
Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów

PLL LOT

Zmiany, jakie w ostatnich latach dokonały się w gospodarce polskiej po liberalizacji

transportu1 lotniczego i wejściu przewoźników niskokosztowych (LCC – lowcostcarrier) na rynek,

wpłynęły w istotny sposób na pozycję PLL LOT w obsłudze krajowych i międzynarodowych

potrzeb przewozowych.  Europejska i  światowa konkurencja w branży lotniczej  skłoniła,  a

właściwie  zmusiła,  PLL  LOT  do  zmiany  polityki  w  sferze  zarządzania,  w  tym  przede

wszystkim  do  zmiany  wizerunku  i  poprawy  jakości  świadczonych  usług. Konieczność

powyższych zmian podyktowana została także niespotykanym dotychczas, a obserwowanym

od kilku lat, ogromnym  tempem wzrostu mobilności lotniczej ludności na świecie, a co za

tym idzie ich większą świadomością i oczekiwaniami wobec linii lotniczych. Stąd precyzyjne

ustalenie,  jakiej  wartości  klient  w  rzeczywistości  poszukuje  w  ofercie  firmy, stało  się

punktem wyjścia  do  zapewnienia  firmie  możliwości  dostarczenia  klientowi  odpowiedniej

konfiguracji czynników generujących tę wartość. 

Bez względu na specyfikę firmy, kształtowanie jakości usług powinno opierać się na

wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb ilościowych i jakościowych tak, by oferowana jakość w

optymalny sposób zaspokajała istniejące i przewidywane potrzeby [Dyr 1996, s. 21 – 35]. Z

punktu widzenia organizacji, jakość usług jest gwarancją rentowności działalności w długim

okresie, poprzez ograniczenie kosztów (szczególnie kosztów braku jakości) oraz warunkuje

satysfakcję i lojalność klientów [Maciąg 2010, s. 5 – 6].

Linie lotnicze, aby osiągać dzisiaj sukcesy, muszą się troszczyć o jakość, która jest nie

tylko  jedną  z  najbardziej  rozpoznawalnych  przewag  konkurencyjnych  [Stoner,  Freeman,

Gilbert 2001, s. 213], ale i jedną z cech najpowszechniej uznanych za pożądane. Jakość jest

jednym  z  najważniejszych  czynników  konkurencyjności  współczesnego  przedsiębiorstwa

[Griffin 2005, s. 689]. Mimo, iż osiągnięcie wysokiego poziomu jakości produktów nie jest

zadaniem  łatwym2,  stanowi  cel  działalności większości  przedsiębiorstw,  w  tym  linii

lotniczych.

Podróż lotnicza jest,  z punktu widzenia zarządzania jakością usług linii  lotniczych,

procesem złożonym.  Każda  interakcja  klienta  z  pracownikiem linii  lotniczej  ma  w sobie

1 Liberalizacja transportu to proces wprowadzania mechanizmu rynkowego prowadzący do wzrostu oddziaływań
konkurencyjnych  pomiędzy podmiotami rynku transportowego [Tomanek 2004, s.  95].  Polega  na znoszeniu
przeszkód i barier w działalności gospodarczej, a w szczególności w sferze regulacji prawnych  [Rydzkowski,
Wojewódzka – Król 2009, s. 177].
2 Z takim stwierdzeniem spotykamy się już w latach 50 – tych u J. Jurana. Przyznaje on, że nie jest łatwo
zarządzać tak, by osiągnąć wysoką jakość, i że wymaga to poważnych zmian, ale nie sądzi, aby wymagało to tak
wielkiego wysiłku, jaki W. E. Deming uznawał za niezbędny.
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potencjał do wywarcia na kliencie dobrego lub też złego wrażenia. To w dużej mierze na tej

podstawie  klient  buduje  opinię  o  jakości  usług  oferowanych  przez  linię  lotniczą.  Takich

“momentów prawdy” jest w każdym locie ponad 30 -  od rezerwacji  i  zgłaszanych w niej

zmian,  poprzez  odprawę, aż  do  procedur  wpuszczania  na  pokład  i  zarządzania  bagażem.

Istotne  jest  przy  tym,  że  z  racji  z  góry  określonych  oczekiwań  pasażerów co  do jakości

większości z tych procesów, jakiekolwiek odchylenia od normy będą odbierane negatywnie, a

jedynie w przypadku nielicznych sytuacji można  dostarczyć  klientowi  dodatkową wartość,

która  wykraczałaby  poza  jego  oczekiwania,  przyczyniając  się  jednocześnie  do  wywarcia

pozytywnego wrażenia [Marciszewska 2008, s. 204]. Z powodu tych wyzwań, bycie zdolnym

do rozwoju i wprowadzania w życie efektywnej strategii, uwzględniającej stałe podnoszenie

jakości usług, jest  sprawdzianem dla dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa [Shahin,  Zairi

2006, s. 2]. 

W artykule zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt funkcjonowania linii lotniczych,

a mianowicie jakość usług turystycznych realizowanych na pokładach samolotów. Ich wymiar

i  charakter, w  znacznym  stopniu  ograniczony  przestrzennie  oraz  organizacyjnie,  stanowi

podstawowy  czynnik  decydujący  o  ogólnej  ocenie  linii  przez  pasażerów.  Przedstawione

wyniki badań odnoszą się do PLL LOT. 

W  transporcie  lotniczym  ocenie  pasażerskiej  podlega  przede  wszystkim  usługa

przewozowa i jej jakość. Należy mieć na względzie, że przewóz osób z jednego miejsca na

drugie, odbywa się nie tylko w określonej przestrzeni, ale i w określonym czasie. Jeśli czas

przemieszczania jest dłuższy, powstaje potrzeba jego racjonalnego zagospodarowania. W tym

obszarze powinno się również rozpoznać potrzeby pasażerów i ich oczekiwania. Mogą to być

zarówno potrzeby typu bytowego, jak i zagospodarowania czasu wolnego, który jest często

traktowany jako czas pracy. Usługodawca powinien więc stworzyć warunki do wykonywania

czynności związanych z realizacją odpowiednich zadań zawodowych. Dlatego współcześni

przewoźnicy  proponują  pewien  agregat  różnorodnych  usług,  które  nie  tylko  zapewniają

właściwe warunki przemieszczania się, ale także wypełniają czas podróży [Kubicki 2000, s.

5].

W związku z powyższym, na pokładach samolotów realizowanych jest szereg usług

mających wpływ na jakość, a mieszczących się w ramach usługi turystycznej. Przez usługi

turystyczne  należy  rozumieć  wszystkie  społecznie  pożyteczne  czynności,  służące

zaspokojeniu materialnych i niematerialnych (duchowych) potrzeb turystycznych człowieka.

Odnoszą się one zarówno do obsługi  osoby turysty (potrzeby materialne,  komunikacyjne,
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noclegowe  i  gastronomiczne),  jak  i  jego  osobowości  (potrzeby  duchowe,  kulturalno  –

rozrywkowe) [Gaworecki 2007, s. 239; Maciąg 2010, s. 12].

Do usług turystycznych, których turysta (pasażer) doświadcza korzystając z wybranej

linii lotniczej3, zaliczyć można m.in.4:

 usługę  przewozową  (podstawową  dla  linii  lotniczych),  której  zadanie  polega  na

przemieszczeniu  turystów w przestrzeni.  Usługa  realizowana  głównie  przez  samoloty,

które są najszybszymi i najbezpieczniejszymi środkami transportu;

 usługę  noclegowo  -  wypoczynkową5,  rozumianą  jako  zapewnienie  podróżującemu

bezpieczeństwa i higieny w trakcie „odpoczynku nocnego” na pokładzie samolotu. Taka

usługa w liniach lotniczych realizowana jest m.in. przez odpowiednią konstrukcję foteli

(ruchome oparcia, zagłówki a także podnóżek, w wyższych klasach serwisowych również

siedzenia rozkładane do płaskiego łóżka), odpowiednie oświetlenie (lampka nocna), a na

czas snu podróżni otrzymują dodatkowe okrycia: poduszki i koce oraz pościel i bieliznę

nocną.  Usługa  z  wymienionymi  udogodnieniami  pojawia  się  zazwyczaj  w  przypadku

lotów długodystansowych;

 usługę  gastronomiczną,  rozumianą  jako  zespół  czynności  obejmujących  serwowanie

wyrobów o charakterze kulinarnym oraz stworzenie warunków do ich konsumpcji. Usługa

obejmuje:  posiłki  i  napoje według ustalonego  programu (karta  menu),  ruchomy stolik

ułatwiający spożywanie posiłku oraz podłokietniki;

 usługę kulturalno – rozrywkową, polegającą na uatrakcyjnieniu podróżnemu lotu przez

dostęp do muzyki,  filmów, gier, programów dokumentalnych i informacyjnych a także

podgląd tego, co dzieje się w trakcie startu, lotu i lądowania z kamer zamontowanych na

zewnątrz samolotu. Dodatkowym wyposażeniem dla każdego pasażera są słuchawki;

 usługę  informacyjną,  polegającą  na  dostarczaniu  pasażerom bieżących  i  praktycznych

informacji  związanych z lotem, zarówno przez pilota jak i personel kabinowy,  a także

przez  środki  audiowizualne  (np.  informacje  dotyczące  m.in.  prędkości  przelotowej,

wysokości, odległości od miejsca docelowego, czasu aktualnego i w miejscu docelowym

3 Jakość i zakres usług turystycznych zależy  zarówno od rodzaju danej linii lotniczej, długości trasy i czasu
trwania  podróży,  jak  i  rodzaju  klasy,  na  jaką  zdecyduje  się  pasażer.  Wyszczególnione  w  powyższej
charakterystyce usługi można uznać za podstawowe.
4 Podana klasyfikacja jest wynikiem wiedzy i doświadczeń autorki z liniami lotniczymi.
5 Określenie  to  może  być  utożsamiane  z  usługą  hotelarską,  świadczoną  w  obiektach  hotelarskich.
Zaproponowanie  zapisu  „usługi  noclegowo  –  wypoczynkowe”  zamiast  usług  hotelarskich  wynika  z  kilku
powodów. Po pierwsze usługa hotelarska jest zaliczana do podstawowych usług realizowanych w obiektach do
tego przeznaczonych  i  może zostać ograniczona tylko  do niej  samej.  W transporcie  lotniczym podstawową
usługą  jest  usługa  przewozowa,  natomiast  usługa  noclegowo –  wypoczynkowa jest  jej  uzupełnieniem i  ma
znacznie  ograniczony  zakres.  Po  drugie  w  przeciwieństwie  do  usługi  hotelarskiej  i  obiektów hotelarskich,
realizacja  usługi  noclegowo – wypoczynkowej  nie występuje  we wszystkich  samolotach,  gdyż  jej  obecność
uwarunkowana jest przede wszystkim długością lotu (podróży).
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oraz temperatury na zewnątrz samolotu w trakcie  lotu),  prasę i czasopisma,  dostęp do

Internetu;

 usługę poradnictwa, którą w przypadku linii lotniczych można utożsamiać np. z pomocą i

praktycznymi  wskazówkami,  dotyczącymi  jak  najdogodniejszego  i  najszybszego

przemieszczania  się  pasażera  po  porcie  lotniczym  (między  terminalami)  w przypadku

konieczności  przesiadek  lub  bezproblemowego  opuszczenia  lotniska.  Program  z

wskazówkami  tego  typu  stanowi  wyposażenie  „repertuaru  mediowego”  niektórych

samolotów;

 usługę pośrednictwa polegającą na stworzeniu handlowego kontaktu między klientem a

instytucją  lub  przedsiębiorstwem,  z  którego  usług  zamierza  skorzystać  klient,  a  które

współpracuje z linią lotniczą (np. rezerwacja i sprzedaż biletów na inne środki transportu

oraz  miejsca  noclegowe,  wynajem  samochodów,  sprzedaż  usług  instytucji

ubezpieczeniowych).

Zazwyczaj  struktura  usługi  turystycznej  wskazuje  na  szeroki  zakres  działań  i

podmiotów mających wpływ na kształtowanie jej jakości [Maciąg 2010, s. 17]. W przypadku

linii lotniczych sytuacja jest nieco odmienna, ponieważ większość wyżej wymienionych usług

realizowana jest w jednym miejscu - na pokładzie samolotu - i za ich świadczenie odpowiada

zwykle linia lotnicza i jej pracownicy. Dlatego niezmiernie ważna jest ścisła współpraca linii

lotniczej z kontrahentami, w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości usług. 

Sukces  na  wysoce  konkurencyjnym  rynku  zależy  nie  tylko  od  identyfikacji  i

odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby klienta, ale także od umiejętności  zakomunikowania

mu,  że oferta danej linii  lotniczej jest lepsza od konkurencji.  Inaczej mówiąc,  dana oferta

musi  mieć  wysoką  postrzeganą  wartość  użytkową  [Porter  1980]. Klienci  kupują  nie  tyle

produkty - usługi, co nabywają raczej korzyści, które im dana usługa przyniesie. Decydując

się na podróż wybraną linią lotniczą oczekują m.in. wygodnych foteli, smacznych posiłków,

odpowiedniej  rozrywki,  miłej  i  fachowej  obsługi  oraz  bezpiecznego  dotarcia  do  miejsca

docelowego.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  również  szeroko  rozumiana  dostępność  usług

lotniczych6 [Marciszewska 2008, s. 227].

Wysoka  jakość  usług  pozwala  liniom  lotniczym  na  pozytywne  wyróżnienie  się

spośród linii  konkurencyjnych, na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i na podwyższenie

wydajności.  Jest  też  istotna,  dlatego  że  pasażerskie  przewozy  lotnictwa  są  jednym  z

największych sektorów funkcjonujących w gospodarce światowej, w którym  operuje  ponad

6 Rośnie dostępność do usług lotniczych dla nowych grup społecznych (młodzież, osoby starsze), a także przez
zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów obsługi pasażerów (e-ticketing, on-line booking, self check
in, system RFID).
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900  przewoźników  lotniczych  [Marciszewska,  Kaliński  2007,  s.  306],  jest  więc  z  kim

konkurować. Ponadto zmiany dokonujące się w transporcie lotniczym, począwszy od akcesji

ze  strukturami  Wspólnot  Europejskich  i  „otwarcia  nieba”  poprzez  pojawienie  się

przewoźników niskokosztowych oraz rozbudowę lotnisk,  w znaczący sposób wpływają na

wzrost  ruchu  turystycznego,  a  szczególności  międzynarodowego  ruchu  turystycznego

[Gądek-Hawlena 2008, s. 155]. 

Należy nadmienić, że podstawową i dominującą usługą w transporcie lotniczym jest

usługa  przewozowa.  Wszystkie  inne  usługi,  wchodzące  merytorycznie  w  skład  usługi

turystycznej, są jej uzupełnieniem i stanowią o jej atrakcyjności.

Podstawę rozważań części empirycznej niniejszej publikacji stanowiło 500 pasażerów7

wybranych  według  doboru  celowo-losowego. Kwestionariusz  ankiety  wypełnili  tylko  Ci

pasażerowie,  których  dotychczasowe  doświadczenie  pozwoliło  na  wyrażenie  pełnej  i

wiarygodnej  opinii,  na temat  jakości usług PLL LOT. Główną zasadą,  jaką kierowano się

przy wyborze pasażerów do badań, była konieczność posiadania przez nich co najmniej dwu-

lub trzykrotnych doświadczeń z PLL LOT8 oraz względna wiedza9 na temat rodzaju i ilości

usług, z których skorzystali na pokładach samolotów. 

W związku z tym, że większość osób (487) korzystała z klasy ekonomicznej10, a tylko

znikomy  odsetek  z  dwóch  wyższych  klas  (13),  ocena  jakości  usług  turystycznych

realizowanych na pokładach samolotów, będzie odnosić się w głównej mierze właśnie do tej

klasy.

Zdecydowano o przeprowadzeniu badań, niemal równocześnie, w trzech miejscach:

Rzeszowie,  Warszawie  i  Nowym  Jorku.  Wybór  Rzeszowa  podyktowany  był  przede

wszystkim miejscem zamieszkania autorki oraz możliwością prowadzenia badań na terenie

Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka11. Warszawa wybrana została z uwagi na posiadanie

największego portu lotniczego w kraju, który jest  jednocześnie portem macierzystym PLL

LOT. W Warszawie znajduje się również siedziba PLL LOT. Badania przeprowadzone w
7 Podstawą określenia wielkości próby były w dużej mierze możliwości finansowe i organizacyjne. 
8 Przed wydaniem kwestionariusza ankiety autorka pytała każdego z pasażerów o wcześniejsze doświadczenia z
PLL LOT.
9 Autorka założyła,  że dla wiarygodności  i  rzetelności badań oraz wyników pracy,  ankietowani  pasażerowie
powinni  posiadać  wiedzę  na  temat  co najmniej  połowy wyszczególnionych  w kwestionariuszu ankietowym
rodzajów usług. Takie doświadczenie rozumiano pod pojęciem „względnej wiedzy”.
10 W kwestionariuszu ankietowym uwzględniono trzy podstawowe klasy: ekonomiczną, biznes – odpowiadającą
nowej klasie Premium Club w B787 oraz premium - jako tę najlepszą i najwyższą – odpowiadającą Elite Club w
B787.
11 Prowadzenie  badań na terenie  całego  Portu Lotniczego  Rzeszów -  Jasionka,  a  przede  wszystkim w tych
miejscach, w których oczekiwali już po odprawie pasażerowie na wylot dana linią lotniczą (w tym przypadku
PLL LOT), było możliwe po odbyciu stosownych szkoleń i uzyskaniu pozwolenia od władz Portu Lotniczego.
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Nowym Yorku pozwoliły z kolei  na uzyskanie  informacji  od pasażerów, którzy posiadali

doświadczenia  w lotach  na  trasach międzykontynentalnych,  różniących  się  z  oczywistych

względów charakterem i  ilością  świadczonych  usług na pokładach samolotów.  Jest  to  też

jedno z niewielu miast  poza Europą, z którym PLL LOT mają bezpośrednie połączenie,  i

które jest obsługiwane przez Boeing 787 (Dreamliner).

Przygotowano w związku z tym kwestionariusz ankietowy, który podzielony został na 4

główne części tematyczne uwzględniające:

I. Usługi  przewozowe  -  część  obejmująca  ocenę  rozrywki  na  pokładzie,  komfort  i

estetykę  pomieszczeń,  poprawność  pracy  niektórych  urządzeń  technicznych,

atrakcyjność oferty PLL LOT oraz działania marketingowe firmy12.

II. Elementy obsługi pokładowej - część dotycząca oceny pracy i umiejętności personelu

kabinowego.

III. Usługi  gastronomiczne  -  część  dotycząca  oceny  jakościowej  niektórych  aspektów

produktów gastronomicznych,  takich  jak:  smak,  wielkość,  różnorodność,  wygląd  i

wybór.

IV. Usługi  przewozowe  realizowane  przed  wejściem  na  pokład  samolotu  -  część

obejmująca ocenę zachowań i umiejętności pracowników portów lotniczych podczas

odprawy lotniczej.

Mając na uwadze różnorodność narodową pasażerów, kwestionariusz ankiety został

opracowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

W kwestionariuszu  ankietowym  przy  ocenie  usług  zastosowano następującą  skalę:

(ocena) bardzo zła, zła, średnia, dobra, bardzo dobra. W analizie tej pominięto osoby, które

nie  umiały  udzielić  odpowiedzi  na  dane  pytanie  (wariant  odpowiedzi:  „nie  wiem”).  W

artykule  natomiast  dane  procentowe  odnoszą  się  tylko  do  sumarycznych  wyników oceny

dobry i bardzo dobry.

Pierwszą i  najbardziej  rozbudowaną grupą usług ocenianych  przez pasażerów były

usługi przewozowe. Najlepiej ocenione zostały (brano pod uwagę odpowiedzi bardzo dobre i

dobre): nagłośnienie i treść zapowiedzi personelu kabinowego (82,4%) oraz pilota (76,2 %), a

także wyposażenie i czystość na pokładzie (74,8%). Kategorią ocenianą słabo jest natomiast

komfort i wygoda foteli pasażerskich (47,6%) oraz repertuar muzyczny i filmowy (33,2%). 

 Przy interpretowaniu wyników, należy wziąć pod uwagę fakt, iż niektóre elementy

usług przewozowych  (np.  udogodnienia  dla  osób niepełnosprawnych  i  dzieci)  nie  zostały

12 Ze względów techniczno-organizacyjnych pod pojęciem „usługi przewozowe” w kwestionariuszu ankietowym
dla pasażerów, uwzględniono usługi i elementy w znacznym stopniu wykraczające poza definicyjną interpretację
usługi przewozowej.
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ocenione przez znaczną część osób (odpowiedzi „nie wiem”), co wynikało z niekorzystania z

tych usług. Warto w tym miejscu nadmienić, że Parlament Europejski i Rada Europy wydały

rozporządzenie  w  sprawie  zasad  ochrony  niepełnosprawnych  i  ich  niedyskryminacji.

Obowiązują one zarówno linie lotnicze, jak i porty lotnicze, które zobligowane zostały do

stworzenia tym pasażerom odpowiednich warunków podróżowania [Marciszewska 2008, s.

200].

Nie najlepiej oceniono punktualność przylotów i odlotów (54,4%), tak ważnych dla

jakości usług przewozowych, mimo iż PLL LOT niejednokrotnie w tej dziedzinie zdobywały

nagrody i wyróżnienia13. W tym miejscu niezbędne są w związku z tym pewne wyjaśnienia

natury  organizacyjno-merytorycznej.  A  mianowicie,  jednym  z  czynników  znacząco

ograniczającym wpływ linii  lotniczej na kształtowanie jakości usługi przez nią oferowanej

jest fakt, że niektóre części procesu podróży lotniczej są w sposób bezpośredni zależne od

podmiotów zewnętrznych. I tak np. bardzo często spóźnienia, zgubione bagaże, tłok lub złe

warunki  w poczekalni  oraz  wiele  innych  uciążliwości  leżą  poza  wpływem linii  lotniczej.

Tymczasem typowy pasażer obarcza odpowiedzialnością za kształt całego procesu właśnie

przewoźnika. Taka sytuacja sprawia, że zarządzanie jakością usług w przypadku linii lotniczej

jest dyscypliną wymagającą uwzględnienia całego łańcucha wartości dodanej, niezależnie od

tego, kto jest faktycznym wykonawcą danej części usługi. Ważna jest również współpraca

linii  lotniczych  z  portami  lotniczymi  [Marciszewska  2008,  s.  207]  oraz  firmami

odpowiedzialnymi na ich terenie za pewne czynności na rzecz danego przewoźnika.

Stanowi  to  istotne  wyzwanie  dla  każdej  linii  lotniczej,  a  zwłaszcza  operującej  w

warunkach  liberalizacji  dostępu  do  międzynarodowego  rynku.  O  ile  linia  może,  poprzez

zaangażowanie kapitałowe, wydatnie wpłynąć na kształt obsługi naziemnej w macierzystych

portach, o tyle, w przypadku lotnisk znajdujących się poza granicami danego kraju, sytuacja

przewoźnika staje się trudniejsza. Pomóc może renoma i wielkość firmy – w momencie, gdy

przewozi ona znaczącą liczbę pasażerów, staje się ważnym klientem danego portu, co z kolei

zwiększa jej szanse na preferencyjne traktowanie [Marciszewska 2008, s. 207].

Poza punktualnością przylotów i odlotów, podstawę do tworzenia rozkładów lotów,

czyli  oferty podażowej poszczególnych przewoźników, stanowi sieć połączeń lotniczych14,

która również nie została przez pasażerów PLL LOT najlepiej oceniona (42,4%). Być może

13 Np. w 2012 roku PLL LOT zdobyły wyróżnienie przyznane za punktualność przez AEA (Stowarzyszenie
Europejskich Linii Lotniczych).
14 O  jej  walorach  świadczą  przede  wszystkim:  częstotliwość  połączeń,  stwarzająca  usługobiorcom  znaczne
możliwości wyboru czasu trwania podróży, relacji, godzin odlotu i przylotu, bezpośredniość połączeń, rodzaj
eksploatowanego taboru, liczba międzylądowań i stopień zsynchronizowania połączeń.
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na taką ocenę wpływ miały także częste zmiany w rozkładzie lotów lub ich anulowanie z

przyczyn techniczno-organizacyjnych.

Niematerialny i nietrwały charakter usług lotniczych sprawia, że zagadnienie jakości

produktu  (usługi)  jest  ściśle  powiązane  z  kształtowaniem  znaku  towarowego,  marki  i

kreowaniem  wizerunku  przewoźnika.  Znak  towarowy,  a  w  szczególności  marka15,  w

odniesieniu do usług pełni ważną funkcję gwarantowania ich jakości: symbolizuje określone

walory usługi  lotniczej,  oddziałuje  na zaufanie usługobiorcy do określonego przewoźnika,

przyciąga  nowych  pasażerów,  sprzyja  procesowi  rozwoju  nowych  produktów,  wspomaga

proces  zarządzania  łańcuchem  dostaw,  zmniejsza  ryzyko,  uodparnia  na  ataki  ze  strony

konkurencji i stanowi barierę wejścia na rynek, dlatego też jej odbiór oraz ocena powinna

mieć istotne znaczenie dla osób ją kreujących.

Do niedawna „LOT” był dla Polaków jedną z najwyżej cenionych i rozpoznawalnych

polskich marek. W symbolice narodowej wyprzedzały ją tylko insygnia państwowe: godło,

flaga, barwy narodowe i hymn. Marka „LOT” stała się dorobkiem, na który złożyły się liczne

sukcesy polskich lotników cywilnych, wojskowych i sportowych. Niestety obecnie wizerunek

PLL LOT i ich marka nie są postrzegane najlepiej.  Zauważają to nawet sami pracownicy

firmy, określając je jako „stare, przykurzone, nie idące z duchem czasu”. Złożyło się na to w

ostatnich latach kilka czynników, tych wewnętrznych, leżących zarówno po stronie samego

przewoźnika, jak i zewnętrznych, na które PLL LOT nie miały wpływu16. 

Słabnąca  lojalność  klientów  wobec  markowych  produktów  i  renomowanych  firm

wiąże się nie tylko z dezorientacją co do realnej wartości kupowanych wyrobów, ale przede

wszystkim ze zjawiskiem nazywanym globalizacją lub kalifornizacją gustów nabywców. W

czasach,  kiedy  markowe  produkty  można  kupić  w  każdym  supermarkecie,  zmieniła  się

definicja  towarów luksusowych17 [Romanowska  2009,  s.  215].  Dzisiejszy  pasażer  ma  do

wyboru wiele linii lotniczych, przez co sam charakter usługi lotniczej i dostęp do niej stracił

na swym znaczeniu i nie jest ona postrzegana jako dobro luksusowe.

15 Marka ma strategiczne znaczenie dla sprzedaży towarów i usług. Najcenniejsze znaki towarowe są wycenione
obecnie  na  kilkadziesiąt  miliardów  dolarów,  wyczerpując  niekiedy  wartość  całego  przedsiębiorstwa.  Silnej
marki nie da się z pewnością zbudować w ciągu krótkiego czasu. O markę trzeba dbać i ją pielęgnować jak
delikatną roślinę. Zabiegi te obejmują przede wszystkim działania biznesowe, ale nie można zapominać, że w
celu zbudowania silnej i prestiżowej marki konieczne są również określone działania prawne. Pierwszym etapem
na drodze do budowania marki jest zgłoszenie marki do Urzędu Patentowego albo do Urzędu w Alicante, jeżeli
planujemy ekspansję na inne rynki niż Polska [Siła marki, 2010].
16 Zmiana floty i problemy z tym związane, zła kondycja finansowa firmy, zwolnienia pracownicze, konieczność
ingerencji państwa i dofinansowanie przewoźnika, konkurencja, często negatywny i zniekształcony przekaz w
mediach itd.
17 Kojarzą się one teraz z ręczną produkcją, wyrafinowaniem, limitowanym dostępem [Romanowska 2009, s.
215].
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Zauważalna jest jednak w ostatnim czasie próba odbudowy wizerunku PLL LOT i

zastosowanie  tzw.  rebrandingu18 czyli  odświeżenia  marki.  Odświeżanie  marki  można

przeprowadzać na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością w zależności od tego, w

jakiej sytuacji znajduje się marka i co chce się osiągnąć. Najstaranniejszego przygotowania

wymaga odświeżenie marki przez zmianę jej logo i identyfikacji wizualnej. Rebranding to

potężne narzędzie i proces nadania nowego życia marce, a jednocześnie szansa, by przyjrzeć

się jej fundamentom. Marka by trwać, musi się zmieniać [Łoś 2011, s. 115].

Nowa kampania wizerunkowa pokazuje zmiany, jakie zaszły w jakości usług LOT-u.

Nowe hasło „Naszym horyzontem jest przyszłość”: zastąpiło poprzednie: „Jesteś pod dobrymi

skrzydłami”. Koncepcja oparta jest na tzw. constant change19. [LOT się zmienia, 2011, s. 16].

Nowy  wizerunek  LOT-u  opiera  się  również  na  wykorzystaniu  motywu  wizualnego

przedstawiającego  symbole  Polski,  takie  jak  m.in.:  nowy  Stadion  Narodowy,  postać

Fryderyka  Chopina,  Syrenkę Warszawską,  Wawel czy symbol  żurawia będącego znakiem

rozpoznawczym LOT-u od ponad osiemdziesięciu lat.  Motyw ten widnieje na materiałach

drukowanych  (karty  pokładowe,  przywieszki  bagażowe,  karty  menu),  elementach

wyposażenia  pokładowego,  w  odnawianych  biurach  sprzedaży20 oraz  w  oficjalnej

komunikacji  firmy  (wizytówki,  papier  firmowy,  prezentacje).  Spójność  wszystkich

elementów stanowić będzie motyw „krajki”.  Zmiany mają ocieplić i odświeżyć wizerunek

marki.

Należy  jednak  pamiętać,  że  wizerunek  marki  jest  kombinacją  trzech  elementów:

dobrego produktu, wyróżniającej tożsamości i wartości dodatkowych. Wszystkie omawiane

elementy są konieczne do zapewnienia marce sukcesu. Budowanie marki rozpoczyna się od

dobrego  produktu,  a  jakość  jako  kluczowy  element  dobrego  produktu  jest  jednym  z

nieodzownych składników tworzących markę [Hermaniuk 2005, s. 127 - 128].

Drugą grupą usług ocenianych  przez pasażerów PLL LOT były usługi świadczone

przez personel kabinowy (stewardessy), czyli usługi pokładowe. 

18 Rebranding to sytuacja,  często mniej spektakularna niż wprowadzenie nowej marki, za to dużo częstsza i
zarazem dużo bardziej złożona dla właściciela marki. Chodzi o to, że w przypadku marki istniejącej mamy do
czynienia z jej zastaną pozycją rynkową i dziedzictwem, czymś czego nie ma żadna nowa marka i czego w
związku  z  tym  nie  może  stracić.  I  dlatego  najważniejszą  zasadą  odświeżenia  marki  jest:  po  pierwsze  nie
szkodzić. 
19 Oprócz  tego  podkreślono  zmiany  jakościowe,  jakie  zaszły  w  klasie  biznes  –  podniebna  restauracja,
dedykowana linia telefoniczna, zawsze wolne miejsce obok dla komfortu pasażera etc.
20 Inwestując w wizerunek oraz zakładając wzrost sprzedaży detalicznej w klasach na lotniskach oraz biurach
własnych,  zmieniamy ich  dotychczasową  funkcjonalność.  Wszystkie  te  miejsca  otrzymają  jednolity  wygląd
[Ambitne plany na rok 2012, 2012, s. 5].
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Obsługa pokładowa i  wszystkie  jej  składowe elementy generalnie  zostały ocenione

pozytywnie.  Bardzo korzystnie wypadły takie czynności realizowane na rzecz klienta,  jak:

przywitanie  i  pożegnanie  na  pokładzie  samolotu  (93,4%),  wygląd  i  prezencja  personelu

(89,2%)  oraz  jego  życzliwość  i  gotowość  do  pomocy  (84,4%).  Nieco  gorzej  natomiast

wypadła  pomoc  personelu  w  zajmowaniu  miejsc  na  pokładzie  (80,6%).  Duża  część

ankietowanych  nie miała  na szczęście,  okazji  do oceny umiejętności  radzenia sobie przez

personel w trudnych sytuacjach, przez które rozumiano wydarzenia lub momenty, zagrażające

zdrowiu i bezpieczeństwu podróżnego.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność firm usługowych jest

zatrudniony  w  nich  personel.  Nabywcy  usług  lotniczych  szczególne  wymagania  kierują

właśnie  pod  adresem  obsługującego  ich  personelu.  Należy  podkreślić,  że  w  najwyżej

rozwiniętych państwach (np. Stanach Zjednoczonych) sektor usług zatrudnia obecnie 75 do

80% ogółu  zatrudnionych.  Od  wiedzy  personelu  i  jego  doświadczenia  w  dużym  stopniu

zależy  jakość  świadczonych  usług  i  co  za  tym  idzie,  wizerunek  firmy.  Doświadczenie

zdobywa się w dłuższym okresie zatrudnienia w danej branży, ma tu bowiem miejsce proces

kumulowania  się  umiejętności.  Jest  to  szczególnie  ważne  przy  świadczeniu  usług

profesjonalnych, gdzie różne przypadki mają tendencję do powtarzania się w identycznej lub

zbliżonej  postaci  [Januszkiewicz  2001,  s.  242  –  243]. Stąd  istotne  znaczenie  w  firmach

lotniczych mają systemy rekrutacji, selekcji, motywacji i oceny oraz szkolenia pracowników.

Dotyczy to w szczególności tzw. personelu operacyjnego – osób bezpośrednio kontaktujących

się z klientami: w ramach obsługi w portach lotniczych i obsługi pokładowej w samolotach. 

Kolejną grupą usług poddanych ocenie były usługi gastronomiczne. Wyniki badania

potwierdzają intuicyjnie przewidywane negatywne opinie na temat poszczególnych aspektów,

tworzących  usługę  gastronomiczną.  Poza  wyborem  napoi  (70,2%),  pozostałe  elementy,

dotyczące głównie posiłków są oceniane dość przeciętnie (smak posiłków – 38,6%, wielkość

porcji  –  40,2%, różnorodność posiłków -  25,2%, wygląd  posiłków – 44,6%). Jest  to tym

bardziej  zaskakujące,  że  przy  dzisiejszej  tendencji  do  unifikacji  produktów/usług21,  takie

usługi  jak  gastronomiczne,  mogą  stanowić  niemal  jedyną  możliwość  wyróżnienia  się  na

rynku  i  wśród  konkurencji,  chociażby  poprzez  serwowanie  potraw  kuchni  tradycyjnej  i

regionalnej kraju. 

Omawiane do tej pory usługi związane były bezpośrednio z pokładem samolotu i jego

pracownikami. Natomiast cały proces podróży liniami lotniczymi, obejmuje ponadto szereg

czynności realizowanych przed wejściem na pokład samolotu oraz po jego opuszczeniu, i tę

21 Chodzi m.in. o ujednolicenie techniczne, kolorystyczne i wizualne wielu elementów wyposażenia samolotów.
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grupę  usług  nazwano pozostałymi  elementami  usługi  przewozowej.  W odniesieniu  do  tej

grupy usług należy nadmienić, że w dużej mierze są one zależne od organizacji i standardów

realizowanych w wybranych portach lotniczych.

Pasażerowie docenili przede wszystkim uprzejmość obsługi podczas odprawy (85,8%)

i  transportu  do  samolotu  (80,6%).  Niekorzystnie  na  tle  pozostałych  elementów, wypadła

natomiast  szybkość  reakcji  służb  w  przypadku  problemów  z  wylotem  (39,2%).  Chodzi

głównie o szybkość i  precyzyjność informacji  podawanych w związku z opóźnieniem lub

anulowaniem lotów. 

Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, że pasażerowie podróżujący

transportem  lotniczym  oczekują  wysokiego  standardu  obsługi.  Oznacza  to,  iż oczekują

szerokiej i kompleksowej oferty usług, elastyczności w polityce cenowej oraz dodatkowych

elementów wspierających  oferowany pakiet  usług,  takich  jak darmowe ubezpieczenie  czy

szybka odprawa w porcie lotniczym. W związku z tym, pracownicy linii lotniczych powinni

mieć  pełną  świadomość,  że  jakość  usług  stanowi  istotny  element  procesu  zarządzania

marketingowego firmą usługową i obejmuje: planowanie, kontrolę oraz doskonalenie jakości

(tzw. trylogię jakości J.M. Jurana). Przedsiębiorstwom usługowym, takim jak linie lotnicze,

pozostaje  więc  wykreowanie  i  realizacja  algorytmu  działań  opartego  na  tych  zasadach

[Kałążna – Drewińska, Radkowski 2005, s. 313]. 

Transport lotniczy jest bez wątpienia najszybciej i najdynamiczniej rozwijającą się

gałęzią  transportu na świecie.  Swój obecny status lotnictwo zawdzięcza przede wszystkim

rozwojowi techniki  i  technologii  oraz nieograniczonej  niczym,  pasji  człowieka do latania.

Innowacyjność i nieustanne zmiany, będąca wynikiem tego procesu, zmuszają linie lotnicze

do stałej  obserwacji  otoczenia  konkurencyjnego, w tym analizowania  firm najlepszych  w

branży, a także – co nie mniej istotne – szybkiego identyfikowania wymagań i oczekiwań

klientów. Troska o dobre i trwałe relacje z klientami traktowana jest przez zarządzających

jako  jeden  z  najważniejszych  czynników  o  charakterze  niematerialnym,  stanowiących

podstawę  rozwoju  przedsiębiorstw  usługowych.  Zasadniczą  zaś  przesłanką  budowy

pozytywnych  relacji  klientów z  liniami  lotniczymi,  jest  zaspokojenie  ich  potrzeb  poprzez

świadczenie wysokiej jakości usług. 

Jak wykazały badania, w obszarze poprawy jakości świadczonych usług PLL LOT ma

jeszcze  wiele  do  zrobienia. Szczegółowa  analiza  wyników  pozwoliła  na  sformułowanie

następujących uwag końcowych:

1.  Obecna  jakość  usług  PLL  LOT  z  pewnością  nie  czyni  jej  konkurencyjną  na  rynku

międzynarodowym.  Nienajlepsza  ocena  niektórych  usług,  świadczyć  może  ponadto  o
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trudnościach przedsiębiorstwa do przystosowania się do szybko i nieustannie zmieniających

się warunków, jakie panują w branży. 

2. Zmiana wizerunku to nie tylko dbałość o sprawny marketing, którego efektem jest „zmiana

kosmetyczna”  o charakterze  nieco efemerycznym.  Wizerunek marki,  czy firmy,  to  przede

wszystkim inwestycja  w dobry  jakościowo produkt,  w tym  przypadku  usługę,  i  wartości

dodatkowe,  jakich  może  oczekiwać  pasażer.  To  zabiegi  mające  na  celu  wywołanie  u

pasażerów  potencjalnych  i  rzeczywistych  odczuć,  że  linia  troszczy  się  o  komfort  oraz

samopoczucie swoich klientów. 

3.  Nie powinno się zapominać, że poza samym „przewozem”, czyli realizacją podstawowej

usługi, w transporcie lotniczym nieodzownym i nie mniej istotnym czynnikiem, stanowiącym

o ogólnej ocenie linii, są pozostałe usługi, takie jak: gastronomiczne, kulturalno-rozrywkowe,

informacyjne itd.

Na  koniec  warto  podkreślić,  że  jednym  z  elementów  polityki  zarządczej  firmy

powinno być stałe monitorowanie i analiza danych, będących źródłem informacji o poziomie

jakości świadczonych usług. Informacje te są jednym z „drogowskazów” w działaniach pro-

jakościowych  przedsiębiorstwa,  o  wartości  których  stanowi przede  wszystkim fakt,  iż  ich

autorami są właśnie klienci firmy. A jak zauważa D. Kiperska-Moroń [Kiperska- Moroń D.

2000,  s.  94]  podstawowym  celem  każdego  podmiotu  jest  utrzymanie  klientów.  Dlatego

konsument – jego potrzeby, preferencje, zachowania i postawy – powinien znajdować się w

centrum zainteresowania każdej firmy działającej zgodnie z koncepcją marketingową [Kotler

Ph. 1994, s. 32].
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