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„Spóźnienie się, lub odwołanie pociągu, lub też wyłączenie 
z pociągu wagonu bezpośredniego, nie daje podróżnym prawa

do jakiegokolwiek odszkodowania od kolei”

„Bagaż, niedostarczony na stację przeznaczenia w ciągu 
3 dni od chwili przybycia pociągu, na który go nadano, uważa się 

za zaginiony i właściciel jego ma prawo żądać od kolei odpowiedniego 
odszkodowania”

(Urzędowy Rozkład Jazdy na okres zimowy r. 1926-1927)

Prawa i obowiązki pasażerów dawniej
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Prawa i obowiązki pasażerów dawniej

Dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie 
przesyłek i osób kolejami
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Prawo przewozowe – 1984 r. 

Reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez
uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego
i konnego.

Obowiązki przewoźnika:

- w zakresie informacji pasażerskiej,

- w zakresie warunków przewozu,

- w zakresie dostępności przewozu dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej
możliwości poruszania się,

- w zakresie możliwości zmiany umowy przewozu,

- w zakresie przewozu bagażu i zwierząt
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Prawa pasażerów w polityce transportowej Unii Europejskiej

Ochrona praw pasażerów jako jeden z priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej.

Trzy regulacje kształtujące prawa pasażerów w transporcie:

- kolejowym,

- lotniczym,

- autokarowym.

Rozporządzenie 1371/2007 z 23 października 2007 r. 
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym: 

Ponieważ pasażer jest słabszą stroną umowy przewozu, jego prawa powinny podlegać
ochronie.
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Rozporządzenie 1371/2007

 weszło w życie 3 grudnia 2009 r.

Zakres:

Prawo do przewozu (w tym prawo do przewozu bagażu oraz rowerów)
Prawo do informacji
Dostępność biletów w różnych kanałach dystrybucji
Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągu (25%/50%)
Prawo do zaliczki w przypadku zranienia lub śmierci
Prawo do zwrotu kosztów biletu oraz zmiany trasy podróży
Prawo do pomocy
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Rozporządzenie 1371/2007

Problemy:

- stosowane w różnym zakresie do różnych rodzajów połączeń,

- zróżnicowanie w zakresie stosowania przepisów tego rozporządzenia w Unii Europejskiej,

- autonomia państw członkowskich w zakresie przyjęcia sankcji za naruszenia przepisów tego
rozporządzenia.

W Polsce organem właściwym w sprawach ochrony praw pasażerów, w tym praw wynikających
z przepisów rozporządzenia 1371/2007 jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
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Rozporządzenie 1371/2007 → Rozporządzenie 2021/782

Rozporządzenie 1371/2007 straci moc obowiązującą 7 czerwca 2023 r. i z tym dniem zastąpi
je rozporządzenie 2021/782.

„Pomimo dokonania znacznych postępów w zakresie ochrony konsumentów
w Unii, konieczna jest dalsza poprawa ochrony

praw pasażerów w ruchu kolejowym”. 
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Rozporządzenie 2021/782

• Wysokość odszkodowań w przypadku opóźnienia pociągu: bez zmian.

• Doprecyzowanie zasad odpowiedzialności przewoźników kolejowych oraz możliwości jej
wyłączenia – siła wyższa.

• Skrócenie okresu, w którym powinno nastąpić zgłoszenie potrzeby asysty dla osoby
z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się (z 48h docelowo
do 24h).

• Obowiązkowe szkolenia dla personelu kolejowego w zakresie obsługi osób
z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się.

• Wzmocnienie uprawnień związanych z przewozem rowerów.

• Ograniczenia w zakresie możliwości wyłączania stosowania przepisów rozporządzenia.
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Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów

Prezes UTK prowadzi postępowania administracyjne w sprawach naruszenia zakazu
stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie
kolejowym.

„Zakazane jest stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów
w transporcie kolejowym, w szczególności naruszających przepisy ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (…) w zakresie wymogu podawania do publicznej
wiadomości rozkładu jazdy dla przewozu osób, taryf i cenników, wykonywania umowy
przewozu z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz użycia środków transportowych odpowiednich do danego
przewozu”

W przypadku stwierdzenia naruszenia, Prezes UTK wydaje decyzję administracyjną
określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości.
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Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów

Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UTK w przypadku naruszenia praw pasażerów
w transporcie kolejowym:

- do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym,

- do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa UTK lub określonych
wyroków sądowych,

- kara pieniężna nakładana na kierownika zarządcy infrastruktury lub przewoźnika
kolejowego, w wysokości nie większej niż 300% jego wynagrodzenia miesięcznego.
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