
OGÓLNE PRAWA PASAŻERÓW
BILETY ORAZ ZASADA NIEDYSKRYMINACJI
Przewoźnik wydaje bilet.
Przy zakupie biletu i podczas podróży podlegasz ochronie przed dyskryminacją, 
w szczególności ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania i niepełnosprawność.

OGRANICZONA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoja sprawność ruchowa jest ograniczona, przysługuje 
Tobie prawo do:

–  bezpłatnej pomocy w porcie, w tym podczas wejścia na pokład statku, schodzenia 
z pokładu oraz podczas przebywania na pokładzie. Pomoc będzie skuteczniejsza, 
jeżeli powiadomisz przewoźnika lub port o swoich potrzebach co najmniej na 
48 godzin przed wypłynięciem statku z portu;

–  zwrotu kosztu biletu lub zmiany trasy do miejsca docelowego w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład Ciebie i towarzyszącej Tobie osoby, jeżeli posiadasz rezerwację 
lub bilet oraz powiadomiłeś przewoźnika o swoich szczególnych potrzebach podczas 
dokonywania rezerwacji lub zakupu biletu.

Informacje powinny być udostępnione w przystępnym dla Ciebie formacie.

INFORMACJE
Przewoźnicy mają obowiązek poinformować Ciebie o cenie biletu, o przysługujących Tobie 
prawach oraz o warunkach Twojej podróży, zarówno przed wypłynięciem statku z portu, 
jak i podczas podróży.

WYJAZDY ZORGANIZOWANE
Operatorzy wyjazdów zorganizowanych mają obowiązek podania dokładnych informacji 
na temat zarezerwowanych wczasów, przestrzegania obowiązków wynikających 
z zawieranych umów oraz ochrony pasażerów na wypadek niewypłacalności organizatora.

REJS ODWOŁANY? 
DUŻE OPÓŹNIENIE PRZY WYPŁYNIĘCIU 
STATKU Z PORTU?
INFORMACJE 
Przysługuje Tobie prawo do informacji na temat zakłóceń podróży oraz szacowanego 
czasu odpłynięcia i przypłynięcia statku, jak tylko informacje te będą dostępne.

OPIEKA
Może Tobie przysługiwać prawo do otrzymania posiłków i napojów (o ile są one dostępne 
lub jest możliwe ich dostarczenie), zakwaterowania (w razie potrzeby) oraz transportu do 
i z miejsca zakwaterowania.

REZYGNACJA Z PODRÓŻY 
W przypadku gdy w wyniku opóźnienia, które wynosi ponad 90 minut, zrezygnujesz 
z podróży, masz prawo do zwrotu kosztu biletu oraz (w razie konieczności) do bezpłatnego 
przejazdu do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie.

ZMIANA TRASY DO MIEJSCA DOCELOWEGO
W przypadku gdy opóźnienie w podróży wynosi ponad 90 minut, masz prawo do 
zmiany trasy do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie i bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Możesz uzgodnić z przewoźnikiem zmianę rezerwacji 
na późniejszy, bardziej dogodny dla Ciebie termin.

ODSZKODOWANIE 
W zależności od czasu opóźnienia w przybyciu do miejsca docelowego może Tobie 
przysługiwać odszkodowanie w wysokości 25 – 50 % ceny biletu. Odszkodowanie nie 
przysługuje, jeżeli posiadasz bilet otwarty, na którym nie określono czasu wyjazdu, 
o opóźnieniu statku poinformowano Ciebie przed zakupem biletu, przyczyna opóźnienia 
leży po Twojej stronie, warunki pogodowe zagrażają bezpiecznej eksploatacji statku lub 
opóźnienie statku wynika z nadzwyczajnych okoliczności.

REJS ODWOŁANY LUB ZNACZNIE OPÓŹNIONY?
Przewoźnicy i operatorzy terminali mają prawny obowiązek poinformować 
Ciebie o przysługujących 

oraz sposobach 
 składania skarg.

Pamiętaj, że niektóre kraje wyłączyły ze stosowania część tych przepisów oraz w określonych przypadkach przepisy te mogą nie obowiązywać w odniesieniu do Twojej podróży. Więcej informacji na temat wyłączeń, a także listy 
krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie powyższych praw, można znaleźć na stronie internetowej: europa.eu/youreurope/travel

Niniejszy plakat służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszelkie roszczenia lub czynności prawne podjęte w przypadku wystąpienia sporu powinny być oparte wyłącznie na odpowiednich przepisach prawnych. Przepisy te znajdują 
się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Plakat opublikowany przez: Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska, B-1049 Bruksela.

Odwiedź stronę internetową europa.eu/youreurope/travel, 
pobierz aplikację dotyczącą praw pasażera lub zadzwoń do 
Europe Direct pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11*.

*  Niektórzy operatorzy telefoniczni nie udostępniają połączeń 
z numerami 00 800 lub pobierają za nie opłaty.

European U
nion, 2013 – M

I-02-13-076-PL-C

Mobilność i 
Transport

TOBIE PRAWACH

 

Prawa
pasażerów
w zasięgu

 ręki!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 100
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.18056
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004300530033005F004D0043005F00730063007200650065006E005F0031003500300022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004F006E006C0069006E0065005F006D00690074005F00480079007000650072006C0069006E006B0073005F0031003500300064007000690022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004F006E006C0069006E0065005F006D00690074005F00480079007000650072006C0069006E006B0073005F003700320064007000690022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004300530033005F004D0043005F00730063007200650065006E005F0030003700320022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004D0043005F00730063007200650065006E005F003000370032005F00DC0062006500720064007200750063006B00730069006D0075006C006100740069006F006E0022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B004D0043005F00730063007200650065006E005F003000370032005F0061006C006C00650046006F006E00740073005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E002C00200075006D002000650069006E0065006E00200042006500720069006300680074002000FC00620065007200200064006900650020005000440046002F0058002D0033002D004B006F006D007000610074006900620069006C0069007400E4007400200065007200680061006C00740065006E00200075006E00640020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006E00750072002000640061006E006E0020007A0075002000650072007300740065006C006C0065006E002C002000770065006E006E0020007300690065002000FC0062006500720020006400690065007300650020004B006F006D007000610074006900620069006C0069007400E400740020007600650072006600FC00670065006E002E0020005000440046002F00580020006900730074002000650069006E0065002000490053004F002D004E006F0072006D0020007A0075006D002000410075007300740061007500730063006800200076006F006E0020006400690067006900740061006C0065006E00200044007200750063006B0076006F0072006C006100670065006E002E0020005700650069007400650072006500200049006E0066006F0072006D006100740069006F006E0065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002000660069006E00640065006E002000530069006500200069006D0020004100630072006F006200610074002D00480061006E00640062007500630068002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F0062006100740020006F0064006500720020006D00690074002000640065006D002000520065006100640065007200200034002E003000200075006E00640020006800F60068>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


