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Polscy pasażerowie linii lotniczych są coraz bardziej świadomymi klientami.         

Zwracają uwagę na stosunek ceny do jakości, a nie tylko na to, czy bilety są jak                

najtańsze. Duże znaczenie wciąż ma dla nich wizerunek marki linii lotniczej –            

wynika z corocznej ankiety przeprowadzonej w ramach Plebiscytu „Najlepsza         

Linia Lotnicza” przez portal Pasazer.com.  
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Fakty 

 

● Pasażerowie uznali za najlepsze linie lotnicze 2017 r. LOT (przewoźnik tradycyjny na            

krótkich dystansach), Qatar Airways (przewoźnik tradycyjny na dalekich dystansach) i          

Wizz Aira (przewoźnik niskokosztowy).  

● Najlepsze linie zostały wybrane na podstawie średniej głosów w ośmiu kategoriach, co            

znacząco podniosło rzetelność wyników oraz pozwoliło na bardziej szczegółową analizę          

wrażeń podróżnych.  

● Szczegółowe wyniki wskazują, że pasażerowie dostosowują oczekiwania i ocenę do          

wizerunku marki oraz rodzaju lotu. Oznacza to, że polscy podróżni są coraz bardziej             

doświadczonymi klientami linii lotniczych, dla których liczy się więcej niż tylko jak            

najniższa cena biletu.  

● W kategorii „cena” zwyciężyły linie Ukraine International Airlines, za najbardziej          

komfortowe oraz zapewniające najlepszą rozrywkę pokładową zostały uznane linie         

Emirates, a LOT w kategorii „odprawa i boarding”.  

● Linie Qatar Airways zostały wyróżnione za personel pokładowy oraz czystość, a Lufthansa            

– za punktualność. Turkish Airlines serwują najlepsze posiłki na pokładzie.  

● Dzięki partnerstwu z eSky.pl oraz całkowitej zmianie metodologii w Plebiscycie głosowali           

jedynie pasażerowie, którzy rzeczywiście odbyli lot daną linią.  

● Travel Service został uznany za najlepszego przewoźnika czarterowego, a Singapore          

Airlines za najlepszą linię, która nie lata do Polski.  

● Nagrody Kapituły Plebiscytu trafiły do: Emirates (linia biznesowa) i Józsefa Váradiego,           

prezesa Wizz Aira (menedżer roku). Za trasę roku uznane zostało połączenie           

Lublin-Mediolan (easyJet), a za wydarzenie roku: wybór Baranowa jako preferowanej          

lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

● Szczegółowe wyniki wraz z ich analizą prezentujemy w dalszej części raportu           

podsumowującego Plebiscyt „Najlepsza Linia Lotnicza 2017 r.” 
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 Metodologia 

 

W tegorocznej edycji Plebiscytu po raz pierwszy głosy mogli oddawać jedynie pasażerowie,            

którzy kupili bilet lotniczy na podróż danym przewoźnikiem. Dzięki współpracy z serwisem            

eSky.pl, każdy klient otrzymał e-mailem indywidualny link do głosowania, który można było            

wykorzystać tylko jednokrotnie. Co więcej, podróżny mógł zagłosować jedynie na przewoźnika,           

którym podróżował. W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 25 lutego 2018 r. głosy oddało 7694 osób.  

W poprzednich edycjach Plebiscytu oddawanych było znacznie więcej głosów. Jednak          

podróżni mogli wówczas oddawać tylko „najlepszą” linię w każdej z grup bez wchodzenia w              

szczegóły tej opinii. Otwarty system głosowania umożliwiał również ocenianie przewoźników,          

którymi dany głosujący lub głosująca mogła nie lecieć. Takie wyniki, choć wiarygodne z uwagi na               

dużą liczbę głosów, były jednak krytykowane z uwagi na małą szczegółowość oraz podatność na              

ocenę przez pryzmat marki przewoźnika, a nie na podstawie rzeczywistych doświadczeń.           

Wynikami łatwiej było też manipulować, wpływały na nie bieżące wydarzenia, akcje           

marketingowe, komunikaty prasowe i inne czynniki nie wiążące się z realną zmianą jakości.             

Trudno było też jednoznacznie powiedzieć, na jakiej podstawie linia była uznawana za najlepszą.  

Nowa metodologia doprowadziła do wyeliminowania tych problemów, ponieważ umożliwiła         

głosowanie jedynie przez osoby, który przetestowały daną linię i mogły zweryfikować swoje            

oparte na reklamie czy opiniach innych podróżnych przekonania. Choć głosów jest mniej, to są              

one znacznie bardziej wiarygodne. Rzetelność Plebiscytu wzrosła dzięki wprowadzeniu ośmiu          

kategorii ocenianych w skali od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza) oraz odejściu od prostego               

wyboru najlepszej linii lotniczej, co wymusiło na głosujących bardziej szczegółowe ocenienie           

danego przewoźnika, a organizatorom Plebiscytu pozwoliło na dokładniejszą analizę wyników.          

Na ocenę podróży zawsze wpływa duża liczba czynników, a metodologia stosowana w            

poprzednich latach nie pozwalała na wydobycie tych niuansów. Głosujący nie wybierali zatem w             

tym roku bezpośrednio najlepszej linii, a jedynie najlepszą pod względem ceny, komfortu i             

innych cech. Ogólny ranking został ustalony na podstawie średniej ocen w poszczególnych            

kategoriach.  
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Wyniki tegorocznego Plebiscytu jednoznacznie wskazują, że przewagi konkurencyjne        

przewoźników są różnorodne – niska cena nie musi automatycznie prowadzić do wysokiej            

pozycji w ogólnym rankingu, jeśli nie idzie za nią oczekiwany standard.  

W ostatecznym rankingu pod uwagę brane były linie lotnicze, na które oddano co najmniej 30               

głosów. Kategorie ocen zostały dostosowane do grupy przewoźników – linie niskokosztowe nie            

były oceniane pod względem cateringu czy rozrywki na pokładzie.  

Choć w poszczególnych kategoriach nie stosowano rozróżnienia w zależności od rodzaju trasy,            

to przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji jako granicę między rejsem krótko- a           

dalekodystansowym przyjęto dystans 5000 km i odpowiednio przyporządkowano oddane głosy.  

W przypadku linii czarterowych, na które pasażerowie w przeważającej większości nie kupują            

biletów bezpośrednio, lecz poprzez biuro podróży, zastosowano dotychczasową metodologię.  

Nowa metodologia nie jest pozbawiona wad i będzie w przyszłych latach dalej udoskonalana.             

Partnerstwo z tylko jednym pośrednikiem ograniczyło grupę badawczą, a do tego wyeliminowało            

z puli głosujących osoby kupujące bilety bezpośrednio u przewoźników, korzystające z innych            

kanałów sprzedaży oraz większość podróżnych latających biznesowo. Mimo tego, organizatorzy          

są przekonani, że zmiana sposobu głosowania istotnie podniosła wartość badawczą Plebiscytu i            

umocniła jego pozycję jako największego i najbardziej rzetelnego badania jakości usług           

oferowanych przez linie lotnicze w Polsce.  

 

1. Cena: oczekiwania dostosowane do realiów 

 

Pierwszą ocenianą kategorią była „cena”. Wyniki mogą być zaskoczeniem – za najtańszą linię             

lotniczą nie została uznana żadna ze spółek niskokosztowych, lecz Ukraine International Airlines,            

przewoźnik oferujący m.in. rejsy z Warszawy oraz (od grudnia) Krakowa do Kijowa-Boryspola.            

Ukraińska spółka, wyprzedziła niskokosztowego Ryanaira, Wizz Aira oraz easyJeta. Kolejne          

miejsce zajęły linie Qatar Airways.  
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Takie wyniki jednoznacznie wskazują, że pasażerowie patrzą na cenę względnie – dostosowują            

ocenę do tego, na jakiej trasie i w jakim komforcie podróżują. Bardziej niż bezwzględna wartość               

liczy się dla nich koszt przeliczony na kilometr oraz, mniej wymiernie, na poczucie wygody.  

Obiektywnie patrząc, linie Ryanair i Wizz Air oferują najtańsze bilety, często już za kilkanaście              

lub kilkadziesiąt złotych na trasach europejskich. Ukraine International Airlines, choć latają z            

Polski na względnie krótkich połączeniach do Kijowa, są wyraźnie droższe. Co więcej, nawet na              

trasach na Ukrainę, Wizz Air oferuje często tańsze bilety.  

Zwycięstwo Ukraine International Airlines można jednak wytłumaczyć bardzo tanimi biletami          

tej linii na dalekie trasy przez Kijów – m.in. na popularnych wśród polskich podróżnych              

połączeniach do Bangkoku, Nowego Jorku oraz na Bliski Wschód czy do Azji Centralnej. Linia              

oferuje też bardzo atrakcyjne ceny przy zakupie biletu z dużym wyprzedzeniem. Co więcej,             

przewoźnik ten wciąż jest klasyfikowany jako linia tradycyjna, choć w praktyce na krótkich             

trasach nie oferuje posiłków na pokładzie, sprzedaje także bilety bez wliczonego przewozu bagażu             

rejestrowanego – to powoduje, że pasażerowie mają inne oczekiwania i nawet jeśli płacą więcej,              

to subiektywnie oceniają te ceny jako niskie.  

Ocenę przewoźników niskokosztowych pogarsza zapewne to, że mimo bardzo niskich taryf           

podstawowych, pasażerowie muszą dopłacać za wszystkie usługi dodatkowe. To ponownie          

kwestia subiektywna – taki sposób sprzedaży nie jest ograniczony do linii niskokosztowych, a             

nawet po doliczeniu opłat ich bilety często są konkurencyjne cenowo. Jednak ocenę podróżnych             
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obniża to, że ostatecznie muszą zapłacić więcej niż oczekują po reklamach lub wydaje im się na                

początku procesu rezerwacji.  

Wysokie miejsce linii Qatar Airways również można tłumaczyć dostosowaniem oczekiwań do           

rodzaju trasy – oczywiście, cen biletów tej linii nie da się bezpośrednio porównywać z latającymi               

po Europie liniami niskokosztowymi. Jednak biorąc pod uwagę wysoki komfort podróży           

dalekodystansowych oraz częste promocje w popularnych kierunkach azjatyckich, przewoźnik         

ten wypada bardzo dobrze w swojej grupie.  

LOT zajął w tej kategorii kolejne miejsce. Cena rzadko jest przewagą polskiej linii, zwłaszcza              

biorąc pod uwagę subiektywizm pasażerów. Na trasach europejskich jest droższa od           

niskokosztowych rywali. Do tego ważnym czynnikiem jest niewątpliwie to, że głosujący mają            

najsilniejszą opinię właśnie o Locie z uwagi na jego status „narodowego” przewoźnika.            

Zlikwidowanie posiłków na pokładzie czy wprowadzenie taryf bez wliczonego w cenę bagażu            

rejestrowanego, któremu nie towarzyszył odczuwalny spadek cen zostało przez wiele osób           

odebranych jako pogorszenie stosunku ceny do jakości – LOT ucierpiał przez to znacznie bardziej              

niż wiele tradycyjnych linii zagranicznych, które wprowadziły dokładnie takie same zmiany.           

Wskazuje to na duży udział subiektywnego postrzegania wartości w ocenie.  

 

    2. Odprawa i boarding: baza LOT-u robi różnicę 

 

W kategorii „odprawa i boarding” zwycięzcą został LOT, wyraźnie wyprzedzając Qatar           

Airways, Emirates czy Lufthansę.  

Pierwsze miejsce LOT-u niewątpliwie wynika z tego, że znaczna część głosujących           

rozpoczynała podróż na pokładzie tej linii w Warszawie. Wskazuje to, że podróżni dobrze ocenili              

inwestycję przewoźnika we własną strefę odpraw na Lotnisku Chopina. Duża liczba stanowisk            

odprawy, zwykle niewielkie kolejki, wydzielona strefa dla podróżnych w klasach premium,           

jednolity branding, czytelne oznakowanie oraz własny, choć często zatłoczony business lounge –            

to wszystko wyróżnia LOT na tle spółek, które nie mają w Warszawie bazy. 
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Choć inne linie również mają swoje strefy odpraw, to są one znacznie mniejsze i mniej               

wyróżniające się, nie są otwarte przez cały czas i nie stwarzają tak pozytywnego obrazu marki.               

Pozycji LOT-u nie obniżyło nawet to, że znacznie częściej niż w przypadku innych linii              

tradycyjnych latających z Warszawy pasażerowie są przewożeni do samolotów autobusami –           

głównie ze względu na wykorzystywanie floty turbośmigłowych bombardierów Q400, które nie           

są podstawiane do rękawów.  

Zaskoczeniem nie jest niska pozycja niskokosztowych liderów rynku – Wizz Aira (dziewiąta            

lokata) i Ryanaira (czternasta). Duża część pasażerów tych linii nie korzysta z odprawy na              

lotnisku, tylko samodzielnie drukuje karty pokładowe przed podróżą lub korzysta z aplikacji            

mobilnej oraz podróżuje bez bagażu rejestrowanego. Brak darmowej odprawy na lotnisku może            

negatywnie wpływać na ranking tych przewoźników, podobnie jak surowe przestrzeganie norm           

dotyczących wagi i rozmiaru bagażu. Ocenę Ryanaira niewątpliwie zaniża także tłok na lotnisku             

w Modlinie, a Wizz Aira – niekorzystanie z rękawów na Lotnisku Chopina. Obydwie linie są też                

oceniane niżej z uwagi na panujący przy boardingu pośpiech (wpływający m.in. na tworzenie             

kolejek jeszcze zanim samolot wyląduje na lotnisku), który z kolei wynika z bardzo krótkiego              

czasu postoju na lotnisku.  
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3. Komfort: marka i samoloty szerokokadłubowe dały przewagę 

 

W kategorii „komfort” zwyciężyły linie bliskowschodnie – Emirates nieznacznie wyprzedziły          

Qatar Airways. Na kolejnych miejscach znalazły się Turkish Airlines, Lufthansa i LOT.  

Różnice w tej kategorii należą do najmniejszych, co zapewne wynika z dość szerokiej definicji              

tego, czym jest „komfort” na pokładzie. Każdy pasażer zwraca uwagę na inne aspekty – dla               

niektórych ważny będzie szeroki fotel, dla innych odstęp od poprzedniego rzędu siedzeń, ktoś             

inny zwróci uwagę na wygodę zagłówka, a jeszcze inna osoba na układ siedzeń.  

 

 

 

Ocena różni się też niewątpliwie w zależności od tego, jakie miejsce na pokładzie zajmuje              

pasażer. Duży wpływ na wysoką ocenę linii bliskowschodnich mogły mieć czynniki z innych             

kategorii – ocena personelu pokładowego, posiłków oraz systemu rozrywki pokładowej. Nie           

można także wykluczyć tego, że pasażerowie byli bardziej skłonni przyznawać wysokie noty tym             

przewoźnikom, którzy są powszechnie uważani za bardzo komfortowych i starannie pielęgnują           

taki wizerunek. Szczególnie w przypadku osób rzadziej latających trudno bowiem o punkt            

odniesienia.  

Na korzyść Emirates i Qatar Airways przemawia też niewątpliwie to, że głosujący oceniali             

głównie samoloty szerokokadłubowe (Emirates nie ma innych, a Qatar Airways w 2017 r. do              
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połowy grudnia latał do Polski jedynie takimi samolotami). Tego typu maszyny są bardziej             

przestronne i mniej podatne na turbulencje niż mniejsze, które dodatkowo często nie są             

wyposażone w system rozrywki pokładowej. Także w przypadku Turkish Airlines wielu           

oceniających leciała dalej ze Stambułu na pokładzie samolotu szerokokadłubowego. W          

Plebiscycie nie wprowadzono rozdziału w kategorii „komfort” na trasy krótko- i           

dalekodystansowe. 

W przypadku LOT-u nieco niższa ocena może wynikać z bardzo wąskich foteli montowanych             

w Dreamlinerach, znacznie bardziej ciasnych niż u większości konkurentów. Z drugiej strony sam             

samolot zapewne jest czynnikiem podnoszącym ocenę – boeingi 787 są przez pasażerów            

rozpoznawane i kojarzone z nowoczesnością oraz lepszymi warunkami panującymi w kabinie           

(np. wyższą wilgotnością powietrza na pokładzie). Osoby, które częściej podróżują, niewątpliwie           

doceniają przewagi tego modelu, ale z drugiej strony tym bardziej doskwiera im brak miejsca              

oraz oceniany w osobnej kategorii słaby system rozrywki pokładowej. LOT na pewno nadrabia             

natomiast wygodą na pokładzie wąskokadłubowych embraerów, które należą do najbardziej          

komfortowych samolotów na trasach europejskich.  

 

    4. Personel: Bliski Wschód dorównuje oczekiwaniom 

 

Wyniki w tej kategorii w dużej mierze odpowiadają ocenie za „komfort”, choć bliskowschodni             

liderzy zostali sklasyfikowani w odwrotnej kolejności – zwycięzcą zostały linie Qatar Airways,            

wyprzedzając Emirates i Turkish Airlines. 

Także w tej kategorii można doszukać się sprzężenia zwrotnego między wizerunkiem marki a             

oceną – linie bliskowschodnie słyną z bardzo dobrego serwisu i na pewno wpływa to pozytywnie               

na ocenę pasażerów, zwłaszcza tych, którym trudniej porównywać przewoźników z uwagi na            

małą liczbę lotów. Niewątpliwie jednak ocena stanowi także uznanie dla rzeczywiście bardzo            

wysokiego poziomu obsługi na pokładzie. Zarówno Qatar Airways, jak i Emirates wykorzystują            

wizerunek swoich stewardess w kampaniach promocyjnych. 
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Wśród polskich pasażerów o uznanie jest im dodatkowo łatwiej, bo inni przewoźnicy znani z              

doskonałego serwisu na pokładzie, przeważnie azjatyccy, nie oferują połączeń do Polski. W            

światowym rankingu Skytrax, uważanym za najbardziej prestiżową klasyfikację linii lotniczych,          

pierwszych pięć miejsc pod względem personelu pokładowego zajmują spółki nielatające do           

Polski, a szósty jest właśnie Qatar Airways.  

LOT zajął w tej kategorii czwarte miejsce. Taki ranking wskazuje, że głosującym nie             

przeszkadza brak polskojęzycznych załóg pokładowych u innych linii – doceniają inne aspekty            

serwisu u konkurentów i nie potrzebują „narodowego” personelu.  

 

    5. Punktualność: niemiecka solidność wciąż w cenie 

 

W kategorii „punktualność” z wysokim wynikiem zwyciężyła Lufthansa, wyprzedzając SAS,          

airBaltic, Ryanaira i Qatar. To jedyna kategoria, w której ocenę głosujących można zestawić z              

dostępnymi danymi. Takie porównanie wskazuje, że podróżni nawet pod tym względem,           

pozornie czysto statystycznym, kierują się w istotnym stopniu wizerunkiem marki. 
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Zgodnie z danymi z raportu OAG Punctuality League za 2017 r., jedynie 76,9 proc. rejsów               

Lufthansy było obsługiwanych punktualnie – to słaby wynik, który uplasował niemieckiego           

przewoźnika daleko poza czołową dziesiątką na kontynencie. Jednak wciąż powszechna jest           

opinia o Lufthansie jako linii „niemiecko solidnej”. Oczywiście, wysoką ocenę można tłumaczyć            

także tym, że opóźnienia mogą dotyczyć innych rejsów niż te, którymi podróżowali głosujący,             

jednak niewątpliwie renoma linii wpłynęła na bardziej pozytywną ocenę niż wynikałaby z danych.             

Podobnie jest zresztą w przypadku SAS-u, którego punktualność według OAG Punctuality League            

to 80,6 proc. Skandynawska spółka także ma jednak wizerunek bardzo profesjonalnej, a jej             

lotniska bazowe, doskonale zaprojektowane i zorganizowane, potęgują wrażenie, że wszystko          

odbywa się zgodnie z planem – nawet gdy tak w rzeczywistości nie jest.  

Statystycznie znacznie bardziej uzasadniona jest wysoka pozycja linii airBaltic, która w innych            

kategoriach Plebiscytu nie trafiła do czołowej piątki. Łotewska spółka jest według OAG            

najbardziej punktualną linią świata ze wskaźnikiem na poziomie 90 proc. Ponieważ airBaltic nie             

ma w Polsce silnej marki, to jej dobra ocena wynika z rzeczywistej punktualności, a nie               

oczekiwań podróżnych.  

LOT zajął w tej kategorii ósme miejsce. Dane OAG Punctuality League wskazują, że 75,6 proc.               

rejsów polskiego przewoźnika odbyło się w 2017 r. o czasie. To słaby wynik, więc niska pozycja                

LOT-u nie dziwi, ale z drugiej strony tym bardziej uwidacznia to rozbieżność między danymi a               

subiektywną oceną w przypadku Lufthansy – niemiecka linia była w rzeczywistości tylko            
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nieznacznie bardziej punktualna od LOT-u, a została oceniona znacznie wyżej. W czołówce nie             

znalazły się inne linie, które według OAG Punctuality League miały wysoką punktualność w 2017              

r., takie jak Vueling, Transavia czy Alitalia, choć zasłużona jest wysoka lokata Qatar Airways (83               

proc. punktualności według OAG).  

 

6. Czystość: warto dbać o pokład 

 

W kategorii „czystość” zwyciężyła linia Qatar Airways. Na kolejnych miejscach znalazły się            

Lufthansa i LOT. Docenione zostały linie lotnicze, które dbają o swoje samoloty, ale niewątpliwie              

wpływ na ocenę miał też wiek samolotów i dobry design kabin.  

 

 

 

Nowocześnie zaprojektowane wnętrza mogą poprawić ocenę czystości m.in. dzięki tak          

prostym kwestiom, jak to, że na fotelach nie widać ewentualnych zabrudzeń. Wyżej oceniane były              

niewątpliwie te linie, którymi pasażerowie latają na trasach dalekodystansowych – między           

długimi rejsami personel ma więcej czasu na uporządkowanie kabiny, podczas gdy między            

krótkimi, europejskimi rejsami zwykle można jedynie pobieżnie posprzątać wnętrze samolotu.  
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   7. Rozrywka pokładowa: pasażerowie chcą mieć co oglądać 

 

Pod względem oferty rozrywki pokładowej zwyciężyły linie Emirates, wyprzedzając         

minimalnie regionalnego rywala, Qatar Airways i Turkish Airlines.  

 

 

 

Zwycięzcy to linie, które oferują podróżnym ogromny wybór filmów, seriali, programów           

telewizyjnych i muzyki, w tym także najnowsze pozycje. Na pokładzie Emirates czy Qatar Airways              

można obejrzeć filmy, które ledwo co pojawiły się w kinach. Do tego przewoźnicy ci oferują duże                

ekrany o dobrej jakości obrazu. W liniach tureckich niezły system rozrywki pokładowej dostępny             

jest również w samolotach obsługujących loty z Europy do Turcji. Na ocenę wpływa zapewne              

także pokładowe Wi-Fi – linie Emirates i Turkish Airlines oferują szybkie i względnie tanie              

połączenie.  

LOT uplasował się poza pierwszą trójką. Pasażerowie w ofercie rozrywki pokładowej polskiego            

przewoźnika mają do wyboru niewielką liczbę filmów, brakuje wśród nich szczególnie           

najnowszych produkcji, a na pokładzie nie ma Wi-Fi. Nie najlepszej jakości są również monitory              

zamontowane w użytkowanych przez LOT Dreamlinerach, a we flocie krótko- i           

średniodystansowej polski przewoźnik nie oferuje żadnego systemu rozrywki pokładowej.         

Ponieważ ocena w tej kategorii uwzględnia wszystkie rodzaje tras, wpłynęło to niekorzystnie na             
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ocenę nie tylko LOT-u, ale także innych przewoźników obsługujących trasy europejskie           

samolotami, które nie są wyposażone w żadne systemy rozrywki pokładowej.  

 

    8. Catering: Turcja i Bliski Wschód najlepsze 

 

Głosujący uznali, że najsmaczniejsze dania w trakcie lotu serwują linie Turkish Airlines , Qatar              

Airways, Emirates, Lufthansa i LOT. Przewagą Turkish Airlines jest to, że nawet na lotach z               

Warszawy do Stambułu, obsługiwanych samolotami wąskokadłubowymi, oferuje rozbudowane i         

dobrej jakości pokładowe menu w cenie biletu, co wyróżnia tę linię na tle innych konkurentów na                

podobnej długości trasach. Qatar Airways i Emirates także zawsze serwują posiłki, mimo             

pewnych cięć w ostatnich latach wciąż wyróżniające się jakością. Do tego podróżni doceniają             

bogatą ofertę napojów, w tym alkoholi. Ponadto, pasażerowie z Polski raczej nie korzystają z              

najkrótszych tras tych linii, lecz latają nimi na dalekich połączeniach. Im dłuższy lot, tym większa               

szansa przewoźnika na wykazanie się pod względem cateringu - dania mogą być bardziej             

estetyczne podane i serwowane bez pośpiechu. 

 

 

 

Dlatego tacy przewoźnicy mają w rankingu przewagę nad liniami europejskimi, które            

głosujący oceniali także za rejsy krótkodystansowe. Na nich często posiłki nie są serwowane w              
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ogóle, a nawet jeśli pasażerowie otrzymują poczęstunek, to jest on zimny, podany w             

przygotowanym wcześniej pudełku i najczęściej ograniczony do kanapki albo słonej przekąski.  

Z tego powodu oceny Lufthansy i LOT-u i tak należy uznać za wysokie, biorąc pod uwagę, że                 

podróżni oceniali także rejsy, na których mogli otrzymać tylko niewielką przekąskę. O pozycji             

niemieckiej linii zdecydował zapewne ograniczony, ale zawsze darmowy serwis nawet na krótkich            

trasach krajowych. Pasażerowie otrzymują nie tylko kanapki i inne przekąski, ale mogą zamówić             

także np. wino czy piwo. Polska linia została zapewne doceniona także za wysoką jakość posiłków               

płatnych - pasażerowie przyzwyczaili się już nieco do braku darmowego poczęstunku, który nie             

wpływa na ocenę tak negatywnie, jak miałoby to miejsce jeszcze kilka lat temu. Solidny jest także                

catering serwowany w trakcie lotów długodystansowych obsługiwanych z Warszawy.  

 

Wyniki pozostałych kategorii 

 

W kategorii linii czarterowych, które nie były oceniane szczegółowo, zwyciężyła linia Travel            

Service przed Small Planet Airways i Enter Airem.  

Nagrody w tajnym głosowaniu przyznała także Kapituła Plebiscytu złożona z przedstawicieli           

branży, mediów i ekspertów rynku. Każdy członek Kapituły oddawał po trzy głosy w każdej z               

kategorii. Wyróżnieni przez Kapitułę zostali: 

● najlepsza biznesowa linia lotnicza: Emirates 

● menedżer roku: József Váradi (Wizz Air) 

● trasa roku: Lublin - Mediolan Malpensa (easyJet) 

● wydarzenie roku: wybór Baranowa jako preferowanej lokalizacji Centralnego Portu         

Komunikacyjnego 

 

 

 

 

 

 

             - 15 - 



              Raport Pasazer.com                                                                                                                                          

              “Linie lotnicze w ocenie polskich pasażerów” 2018  

 

 

 

Podsumowanie 

 

Wyniki Plebiscytu „Najlepsza Linia Lotnicza 2017 r.” pokazują, że polscy pasażerowie są coraz             

bardziej doświadczonymi podróżnikami. Zwracają uwagę na detale wykraczające poza         

najbardziej elementarne cechy, takie jak cena biletu. Jednak na ich opinie przełożenie ma też              

wizerunek marki oraz czynniki subiektywne, często trudne do uzasadnienia. Najdobitniej          

wykazała to kategoria „punktualność”, w której Lufthansa zwyciężyła głównie dzięki sile swojej            

marki, a nie statystykom.  

Dzięki wprowadzeniu nowej metodologii można jednoznacznie stwierdzić, że to nie sama cena            

determinuje najlepsze linie lotnicze. Ukraine International Airlines, które zwyciężyły w tej           

kategorii, otrzymały na tyle słabe oceny w innych, że nie znalazły się ostatecznie na podium.  

Nawet w grupie linii niskokosztowych – gdzie, mogłoby się wydawać, cena będzie głównym             

czynnikiem różnicującym przewoźników – oceniany jako najtańszy Ryanair ostatecznie przegrał          

nie tylko ze zwycięzcą kategorii Wizz Airem, ale także z drugim Norwegianem, choć ten ostatni               

wypadł znacznie gorzej w kategorii „cena”. To efekt tego, że Wizz Air wypadł lepiej pod względem                

odprawy i personelu pokładowego.  

W grupie linii tradycyjnych na krótkich trasach zwyciężył LOT, co jest wynikiem bardzo             

wysokich ocen za odprawę i boarding, a także wysokiego komfortu oferowanego w embraerach             

oraz nowych boeingach. Warto jednak zwrócić uwagę, że polski przewoźnik tylko w dwóch             

kategoriach znalazł się w czołówce. Zwycięstwo w tej grupie to zatem efekt wysokiej średniej i w                

miarę równych ocen, a nie konkretnych, wyraźnych przewag konkurencyjnych.  

W grupie linii dalekodystansowych zwyciężyły linie bliskowschodnie – Qatar Airways przed           

Emirates. Pasażerowie są skłonni dawać tym liniom wyższe oceny dzięki ich bardzo dobrej             

reputacji – to samonapędzający się mechanizm, z którym trudno walczyć konkurentom. Obydwaj            

przewoźnicy dobrze wypadają też pod względem ceny. Coraz bardziej rozlatani Polacy wiedzą, że             

rejsy za mniej niż 2000 zł w dwie strony do Azji to bardzo dobra oferta i nie oczekują cen takich                    

samych jak na lotach europejskich. Silną stroną tych przewoźników są też rozrywka pokładowa,             

catering i personel pokładowy. LOT nadrabia przede wszystkim dzięki flocie nowoczesnych           
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Dreamlinerów i cateringowi, jednak traci z uwagi na niskie oceny rozrywki pokładowej i             

czystości.  

Polski przewoźnik jest jednak w szczególnie trudnej sytuacji, bo jest często oceniany bardziej             

krytycznie niż konkurenci – dlatego jego zwycięstwo w grupie krótkodystansowej jest tym            

większym osiągnięciem. Z drugiej strony jako jedyna linia oferująca bezpośrednie połączenia           

dalekodystansowe z Polski ma przewagę w tej grupie.  

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 
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Zdjęcia: Działy prasowe poszczególnych przewoźników 

 

Firma Lagardere Travel Retail, obecna na polskim rynku od 1998 roku, obecnie zarządza ponad 860 lokalami w segmentach:                  

Travel Essentials, Food-Service i Duty Free. W szerokim portfolio marek spółki znajdują się zarówno brandy popularne, takie jak:                  

Inmedio, Relay, So! Coffee, Virgin, 1minute, jak również brandy typowo lotniskowe: Aelia Duty Free, The Fashion Gallery, Le                  

Connasseur, Premium Food Gate. Lagardere Travel Retail towarzyszy każdemu pasażerowi na każdym etapie podróży, co               

odzwierciedla dewiza firmy: „Zawsze tam gdzie nas potrzebujesz, w miejscach, które stworzyliśmy!” 

 

eSky jest opartym na zaawansowanej technologii agentem turystycznym działającym online (OTA). Grupa jest liderem w Europie                

Środkowo-Wschodniej i wiodącym graczem na rynkach Ameryki Południowej. Pierwsze zagraniczne serwisy powstały w Bułgarii              

i Rumunii, kolejne - pod marką eDestinos na rynkach Ameryki Południowej. Grupa eSky stale rozwija własną technologię                 

umożliwiającą ekspansję na nowe rynki i elastyczność we wprowadzaniu nowych produktów. Obecnie oferuje usługi turystyczne               

już na 21 światowych rynkach oraz planuje dalszy rozwój.  
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