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W
ostat nich dniach nie -
mal wszyst kie me dia
do no szą, że po pu lar ny

ir landz ki prze wo źnik Ry ana ir
od wo łu je ma so wo lo ty. Tyl ko
w lip cu licz ba od wo ła nych po łą -
czeń osią gnę ła 600 lo tów. Sza -
cu je się, że ta de cy zja mo że do -
tknąć oko ło 100 tys. po dróż -
nych, a wśród nich wie lu Po la -
ków. Za czął się ner wo wy czas
dla pa sa że rów, któ rzy po win ni
na bie żą co spraw dzać swo je
skrzyn ki ma ilo we. 

Każ dej do by nad gło wa mi 
Eu ro pej czy ków prze la tu je oko -
ło 25 tys. sa mo lo tów. Każ de go
mie sią ca w Eu ro pie ma miej -
sce 5500 od wo ła nych, a spó źnie -
nia do ty czą 100 tys. lo tów.

Pra wa pa sa że ra w Eu ro pie

Mi mo tak znacz nej ska li opó -
źnio nych i od wo ła nych lo tów,
nie ste ty tyl ko nie wiel ki od se tek
pa sa że rów ma świa do mość przy -
słu gu ją cych im praw. Na to miast
jesz cze mniej sza część, na wet
tych świa do mych, po tra fi sku -
tecz nie ich do cho dzić.

Re gu la cje unij ne są bar dzo
jed no znacz ne i sfor ma li zo wa ne
w kwe stii opó źnio nych lo tów lub
ich cał ko wi te go od wo ła nia. Ak -
tem, któ ry re gu lu je pra wa pa sa -
że rów, jest roz po rzą dze nie (WE)
nr 261/2004 Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy, a do ty czy:

1. wszyst kich po dró ży lot ni -
czych, któ re roz po czy na ją się
w pań stwach człon kow skich
Unii,

2. lo tów, któ re roz po czy na ją
się w in nych kra jach, ale do ce lo -
wo zmie rza ją do kra jów Unii i są
ob słu gi wa ne przez prze wo źni -
ków z tych państw.

Na le ży pod kre ślić, że nie ma
żad ne go zna cze nia, czy po dró żu -
je my „nor mal ną” li nią lot ni czą,
ni sko bu dże to wą czy czar te ro wą.
Re gu la cja unij na nie roz róż nia
prze wo źni ków co do ich ro dza ju
i pod le ga jej każ da li nia lot ni cza
speł nia ją ca ww. wa run ki.

Kie dy na le ży się od szko do wa nie

za opó źnio ny czy od wo ła ny lot?

Ma my już świa do mość, ja cy
prze wo źni cy są zo bo wią za ni re -
gu la cją (WE) nr 216/2004. Ja kie
za tem re kom pen sa ty na le żą się
pa sa że rom?

1. Za do śću czy nie nie zwią za ne
z po dró żą

a. zwrot kosz tów w cią gu 7
dni – do ty czy ca ło ści lub czę ści
kosz tów za ku pio nych bi le tów
lot ni czych z ty tu łu po dró ży, któ -
ra się nie od by ła, jak rów nież tej,
któ ra do szła do skut ku, ale by ła
już bez ce lo wa wraz z lo tem po -
wrot nym do miej sca star tu;

b. mo dy fi ka cja pla no wa nej po -
dró ży w dwóch opcjach – umoż li -
wie nie in ne go lo tu do za pla no wa -
ne go wcze śniej miej sca, na jak naj -
bar dziej po dob nych wa run kach,
w jak naj szyb szym cza sie. Opcja
dru ga to moż li wość od by cia tak
sa mo za pla no wa nej po dró ży, ale
w in nym, pó źniej szym cza sie.

2. Obo wią zek opie ki nad pa sa -
że rem – w przy pad ku opó źnie nia
już od 2 go dzin:

a. bez płat ne po sił ki i na po je –
je śli li nie z ja kichś po wo dów nie
udo stęp ni ły dar mo wych po sił -
ków i na po jów, war to gro ma dzić
ra chun ki za za ku py na wła sny
koszt;

b. noc leg – za pew nie nie noc -
le gu w ho te lu, gdy pa sa żer ocze -
ku je na lot co naj mniej do bę;

c. trans port po mię dzy lot ni -
skiem a ho te lem – je śli li nia nie
za pew ni ła trans por tu, na le ży za -
cho wać ra chun ki za do jazd we
wła snym za kre sie;

d. za pew nie nie moż li wo ści
ko mu ni ko wa nia się – bez kosz to -
wo, co naj mniej z 2 oso ba mi.

e. gwa ran cja in for ma cji – li nie
lot ni cze są zo bo wią za ne do prze -
ka zy wa nia peł nych in for ma cji
do ty czą cych bie żą cej sy tu acji
oraz o pro ce du rach i pra wach
pa sa że ra. 

3. Roz wią za nie umo wy z prze -
wo źni kiem – je śli czas ocze ki wa -
nia na lot prze kro czy 5 go dzin,
pa sa żer mo że zre zy gno wać
z umo wy i do ma gać się zwro tu
kosz tów bi le tu wraz z za pew nie -
niem naj szyb sze go po wro tu, je śli

do tarł na miej sce zbyt pó źno, że -
by zre ali zo wać swo je pla ny.

Od szko do wa nie dla pa sa że ra

O ile spó źnie nie prze kro czy -
ło 3 go dzi ny, pa sa żer ma pra wo
do od szko do wa nia, je go wy so -
kość za le ży od od le gło ści lo tu.

Li nie lot ni cze mo gą zre du ko -
wać od szko do wa nie o po ło wę, je -
śli za pro po nu ją in ny lot, w któ -
rym ter min przy by cia do miej sca
do ce lo we go nie róż ni się od pier -
wot nie za kła da ne go o okre ślo ny
czas. Jest on usta lo ny w za leż no -
ści od od le gło ści lo tu. Wy pła ta
od szko do wa nia ma for mę pie -
nięż ną, o ile pa sa żer nie wy ra zi
pi sem nej zgo dy na in ną for mę,
np. w po sta ci bo nów po dróż nych. 

Kie dy od szko do wa nie się 

nie na le ży?

Prze wo źnik zwol nio ny jest
z obo wiąz ku wy pła ty od szko do -
wa nia w spre cy zo wa nych sy tu -
acjach. 

1. Kie dy pa sa żer zo stał po -
wia do mio ny o zmia nach lo tu
przy naj mniej dwa ty go dnie
przed pla no wa ną da tą wy lo tu
lub za pro po no wa no mu wa run ki
lo tu jak naj bar dziej zbli żo ne
do za pla no wa ne go. 

2. Czyn ni ki ze wnętrz ne – sy -
tu acje, któ rym prze wo źnik nie
był w sta nie za po biec mi mo sta -
rań i pod ję tych środ ków:

a. złe wa run ki po go do we,
b. gwał tow nie zmie nia ją ca się

sy tu acja po li tycz na w kra ju.
Co istot ne, oko licz no ścią

zwal nia ją cą z wy pła ty od szko -
do wa nia nie jest pro blem tech -
nicz ny, re gu la tor wy cho dzi z za -
ło że nia, że dba nie o wła ści wy
stan tech nicz ny sa mo lo tów na -
le ży do obo wiąz ków prze wo źni -
ka. Wy jąt kiem mo że być tyl ko
przy czy na ze wnętrz na, np. ptak,
któ ry wle ciał w sil nik sa mo lo -
tu. 17 kwiet nia 2018 r. Try bu nał
Spra wie dli wo ści UE wy dał wy -
rok, w któ rym uznał, że strajk
jest oko licz no ścią, za któ rą od -
po wia da prze wo źnik – i to nie -
za leż nie od te go, czy strajk jest
wcze śniej za po wie dzia ny czy
też nie.

Pro blem 

z od szko do wa niem 

– nie je steś sam

Mi mo wy da wa ło by się jed no -
znacz nych re gu la cji na kła da ją -
cych od po wie dzial ność na li nie
lot ni cze, do cho dze nie od szko do -
wa nia w prak ty ce nie na le ży
do ła twych i bez pro ble mo wych.
Sku tecz nym spo so bem na uzy -
ska nie od szko do wa nia jest sko -
rzy sta nie z usług pro fe sjo na li -
stów i za re je stro wa nie swo je go
rosz cze nia na in ter ne to wej plat -
for mie http://fli ghtc la imeu.com.
Sko rzy sta nie z ta kich usług nie
wią że się z żad ny mi opła ta mi
wstęp ny mi.

Ma ciej Dy lew ski

CCN Pol ska
www.fli ghtc la im.pl

PORADNIK WAKACYJNY

Komu przysługuje odszkodowanie
za spóźniony i odwołany lot?
Środek sezonu urlopowego, zarezerwowany termin i miejsce wypoczynku, dzieci nie mogą się doczekać
atrakcji, a dorośli błogiego odpoczynku, na który czekali cały rok i często niemało zapłacili. Całą tę
rodzinną sielankę może skutecznie zniweczyć jedna wiadomość na naszym smartfonie czy skrzynce
mailowej: „...Przykro nam drogi Kliencie, ale wykupiony przez Ciebie lot nie odbędzie się...”. 


