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Sprawozdanie wg rozporządzenia (UE) nr tl77t2010

Na podstawie art. 26 rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) Nr II77lŻ0l0
v dyia 24 listopada 2010 r. o prawach pasaŻerow poarozujących d'oLą morską i drogą
śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenle (wE) nt zoóen004, byr"ttoi ur"ęJu
Morskiego w Gdyni podaje do wiadomości sprawozdarie za okres od 1.01.2017 r. _ 3L-L2.
2018 r.

I. Rozporządzenie (UE) nr II77|20I0 ma na celu zapewnienie podstawowej ochrony
pasaŻerów podrózujących drogą morską i drogą wodną śródlądową z wykorzystalliem usługi
ptzewozu pasazerskiego lub rejsu wycieczkowego. Rozporządzenie nałoŻyło na Państń
Członkowskie obowiąek Wznaczenia krajowych organów odpowiedzialnych za
egzekwowanie wspomnianych wyżej przepisów.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest organem właściwym do rozpatrywania skargw sprawie naruszeń praw pasazerów podrózujących drogą morską na podstawió
następuj ących przepisów kraj owych:

o Ustawa z drua 2I częrwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących
praw pasazerów podróŻujących droga morską i drogą wodną śródlądową (Dz.- łJ.
22013 r. poz. 1014)

Rozporządzenie Ministra Transportu' Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 września 2Ol3 r. w sprawie naruszeń praw pasazerów podró Żującychdroga
morską (Dz.lJ. z2O13 t. poz.lbT)

W przypadku, gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rczpattzenia ptzezprzewoźnika
lub operatora terminalu skargi, o której mowa w art. ż4 t"go tozpotządzenia lub ńe uzyska on
odpowiedzi na taką skargę, moze wnieśó skargę do dyrektóra urzędu morskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego jest zatem organem odwoławczym.

Do skargi wnoszonej do dyrektora urzędu morskiego pasażet dołącza:
1) kopię skargi skierowanej do przewoźruka lub operatora terminalu, w rozumieniu
rozporządzenia nr l 17 7 /20 l0
2) kopię odpowiedzi na skargę, o której mowa w pkt 1 albo oświadczenie, że
odpowiedź nie została udzielona w terminię okróślonym w art. 24 ust. 2
tozporządzęnia 1 17 7 /20 I 0
3) kopię biletu lub potwierdzonej rczerwacjtna daną trasę.

Do rozpatrywania skarg. pasaŻerów przez dyrektora urzędu morskiego stosuje się przepisy
dz|ała VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania aaminlstracyjnego 

_ 
(d.

z 2018 r. poz. 2a96, z poźn. zm.)

Szcaegółowe zasady postępowania w odniesieniu do skatgzvłiązanych zprawatnipasażerów
umieszczone zostały na stronie intemetowej IJrzęduMorskiego-w Gdyni, pod linkiem:
http : lirvłvrv. urngdLBtlv.p1l']p=' 1 7799

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia, Dyrektor Urzędu Morskiego ma obowipek przedkładać
sprawozdanie począwszy od 1 czerwca}}Il r. a następnie co dwa lata.
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Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia20IT r. do 31 grudnia 2018 r.

II. Liczba skarg złożonych do Urzędu Morskiego w Gdyni jako organu odwoławczego

Rok Ltczba
skarg
otrzy-

manych

Powód reklamacii Liczba
skarg
odrnt-
conych

odwołanie
opóźnienie

Dyskryminacja Brak
pomocy

Zwlązekz
niepełno-
sorawnościa

20r7 0 0

2018 6 6 4

w 2017 r. do Dyrektora Urzędu Morskięgo w Gdyni nie wpłynęły żadne skargi związane
zprawami pasazerów.

W roku 2018 Dyrektor Urzędu Morskiego rozpatzył 6 skarg. Wszystkie skargi związanebyły
z naruszeniem praw pasazerów określonych w rozdziale III rozporządzenia UE nr II77l20I0
,,obowiązki ptzewoŹników i operatorów tęrminali w przypadku przerwania podróŻy"
i dotyczyły opóŹnienia lub odwołania rejsu.

We wszystkich 6 ptzypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego podjął postepowanie w oparciu
przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czetwca 19ó0 r. kodeks postępowania
administracyjnego (tj. z2018 r' poz. 2096,zpoźn. zm.).

Po przeprowadzeniu postepowań skargowych:
- 4 skargi uznano zabezzasadne
- 2 skargi uznano zazasadne.

W odniesieniu do 2 zasadnych skarg dalsze postępowanie Dyrektora Urzędu Morskiego
podyktowane było przepisami art.43a ust' 4 ustawy zdnia}I marca 1991 r' o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. z 2018 t. poz. 22L4, z poźn.
zm'). Na podstawie ww. przepisu Dyrektor Urzędu Morskiego wszcz$' wobec przewoźnika
postepowania celem określenia zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz Wznaczęnia
terminu ich usunięcia. W trakcie trwania ww' postepowań przewoźnik wypłacił pasazerom
przysługujące im odszkodowanie i tym samym usunął nieprawidłowości.
W zwigku z powyŻszym Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni umoruył prowadzone
postepowania, gdyż pasazerowie otrzymali nalezne im odszkodowania.

ilI. Liczba skarg złożonych do przewoźników z terytorialnego zakresu działania
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Poniższa tabela prezentuje informacje statystycznę na tęmat skarg rozpatrzonych na poziomie
przewoźnika.
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Rok Liczba
skarg
otrzy-

manych

Powód reklamacii Liczba
skarg
odrzu-
conych

odwołanie
opóŹnienie

Dyskryminacja Brak
pomocy

Związekz
niepełno-
sorawnościa

20r7 1007 35 1 36

201 8 985 48 0 48

IV. Sankcje nałożone przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni za naruszenie
p rzepisów r ozp orządzenia

Zanaruszenie przepisow tozpotządzenia dyrektor urzędu morskiego może, zgodnie z art. 56a
ustawy z dnia 2I marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (tj. z 2A18
r' poz. 2214, z póżn. zm.), nałoŻyc na ptzewoźnika lub operatora terminalu karę pieniężną do
wysokości 50 000 zł. Wymierzając karę pienięŻną dyrektor urzędu morskiego bierze pod
uwagę zakres naruszenia, powtatzalnoŚó naruszęń lub korzyści finansowe uzyskane z t5Ąułu
naruszenia.
Kary wymierzate są w drodze decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Ę. z 2018 r. poz. 2096,
zpóźn. zm.)

V. Kontrole przeprowadzone przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadza regularne kontrole u przewoźników,
mające na celu sprawdzenie stosowania wymogów tozporządzeria 7177l20I0 UE. Kontrole
takie zostĄ przeprowadzone zarówno w roku Zafl jak i w roku 2018. W trakcie
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresię stosowania
przepi s ów r o zp or ządzertta.
W roku 2018 odnotowano za1ecenie, aby na statkach jednego z ptzewożników wywiesić
w widocznynr miejscu dwujęzyczną informację o prawach osób niepełnosprawnych i osób
o ograniczonej sprawności ruchowej podrózujących drogą morską.
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Rok Liczba decyzji nakładających karę
pteniężttą

Wskazanie przepisu tozporządzenia,
którv został naruszony

2011 0
2018 0
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