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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0703/2012, którą złożył Vasil Stavrev (Bułgaria) w sprawie 
roszczeń wobec węgierskich linii lotniczych Wizz Air

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że mimo przekraczającego dwie godziny opóźnienia lotu 
z Sofii do Dortmundu obsługiwanego przez linie Wizz Air pasażerowie nie otrzymali 
ustawowego odszkodowania. Następnie dwóch pracowników tych linii lotniczych na lotnisku 
w Dortmundzie odmówiło przyjęcia go na pokład samolotu obsługującego lot powrotny, 
żądając, by kupił on nowe bilety. Składającemu petycję nie udzielono również niezbędnej 
pomocy, mimo że jest on niepełnosprawny i nie jest w stanie chodzić bez pomocy. Dlatego 
składający petycję uważa, że pracownicy rzeczonego przedsiębiorstwa dyskryminowali go ze 
względu na niepełnosprawność, tym samym konsekwentnie naruszając europejskie 
prawodawstwo w sprawie ochrony konsumentów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Opóźnienie lotu obsługiwanego przez Wizz Air

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 
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(EWG) nr 295/911 określa szereg spoczywających na przewoźnikach lotniczych obowiązków 
w zakresie udzielania odpowiedniej pomocy (informowanie, oferowanie posiłków, 
zakwaterowania, zmiana planu podróży/wypłata odszkodowania) pasażerom, którym 
odmówiono przyjęcia na pokład, w przypadku odwołania lotów z niewielkim wyprzedzeniem 
lub opóźnień.W przeciwieństwie do sytuacji, w których pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład lub lot został odwołany, rozporządzenie nie zawiera wyraźnej informacji o 
przysługującym pasażerowi odszkodowaniu z tytułu opóźnienia. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej orzekł, iż pasażer, który przybył na miejsce przeznaczenia z opóźnieniem 
większym niż trzy godziny, może być uprawniony do odszkodowania. Inaczej wydaje się być 
w tym konkretnym przypadku, ponieważ zgodnie z informacjami dostarczonymi komisji 
składający petycję był spóźniony o ponad dwie godziny, lecz nie wiadomo, czy jego 
spóźnienie przekraczało trzy godziny. Ponadto rozporządzenie zwalnia linię lotniczą z 
wypłaty takiego odszkodowania, jeżeli może ona udowodnić, że przyczyną opóźnienia były 
„wyjątkowe okoliczności”, których nie mogła ona uniknąć nawet w przypadku podjęcia 
wszystkich uzasadnionych środków. ETS potwierdził jednak, że uznanie, czy poszczególne 
przypadki można zakwalifikować jako „wyjątkowe okoliczności”, leży w gestii sądów 
krajowych.

Odmowa przyjęcia na pokład i nieudzielenie pomocy niepełnosprawnemu pasażerowi

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 lotniczą2 ustala obowiązki ciążące na przewoźnikach lotniczych 
i organach zarządzających portami lotniczymi w zakresie zapewnienia pomocy – pod 
warunkiem otrzymania przez nie zgłoszenia potrzeby pomocy – osobom niepełnosprawnym 
i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia im odbycia podróży w 
takich samych warunkach, jak w przypadku pozostałych pasażerów.Na mocy art. 7 
rozporządzenia osoba wymagająca pomocy powinna powiadomić o tym przewoźnika 
lotniczego, jego przedstawiciela lub organizatora wycieczek w terminie przynajmniej 
czterdziestu ośmiu godzin przed rozpoczęciem podróży. W przypadku niedokonania takiego 
zgłoszenia port lotniczy powinien podejmować wszelkie należyte starania w celu udzielenia 
wymaganej pomocy. Udzielenie pomocy następuje jednak pod warunkiem, że pasażer stawi 
się do odprawy w odpowiednim czasie („jeżeli nie jest określona godzina, nie później niż 
jedną godzinę przed opublikowaną godziną odlotu”). Na podstawie informacji dostarczonych 
przez składającego petycję wydaje się, iż udzielenie mu pomocy nie było możliwe 
prawdopodobnie z powodu zbyt późnego stawienia się przez niego do odprawy. Spóźnione 
przybycie było więc powodem, dla którego odmówiono mu przyjęcia na pokład i musiał on 
kupić nowe bilety Przedmiotowe rozporządzenie nie obejmuje sytuacji, w których pasażer 
przybywa na miejsce zbyt późno.

W oparciu o art. 16 rozporządzenia 261/2004 oraz art. 14 rozporządzenia 1107/2006 państwa 
członkowskie zobowiązane są powołać krajowe organy wykonawcze w celu zbadania 
potencjalnego naruszenia danego ustawodawstwa. Zadaniem tych organów jest nadzorowanie 
stosowania rozporządzenia w branży w celu identyfikowania i eliminowania niewłaściwych 
praktyk lub identyfikowania tendencji w zakresie nieprzestrzegania rozporządzenia, które 
                                               
1 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.
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mogą przynieść szkody konsumentom. W sytuacji wykrycia poważnego naruszenia przepisów 
rozporządzenia lub tendencji do nieprzestrzegania go krajowy organ wykonawczy podejmie 
działania naprawcze, a w ostateczności nałoży na przewoźnika karę. Celem przewidzianych 
kar jest rozwiązanie problemu zbiorowej szkody, nie zaś oferowanie indywidualnych 
odszkodowań. Pasażerowie mogą składać skargi do krajowych organów wykonawczych w 
dowolnym państwie członkowskim, lecz krajowym organem wykonawczym 
odpowiedzialnym za zbadanie danej sprawy jest ten, który jest zlokalizowany na terytorium 
państwa, w którym dany przypadek miał miejsce. Pasażerowie powinni najpierw złożyć 
skargę do przewoźnika lotniczego a potem, jeżeli nie otrzymają odpowiedzi lub jeżeli nie są 
zadowoleni z odpowiedzi uzyskanej od przewoźnika lotniczego, mogą złożyć skargę do 
odpowiedniego organu wykonawczego lub wszcząć postępowanie sądowe.

Dokonując oceny skargi, krajowe organy wykonawcze, takie jak AESA, oferują pasażerom 
doradztwo umożliwiające im podjęcie świadomej decyzji o wszczęciu postępowania 
sądowego, czy też o skierowaniu sprawy do organu alternatywnego rozstrzygania sporów. 
Niektóre krajowe organy wykonawcze ułatwiają ten proces, wydając na temat indywidualnej 
skargi opinię, którą pasażerowie mogą następnie posługiwać się, by poprzeć swe roszczenie. 
Działanie takie jest dobrowolne i nie jest wymagane rozporządzeniem. Doradztwo lub opinia 
wydana przez krajowy organ wykonawczy nie są jednak wiążące ani w stosunku do 
przewoźnika, ani w stosunku do procesu sądowego.

Dlatego też w przypadkach niezadowolenia pasażera z odpowiedzi linii lotniczej na 
jakiekolwiek powództwo o odszkodowanie, nawet jeżeli krajowy organ wykonawczy 
przyznaje rację pasażerowi, ten ostatni musi skierować sprawę bezpośrednio na drogę sądową 
przed sądem krajowym lub skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
W niektórych przypadkach pasażerowie mogą również dochodzić swych praw za 
pośrednictwem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, którego celem jest 
uproszczenie rozstrzygania drobnych sporów transgranicznych i obniżenie kosztów.

Autor petycji powinien być świadom, że wniesienie sprawy do sądu podlega ograniczeniom 
czasowym i może on utracić prawo wejścia na drogę sądową, jeżeli nie uczyni tego 
w określonym czasie.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej1 składający petycję może znaleźć dodatkowe 
informacje na temat praw przysługujących mu na mocy powyższego ustawodawstwa.

Podsumowanie
Na mocy prawa UE skargi dotyczące naruszenia praw pasażerów linii lotniczych są przede 
wszystkim kwestią, za które odpowiedzialny jest dany przewoźnik lotniczy, a następnie 
odpowiedni krajowy organ wykonawczy. Komisja nie posiada uprawnień do badania 
poszczególnych skarg.

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, iż prawdopodobnie nie 
skontaktował się on ani z przewoźnikiem lotniczym, ani z krajowym organem wykonawczym. 
Zgodnie z procedurą obowiązującą w danym przypadku pasażer ubiegający się 
o odszkodowanie powinien skierować skargę najpierw do przewoźnika lotniczego, 
                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm.
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a następnie do odpowiedniego krajowego organu wykonawczego lub powinien dochodzić 
swoich roszczeń indywidualnie za pośrednictwem sądów krajowych lub korzystając 
z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jeżeli przewoźnik lotniczy odmówi wzięcia 
na siebie odpowiedzialności.


