Dodatkowe informacje

W przypadku stwierdzenia jednego z problemów
opisanych w niniejszej ulotce nale˝y niezw∏ocznie
zwróciç si´ do przedstawiciela linii lotniczych
obs∏ugujàcych dany lot z proÊbà o jego rozwiàzanie.

Ulotka zawiera streszczenie najwa˝niejszych
odnoÊnych przepisów prawa unijnego. Przepisy te
stanowià wy∏àcznà podstaw´ prawnà wszelkich
roszczeƒ i dzia∏aƒ podejmowanych w przypadku
zaistnienia sporu. Mo˝na je znaleêç w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej.

– co robiç dalej…

• Odszkodowanie i pomoc dla pasa˝erów w przypadku
odmowy przyj´cia na pok∏ad albo odwo∏ania lub
du˝ego opóênienia lotów – rozporzàdzenie (WE)
nr 261/2004; Dz.U. L 46 z 17.2.2004 r.

W przypadku odmowy przyj´cia na pok∏ad, odwo∏ania
lotu lub jego znacznego opóênienia oraz gdy linie
lotnicze obs∏ugujàce dany lot nie wywiàzujà si´
w pe∏ni ze swych obowiàzków, nale˝y z∏o˝yç skarg´
do w∏aÊciwych krajowych w∏adz wykonawczych.
JeÊli wylot nast´puje z kraju UE, skarg´ nale˝y z∏o˝yç
w kraju wylotu. JeÊli wylot nast´puje z kraju
nienale˝àcego do UE, ale dany lot jest obs∏ugiwany
przez któràÊ z unijnych linii lotniczych, skarg´ nale˝y
z∏o˝yç w kraju UE (kraj docelowy).

• OdpowiedzialnoÊç przewoênika lotniczego –
rozporzàdzenie (WE) nr 889/2002 zmieniajàce
rozporzàdzenie (WE) nr 2027/97; Dz.U. L 140
z 30.5.2002 r. (w∏àczajàce konwencj´ montrealskà
do prawa UE w zakresie ujednolicenia niektórych
przepisów dotyczàcych mi´dzynarodowego
przewozu lotniczego, Dz.U. L 194 z 18.7.2001 r.).
• Podró˝e, wakacje i wycieczki zorganizowane –
dyrektywa 90/314/EWG; Dz.U. L 158 z 23.6.1990 r.

Nazw´ i adres w∏aÊciwych w∏adz lub szczegó∏owe
informacje o organizacjach udzielajàcych porad lub
pomocy w przypadku wszelkich innych skarg (np.
dotyczàcych baga˝u, uszkodzenia cia∏a lub zgonu,
wyjazdów zorganizowanych) mo˝na uzyskaç,
dzwoniàc pod bezp∏atny numer Europe Direct*:
00 800 6 7 8 9 10 11,
lub piszàc na adres poczty elektronicznej:
mail@europe-direct.cec.eu.int.

KO-56-03-578-PL-D

Co zrobiç najpierw?

Prawa
Pasa˝era
Linii
Lotniczych

JeÊli sà problemy…
Unia Europejska ustanowi∏a szereg praw w celu
zapewnienia pasa˝erom lotniczym odpowiedniej
obs∏ugi.
Linie lotnicze obs∏ugujàce dany lot sà
zobowiàzane do przewozu pasa˝era wraz
z baga˝em oraz przestrzegania praw pasa˝era.

Odmowa przyj´cia na pok∏ad
Czy pasa˝erowi odmówiono przyj´cia na pok∏ad
ze wzgl´du na brak wolnych miejsc?

Odwo∏anie lotu
Czy lot zosta∏ odwo∏any?

Problemy z podró˝owaniem
samolotem?

Znaczne opóênienia

Unia Europejska (UE)
wzmocni∏a prawa pasa˝erów

Baga˝

Czy opóênienie lotu by∏o wi´ksze ni˝ dwie
godziny?

Czy baga˝ zg∏oszony przez pasa˝era uleg∏
uszkodzeniu, opóênieniu lub zagini´ciu?

Poni˝ej przedstawiamy
najwa˝niejsze z nich

Uszkodzenie cia∏a
lub zgon w wypadku

(od dnia 17 lutego 2005 r.)

Czy pasa˝er dozna∏ obra˝eƒ podczas lotu?

Informacj´ o dzia∏aniach podj´tych w sprawie z∏o˝onej
skargi mo˝na przekazaç Komisji Europejskiej, B-1049
Bruksela, faksem (32-2) 299 10 15 lub pocztà
elektronicznà: tren-aprights@cec.eu.int.

Wyjazdy zorganizowane
Czy us∏uga zamówiona przez pasa˝era zosta∏a
w pe∏ni wykonana?
Prawa pasa˝era odnoszà si´ do lotów regularnych
i czarterowych, krajowych i mi´dzynarodowych, do
wszystkich linii lotniczych, zarówno tanich, jak
i oferujàcych pe∏nà obs∏ug´.

*

Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umo˝liwiajà
dost´pu do numerów 00 800 lub naliczajà rachunki za takie
po∏àczenia. W niektórych przypadkach po∏àczenia te sà
p∏atne, jeÊli dzwoni si´ z aparatu publicznego lub z hotelu.

Umowa zawarta mi´dzy pasa˝erem
a przewoênikiem lotniczym okreÊla dodatkowe
prawa i zobowiàzania. Kopi´ umowy mo˝na
uzyskaç w biurze podró˝y lub u przewoênika.

Dodatkowe kopie – we wszystkich j´zykach oficjalnych UE –
mo˝na pobraç ze strony internetowej:
http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/index_en.htm.
Opublikowane przez Komisj´ Europejskà,
DG ds. Energii i Transportu, B-1049 Bruksela

Komisja
Europejska

…warto znaç swoje prawa

Odmowa przyj´cia
na pok∏ad
oraz anulowanie rejsów
W przypadku odmowy przyj´cia pasa˝era na pok∏ad
samolotu lub anulowania rejsu przewoênik lotniczy ma
obowiàzek zaoferowania pasa˝erowi rekompensaty
finansowej oraz pomocy. Prawa te obowiàzujà w przypadku wszystkich lotów, ∏àcznie z przelotami czarterowymi,
pod warunkiem, ˝e pasa˝er stawi∏ si´ w odpowiednim
czasie do odprawy biletowo-baga˝owej
• z portów lotniczych w UE lub
• do portu lotniczego na terenie UE z kraju poza UE, ale
obs∏ugiwanego przez przewoênika unijnego.

Odmowa przyj´cia pasa˝era
na pok∏ad samolotu

• zapewnienia, w zale˝noÊci od potrzeby, wy˝ywienia
i miejsca w hotelu (∏àcznie z transportem) oraz Êwiadczeƒ
(np. po∏àczenia telefoniczne, telex, faks itp.).

Anulowanie rejsów
W przypadku anulowania rejsu pasa˝er ma prawo do
otrzymania od przewoênika:
• zwrotu uiszczonej op∏aty przewozowej (w zale˝noÊci od
potrzeby ∏àcznie z bezp∏atnym przelotem do portu, w którym
podró˝ rozpocz´to) lub zaproponowania alternatywnego
rejsu do portu docelowego podró˝y;
• wy˝ywienia i pobytu w hotelu w zale˝noÊci od potrzeby
(∏àcznie z transportem) oraz Êwiadczeƒ (np. po∏àczenia
telefoniczne, telex, faks etc.).
Podobnie jak w przypadku odmowy przyj´cia na pok∏ad
samolotu, przewoênik lotniczy jest zobowiàzany do wyp∏acenia
pasa˝erowi rekompensaty, chyba ˝e poinformuje dostatecznie
wczeÊnie o anulowaniu rejsu oraz zaproponuje alternatywny
przewóz w terminie zbli˝onym do oryginalnego.

Je˝eli do odprawy zg∏osi si´ wi´ksza liczba pasa˝erów na
dany lot, ni˝ wynosi liczba miejsc w samolocie, przewoênik
powinien najpierw znaleêç osoby ch´tne do udost´pnienia,
za ustalonà rekompensatà, miejsc pasa˝erom, którzy
równie˝ zaplanowali podró˝ danym rejsem. Przewoênik
zobowiàzany jest do zaoferowania takim ochotnikom
zwrotu uiszczonej op∏aty przewozowej (∏àcznie z bezp∏atnym przelotem, w miar´ potrzeby, do portu, w którym
podró˝ rozpocz´to) lub alternatywnego rejsu do portu
docelowego podró˝y.

Przewoênik jest zobowiàzany wyp∏aciç w ciàgu 7 dni
rekompensat´ lub dokonaç zwrotu op∏aty przewozowej
w gotówce, za pomocà przelewu bankowego lub czeku, lub
za pisemnà zgodà pasa˝era przekazaç mu voucher do
wykorzystania przy nast´pnej podró˝y.

JeÊli pasa˝er nie zg∏osi si´ na ochotnika, wówczas przewoênik
zobowiàzany jest do zaoferowania mu rekompensaty
pieni´˝nej w wysokoÊci:

Znaczne opóênienia

• 250 € dla lotów na trasach o d∏ugoÊci do 1 500 km
• 400 € dla lotów na trasach powy˝ej 1 500 km na terenie UE
oraz dla innych lotów pomi´dzy 1 500 do 3 500 km
• 600 € dla lotów na trasach powy˝ej 3 500 km poza
terytorium UE.

Natychmiastowa pomoc

JeÊli opóênienie w przelocie do miejsca docelowego jest
odpowiednio mniejsze ni˝ 2, 3 lub 4 godziny, rekompensata
mo˝e zostaç zmniejszona o 50%.
Przewoênik ma równie˝ obowiàzek:
• zwrotu uiszczonej op∏aty przewozowej (w zale˝noÊci od
potrzeby ∏àcznie z bezp∏atnym przelotem do portu, w którym
podró˝ rozpocz´to) lub zaproponowania alternatywnego
rejsu do portu docelowego podró˝y;

W przypadku odmówienia pasa˝erowi któregokolwiek
z wy˝ej wymienionych praw, nale˝y niezw∏ocznie z∏o˝yç
skarg´ u przewoênika.

Je˝eli pasa˝er stawi∏ si´ w odpowiednim czasie do
odprawy biletowo-baga˝owej, ∏àcznie z przelotami
czarterowymi
• z portu lotniczego na terenie UE lub
• do portu lotniczego na terenie UE z kraju poza UE, ale

obs∏ugiwanego przez przewoênika unijnego
oraz je˝eli przewoênik danego lotu przewiduje, ˝e wystàpià
opóênienia
• wi´ksze ni˝ 2 godziny dla lotów na trasach do 1 500 km,
• wi´ksze ni˝ 3 godziny dla lotów na trasach powy˝ej

1 500 km na terenie UE oraz dla innych lotów pomi´dzy
1 500 do 3 500 km,

• wi´ksze ni˝ 4 godziny dla lotów na trasach powy˝ej

3 500 km poza UE,
przewoênik lotniczy jest zobowiàzany do zapewnienia,
w zale˝noÊci od potrzeby, wy˝ywienia i miejsca w hotelu
(∏àcznie z transportem) oraz Êwiadczeƒ (np. po∏àczenia
telefoniczne, telex, faks itp.).
Je˝eli opó˝nienie jest wi´ksze ni˝ 5 godzin, przewoênik
zobowiàzany jest do zwrotu uiszczonej op∏aty za
przewóz (w zale˝noÊci od potrzeby ∏àcznie z bezp∏atnym przelotem do portu, w którym podró˝
rozpocz´to).
W przypadku odmówienia pasa˝erowi któregokolwiek
z wy˝ej wymienionych praw, nale˝y niezw∏ocznie z∏o˝yç
skarg´ u przewoênika.

Dochodzenie roszczeƒ
w póêniejszym terminie
W przypadku, gdy przewoênik z kraju UE jest
odpowiedzialny za opóênienie lotu do jakiegokolwiek portu
lotniczego na Êwiecie, pasa˝er ma prawo do wystàpienia
o odszkodowanie w wysokoÊci do 4 150 SDR* za wszelkie
poniesione szkody. Je˝eli przewoênik uchyla si´ od
odpowiedzialnoÊci za poniesione przez pasa˝era szkody,
pasa˝er mo˝e dochodziç swoich roszczeƒ na drodze
sàdowej.
Pasa˝er mo˝e wnieÊç roszczenie o odszkodowanie
przeciwko przewoênikowi, z którym zawar∏ umow´ lub
przeciwko obs∏ugujàcemu dany lot, je˝eli nie jest to ten
sam przewoênik.

Baga˝
Pasa˝er ma prawo do wystàpienia o odszkodowanie
w wysokoÊci do 1 000 SDR* za zniszczenie, uszkodzenie,
opóênienie lub utrat´ baga˝u podczas lotu liniami
lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu lotniczego na
Êwiecie. Je˝eli przewoênik uchyla si´ od odpowiedzialnoÊci
za poniesione przez pasa˝era szkody, pasa˝er mo˝e
dochodziç swoich roszczeƒ na drodze sàdowej.
Wszelkie
roszczenia
dotyczàce
uszkodzonego
odprawionego baga˝u nale˝y zg∏osiç w terminie 7 dni od
daty jego odbioru, w przypadku baga˝u opóênionego –
w terminie 21 dni od odbioru.

Pasa˝er mo˝e wnieÊç roszczenie o odszkodowanie
przeciwko przewoênikowi, z którym zawar∏ umow´, lub
obs∏ugujàcemu dany lot, je˝eli nie jest to ten sam
przewoênik.

Uszkodzenia cia∏a
lub zgon w wypadku
Pasa˝er ma prawo do wystàpienia o odszkodowanie za
obra˝enia lub zgon na skutek wypadku podczas lotu
obs∏ugiwanego przez przewoênika unijnego do
jakiegokolwiek portu lotniczego na Êwiecie. Pasa˝er ma
prawo do zaliczki w celu pokrycia natychmiastowych
potrzeb finansowych. Je˝eli przewoênik uchyla si´ od
odpowiedzialnoÊci za poniesione przez pasa˝era szkody,
pasa˝er mo˝e dochodziç swoich roszczeƒ na drodze
sàdowej.
Pasa˝er mo˝e wnieÊç roszczenie o odszkodowanie
przeciwko przewoênikowi, z którym zawar∏ umow´, lub
obs∏ugujàcemu dany lot, je˝eli nie jest to ten sam
przewoênik.

Wyjazdy zorganizowane
Oprócz opisanych powy˝ej praw, pasa˝er mo˝e wnieÊç
roszczenie o odszkodowanie przeciwko organizatorom
wyjazdu za niewykonanie us∏ug przewidzianych w umowie
zawartej w jednym z krajów UE, bez wzgl´du na docelowe
miejsce podró˝y. Prawa te obowiàzujà w przypadku
niezapewnienia odpowiedniego przelotu przewidzianego
w umowie zawartej mi´dzy organizatorem wyjazdu
a pasa˝erem. Ponadto je˝eli organizator nie wywià˝e si´
z umowy w odniesieniu do znaczàcej cz´Êci zorganizowanego
wyjazdu, jest zobowiàzany do zapewnienia alternatywnych
Êwiadczeƒ, ∏àcznie z przewozem, bez ˝adnych dodatkowych
kosztów dla uczestnika wyjazdu.

* 1 SDR = 1,18 € w dniu 30.9.2004 r. Bie˝àcy kurs wymiany
mo˝na uzyskaç, kontaktujàc si´ z Europe Direct.

