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Katarzyna Biskup

KONKuRENCJA NA RyNKu lOTNICzyM. 
zARyS PROBlEMATyKI

Słowa kluczowe: prawo lotnicze, konkurencja, przewoźnik lotniczy

Streszczenie
 Celem publikacji jest wskazanie szerszemu gronu, problemu nieuczciwej konkurencji, jaka 
istnieje na rynku usług lotniczych. Konkurencja odbywa się często w sposób niezgodny z prawem lub 
przyjętymi dobrymi obyczajami, co nie sprzyja rozwojowi tej gałęzi transportu. artykuł uwypukli za-
kres przejawów nieuczciwej konkurencji w tej materii i zakreśli ogólny pogląd na tego typu zachowania  
w branży lotniczej. 

wstęp

Problem konkurencji na rynku lotniczym, nasilił się dopiero po 2004 r., czy-
li po pełnej akcesji Polski do Unii europejskiej i po wejściu do strefy Schengen. 
wydarzenia te spowodowały zarówno rozwój gospodarczy, jak i wprowadzenie ni-
skokosztowych linii lotniczych. Po przemianach na rynku światowym, można mó-
wić o europejskim rynku lotniczym, nie wprowadzając ograniczeń tylko do rynku 
polskiego. 

światowi przewoźnicy wciąż prześcigają się we wprowadzaniu coraz to 
nowszych rozwiązań, mających na celu stworzenie monopolu i wykluczenie mniej 
rozwiniętych podmiotów z tej branży usług. taka kolej rzeczy stawia, zarówno 
przed polskim jak i europejskim prawodawcą, konieczność dostosowywania norm 
prawa do aktualnej sytuacji na rynku lotniczym. 

Poniższe rozważania wskażą również na zakres pracy organów nadzorczych, 
które na mocy przepisów zobowiązane są do przeprowadzania ciągłych kontroli, 
oceniających sposób dostosowania się podmiotów świadczących usługi lotnicze do 
obowiązujących norm w tym zakresie.
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wskazanie na ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. 1 Prawo lotnicze, jest istotne  
z punktu widzenia tematyki artykułu. Podstawowe pojęcia takie jak np. przewoźnik 
lotniczy, rozróżnienie przewoźników lotniczych daje ogólny pogląd na zagadnienia 
niezbędne do zrozumienia tematu tj. przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku 
lotniczym. 

Konkurencja na rynku lotniczym

 Pojęcie konkurencji definiowane jest przez różnych autorów. w pracy przy-
jęto pojęcie konkurencji wskazane w publikacji Urzędu ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta. Przez konkurencję należy rozumieć „współzawodnictwo niezależnie dzia-
łających przedsiębiorców zmierzających do osiągnięcia podobnych celów gospodar-
czych”. Natomiast, konkurenci to „przedsiębiorcy, którzy obecnie lub potencjalnie 
wprowadzają albo nabywają, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym”2.
 w przypadku rynku usług lotniczych, należy wyróżnić zarówno konkuren-
cję pomiędzy przewoźnikami lotniczymi oraz tą występującą między portami lotni-
czymi. w niniejszym artykule mocniejszy akcent postawiono na pierwszy rodzaj. 
 Porty lotnicze działają w celu dostarczenia, utrzymania oraz ochrony in-
frastruktury lotniskowej, na którą składają się m.in. płyty postojowe, pasy starto-
we itd. jednakże, można wskazać również na oddziaływanie portów lotniczych na 
społeczeństwo czy ekonomiczną sferę gospodarki. wskazane ujęcie jest szerszym 
aspektem działalności portów lotniczych, których zadaniem jest umożliwienie po-
wiązań między podróżującymi tj. umożliwienie im dostępu do samolotu3. Pogląd, 
stanowiący, że port lotniczy jest monopolem naturalnym, co oznaczałoby, że analiza 
konkurencyjności pomiędzy portami lotniczymi nie ma prawa być przeprowadzana, 
został obalony poprzez dynamiczny rozwój sektora transportu lotniczego4. kon-
kurencja między portami lotniczymi możliwa jest dzięki świadczonym przez nie 
usługom, które mają często substytucyjny charakter5. 
 Granice konkurowania portów lotniczych wyznaczają świadczone w tej 
jednostce usługi, stanowiące działalność gospodarczą prowadzoną na danym rynku. 

1  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 240 poz. 1429 ze 
zm.). 

2  Prawo konkurencji podstawowe pojęcia, UoKiK, warszawa 2007 r., s. 6.
3  S. alberts, B. Koch, Ch. ruff, Strategic alliances between airlines and airports – theoretical as-

sessment and practical evidence, journal of air transport management 2005, t. 11, nr 1, s. 51. 
4  d. Starkie, Airport regulation and competition, journal of air transport management 2002, t. 8, 

nr 1, s. 68.
5  a. jurkowska, Zasady wyznaczania rynków usług portów lotniczych w sprawach z zakresu ochro-

ny konkurencji i regulacji, [w:] F. Czarnicki, t. Skoczny (red.), Usługi portów lotniczych w Unii 
Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, warszawa 2010, s. 49.
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aby rozstrzygać problemy z zakresu prawa antymonopolowego oraz regulacyjnego 
w zakresie funkcjonowania lotnisk, należy w każdym przypadku wskazać rynek 
właściwy, na którym proces konkurowania jest realizowany. Sprecyzowanie rynku, 
jest istotne aby zidentyfikować oraz ocenić wpływ działalności portów lotniczych 
na konkurencję. 
 możemy rozróżnić rynek usług transportu lotniczego od rynku usług por-
tów lotniczych. abstrahując od powyższego rozróżnienia, można mówić także  
o rynkach jako o neighbouring markets – czyli rynkach mających status rynków 
sąsiadujących. wskazaną odrębność warunkuje decyzja Komisji europejskiej  
w sprawie aéroports de Paris. w akcie tym wskazano, że „działania podmiotu za-
rządzającego portem lotniczym oraz obsługą naziemną zapewniają w tym porcie 
nie stanowią części usług transportu powietrznego między dwoma portami Wspól-
noty”6. określono rynek usług zarządzania infrastrukturą lotniska jako upstream 
market w stosunku do rynku usług transportu lotniczego7. 
 w skład rynku usług lotniczych zaliczyć można usługi przewoźników lotni-
czych. w ustawodawstwie z zakresu polskiego prawa lotniczego, sprecyzowano, że 
przewoźnikiem lotniczym jest podmiot uprawniony do wykonywania przewozów 
lotniczych na podstawie koncesji – odnośnie do polskiego przewoźnika, natomiast 
w przypadku przewoźnika obcego – na podstawie odpowiedniego aktu właściwe-
go organu obcego państwa. Powyższe wskazuje, że podmioty wykonujące usługi 
przewozów lotniczych bez ważnej koncesji, bądź nieposiadający odpowiedniego 
aktu państwa obcego, nie są przewoźnikami lotniczymi w rozumieniu przepisów 
prawa lotniczego. jednakże, według art. 774 kodeksu cywilnego8 przewoźnikiem 
jest ten, kto w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa wykonuje zarobkowo 
usługi przewozu osób lub rzeczy na podstawie umowy przewozu. 
 rozróżnienie przewoźników na rynku lotniczym, jest konieczne, aby omó-
wić problematykę konkurencji pomiędzy wskazanymi podmiotami. Status prawny 
przewoźników lotniczych uzależniony jest od rozróżnienia ich na przewoźników 
krajowych (national carriers), oraz zagranicznych (foreign carriers). dokonanie ta-
kiego podziału, uzależnione jest od tego, w którym państwie zostali upoważnieni do 
prowadzenia działalności na podstawie licencji, koncesji bądź innego dokumentu  
o równoznacznej mocy prawnej. Ponadto, należy odróżnić przewoźników9:

6  Pkt 47 dec. Ke Alpha Fight Services/ Aeroports de Paris, z 11.06.1998 r., (dz. Urz. we l230/10 
Nr 98/513/we).

7  a. jurkowska, Zasady wyznaczania rynków usług portów lotniczych w sprawach z zakresu ochro-
ny konkurencji i regulacji, [w:] F. Czarnicki, t. Skoczny (red.), Usługi portów lotniczych w Unii 
Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, warszawa 2010, s. 49.

8  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 
ze zm.).

9  m. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, warszawa 2011, s. 334. 
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1.) państwowych/prywatnych i tych stanowiących własność mieszaną;
2.) wewnętrznych/międzynarodowych (domestic carriers/international carriers) 

– w zależności od tego czy wykonują przewozy w kraju macierzystym, czy 
także poza krajem na trasach międzynarodowych;

3.) regularnych/nieregularnych (scheduled/non-scheduled) oraz czarterowych 
(charter cerriers) – uzależnione od tego, jakie operacje lotnicze są głównym 
przedmiotem ich działalności;

4.) pasażerskich/towarowych – w zależności od przewozów przeważających  
w działalności przewoźnika;

5.) megaprzewoźników (mega – carriers), czyli przewoźników największych;
6.) przewoźników globalnych/przewoźników regionalnych (global carries/regio-

nalcarriers), przewoźnicy globalni nie są koniecznie najwięksi, charakteryzuje 
ich to, że wykonują operacje lotnicze w skali ponadkontynentalnej. Natomiast, 
przewoźnicy regionalni, dokonują przewozu na krótszych trasach, zazwyczaj 
mniejszymi statkami powietrznymi;

7.) przewoźników dowozowych/publicznych/umownych/faktycznych (commuter 
carriers/common carriers/ contracting carriers/actual carriers.

 Konwencja Chicagowska sprzyja restryktywnej regulacji odnośnie kon-
kurencji pomiędzy przewoźnikami lotniczymi. w akcie tym znajdują się nieliczne 
zakazy dyskryminacji przewoźników oraz postulaty odwołujące się do ułatwienia 
efektywnego rozwoju transportu lotniczego z udziałem wszystkich państw10. Celem 
organizacji międzynarodowego lotnictwa Cywilnego (iCao) jest zapobieganie 
marnotrawstwu i nierozsądnej konkurencji. ograniczenia w zakresie dostępu do ryn-
ku i wolnej konkurencji napotkać można nadal w dwustronnych umowach między-
narodowych o komunikacji lotniczej. dokumenty te, określają jakie porozumienia 
mogą zawierać między sobą przewoźnicy, natomiast unormowania dotyczące kon-
kurencji pozostawiają do dookreślenia w prawodawstwie poszczególnych państw.  
w przypadku braku unormowań w umowach dwustronnych dopuszcza się utworze-
nie aliansów według unormowań wewnątrzpaństwowych. decyzje władz bądź usta-
wodawstwa poszczególnych państw odnośnie porozumień pomiędzy przewoźnikami 
lotniczymi, są zróżnicowane np. prawo antymonopolowe w USa jest bardzo rygory-
styczne, w sprawach które dotyczą porozumień handlowych przewoźników11. 
 Powyższe wskazuje na sytuację, że każde państwo normuje sprawy dotyczą-
ce transportu lotniczego w odmienny sposób, co prowadzić może do istotnych różnic 
między prawem krajowym, a prawem międzynarodowym w tym zakresie. Uregulo-
wania krajowe mają na celu chronić m.in. interesy przewoźników flagowych.

10  Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 
 – Konwencja chicagowska (dz.U.2002.58.527) .

11  m. Żylicz, Prawo lotnicze, op. cit., s. 349.
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 transport lotniczy w Polsce podlega ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów z 2007 r.12. akt ten dotyczy działań przedsiębiorców i ich związków  
o ile wywołują skutki na terenie Polski; wskazuje na kompetencje i zakres działa-
nia Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako centralnego organu 
administracji państwowej; określa wszelkie porozumienia zakazane jako praktyki 
monopolistyczne; umowy zawarte z naruszeniem ustawy uważa za nieważne itp. 
wymogi z zakresu konkurencji i konsumentów odnaleźć można również w innych 
przepisach prawa lotniczego, odnoszących się np. do jednolitych warunków korzy-
stania z przestrzeni lotniczej, lotnisk, służb ruchu lotniczego i innych, które to są 
zgodne z prawem ue13.

Kontrola UoKiK – raport z kontroli linii lotniczych 
w zakresie przestrzegania praw konsumentów 

 Na przełomie 2005/2006 r. UoKiK dokonał kontroli szesnastu przewoźni-
ków lotniczych, którzy posiadają największy udział na polskim rynku przewozów 
pasażerskich. ideą kontroli było sprawdzenie czy nie dokonano naruszeń obowiąz-
ku udzielania pasażerom rzetelnej, prawdziwej, pełnej informacji. Ponadto, skupio-
no się na sprawdzeniu czy nie wprowadzono na rynek nieuczciwej i wprowadza-
jącej w błąd reklamy oraz pozostałych czynów określanych mianem nieuczciwej 
konkurencji. Kolejnym celem kontroli, było dokonanie przeglądu wzorców umów 
lotniczych. Badaniu podlegały zapisy w nich zawarte, warunkujące moc prawną 
dokumentu. Priorytetem UoKiKu było wskazanie na zawarte w nich niedozwolone 
postanowienia umowne14. 

 Kontrola wskazała szereg nieprawidłowości, w tym: brak informacji w języ-
ku polskim na witrynach internetowych przewoźników lotniczych. Uniemożliwiało 
to zapoznanie się z warunkami przewozu pasażerów oraz bagażu lub warunkami 
taryf biletu lotniczego, przez osobę nieposługującą się w podstawowym stopniu 
językiem angielskim. Nadto, brak ogólnych warunków przewozu lotniczego pasa-
żerów i bagażu w polskiej wersji językowej u czterech z szesnastu skontrolowanych 
przewoźników lotniczych wykonujących operacje lotnicze na terenie Polski. taki 
stan rzeczy jest niezgodny z przepisami nakładającymi na przewoźników obowią-
zek udostępnienia pasażerom ogólnych warunków przewozu lotniczego przy podję-
ciu umowy o przewóz. Kolejne naruszenie dotyczyło nieprawidłowości w zakresie 
12  Ustawa z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. 

Nr 34 poz. 173 ze zm.). 
13  m. Żylicz, Prawo lotnicze, op. cit., s. 351.
14  Raport z kontroli linii lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów, uokik, warsza-

wa 2007, s. 3.
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prezentowania cen biletów lotniczych. UoKiK wskazał, że sposób publikowania 
cen biletów, na stronach internetowych oraz w reklamach, nie odzwierciedla praw-
dziwych kosztów, jakie ponosi pasażer. Nie wskazuje się na takie elementy biletu 
lotniczego jak: podatki, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, koszty ubezpieczenia, 
prowizje za rezerwacje. Przykłady tego typu uchybień można mnożyć, organ podczas 
kontroli zwrócił uwagę m.in. na wprowadzanie w błąd pasażerów, poprzez określe-
nie biletu jako np. „taryfa za 1 zł”. rzeczywista cena biletu często była o kilkadzie-
siąt razy wyższa, ze względu na nie wskazanie w określeniu na dodatkowe opłaty za 
przewóz lotniczy. zdaniem UoKiK, doliczanie do ceny biletu lotniczego opłaty za 
ubezpieczenie, które nie jest obowiązkowe, ma na celu wprowadzenie w błąd kon-
sumenta co do rzeczywistej potrzeby wykupienia tego typu opcji. Nadto, uchybienie 
warte uwagi, to sposób promocji biletów lotniczych na stronach internetowych oraz 
materiałach reklamowych. informacje wskazane w broszurach reklamowych okaza-
ły się nierzetelne i wprowadzające konsumentów w błąd. Na stronach internetowych 
odnajdziemy informacje odnośnie ofert specjalnych „warszawa-Paryż od 29 zł” itp. 
według UoKiK, taka forma prezentowania cen biletów jest praktyką nieuczciwą, 
ponieważ wprowadza konsumenta w błędne przekonanie odnośnie rzeczywistych 
kosztów. Kolejna nieprawidłowość, dotyczyła procedury składania reklamacji. Prze-
woźnicy nieposiadający siedziby bądź oddziału w Polsce, zastrzegali sobie przyj-
mowanie i rozpatrywanie reklamacji wyłącznie w języku angielskim. dokument 
ten musiał dotyczyć wyłącznie określonego przez przewoźnika problemu, np. opóź-
nienie lotu bądź zaginięcie bagażu. złożona w języku polskim reklamacja nie była  
w ogóle rozpatrywana. Ponadto, w raporcie zwrócono uwagę na niedopatrzenia 
przewoźników w zakresie informowania klientów o czasie trwania promocji, trasach 
objętych promocją bądź liczbą dostępnych biletów promocyjnych15. 

Przykłady nieuczciwej konkurencji między liniami lotniczymi 

Na rynku lotniczym dostrzegalnych jest wiele przejawów nieuczciwej kon-
kurencji między liniami lotniczymi oraz w strukturach aliansów. wyróżnić w tym 
momencie należy m.in. sprawę ukarania 11 linii lotniczych za zmowę kartelową do-
tycząca opłat za międzynarodowy transport towarów w latach 1999-2006. łącznie 
linie zapłacą prawie 800 milionów euro16.

Ukarani przewoźnicy to: air Canada, air France-Klm, British airways, 
Cathay Pacific, Cargolux, japan airlines, laN Chile, martinair, SaS, Singapore 

15  ibidem, s. 7-8.
16 http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/ue;linie;lotnicze;ukarane;za;

zmowe;kartelowa,11,0,707851.html [dostęp dnia 23.11.2012]
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airlines oraz Qantas. jedyna linią lotniczą, która uniknęła nałożenia kary jest nie-
miecka lufthansa, ponieważ to ona zgłosiła omawiana zmowę dotyczącą dopłat za 
paliwo i za środki bezpieczeństwa17. zapłaciła jednak 85 mln dol. grzywny, która 
ma służyć zaspokojeniu roszczeń zbiorowych, jakie w związku z tą sprawą mogę 
być wysuwane w USa. lufthansa zapowiedziała swój czynny udział i współpracę, 
które zgłosiła tuż po decyzji Ue o wszczęciu postępowania antymonopolowego. 
warto zaznaczyć, że śledztwo dotyczące światowych linii lotniczych staje się jed-
nym z największych i najdalej sięgających postępowań antymonopolowych dotych-
czas. w 2010 r. Komisja europejska wystosowała tzw. oficjalne zastrzeżenia do 
nieokreślonej dokładnie liczby przewoźników powietrznych, którzy są podejrzani  
o wspólne ustalanie stawek za fracht lotniczy18.

zgodnie z obowiązującymi procedurami w Ue, wystosowanie niniejszych 
zastrzeżeń oznacza rozpoczęcie sprawy przeciwko stronom, które podejrzane są  
o złamanie przepisów o konkurencji, co umożliwia przygotowanie się do obrony.

w lutym 2006 r. dokonano „nalotu” władz amerykańskich oraz unijnych 
na biura kilku firm, zajmujących się przewozem ładunków statkami powietrzny-
mi. Przedstawiciel organu nadzorującego przestrzeganie zasad konkurencji w Ue, 
domniemał, iż firmy te mogły złamać prawo w przedmiotowym zakresie19. Linie 
lotnicze tj. British airways, japan airlines, air France, Klm (firma należąca do air 
France), SaS Scandinavian airlines i luksemburski przewoźnik Cargolux potwier-
dziły otrzymanie zastrzeżeń ze strony Komisji europejskiej, przez co zapowiedziały 
udzielenie odpowiedzi w stosownym czasie. za uczestnictwo w porozumieniu ce-
nowym firm przewoźniczych, grozić mogą grzywny proporcjonalne do rozmiarów 
sprzedaży na rynku objętym takimi manipulacjami. wysokość kar, zależy również 
od tego jak długo funkcjonował kartel. Kary te nie mogą być jednak wyższe niż 10 
procent rocznych obrotów ukaranych firm. w efekcie śledztwa, przeprowadzonego 
przez władze antymonopolowe w USa, za uczestnictwo w zmowie cenowej odpo-
wiedzialność poniosły takie firmy jak: Quantas tj. flagowy przewoźnik australijski; 
British airways; Korean air. Ponadto, za udział w zmowie dotyczącej opłat od pa-
sażerów British airways zostały też ukarane przez brytyjski Urząd ds. Uczciwego 
Handlu grzywną w wysokości 121,5 mln funtów20. 

17  http://www.wyborcza.biz/biznes/1,101562,8639416,linie_lotnicze_ukarane_za_zmowe_kartelo-
wa.html. [dostęp dnia 23.11.2012].

18  http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=167430 [dostęp dnia 
23.11.2012].

19  http://news.money.pl/artykul/unijne;kontrole;w;liniach;lotniczych,231,0,327655.html [dostęp 
dnia 23.11.2012].

20  http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=167430 [dostęp dnia 
23.11.2012].
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Kolejny przejaw konkurencji, stanowił konflikt pomiędzy krajowym prze-
woźnikiem lot a tanią linią lotniczą rayanair. Kancelaria prawna traple-Konar-
ski-Podrecki – reprezentująca lot Sa – oskarżyła linie lotniczą rayanair o nie-
uczciwą konkurencję, podważanie marki, usług i naruszanie prawa o rejestracji zna-
ku towarowego Pll lot oraz utrudnianie pracy osobom zatrudnionym w polskiej 
linii lotniczej. zakres sprawy obejmował dwie reklamy rayanair oraz informację 
prasową przedstawioną dziennikarzom na konferencji prasowej, w której tania linia 
lotnicza zarzuciła lot m.in.: zbyt wysokie ceny biletów na popularnych trasach w 
europie, pobieranie od pasażerów opłaty paliwowej oraz podważanie konkurencyj-
nego pracodawcy wśród jego pracowników. wobec tego lot zażądał medialnego 
sprostowania oraz zadośćuczynienia21. 

Ponadto, rayanair został pozwany przez ówczesnego Prezesa lot marka 
mazura, za wykorzystanie jego wizerunku w dowcipnej reklamie w kwietniu 2007 r.  
reklama ta odnosiła się do szeroko opisanego faktu ustąpienia przez marka mazura 
z funkcji Prezesa lot. Sąd rejonowy w warszawie zdecydował o oddaleniu rosz-
czenia odszkodowawczego przez Prezesa. w decyzji Sąd uznał, że wnioskodawca 
nie poniósł szkodę w wyniku reklamy ryanair. jako Prezes Polskich linii lotni-
czych lot był on osobą publiczną i w konsekwencji jego wizerunek ma ograniczo-
ny poziom ochrony. Sąd nakazał również Panu mazurowi zapłacić koszty sądowe, 
jakie poniosła firma rayanair. Kierownictwo firmy rayanair wyraziło entuzjazm 
wobec takiego orzeczenia sądu22. (załącznik 1)

Nieuczciwa konkurencja tanich linii lotniczych, widoczna jest także w oszu-
stwach internetowych. Polegają one na tym, że co 3 konsument Unii europejskiej 
kupując bilet na samolot przez internet, jest oszukiwany przez linie lotnicze. Naj-
częściej przed klientami ukrywane są dodatkowe opłaty, warunki przewozu. Po-
nadto przewoźnicy reklamują promocje, których w rzeczywistości nie ma. według 
raportu Komisji europejskiej, jedna trzecia mieszkańców wspólnoty, kupujących 
bilety lotnicze przez internet wciąż ulega oszustwom, bądź wprowadzana jest  
w błąd. Komisja europejska przebadała prawie 400 stron internetowych w 13 kra-
jach Unii europejskiej, wyłączając Polskę. dochodzenie przeprowadzono w celu 
zbadania, czy linie lotnicze respektują prawa konsumentów i zakaz nieuczciwych 
praktyk handlowych. Unijna komisarz ds. ochrony konsumentów wykazała, że ze 
sprawozdania wynika, iż wciąż występują poważne problemy ze sprzedażą biletów 
przez linie lotnicze23.

21  http://lex.pl/?cmd=artykul,241 [dostęp dnia 23.11.2012].
22  https://www.ryanair.com/pl/informacje/polski-sad-odrzuca-roszczenia-bylego-prezesa-lot-wo-

bec-reklamy-ryanair [dostęp dnia 23.11.2012].
23  http://www.emito.net/wiadomosci/swiat/nieuczciwa_konkurencja_tanich_linii_49140.html [do-

stęp dnia 23.11.2012].
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Podsumowanie

rozwój rynku usług lotniczych jest nieunikniony. w dobie przemian zwią-
zanych z globalizacją, szybkie przemieszczanie się pomiędzy kontynentami, czy 
państwami jest nierozłącznym elementem życia jednostek. Niestety, w związku  
z tym, narasta konkurencja pomiędzy przewoźnikami lotniczymi, walczącymi  
o klientów. Konkurencja odbywa się często w sposób niezgodny z prawem lub przy-
jętymi dobrymi obyczajami. Problem nieuczciwej konkurencji, wprowadzającej  
w błąd podróżujących, badany jest przez organy posiadające odpowiednie kompe-
tencje w tym zakresie. w związku z tym, można stwierdzić, że dzięki wszelkim kon-
trolom i sprawozdaniom coraz bardziej podnosi się poziom świadomości klientów, 
którzy coraz częściej zaczynają walczyć o przysługujące im prawa w zakresie ja-
kości świadczonych usług podróżowania, w tym przypadku transportem lotniczym. 
Pojawienie się nowych ofert oraz usług, na wciąż rozwijającym się rynku lotniczym, 
warunkuje wzrost konkurencyjności, a tym samym możliwość utworzenia nowych 
linii lotniczych. Przewoźnicy, oferujący lepsze warunki transportowe, mogą liczyć 
na zainteresowanie klientów, którzy coraz częściej korzystają z usług lotniczych ze 
względu na ich specyficzny charakter, jakim jest szybkość oraz wygoda przewozu. 
zaistniała sytuacja stanowi podwaliny dla rozwoju szeroko rozumianego pakie-
tu konkurencyjności na rynku lotniczym, ale również determinuje potrzebę coraz 
większego kontrolingu ze strony uprawnionych organów. jest to możliwe jedynie 
poprzez posiadanie odpowiednio dostosowanych instrumentów. dlatego też, wszel-
kie normy prawa wspólnotowego w przedmiotowym zakresie, powinny cały czasu 
ulegać nowelizacjom i rozwojowi. Nie byłoby to jednak możliwe, bez postulatów 
generowanych przez indywidualne jednostki lub przedsiębiorstwa. 

COMPETITION IN ThE AvIATION MARKET - AN OuTlINE Of ThE 
ISSuES AND EXAMPlES

keywords: air law, competition, carrier

Summary
the aim of the publication is to identify a broader range, the problem of unfair competition which ex-
ists in the air market. Competition is often in a manner inconsistent with the law or accepted principles 
of morality, which is not conducive to the development of this mode of transport. the article highlights 
the scope of manifestations of unfair competition in this matter and overviews this type of behavior in 
the airline industry.
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załącznik 1

 żródło:https://www.ryanair.com/pl/informacje/polski-sad-odrzuca-roszczenia-by-
lego-prezesa-lot-wobec-reklamy-ryanair,[dostęp dnia 23.11.2012r.].


