baltic, Transavia Airlines, Wow Air, Iberia Expres), którzy obsłużyli łącznie 59,52% pasa-
żerów. Najczęściej korzystano z usług irlandzkiego taniego przewoźnika – Ryanair, który 
w analogicznym okresie przewiózł 32,22% wszystkich pasażerów. Drugie miejsce należy 
do Polskich Linii Lotniczych LOT, które zagospodarowały 22,32% podróżnych. Najczęściej 
wybieranym krajem docelowym była Wielka Brytania (24,71% udziału), a dalej Niemcy 
(13,40%) (Raport Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2017).

Dane wskazują, iż polscy przewoźnicy musieli zmierzyć się z szybko rosnącą konkuren-
cją głównie linii niskokosztowych. To one wykreowały popyt na przewozy lotnicze i stwo-
rzyły w ostatnich latach szybko rosnący rynek, ale też możliwość dokonywania wyborów 
konsumenckich. Tanie linie lotnicze powstały w odpowiedzi na oczekiwania podróżnych. 
Dla kadry zarządzającej oznacza to wyzwanie zatrzymania klientów, zwłaszcza tych strate-
gicznych, a więc kreowanie i dostarczanie wartości oczekiwanej przez pasażerów.

Celem opracowania jest identyfikacja źródeł wartości dla klienta na rynku lotniczych 
przewozów pasażerskich, uznając, że stanowi ona istotny czynnik wpływający na lojalność. 
Podstawę źródłową opracowania stanowi dostępna literatura przedmiotu, źródła wtórne oraz 
studia realizowane przez krajowe i zagraniczne instytuty badawcze. Wykorzystano własne 
badania empiryczne przeprowadzone w latach 2013-2014 roku metodą CAWI wśród 265 
respondentów. Dotyczyły oceny działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych. 
Nie stanowią bazy empirycznej artykułu i wykorzystane zostały jedynie ilustracyjnie. 

Wartość dla klienta na rynku pasażerskich przewozów lotniczych

Zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie powinno być ukierunkowane na kre-
owanie wartości klienta i wartości dla klienta (Skrzypek 2006, s. 90-99). Wykorzystanie 
tych kategorii w strategii przedsiębiorstw uznaje się za główne źródło ich rynkowego sukce-
su. Wynika to z kilku powodów. Właściwe zarządzanie wartością przekłada się na wyniki fi-
nansowe firmy, a ponadto skupienie uwagi na wartościach dostarczanych klientom sprawia, 
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że osiągane są cele rynkowe zakładane przez przedsiębiorstwo. W literaturze przedmiotu 
wartość dla klienta definiuje się jako różnicę między korzyściami, które klient otrzymał, 
a finansowymi i niefinansowymi kosztami dostępu do zasobów (Doligalski 2013, s. 3). 
Trzeba jednak rozróżnić wartość oczekiwaną od wartości uzyskanej. Wartość oczekiwana 
jest sumą subiektywnie postrzeganych korzyści nad subiektywnie postrzeganymi kosztami, 
które ponosi klient. Subiektywizm sprawia, że istnieje tyle różnorodnych korzyści i kosz-
tów, ile potrzeb, oczekiwań i ograniczeń mają klienci. Poza tym są one zmienne, zaspoko-
jenie jednych pozwala dojść do głosu innym, wyższym. Oznacza to, że podmioty rynkowe 
mogą mieć wpływ na ich kreowanie i kształtowanie mając tym samym wpływ na ich ocenę 
(Smyczek 2013, s. 95). Na rynku usług lotniczych nie jest to łatwe, bowiem duże zróżni-
cowanie klientów w ramach segmentów rynku, ich szczególne wymagania sprawiają, że 
zdolności dostosowawcze podmiotów wymagają permanentnych badań rynku. Ich kapitało-
chłonność wpływa na zachowawcze postawy, ale można mieć nadzieję, że nowe technologie 
będą sprzyjać rozpoznawaniu zachowań klientów.

Powstają zatem pytania: jak zdefiniować wartość dla klienta(pasażera), jakie wartości 
ująć biorąc pod uwagę skomplikowaną naturę rynku usług lotniczych. Na wartość ocze-
kiwaną przez klienta końcowego składają się korzyści z oferty zarówno linii, jak i portów 
lotniczych. Są to niezależne podmioty działające na podstawie własnych celów, głównie fi-
nansowych. Mają własną konkurencję, a rynek usług zarządzania infrastrukturą lotniska jest 
traktowany w stosunku do rynku przewozów jako upstream market (Biskup 2012, s. 167). 
Dla klienta jednak ważne są korzyści i satysfakcja z produktu obu podmiotów, a więc całego 
procesu obsługi pasażera aż do momentu zakończenia podróży, co powoduje konieczność 
przygotowania propozycji wiązki korzyści. W tym celu należy rozpoznać źródła wartości 
dla klienta. Mogą one mieć charakter finansowy i niefinansowy. Korzyści finansowe wyni-
kają z ceny, ale też z uczestnictwa w programach lojalnościowych i obejmują m.in.: częścio-
wy zwrot wydatków na przeloty, upusty przy wypożyczaniu samochodu, darmowe bilety, 
przewiezienie dużego bagażu bez dopłaty i wiele innych. Wartości niefinansowe oparte są 
na relacjach i podnoszeniu standardów obsługi zarówno w samolotach, jak i w portach lot-
niczych (punktualność, dogodne godziny wylotu, jakość posiłków na pokładzie samolotu). 
Obejmują także specjalne przywileje, np. pierwszeństwo obsługi na lotnisku, korzystanie 
z luksusowych salonów, podwyższenie klasy podróży, obopólnie korzystne relacje bizneso-
we (Deszczyński B., Deszczyński P. 2004, s. 173). Duża ekspansja tanich linii może upo-
ważniać do stwierdzenia, że cena przelotu jest podstawową determinantą tworzenia wartości 
dla klienta. Tymczasem wyniki badań dotyczących oczekiwań pasażerów z 2015 roku wska-
zują, że nie ma wśród nich niskich cen biletów, jest natomiast chęć otrzymania czegoś więcej 
niż produkt i usługa. Na pierwszym miejscu w badaniu Sabre i Economist Intelligence Unit 
pasażerowie wymienili chęć ograniczenia czasu spędzanego na lotniskach (53%), a to nie 
odpowiada interesom zarządzających portami lotniczymi, w których oferowane są dodatko-
we usługi. Na dalszych miejscach znalazły się: bardziej przyjemne doświadczenia w trakcie 
lotu (38%), większa punktualność (37%), poprawa obsługi bagażu (36%), usprawnienie sys-
temów rezerwacji (32%). Menadżerowie linii lotniczych za najważniejsze uznali: redukcję 
kosztów operacyjnych (57%), budowanie lojalności klientów (49%), poprawę doświadczeń 
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(40%), rozwijanie i wzmacnianie strategii partnerstwa(34%), zwiększanie udziału w rynku 
(33%). Choć do wyników badań należy podejść z ostrożnością, nie znamy bowiem grupy 
docelowej i cech respondentów, to jednak z badań wynika, że waga klienta dla rozwoju fir-
my jest doceniana, a zatem odpowiedzią na ten fakt musi być oferowanie adekwatnych war-
tości. Potwierdzają to badania zrealizowane w 2015 roku przez PwC wśród prezesów linii 
lotniczych. Wykazały one, że tworzenie lepszych produktów i usług, w tym obsługa klienta, 
stanowi wiodącą strategię wzrostu. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, w której większość 
przewoźników koncentruje się na kontroli i obniżaniu kosztów, a co za tym idzie standar-
dów obsługi. Z tego samego badania wynika również, że ulepszanie „twardego produktu” 
w postaci samolotów i wyposażenia lotnisk to kosztowny sposób na wyróżnienie się linii 
lotniczych na tle konkurencji, a ponadto zwrot inwestycji następuje w długim horyzoncie 
czasowym. Stąd należy docenić wagę „miękkiego produktu”, a więc obsługi klienta, relacji 
z klientami, co nie jest jednak proste, wymaga bowiem zmian w zakresie zachowania i kul-
tury organizacji ale stanowi warunek sine qua non myślenia kategoriami wartości dla klienta 
(Badanie PwCGlobal Airline Survey 2015).

Pozyskiwanie wiedzy o kliencie jest podstawą zarządzania zorientowanego na wartość. 
Model zarządzania wiedzą o kliencie składa się z następujących elementów: planowania za-
sobów, tworzenia, kodyfikacji, absorpcji i wykorzystania wiedzy (Sobolewska 2010, s. 141).

W sektorze transportu lotniczego lojalni pasażerowie pomagają w rozwoju portów lot-
niczych, a przez swoją lojalność są mniej wrażliwi na wzrost cen. Regularne badania po-
trzeb i oczekiwań klientów pozwalają na kumulowanie wiedzy, a następnie przygotowanie 
korzystnej i spersonalizowanej oferty. Linie lotnicze znające preferencje pasażerów mogą 
przewidzieć zachowania klientów i podejmować decyzje pozwalające na zdobywanie prze-
wagi konkurencyjnej. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, pasażerowie, których po-
trzeby zostają zaspokojone gwarantują rozwój oraz rentowność firmy. W literaturze przed-
miotu nie znaleziono natomiast badań potrzeb klientów regionalnych portów lotniczych.

Lojalność i programy lojalnościowe w kontekście oferowanej wartości

Jak już wspomniano, znaczącą częścią wartości dla klienta są wartości niematerialne. 
Mimo iż nie występują one w rachunku zysku i strat, to jednak są ważnym elementem war-
tości i źródłem ukrytej przewagi (Low, Kalafut 2004, s. 13). W literaturze zwraca się uwagę 
na rosnącą wagę kapitału klienta, którego częściami składowymi są baza klientów, relacje 
z klientami i ich potencjał (Urbanek 2007, s. 51-61). Sukces podmiotów rynkowych zależy 
nie tyle od pozyskiwania nowych klientów, ile od ich utrzymania i budowania relacji opar-
tych na zaufaniu i lojalności. Stosunkowo młody rynek pasażerskich przewozów lotniczych 
jest nadal bardzo podatny na oferty cenowe i trudno oczekiwać od klientów emocjonalnych 
więzi z linią lotniczą czy portem lotniczym. Dopiero rynek dojrzały i nasycony, wysoce kon-
kurencyjny stwarza przesłanki do wzmacniania instrumentów marketingu relacji w procesie 
decyzyjnym klientów. Takim instrumentem są programy lojalnościowe, które zmniejszają 
wrażliwość cenową ich uczestników.
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Linie lotnicze oferują swoim pasażerom programy lojalnościowe (Frequent-flyer program) 
(Pijet-Migoń 2013, s. 167). Ich głównym celem jest nawiązanie i budowanie długotrwałej 
więzi między pasażerem a linią lotniczą (Szymczak 2016, s. 117). Są elementem składowym 
produktu tradycyjnych linii lotniczych w odróżnieniu od linii niskokosztowych. Ze wzglę-
dów ekonomicznych najkorzystniejszy dla linii lotniczej jest pasażer odbywający regularne 
podróże służbowe. Szacuje się, że ok. 90% pasażerów podróżujących w celach służbowych 
należy do programów lojalnościowych, często kilku równocześnie. Lojalność pasażerów wo-
bec linii lotniczej buduje się punktując przeloty pasażerów uczestniczących w programach 
dla często podróżujących. Innym celem programów lojalnościowych jest poznanie preferencji 
i upodobań klienta. Uzyskana wiedza pozwala na stworzenie oferty wartości dla zróżnicowa-
nych segmentów rynku. Innym istotnym elementem jest budowa zaufania pasażerów wobec 
linii lotniczej, co sprzyja wykorzystaniu marketingu szeptanego w postaci pozytywnych opinii 
o oferowanych produktach (Wensveen 2015, s. 151). Z badań własnych wynika, że programy 
lojalnościowe nie przyczyniają się bezpośrednio do wyboru linii lotniczej, jednak w przypad-
ku często podróżujących pasażerów zwiększają lojalność. Widoczne jest to u respondentów 
posiadających status wyższy niż podstawowy (np. srebrny i złoty). Dlatego też tworzenie pro-
gramu lojalnościowego powinno się rozpocząć od ustalenia celów zdefiniowanych po wyko-
naniu segmentacji rynku oraz poziomu lojalności klientów. Kolejnym etapem jest określenie 
adresatów i ustalenie zestawów korzyści dla uczestników. Przy spełnieniu wstępnych kroków 
następuje wybór sposobów i narzędzi komunikacji. Następnie przygotowywany jest plan fi-
nansowy dla nowo powstałego programu lojalnościowego. Przedsiębiorstwa przeznaczają na 
finansowanie nagród w programie 0,5-2,0% przychodów netto (Kwiatek 2007, s. 14). Zgodnie 
z badaniami przeprowadzonymi przez P. Fiska, faktyczny poziom oszczędności dla uczestnika 
z racji uczestnictwa w programie oscyluje w granicach 1-2%. W tych samych badaniach wska-
zuje on również na aspekt niematerialny, który jest główną determinantą lojalności pasażerów 
lotniczych. Kolejnym etapem jest opracowywanie i wdrażanie strategii, następuje również 
analiza i wdrażanie ulepszeń (Fisk 2009, s. 269).

Ważne jest, aby programy lojalnościowe były innowacyjne i dostosowane do potrzeb 
klientów. Takim innowacyjnym pomysłem jest wdrożenie programu lojalnościowego LOOP 
przez linie lotnicze Brussels Airlines obok programu Miles&More. Nowy program skiero-
wano do pasażerów, którzy korzystają z oferty rzadziej niż typowi uczestnicy programów, 
np. rodziny. Jest to jeden z najbardziej korzystnych programów lojalnościowych, a oparto go 
na dwóch zasadach: prostota i wartość w postaci darmowego lotu w jak najkrótszym czasie.

Komunikowanie wartości

Komunikacja jest ważnym etapem procesu zarządzania wartością. Pokazuje ona kliento-
wi wiązkę korzyści, a ponadto sama w sobie jest korzyścią dla klienta. W sektorze transportu 
lotniczego niezwykle istotna jest jej systematyczność, w której występują elementy komuni-
kacji w czasie rzeczywistym (real-time communication). Linie oraz porty lotnicze wykorzy-
stują do tego profile w portalach społecznościowych oraz dedykowane aplikacje mobilne. 

handel_wew_4-1-2018.indd   140 13.08.2018   12:24:45



KRYSTYNA IWIŃSKA-KNOP, ANNA SZYMCZAK 141

Warto również zauważyć, że profile w mediach społecznościowych zastępują tradycyjne 
biura obsługi klientów umożliwiając komunikację klientom nie tylko z pracownikami, ale 
także z innymi klientami (Brzezińska-Waleszczyk 2015, s. 69). Wykorzystywanie mediów 
społecznościowych to nie tylko realizowanie planów marketingowych, ale także elementar-
na część zarządzania marką, reputacją, wartością oraz budowanie lojalności. Badania własne 
przeprowadzone w 2017 roku, dotyczące aktywności portów lotniczych w mediach społecz-
nościowych, wykazały, że pasażerowie preferują komunikację spersonalizowaną, głównie 
za pośrednictwem mediów elektronicznych. Najaktywniejsze w komunikacji z otoczeniem 
zewnętrznym są największe polskie porty lotnicze − Warszawa oraz Kraków. Najczęściej 
wykorzystywany jest Twitter, popularny w środowisku biznesowo-politycznym (Iwińska-
Knop, Szymczak 2017, s. 320). Regularne zachęcenie podróżnych do brania udziału w inte-
rakcjach, oferowanie dodatkowych korzyści zwiększa ich poziom lojalności.

Budowanie lojalności odbywa się także przez skuteczne reagowanie na sytuacje kryzy-
sowe. W przypadku takiego faktu niezbędny jest bieżący monitoring mediów społecznościo-
wych, gdyż cechuje je szybkość rozprzestrzeniania się informacji (Creeber, Martin 2009). 
Rozwiązanie kryzysu zależy w dużej mierze od skuteczności procedur pozwalających na mi-
nimalizację ryzyka a więc ograniczenia negatywnego wpływu na wizerunek firmy i oferowaną 
wartość (Budzyński 2003, s. 169). Również komunikowanie przestrzegania praw konsumen-
tów, uczciwej reklamy i zamieszczanie prawdziwych informacji na stronach internetowych 
wpływa na wizerunek przewoźników, a tym samym buduje względem nich lojalność.

Podsumowanie

Konkurencyjność na rynku pasażerskich usług lotniczych wymaga zmiany zachowań 
podmiotów w kierunku docenienia roli klienta w tworzeniu oferty linii oraz portów lotni-
czych. Musi być zdywersyfikowana, brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania różnych seg-
mentów rynku. Wymaga to zmian w sposobie myślenia i działania, aby maksymalizacja 
zysku, która jest na ogół celem działalności linii lotniczej nie powodowała utraty klientów. 
Na rynku wygrają ci operatorzy, którzy zaoferują wartość przyczyniającą się do usatys-
fakcjonowania. Tylko wtedy będzie realne tworzenie lojalności opartej nie na cenie, ale na 
emocjach. Badania wskazują, że menadżerowie uważają, iż poprawiła się reakcja linii lot-
niczych na oczekiwania pasażerów. Pasażerowie są jednak zdania, że nie następują żadne 
zmiany, a nawet że sytuacja się pogorszyła. Wykorzystanie kategorii wartości w procesie de-
cyzyjnym może być trudne, ale jest to sposób na pozyskanie i utrzymanie klienta. Programy 
lojalnościowe przez funkcję relacyjną mogą wzmocnić lojalność, ale nie zastąpią korzyści, 
które stwarza wartość uwzględniająca różne aspekty proponowanej oferty.
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The Value for the Customer as a Determinant of Loyalty  
in the Market for Air Passenger Transport Services

Summary 

As a result of the globalisation process and, therefore, increasing competition, the 
air transport market is developing dynamically. The requirements and expectations of 
customers are growing. Hence, the challenge for the subjects is to provide the value 
that satisfies the buyers. Defining it is not easy due to the complexity of the market. 
There were taken into consideration the loyalty programmes and communications as 
the instruments creating value for the customer and supporting loyalty. The aim of the 
paper is to identify the basic elements of creating value for the customer with a partic-
ular regard to its impact on passenger loyalty. The source materials of the study are the 
available literature of the subject, own analysis based on secondary sources as well as 
empirical research conducted among passengers and managers. Authors’ own surveys 
carried out among 265 passengers of airlines are of the merely illustrative nature.

Key words: value management, aviation market, loyalty.

JEL codes: M31, M37

Ценность для клиента как детерминант лояльности на рынке 
пассажирских авиауслуг

Резюме

Под влиянием процесса глобализации и, в связи с этим, растущей конку-
ренции, рынок авиатранспорта развивается весьма динамично. Растут тре-
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бования и ожидания клиентов. И потому вызовом для субъектов становится 
предоставление ценности, удовлетворяющей покупателей. Ее определение 
непростое из-за сложного характера рынка. Цель работы – указать основные 
источники ценности для клиента на рынке авиауслуг, признав, что предостав-
ление ее способствует лояльности клиентов. Учли программы лояльности  
и коммуникацию в качестве инструментов, создающих ценность для клиента 
и поддерживающих его лояльность. Первоисточники разработки – доступная 
литература по предмету, а также собственные анализы, основанные на втори-
сточниках и на исследованиях других авторов. Лишь иллюстративный харак-
тер имеют собственные обследования среди 265 пассажиров авиалиний. 

Ключевые слова: управление ценностью для клиента, рынок авиауслуг, ло-
яльность.
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