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"Wznowienie połączeń lotniczych - jak ważne jest dla Twojej firmy?" 

Ankieta Swisschamber przeprowdzona w dniach 25-28.05.2020/

"Resumption of air connections - how important is it for your company?"

Swisschamber survey conducted on 25-28 May 2020

1. Państwa firma jest członkiem / Your company is a member of:

Procent Ilość

Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej/Polish-Swiss Chamber of Commerce 70% 34

Advantage Austria 17% 8

Inne/Other 13% 6

2. Obecne ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym / 

Current restrictions on international air traffic: Procent Ilość

nie wpływają na działalność mojej firmy/do not affect my company 4% 2

nieznacznie ograniczają działalność mojej firmy/slightly affect my company 46% 22

wymiernie ograniczają działalność mojej firmy, tak że ma to wpływ na jej wynik/ 21% 10

measurably limit my company so that it affects its result

mają bardzo znaczący wpływ na wynik finansowy mojej firmy w obecnym czasie/ 29% 14

have a very significant impact on financial performance at the present time

3. Jeżeli połączenia lotnicze z zagranicą zostaną wznowione / 

If air connections with foreign countries resume: Procent Ilość

nie będę z nich korzystać/I will not use them 15% 7

będę z nich korzystać ok. raz w miesiącu/ 41% 20

I will use them more or less once a month

będę z nich korzystać ok. dwóch-trzech razy w miesiącu/ 27% 13

I will use them more or less 2-3 times a month

będę z nich korzystać powyżej trzech razy w miesiącu/ 17% 8

I will use them more than 3 times a month

4. Jakie zagraniczne cele podróży są dla mnie najważniejsze? / 

Which foreign destinations are most important to me? Procent Ilość

Europa Wschodnia (Rosja, Grupa Wyszehradzka, Ukraina, Białoruś)/ 19% 9

Eastern Europe (Russia, Visegrad Group, Ukraine, Belarus)

Europa Środkowa (Niemcy, kraje Beneluksu, Szwajcaria, Austria)/ 94% 45

Central Europe (Germany, Benelux, Switzerland, Austria)

Europa Zachodnia (Francja, Wielka Brytania, Irlandia)/ 33% 16

Western Europe (France, Great Britain, Ireland)

Europa Południowa (Włochy, Hiszpania, Portugalia)/ 31% 15

Southern Europe (Italy, Spain, Portugal)

Europa Północna (kraje bałtyckie, Dania, Skandynawia)/ 19% 9

Page 1



Arkusz1

Northern Europe (Baltic countries, Danmark, Scandinavia)

Miejsca poza Europą/Outside Europe 35% 17
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