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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1650/2009, którą złożyła A.G.  (Polska) w sprawie swoich problemów
z liniami lotniczymi Ryanair

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje problemy, jakie napotkała ze strony linii lotniczych Ryanair. 
Zaznacza ona, że w przypadku składania skargi kontakt z tymi liniami lotniczymi można 
nawiązać tylko za pośrednictwem faksu lub adresu pocztowego w Irlandii i tylko w języku 
angielskim. Ryanair udziela klientom odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
jednak oni sami muszą korzystać z tradycyjnych metod porozumiewania się na piśmie. 
Składająca petycję za absurdalne uważa to, że linie lotnicze, które mają licznych klientów 
w Polsce, nie umożliwiają skontaktowania się z nimi w tym kraju i w języku polskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składająca petycję odnosi się do problemów, jakie napotkała ze strony linii lotniczych 
Ryanair, kiedy chciała złożyć skargę w tej firmie. Ryanair przyjmuje skargi tylko za 
pośrednictwem poczty lub faksu. A zatem konsumenci nie mogą ich przesyłać pocztą 
elektroniczną. Ponadto skarga musiała zostać napisana w języku angielskim, choć dotyczyła 
biletu zarezerwowanego przez polskiego konsumenta na lot z polskiego lotniska.

Na mocy dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych polityka 
towarzystw lotniczych w zakresie usług po sprzedaży i procedur reklamacyjnych nie może 
wprowadzać w błąd i powinna odzwierciedlać to, co dane przedsiębiorstwo obiecało. 
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W dyrektywie tej nie uniemożliwia się przedsiębiorstwom nakładania pewnych wymogów 
dotyczących składania skarg, pod warunkiem że pasażerów poinformowano o takich 
wymogach, a informacje te nie wprowadzają ich w błąd. Uściślając, na mocy przedmiotowej 
dyrektywy komunikowanie się z konsumentami w jednym języku przed transakcją, 
a następnie udostępnienie usług po sprzedaży jedynie w innym języku, bez wyraźnego 
poinformowania o tym konsumenta przed zawarciem przez niego transakcji jest zakazane we 
wszelkich okolicznościach.

W indywidualnych przypadkach to do krajowych władz i sądów należy ocena, czy praktyki 
danego przedsiębiorstwa są wprowadzające w błąd.

W odniesieniu do konkretnego przypadku linii lotniczych należy zauważyć, że kiedy 
pasażerowie uznają, iż ich prawa wynikające z rozporządzenia (WE) nr 261/20041lub 
rozporządzenia (WE) nr 1107/20062nie były przestrzegane, muszą oni najpierw złożyć skargę 
w liniach lotniczych obsługujących dany lot, tak aby w sytuacji, w której nie będą 
usatysfakcjonowani, mogli zgłosić roszczenie do właściwych krajowych organów 
wykonawczych (NEB) lub do właściwego sądu. W tym konkretnym przypadku krajowe 
organy wykonawcze muszą poczynić niezbędne kroki, aby ocenić, czy to, że linia lotnicza 
umożliwia pasażerom przedstawianie roszczeń tylko za pośrednictwem poczty lub faksu 
i tylko w języku angielskim, jak również odnośne sposoby postępowania, mogą w praktyce 
zniechęcać tych ostatnich do zgłaszania roszczeń, tym samym ograniczając de facto prawa 
pasażerów.

Ze względu na transgraniczny charakter skargi pomocne mogłoby być skontaktowanie się 
z Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce: 

EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE  
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Warszawa
Tel.: +48/22 55 60 118
Faks: +48/22 55 60 359
Adres e-mail: info@konsument.gov.pl
Strona internetowa: www.konsument.gov.pl

                                               
1 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, uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 295/91 - Dz.U. L 46/1 z 17.2.2004.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą; 
Dz.U. 204/01 z 26.7.2006.


