
  

1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prawa pasażera 
 
 
 

Materiał powstał w ramach projektu „Sprytny Senior – II. edycja” 

Projekt finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego



 

2 

 

KOLEJ 

I. ODSZKODOWANIA 

Jeśli w wyniku opóźnienia, które wynosi ponad 1 godzinę, zrezygnujesz z podróży, masz prawo do: 

• zwrotu kosztu biletu; 

• bezpłatnego przejazdu do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie (w 

razie konieczności); 

• zmiany trasy przejazdu, by dotrzeć do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie i 

na porównywalnych warunkach przewozu; 

• dokonania zmiany rezerwacji na późniejszy, bardziej dogodny termin. 

Wiele z uprawnień przysługuje w odniesieniu do połączeń dalekobieżnych, co w Polsce oznacza: pociągi 

kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe 

(TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych między krajami UE. Zasada ta nie ma 

zastosowania w przypadku połączeń miejskich, podmiejskich i regionalnych. 

Zgodnie z prawem unijnym w przypadku opóźnienia pociągu dalekobieżnego o ponad 60 minut 

przewoźnik powinien zaoferować pasażerom nieodpłatnie: 

• posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, jeżeli są one dostępne w pociągu lub na stacji 

lub mogą zostać dostarczone w rozsądnym zakresie; 

• jeżeli opóźnienie pociągu spowodowało uzasadnioną potrzebę noclegu – zakwaterowanie w 

hotelu lub w innym miejscu (o ile jest to fizycznie możliwe), oraz transport pomiędzy stacją 

kolejową a miejscem zakwaterowania; 

• transport z pociągu do stacji kolejowej, do miejsca odjazdu zastępczego środka transportu lub 

do miejsca przeznaczenia pociągu, jeżeli został on unieruchomiony na trasie, a wykonanie 

przewozu alternatywnego jest fizycznie możliwe. 

 

Prawo do rekompensaty 

Minimalna kwota rekompensaty wynosi: 

- 25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut, 

- 50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej. 

Przyznanie ww. rekompensaty jest obowiązkowe w przypadku spełnienia podstawowej przesłanki, 

jaką jest minimalny czas opóźnienia pociągu w dojeździe do stacji przeznaczenia (tj. 60 minut) oraz 

pisemnego wystąpienia do przewoźnika w drodze reklamacji (nie jest konieczne załączanie 

poświadczenia o opóźnieniu pociągu, gdyż przewoźnik posiada w swoim systemie informatycznym 

dokładne dane na temat punktualności pociągów). Reklamację można wysłać do przewoźnika 

pocztą bądź złożyć w kasie biletowej należącej do przewoźnika lub w kasie biletowej, w której 

prowadzona jest sprzedaż biletów danego przewoźnika. Przedsiębiorstwo kolejowe zasadniczo 

realizuje rekompensatę w formie bonu uprawniającego do zniżkowego zakupu kolejnego biletu, a 

jeśli pasażer wyraźnie to zaznaczy, ma obowiązek wypłacić ją w formie pieniężnej jako przekaz 

pocztowy na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres korespondencyjny lub jako przelew 

bankowy na podany we wniosku numer konta bankowego.  
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Pasażerowie mają prawo do częściowego zwrotu ceny biletu kolejowego niezależnie od przyczyny 

opóźnienia pociągu, nawet w sytuacji, gdy dane opóźnienie spowodowane jest działaniem siły 

wyższej niezależnej od przewoźnika. 

Przy obliczaniu czasu opóźnienia nie uwzględnia się opóźnień, co do których przedsiębiorstwo 

kolejowe może udowodnić, że zdarzyły się poza terytorium, na którym stosuje się Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską – np. Ukraina czy Białoruś. 

Rekompensata za opóźnienia wypłacana jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wielkość danego 

odszkodowania przekracza minimalny próg, poniżej którego odszkodowanie nie jest wypłacane. W 

Polsce próg ten wynosi 4 EUR. Ponadto Polska bezterminowo wyłączyła stosowanie tych rekompensat 

dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych (art. 3a ustawy o transporcie kolejowym), tj. 

pociągów osobowych przewoźników samorządowych (Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje 

Śląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Szybka Kolej 

Miejska w Warszawie, PKP SKM w Trójmieście, pociągi REGIO Przewozów Regionalnych, Warszawska 

Kolej Dojazdowa), z wyjątkiem pociągów dalekobieżnych spółki Koleje Mazowieckie - "Słoneczny" 

(Warszawa - Gdynia - Warszawa) i "Dragon" (Warszawa - Kraków - Warszawa), pociągów Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej kursujących na trasie Łódź – Warszawa oraz pociągów dalekobieżnych Arrivy RP. 

Powyższe nie ogranicza prawa pasażerów wszystkich kategorii pociągów do wniesienia skargi z 

tytułu opóźnienia każdego pociągu i otrzymania od przewoźnika wyjaśnień dotyczących przyczyn 

takiego zdarzenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych 

przepisów kodeksu cywilnego (tj. art. 363 §1 i 471 k.c.) oraz ustawy – Prawo przewozowe. Zgodnie 

z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo przewozowe „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł 

podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka 

transportowego”. Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. 

K 37/07) utraciła ważność końcowa część ww. przepisu, tj. „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”. Powoływanie się przez przewoźnika na brak takiej winy lub 

niedbalstwa jest bezpodstawne. 

W przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie ww. przepisów, konieczne jest udowodnienie 

poniesionej straty (np. przedstawienie rachunków mających związek przyczynowo-skutkowy między 

faktem opóźnienia pociągu a powstałą szkodą). Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku 

przewoźnik rozpatruje sprawę uznaniowo (może roszczenie odrzucić, obniżyć lub uznać w całości). 

Nie jest to więc odszkodowanie za sam fakt opóźnienia środka transportowego, lecz za 

udowodnioną stratę materialną powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu pociągu do stacji 

docelowej zgodnej z danymi na bilecie. 

 

Przewoźnik może nawet uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie pociągu i powiązana z 

nim szkoda wynikły z przyczyn całkowicie niezależnych, tj. ze zdarzeń nadzwyczajnych: 

•    na powstanie których przewoźnik nie miał wpływu, 

•   których, mimo zachowania należytej staranności, przewoźnik nie mógł przewidzieć, 

•    których skutkom przewoźnik nie mógł zapobiec (np. zerwanie sieci trakcyjnej w wyniku 

nawałnicy, potrącenie przez pociąg). 

Nie zaliczają się do nich przypadki awarii taboru, niewywołanej czynnikami zewnętrznymi. 
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W przypadku odmowy uznania roszczenia lub gdy zaproponowane rozwiązanie jest 

niesatysfakcjonujące, pasażer ma prawo wystąpić do sądu (droga sądowa jest dopuszczalna dopiero 

po wyczerpaniu trybu reklamacji). Można również złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

Gdy podróżnemu przysługuje rekompensata za opóźnienie pociągu wynikająca z Rozporządzenia 

(WE) nr 1371/2007, jej otrzymanie nie wyklucza ubiegania się o odszkodowanie z tytułu naprawy 

szkody na podstawie przepisów krajowych. Roszczenie o obie rekompensaty można zawrzeć w 

jednym wystąpieniu. Przewoźnik nie może umniejszać wypłaty należności z tytułu naprawy szkody 

o wysokość rekompensaty przyznanej na podstawie przepisów Rozporządzenia ani odwrotnie. 

Powyższe sposoby zrekompensowania podróżnym niedogodności powinny być oferowane przez 

przedsiębiorstwa kolejowe z ich własnej inicjatywy, praktyka bywa różna. Zazwyczaj sposób realizacji 

tych obowiązków regulują dodatkowo wewnętrzne procedury przewoźników. Np. w PKP Intercity 

zgodę na wydanie poczęstunku przekazuje Centrum Wsparcia Klienta Grupy PKP, które prowadzi 

monitoring opóźnień pociągów. Kierownik pociągu przekazuje obsłudze wagonu gastronomicznego 

dyspozycję wydania poczęstunku po uzyskaniu stosownego potwierdzenia z dyspozytury. Jeżeli 

poczęstunek ma być wydany na stacji, informacja zostanie podana przez megafon. 

Jeżeli mimo upływu 60-min. opóźnienia pociągu nie dostrzegamy po stronie kolei inicjatywy w kwestii 

realizacji praw podróżnych zagwarantowanych przez przepisy unijne, powinniśmy zgłosić się 

do personelu i dopytać, czy i na jaką pomoc możemy liczyć. W razie negatywnej odpowiedzi możemy 

zorganizować pomoc we własnym zakresie, a zwrotu kosztów na podstawie rachunków – dochodzić w 

drodze reklamacji z tytułu naprawy szkody. Wszystko z umiarem - pomoc musi być adekwatna do 

faktycznych utrudnień i okoliczności. Przykładowo, godzinne opóźnienie pociągu nie uprawnia nas 

automatycznie do zamówienia wystawnego obiadu na koszt kolei „na mieście”. Utrata 

skomunikowania z innym pociągiem nie daje podstawy do wynajęcia 5-gwiazdkowego hotelu. 

Zamówienie taksówki do miejsca postoju unieruchomionego pociągu może nie być rozsądne, gdy 

spieszymy się do domu, a przewoźnik organizuje już transport zastępczy. W porze zimowej 

uzasadniony będzie zakup ciepłego napoju, ale przewoźnik może nie uznać, że w wyniku opóźnienia 

niezbędne okazało się kupowanie alkoholu, chociażby był on dostępny w ofercie pokładowego baru. 

Konieczność noclegu lub zamówienia taksówki wynika zazwyczaj z indywidualnej sytuacji podróżnego, 

która nie musi być znana przewoźnikowi. Należy więc skonsultować wydatki, jakich zamierzamy później 

dochodzić w drodze reklamacji. Jeżeli pociąg został unieruchomiony na trasie, a zmierzamy na samolot, 

najlepiej zgłosić to konduktorowi - dyspozytura może zamówić nam transport indywidualny. 

Opóźnienie pociągu może spowodować utratę przesiadki. Zanim to się stanie, powinniśmy 

niezwłocznie zgłosić personelowi potrzebę skomunikowania. Być może uda się opóźnić odjazd 

drugiego pociągu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 załącznika nr 1 do unijnego rozporządzenia 

1371/2007, przewoźnik odpowiada za szkody, jakie poniósł podróżny, jeżeli wskutek odwołania 

pociągu, jego opóźnienia lub utraty przez podróżnego połączenia podróż nie może być kontynuowana 

tego samego dnia lub wskutek zaistniałych okoliczności od podróżnego nie można zgodnie ze zdrowym 

rozsądkiem wymagać kontynuowania podróży tego samego dnia. Szkody obejmują racjonalnie 

uzasadnione koszty noclegu, a także racjonalnie uzasadnione koszty spowodowane powiadomieniem 

osób oczekujących na podróżnego w miejscu przeznaczenia.   
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Gdy na stacji nie ma personelu lub rozmowa z pracownikiem nie przynosi spodziewanego efektu, 

powinniśmy skontaktować się z infolinią przewoźnika i przedstawić swoją sytuację. Jeżeli w wyniku 

napotkanych utrudnień w ruchu nasza podróż okazała się już bezcelowa w kontekście pierwotnego 

planu (np. nie zdążymy na wydarzenie, na które jechaliśmy pociągiem), możemy bezpłatnie wrócić do 

miejsca wyjazdu najbliższym połączeniem powrotnym (w tym przypadku należy uzyskać do biletu 

stosowne poświadczenie opóźnienia i naszej decyzji). 

II. BEZPIECZEŃSTWO 

 

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek zapewnić pasażerom bezpieczeństwo na 

terenie dworców i w pociągach. 

Jeżeli: 

• zauważymy bagaż pozostawiony bez opieki, 

• gwałtownie pogorszy się Twoje samopoczucie, 

• potrzebujemy pomocy, 

należy powiadomić o tym pracowników ochrony oraz osoby w naszym otoczeniu. Jeżeli niepokojąca 

sytuacja ma miejsce w pociągu - konduktora lub kierownika pociągu. 

W każdej sytuacji można zawiadomić funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei – tel.: 22 474 00 00. 

Jeżeli drużyna konduktorska czy funkcjonariusze SOK nie podjęli interwencji, mamy prawo do 

złożenia skargi bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystaliśmy, lub do SOK. 

 

III. PRAWO DO SKARGI 

 

Jeżeli podróż pociągiem nie spełniła oczekiwań, mamy prawo do złożenia skargi. Mogą to być 

zarówno kwestie związane z zachowaniem drużyny konduktorskiej, stanem dworca kolejowego czy 

ogólne uwagi dotyczące np. infrastruktury kolejowej (remonty torów, peronów). 

 

IV. BEZPROBLEMOWY ZAKUP BILETU 

 

Bilet na pociąg można kupić: 

• w kasie biletowej, 

• w automacie biletowym, 

• przez aplikację na urządzenia mobilne, 

• przez internet, 

• u konduktora w pociągu. 

Czasem oferty promocyjne są niedostępne w samoobsługowych kanałach dystrybucji (automaty, 

strony internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne), dlatego warto skontaktować się z 

przewoźnikiem, zapytać o najtańszy bilet w danej relacji oraz sposób jego nabycia. 

Jeżeli na stacji, na której wsiadasz do pociągu, nie ma kasy biletowej ani automatu, masz prawo nabyć 

bilet u konduktora bez żadnych dodatkowych opłat (jedyny wyjątek to Express InterCity Premium, czyli 

Pendolino). U większości spółek kolejowych obowiązuje zasada, że w celu zakupu biletu na pokładzie 

należy wsiąść do pociągu pierwszymi drzwiami od czoła składu. Osoby niepełnosprawne mogą zakupić 

bilet na pokładzie pociągu w cenie niepowiększonej o dodatkowe opłaty.  

Bilet jest podstawą do złożenia skargi lub reklamacji. Do reklamacji trzeba załączyć jego oryginał.  
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Bilet jest potwierdzeniem ubezpieczenia w trakcie podróży koleją. 

Na bilecie można uzyskać poświadczenie dotyczące opóźnienia pociągu, odwołania połączenia, zmiany 

umowy przewozu lub innych okoliczności. 

Bilet jest wystawiany na konkretną datę, trasę, przewoźnika i rodzaj pociągu, ale niekoniecznie na 

konkretny pociąg. Oznacza to, że w okresie ważności biletu można podróżować dowolnymi pociągami 

objętymi daną ofertą (w tym przesiadać się i robić przerwy w podróży). Wyjątkiem są pociągi PKP 

Intercity. Bilet jednorazowy ważny jest wyłącznie w określonym pociągu i stanowi wskazanie 

konkretnego zarezerwowanego miejsca (w pociągach TLK i IC kursujących na trasie Warszawa – Łódź 

rezerwacja miejsc dotyczy tylko klasy pierwszej). 

Po zakupie biletu można rozszerzyć jego zakres, np. za dopłatą: 

• podwyższyć kategorię/rodzaj pociągu (w ramach tego samego przewoźnika), 

• przedłużyć trasę przejazdu (ale bez zmiany przewoźnika), 

• przenieść się do wyższej klasy wagonu. 

W pozostałych sytuacjach (np. zmiana wymiaru ulgi, zmiana przewoźnika) konieczny jest zwrot biletu i 

zakup nowego. 

W przypadku kolei aglomeracyjnych i części połączeń regionalnych – zwłaszcza w rejonie dużych miast 

– równolegle do taryf kolejowych mogą obowiązywać wybrane bilety komunikacji miejskiej. 

Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że wsiadłeś do pociągu z biletem niewłaściwego przewoźnika, 

konduktor powinien wystawić nowy bilet i opisać "stary" jako niewykorzystany (z wyjątkiem SKM 

w Warszawie, WKD, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Kolei Małopolskich). Konduktor na odwrocie biletu 

innego przewoźnika zamieści odpowiednią informację pozwalającą na dokonanie zwrotu tego biletu. 

Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku biletów jednorazowych. Trasa na bilecie musi 

być zgodna z drogą przejazdu pociągu, do którego omyłkowo wsiedliśmy. Taki bilet można zwrócić w 

dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów danego rodzaju na zasadach określonych przez 

przewoźnika, na którego został wydany bilet na przejazd.  

Gdy nie mamy możliwości zapłacenia za nowy bilet w pociągu, pracownik drużyny konduktorskiej 

wypisuje tzw. wezwanie do zapłaty. Na nim pisze kwotę za nowy bilet, a w PKP Intercity – opłatę za 

wystawienie biletu w pociągu i opłatę dodatkową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 20.01.2005 r. (tzw. kara za brak ważnego biletu w pociągu). Termin płatności jest wskazany na 

wezwaniu. Jeśli uregulujemy należność we wskazanym terminie, płacimy jedynie za nowy bilet oraz za 

opłatę manipulacyjną. Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu w pociągu zostanie anulowana. 

Przewoźnik 

Rodzaje biletów, które 

pozwalają na wymianę 

bez opłaty dodatkowej 

(kary) 

Opłata za 

wystawienie 

biletu w pociągu 

Wysokość 

odstępnego 

potrącanego przy 

zwrocie 

niewykorzystanego 

biletu 

Termin 

uiszczenia 

zapłaty za 

przejazd 

PKP Intercity jednorazowe PR, KM, 

KW, KD, KŚ, AR, PKP SKM 

tak                          bez potrąceń 2 dni 

Przewozy Regionalne jednorazowe PR, KM, 

KW, KD, KŚ, AR, PKP SKM 

nie 15% 7 dni 
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Koleje Mazowieckie jednorazowe PR, IC nie bez potrąceń 2 dni 

Koleje Wielkopolskie jednorazowe PR, IC nie 15% 2 dni 

Koleje Dolnośląskie jednorazowe PR, IC nie 15% 2 dni 

Koleje Śląskie jednorazowe PR, IC nie 15% 2 dni 

Arriva RP jednorazowe PR, IC, KM nie bez potrąceń 7 dni 

PKP SKM Trójmiasto jednorazowe PR, IC, KM nie bez potrąceń 2 dni 

 

V. POMOC W TRAKCIE PODRÓŻY 

Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy podczas 

podróży oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Pomoc obejmuje także rzetelną informację 

dotyczącą dostępności taboru kolejowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

danej relacji. 

Osoby takie to: 

• osoby na wózkach inwalidzkich; 

• inne osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym: 

o cierpiące na upośledzenie kończyn, 

o mające trudności z chodzeniem, 

o niedowidzące, 

o niewidzące, 

o niedosłyszące, 

o głuche, 

o z upośledzeniem w zakresie komunikacji (które mają problemy z komunikowaniem 

się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego, z upośledzeniem funkcji 

czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub intelektualnym), 

o niskiego wzrostu. 

Do osób o ograniczonej możliwości poruszania się nie zalicza się osób, które są uzależnione od alkoholu 

lub narkotyków, chyba że takie uzależnienie jest wynikiem terapii medycznej. 

Należy jednak powiadomić przewoźnika kolejowego lub zarządcę stacji o naszych potrzebach co 

najmniej 48 godzin przed odjazdem. Dane teleadresowe znajdują się na stronach internetowych oraz 

na tablicach ogłoszeń na dworcach. 

Co powinno zawierać zgłoszenie o potrzebie uzyskania pomocy? 

• imię i nazwisko, 

• dane kontaktowe (najlepiej numer telefonu), 

• ile osób będzie odbywało przejazd, 

• rodzaj niepełnosprawności, 

• czy podróżny porusza się na wózku inwalidzkim (jakim) lub czy używa innego sprzętu 

ułatwiającego poruszanie się (jakiego), 

• datę podróży oraz planowaną godzinę odjazdu i przyjazdu, 

• relację (stacja odjazdu i przyjazdu, ewentualnie stacja przesiadkowa) z określeniem, na jakiej 

stacji potrzebna jest pomoc, 

• informację, czy podróżny posiada bilet na przejazd, czy konieczny jest zakup biletu; jeżeli 

podróżny posiada już bilet na przejazd, należy podać numer wagonu i miejsca, o ile podróż 

będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc, 

• informację, jaka pomoc będzie potrzebna, 
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• informację, czy w podróży będzie towarzyszył opiekun lub pies asystujący, 

• informację o bagażu, 

• dodatkowe informacje, np. proponowane miejsce spotkania z osobą udzielającą pomocy. 

Osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim, a także 

osoby niewidome, które nie posiadają ważnego biletu, nie muszą zgłaszać się do obsługi pociągu - mogą 

kupić bilet podczas kontroli bez dodatkowej opłaty. 

W przypadku całkowitej lub częściowej utraty albo uszkodzenia sprzętu osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się przedsiębiorstwo kolejowe musi wypłacić podróżnemu odszkodowanie. 

 

Jeżeli nie udzielono pomocy lub została ona udzielona niewłaściwie, mamy prawo do złożenia 

reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystaliśmy. 

VI. PRAWO DO RZETELNEJ INFORMACJI 

Sprzedawcy biletów powinni udzielić informacji dotyczących rozkładu jazdy czy najszybszych i 

najtańszych połączeń w danej relacji. 

W trakcie podróży powinieneś zostać powiadomiony m.in. o usługach świadczonych w pociągu, 

następnych stacjach, a w przypadku opóźnienia o szacowanym czasie przybycia do celu podróży. 

Szczegółowe informacje są udostępniane na stronie internetowej przewoźników, za pomocą infolinii, 

w gablotach informacyjnych na dworcach czy w punktach odprawy podróżnych. W pociągu 

wiadomości są przekazywane poprzez system nagłaśniający i pracowników drużyny konduktorskiej. 

VII. INNE 

ROWERY 

Przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe 

do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor, w 

odpowiednich przypadkach za opłatą. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PASAŻERÓW I ICH BAGAŻ 

1. W przypadku śmierci lub zranienia pasażera przedsiębiorstwo kolejowe niezwłocznie, a w każdym 

razie nie później niż 15 dni od ustalenia tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania, 

wypłaca zaliczkę w wysokości niezbędnej do zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, 

proporcjonalnie do odniesionej szkody. 

2. zaliczka w razie śmierci nie może być niższa niż 21000 EUR na pasażera.  

3. Zaliczka nie stanowi uznania odpowiedzialności i może być potrącona z kolejnych kwot wypłacanych 

na podstawie rozporządzenia, ale nie podlega zwrotowi — z wyjątkiem przypadków, gdy szkoda 

powstała na skutek zaniedbania ze strony pasażera lub z jego winy albo gdy osoba, która otrzymała 

zaliczkę, nie była uprawniona do odszkodowania. 

4. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe kwestionuje swoją odpowiedzialność za uszkodzenia ciała 

doznane przez przewożonego przez siebie pasażera, podejmuje wszelkie racjonalne środki w celu 

udzielenia pomocy pasażerowi, który dochodzi odszkodowania od osób trzecich. 

5. Przewoźnik odpowiada za szkodę powstałą wskutek całkowitego lub częściowego zaginięcia lub 

uszkodzenia bagażu w czasie od przyjęcia do przewozu aż do wydania, jak również za szkodę 

spowodowaną opóźnionym wydaniem.  
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6. Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie w 

wydaniu nastąpiło z winy podróżnego, z powodu jego zlecenia niewywołanego winą przewoźnika, z 

powodu wady własnej bagażu albo wskutek okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i 

których skutkom nie mógł zapobiec.  

7. Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie nastąpiło 

wskutek szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących okoliczności: 

a) braku lub usterki opakowania; b) specjalnych właściwości bagażu; c) nadania jako przesyłki 

bagażowej przedmiotów wyłączonych od przewozu. 

CZY W POCIĄGU SĄ MIEJSCA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ? 

Tak. W każdym pociągu jest przynajmniej kilka miejsc ca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się. Pierwszeństwo w zajmowaniu tych miejsc mają m.in. kobiety w ciąży, rekonwalescenci wracający 

ze szpitala czy osoby niepełnosprawne. Pozostali podróżni mogą zajmować je do czasu zgłoszenia się 

ww. osób. Wówczas zobowiązani są do ustąpienia miejsca. W razie problemów w wyegzekwowaniu 

niniejszego uprawnienia należy powiadomić drużynę konduktorską. 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE LUB ULGOWE 

Ulgi ustawowe 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych 

rodzajów biletów. Podczas kontroli biletów podróżni zobowiązani są do okazania dokumentów 

poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów. 

• Do ulgi 100% uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):   

1. dzieci w wieku do 4 lat;   

2. funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, służb celnych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w 

czasie wykonywania czynności służbowych. 

• Do ulgi 95% uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie 

niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów 

jednorazowych). 

• Do ulgi 93%, podczas przejazdów w pociągach osobowych, uprawnione są osoby niewidome 

uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub 

miesięcznych imiennych).  

• Do ulgi 78% uprawnione są następujące osoby: 

1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 r.ż. oraz 

studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 r.ż. (na podstawie 

biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych);   

2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych (na podstawie biletów jednorazowych); 

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do 

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-

wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 

wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego 
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i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 

wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.   

• Do ulgi 78%, podczas przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, 

uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych): 

1. żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i 

nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych; 

2. cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji. 

• Do ulgi 51%: 

1. w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnione są następujące osoby (na 

podstawie biletów jednorazowych): 

o studenci do ukończenia 26 r.ż. (absolwentom studiów pierwszego stopnia prawo to 

przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia), 

o studenci studiujący za granicą, 

o słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz 

kolegiów pracowników służb społecznych, 

o doktoranci do ukończenia 35 r.ż.; 

2. w pociągach osobowych i pospiesznych uprawnione są następujące osoby (na podstawie 

imiennych biletów miesięcznych): 

o studenci do ukończenia 26 r.ż. (absolwentom studiów pierwszego stopnia prawo to 

przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia), 

o studenci studiujący za granicą, 

o słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz 

kolegiów pracowników służb społecznych, 

o doktoranci do ukończenia 35 roku życia; 

3. w pociągach innych niż osobowe uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do 

samodzielnej egzystencji.  

• Do ulgi 49 %: 

1. w pociągach osobowych i pospiesznych uprawnieni są rodzice lub małżonkowie rodziców 

posiadający Kartę Dużej Rodziny (na podstawie biletów miesięcznych imiennych); 

2. w pociągach osobowych uprawnione są:  

• osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych); 

• dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej 

niż do ukończenia 24 roku życia (na podstawie imiennych biletów miesięcznych). 

  Do ulgi 37%: 

1. w pociągach innych niż osobowe uprawnione są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 

(na podstawie biletów jednorazowych); 

2. uprawnione są osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych);   
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3. w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnione są następujące osoby (na 

podstawie biletów jednorazowych):   

1. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego;  

2. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej 

lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;  

3. posiadacze ważnej Karty Polaka; 

4. rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny.  

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu 

zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są 

emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne. 

• Do ulgi 33% przy przejazdach pociągami osobowymi (na podstawie biletów 

jednorazowych oraz miesięcznych imiennych) uprawnieni są nauczyciele przedszkoli 

publicznych lub niepublicznych, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych) oraz nauczyciele akademiccy. 

Ulgi handlowe 

Są to ulgi przyznawane przez przewoźników wybranym grupom pasażerów w ramach kształtowania 

własnej polityki taryfowej lub ulgi przysługujące podróżnym, którzy posiadają wykupione do nich 

uprawnienie. Przykładem takich ulg są oferowane przez niektóre spółki przewozowe zniżki dla osób do 

26 roku życia, które nie są uczniami lub studentami, albo seniorów powyżej 60 lat na podstawie 

dowolnego dokumentu tożsamości określającego wiek. 

PODRÓŻUJĘ Z MAŁYM DZIECKIEM.  

Pociągi zestawione z tradycyjnych wagonów z przedziałami są uruchamiane przez przewoźników: PKP 

Intercity (TLK, EIC, EN) i Przewozy Regionalne (wybrane połączenia REGIO i interREGIO). W składzie 

każdego pociągu powinien znajdować się jeden przedział przeznaczony dla opiekuna z dzieckiem do lat 

4. W przypadku pociągów z rezerwacją miejsc (TLK, EIC, EN) w trakcie zakupu biletu należy poprosić o 

miejsce w takim przedziale – system wyda taką rezerwację. W pociągach bez rezerwacji miejsc taki 

przedział powinien być oznaczony odpowiednim piktogramem lub komunikatem. Jeśli jest zamknięty, 

należy zgłosić się do drużyny konduktorskiej.  

Zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego, dzieci do lat 4 podróżują pociągami bezpłatnie. Warunkiem jest pobranie w kasie (a jeśli 

jest nieczynna – u konduktora) biletu na dziecko ze zniżką 100%, a w czasie kontroli w pociągu – 

okazanie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. W przypadku pobierania biletu na przejazd dziecka 

u konduktora pracownik przewoźnika doliczy obowiązującą w danej spółce opłatę za wydanie biletu w 

pociągu, jeżeli podróż odbywa się od stacji, na której w momencie wsiadania była czynna kasa biletowa. 

Przewóz wózka dziecięcego odbywa się na zasadach określonych przez przewoźników w regulaminie 

przewozu osób, rzeczy i zwierząt. Co do zasady przewóz wózków dziecięcych traktowany jest jako 

bagaż specjalny i podlega zryczałtowanej opłacie (bilet na przewóz wózka) w różnej wysokości u 

różnych przewoźników. Wyjątkiem od opisanej zasady jest przewóz wózka dziecięcego 
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przeznaczonego dla podróżującego w nim dziecka lub przewóz złożonego wózka (umieszczonego w 

przestrzeni nad lub pod miejscem siedzącym). Wówczas jesteśmy zwolnieni z opłat za przewóz. 

Nosidełko, fotelik, składane łóżeczko traktowane są jako bagaż podręczny. Pasażerom przysługuje 

prawo do bezpłatnego przewozu łatwo przenośnych rzeczy. W celu rozmieszczenia tych rzeczy 

podróżny ma prawo rozporządzać bezpłatnie przestrzenią nad i pod miejscem siedzącym. 

 

PRZEWÓZ ZWIERZĄT 

Zasadniczo we wszystkich spółkach psa można przewozić pod warunkiem posiadania przez podróżnego 

aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Pies musi być trzymany na smyczy i 

mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów przewodników i psów asystujących. 

Przykłady: 

1. W pociągach Kolei Dolnośląskich podróżny może pod swoją opieką przewozić zwierzęta domowe, 

jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Małe zwierzęta 

transportowane w odpowiednich pojemnikach można przewozić bezpłatnie, poza tym psy można 

przewozić za opłatą 4,50 zł. 

2. Dorosły podróżny może przewieźć jednego psa w wagonie klasy 1 lub 2 we wszystkich kategoriach 

pociągów, jeżeli posiada ważny bilet na przewóz psa, a współpodróżni w przedziale nie zgłoszą 

sprzeciwu wobec przewozu (nie mogą sprzeciwić się podróży psów przewodników osób niewidomych 

i asystujących osobom niepełnosprawnym oraz psów służbowych, zgody nie wymaga również 

przewożenie psa w wagonach bezprzedziałowych). W przypadku sprzeciwu współpasażerów 

konduktor wskazuje pasażerowi z psem inne miejsce w pociągu. W przypadku braku takich miejsc 

podróżny z psem obowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji. Przysługuje mu zwrot należności 

za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd. W wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia 

można przewozić psa pod warunkiem wykupienia wszystkich miejsc w przedziale, jednak nawet 

wówczas pies nie może przebywać na łóżku i miejscu do leżenia. Opłata za przewóz psa wynosi 15,20 

zł.  

Pies nie może być trzymany na miejscach do siedzenia, nie może też zakłócać ciszy nocnej. Podróżny 

odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi psa.  

Powyższe zasady nie dotyczą psów przewodników osób niewidomych. Za małe psy i inne małe 

zwierzęta (np. koty) umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), 

przewożone w ramach bagażu podręcznego nie pobiera się żadnych opłat. W ten sam sposób mogą 

być przewożone wszystkie zwierzęta domowe. 

REKLAMACJE 

Reklamację można złożyć w kasie biletowej, wysłać listem tradycyjnym, e-mailem lub przez formularz 

kontaktowy. Określa się w niej: 

• okoliczności zdarzenia (data, godzina, informacje o pociągu – planowana godzina odjazdu i 

przyjazdu, rodzaj pociągu), 

• przedmiot reklamacji, 

• formę rekompensaty, jakiej oczekujesz, 

• numer konta bankowego, gdy wnioskujesz o rekompensatę finansową (jeśli nie masz konta 

bankowego, podaj adres zamieszkania - do przekazu pocztowego), 

• swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres poczty tradycyjnej). 

Jeżeli wysyłamy reklamację pocztą tradycyjną – dołączyć trzeba oryginał biletu oraz oryginały innych 

dokumentów związanych z reklamacją. Jeżeli wysyłamy reklamację e-mailem bądź np. przez 
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elektroniczny formularz kontaktowy – załączamy czytelne zdjęcie lub skan biletu (przy biletach 

internetowych może być oryginalny PDF, chyba że na wydruku znajduje się adnotacja konduktora). 

Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien przekroczyć 30 dni. Jeśli kilka dni po tym terminie nie ma 

odpowiedzi, należy napisać ponownie do przewoźnika. Najlepiej od razu wysłać kopię wiadomości do 

Urzędu Transportu Kolejowego (adres: pasazer@utk.gov.pl). Jeżeli przewoźnik udzieli odpowiedzi po 

terminie lub jej nie udzieli – reklamacja zostanie rozpatrzona na naszą korzyść (dotyczy tylko 

rekompensaty finansowej). Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika masz możliwość 

wystąpienia w swojej sprawie do Rzecznika Praw Pasażera Kolei albo do sądu. 

Po wniesieniu wniosku o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei otrzymamy 

informację o dalszym statusie sprawy. Po otrzymaniu wniosku rozpocznie się postępowanie w sprawie 

polubownego rozwiązania sporu z przewoźnikiem. Trwa ono nie dłużej niż 90 dni od daty wniesienia 

wniosku. W przypadku skomplikowanych spraw termin może zostać przedłużony – zostaniemy o tym 

poinformowany z podaniem daty do kiedy zakończy się postępowanie. 

Jeżeli zależy nam wyłącznie na weryfikacji prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, nie dochodzimy 

rekompensaty strat finansowych w postępowaniu przed Rzecznikiem i żądamy tylko podjęcia działań 

nadzorczych wobec przewoźnika – należy złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego: 

• na adres korespondencyjny: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 

Warszawa, 

• na adres pasazer@utk.gov.pl 

• przez e-PUAP (elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej): UTK/skrytka 

Do zgłoszenia koniecznie należy dołączyć: 

• kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, 

właściciela dworca lub zarządzającego dworcem, 

• odpowiedź na reklamację (jeżeli została udzielona), 

• bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji, 

• inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie praw pasażera. 

Po wniesieniu skargi zostaniemy poinformowani o dalszym statusie sprawy. Po otrzymaniu skargi 

interweniujemy u przewoźnika, by wyeliminować zgłoszone nieprawidłowości. W zależności od rodzaju 

sprawy Urząd może zweryfikować zebrane informacje przez zlecenie kontroli, a w przypadku 

podejrzenia naruszenia praw pasażerów – wszcząć postępowanie administracyjne. 

Odpowiedź jest udzielana nie później niż 1 miesiąc od daty wniesienia skargi. W przypadku spraw 

złożonych termin może zostać przedłużony – skarżący zostanie o tym poinformowany 

z podaniem terminu, w jakim zostanie udzielona odpowiedź końcowa. 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE KWESTIE PRZEWOZÓW (nie tylko kolejowych) 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe  

Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek 

oraz postępowania reklamacyjnego 

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. 

dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  

mailto:pasazer@utk.gov.pl
mailto:pasazer@utk.gov.pl
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030860789
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840530272
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060380266
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060380266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:PL:PDF


 

14 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze 

stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 

specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001680
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001680
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001680
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=PL
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LOTNICTWO 

Podstawa prawna 

Podstawowym aktem jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku 

odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Regulacje obejmują 

pasażerów lotów wewnątrzunijnych lub zaczynających się albo kończących w jednym z państw Unii 

Europejskiej. W przypadku wszystkich przewoźników (linii tradycyjnych, niskokosztowych i czarterów) 

obowiązują takie same zasady, bez względu na cenę biletu, klasę podróży i klasę rezerwacyjną. 

Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja 

Montrealska z 1999 r. oraz Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

Opóźniony lot 

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 2 godziny przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu 

pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa 

do odszkodowania i opieki. W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom: 

• wyżywienie i napoje, 

• dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile, 

• zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem 

zakwaterowania (gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy 

na lot  zastępczy). 

Opóźnienie, po którym pasażerowie mogą się ubiegać prawa do opieki uzależnione jest od długości 

lotu: 

Długość opóźnienia uprawniająca do opieki 

w czasie oczekiwania na lot 
Długość trasy 

od 2 godz. loty do 1500 kilometrów 

 od 3 godz. 

loty wewnątrz UE dłuższe niż 1500 kilometrów 

i wszystkie inne loty o długości pomiędzy 

1500 a 3500 kilometrów 

od 4 godz. wszystkie inne loty 

 

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin pasażer ma prawo zrezygnować z podroży za 

zwrotem kosztów biletu. 

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny, przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty 

odszkodowania w następujących wysokościach: 

• 250 € dla lotów o długości do 1.500 km, 

• 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km, 

• 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 

km, 

• 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km. 
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W przypadku lotów innych liż loty wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3500 km opóźnionych o 

mniej niż 4 godziny przewoźnik lotniczy może zmniejszyć kwotę odszkodowania o 50%. 

Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu nie przysługuje, gdy opóźnienie to jest 

spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo 

podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in.:  

• destabilizację polityczną,  

• warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot,  

• zagrożenie bezpieczeństwa,  

• nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo,  

• strajki mające wpływ na działalność przewoźnika). 

Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może 

nastąpić w formie vouchera lub usług. 

 

Odwołany lot 

W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną 

informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i 

opieki. W przypadku prawa do opieki obowiązują te same zasady jak w przypadku opóźnienia lotu przy 

czym pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na alternatywny lot. 

W przypadku odwołania lotu przewoźnik obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w następujących 

wysokościach: 

• 250 € dla lotów o długości do 1.500 km, 

• 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km, 

• 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km, 

• 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km. 

Kwota odszkodowania może być zmniejszona o 50% w przypadku, gdy czas przylotu alternatywnego 

lotu w stosunku do planowanego nie przekracza: 

• dwóch godzin w przypadku lotów o długości 1.500 km, 

• trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km, 

• trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 

1.500 km a 3.500 km 

• czterech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 

3.500 km. 

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku gdy:  

• pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed 

planowanym czasem odlotu, 

• pasażerowie zostali poinformowani odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed 

planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży 

umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym a przylot do ich miejsca 

docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym, 

• pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed 

planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży 
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umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym a przylot do ich miejsca 

docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym, 

• odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie 

można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. 

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest 

zobowiązany: 

• zwrócić w formie pieniężnej pasażerowi pełen koszt biletu, w terminie 7 dni, po cenie za jaką 

został kupiony, 

• za część lub części nie odbytej podróży, 

• za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu 

z pierwotnym planem podróży pasażera oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie, 

w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu. 

Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej lub w przypadku wyrażenia pisemnej 

zgody przez pasażera w postaci formie vouchera lub usług. 

W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerowi zmianę planu podróży 

w taki sposób, aby na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:  

• w najwcześniejszym możliwym terminie 

lub 

• w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla pasażera jak i przewoźnika. 

Prawo zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego 

kosztu biletu. 

Odmowa przyjęcia na pokład z winy linii lotniczej 

Klienci linii lotniczych mogą zostać niewpuszczeni na pokład wcale nie dlatego, że się niewłaściwie lub 

podejrzanie zachowują, są nietrzeźwi czy też znaleziono przy nich niebezpieczne przedmioty. Powód 

może być zupełnie inny. Zdecydowana większość linii lotniczych dokonuje tzw. overbookingu, czyli 

nadrezerwacji mniej więcej na poziomie 10 % pojemności każdego z samolotów. Praktyka ta służy 

ograniczeniu liczby „pustych foteli” podczas lotu co przekłada się na stabilniejsze wyniki finansowe firm 

lotniczych (ten „proceder” jest dozwolona przez prawo). Gdy dojdzie do sytuacji że na lot stawi się 

więcej pasażerów niż wolnych miejsc w samolocie przewoźnik ma prawo nie wpuścić części z nich na 

pokład. Przewoźnik lotniczy powinien jednak najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich 

rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a 

przewoźnikiem lotniczym. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład przewoźnik jest obowiązany 

wręczyć każdemu z niewpuszczonych pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących 

minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i opieki. W przypadku prawa do opieki, 

odszkodowania, zwrotu pełnej ceny biletu i zmiany planu podróży obowiązują te same zasady jak w 

przypadku odwołania lotu. 

 

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku gdy odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest 

racjonalnie uzasadniona w szczególności przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa 

lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. 
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Reklamacja na opóźniony i odwołany lot oraz odmowę wpuszczenia na pokład 

Reklamację na odmowę przyjęcia na pokład, odwołanie bądź opóźnienie lotu w pierwszej kolejności 

składa się u przewoźnika, który wykonywał dany rejs. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (za 

pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie, e-mailem bądź pocztą tradycyjną). 

Konsument powinien zachować dowód dostarczenia skargi do przedsiębiorcy. Jeżeli przepisy odrębne 

nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta 

w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania, pasażer ma prawo złożyć skargę w 

Urzędzie Lotnictwa Cywilnego właściwym dla kraju, w którym nastąpiło opóźnienie lub odwołanie 

lotu, w Polsce będzie to Komisja Ochrony Praw Pasażera (KOPP) działająca przy Urzędzie Lotnictwa 

Cywilnego (ULC) w ramach sieci NEB-Net (National Enforcement Bodies).  

Należy do niej dołączyć: 

• kopię potwierdzonej rezerwacji na dany lot, 

• kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, 

• kopię udzielonej przez niego odpowiedzi, bądź wskazanie, że pomimo upływu terminu 30 dni 

odpowiedź na reklamacje nie została udzielona. 

Decyzja wydana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ma charakter administracyjny. Jeżeli pomimo 

otrzymania pozytywnej decyzji przewoźnik nie wypłaci odszkodowania, pasażer w celu 

wyegzekwowania odszkodowania może wszcząć postępowanie sądowe. 

 

Uszkodzenie lub zagubienie bagażu 

W przypadku opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu linia lotnicza ponosi odpowiedzialność do 

1131 SDR (5937.75 PLN po średnim kursie NBP z dnia 12.10.2015 r.). Należy pamiętać, że kwota 

stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego. 

Gdy niemożliwe jest udowodnienie rzeczywistej wartości zagubionych bądź zniszczonych rzeczy, 

pasażerowi przysługuje 17 SDR za każdy kilogram bagażu. Ustalenie ostatecznej kwoty odszkodowania 

pozostawione jest przewoźnikowi. W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi 

odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien jego uszkodzenia, chyba że bagaż był wadliwy. W 

przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda 

wystąpiła z jego winy. Pasażer musi jednak dowieść, że doszło do zniszczenia. 

Należy pamiętać, że linie lotnicze z zasady wyłączają w regulaminach przewozu odpowiedzialność 

materialną za cenne rzeczy w bagażu rejestrowanym (np. gotówka, biżuteria, sprzęt elektroniczny czy 

sportowy). Tego rodzaju przedmioty należy spakować do bagażu podręcznego lub dodatkowo 

ubezpieczyć. 

Uszkodzony bądź zagubiony bagaż należy zgłosić na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych 

wypełniając raport niezgodności bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report). Pasażer zgłasza 

reklamację do przewoźnika w terminie:  

• Zniszczony lub uszkodzony bagaż w terminie 7 dni od zgłoszenia na lotnisku. 

• Opóźniony bagaż w terminie 21 dni od otrzymania walizki. 

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, korzystając z formularza skarg dostępnego na oficjalnej 

stronie przewoźnika bądź pocztą tradycyjną przesyłając kopie dokumentów na adres 

korespondencyjny linii lotniczej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest 

obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

Udowodnienie szkody – wycena, rachunki/faktury. Zgodnie z Konwencją Montrealską pasażer jest 

zobligowany do udowodnienia poniesionej szkody, w związku z tym powinien przedstawić linii lotniczej 
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rachunki za utracone rzeczy, znajdujące się w zagubionym bagażu, jak i też dowód zakupu samej 

walizki. 

W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze zarejestrowane na terenie Unii 

Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsument może skierować sprawę do Europejskiego Centrum 

Konsumenckiego w swoim kraju (ECC-Net). 

 


