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I. Wstęp

Niniejszy Raport został przygotowany w oparciu o wyniki kontroli działalności i analizy
regulaminów przewozu osób i bagażu, regulaminów sprzedaży biletów przez internet oraz
taryf i cenników stosowanych przez wybranych przewoźników kolejowych.
Nie jest to pierwszy raport dotyczący problematyki ochrony konsumentów korzystających
z przewozów kolejowych. W sierpniu 2010 roku ukazał się raport Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej również: Prezesem Urzędu, Prezesem UOKiK,
Urzędem, UOKiK) zatytułowany „Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na
rynku przewozów kolejowych w Polsce”, który w istotnej części objął te zagadnienia.
Raport ten jednak nie był oparty na wynikach kontroli wzorców umownych. Tego rodzaju
analiza została przeprowadzona przez Urząd po raz pierwszy.
Kontrola Prezesa UOKiK miała miejsce w okresie od stycznia do maja 2012 roku. Badaniem
objęto 22 wzorce umowne, tj. regulaminy, taryfy i cenniki, pod kątem występowania
w nich treści mogących stanowić niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art.
3851 § 1 i 3 oraz art. 3853 kodeksu cywilnego (dalej także: k.c.), jak również treści, których
wykorzystanie może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn.zm., dalej również: u.o.k.k.).
Wedle tych samych kryteriów analizie poddano również wdrożone przez przewoźników
procedury reklamacyjne, a także oferty specjalne związane z turniejem UEFA EURO 2012.

1. Cel i podstawa prawna badania

Główny

celem

Raportu

jest

ustalenie

stopnia

przestrzegania

przez

wybranych

przewoźników kolejowych praw konsumentów w kontekście zbliżającego się turnieju UEFA
EURO

2012

albowiem

kolej

będzie

jednym

z

głównych

środków

transportu

wykorzystywanym do przejazdu pomiędzy miastami – gospodarzami turnieju, a także do
dojazdu kibiców z miejsc zakwaterowania do miast, w których będą odbywać się mecze.
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Wykrycie nieprawidłowości i ich wyeliminowanie zapewni w najpełniejszym stopniu
ochronę interesów konsumentów.
Przedstawienie wyników oraz wniosków płynących z przeprowadzonej przez Urząd kontroli
ma ponadto na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej, zarówno wśród
konsumentów, jak i wśród przedsiębiorców, w zakresie prawidłowego kształtowania praw
i obowiązków związanych z regularnymi przewozami pasażerskimi. W odniesieniu do
konsumentów walor edukacyjny opracowania ma szczególne znaczenie, gdyż ma za zadanie
naświetlić konsumentom, jakie prawa przysługują im jako słabszym uczestnikom obrotu
w relacjach z przedsiębiorcami.
Niezależnie od tego niniejszy Raport pełni także funkcję prewencyjną. Służy bowiem
przekazaniu przedsiębiorcom informacji, że Prezes UOKiK podejmuje działania w ramach
swoich kompetencji w różnych obszarach obrotu gospodarczego, co powinno sprzyjać
przestrzeganiu przez przedsiębiorców prawa w relacjach z udziałem konsumentów.
Art. 31 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów określa zakres działania Prezesa
UOKiK,

tworząc

ogólną

podstawę

prawną

do

przeprowadzenia

kontroli,

której

podsumowanie stanowi niniejszy Raport. W ramach swoich kompetencji, stosownie do
przywołanego

przepisu,

Prezes

UOKiK

sprawuje

kontrolę

przestrzegania

przez

przedsiębiorców przepisów ustawy (art. 31 pkt 1 u.o.k.k.), jak również występuje do
przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów (art. 31 pkt 13
u.o.k.k.). W oparciu o nałożone ustawowo obowiązki, Prezes UOKiK przeprowadza kontrolę
działalności przedsiębiorców wybranych branż.
Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w ramach postępowania wyjaśniającego,
wszczętego z urzędu na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt 2 i 5 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Zgodnie z brzmieniem przywołanych kolejno przepisów, postępowanie
wyjaśniające może mieć na celu w szczególności wstępne ustalenie, czy nastąpiło
naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także ustalenie, czy miało miejsce
naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniające podjęcie działań
określonych w odrębnych przepisach.
Kolejne działania, w zależności od rodzaju naruszenia, mogą być podejmowane bądź to
w trybie administracyjnym, w ramach postępowań wszczynanych z urzędu na podstawie
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art. 49 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź to w drodze postępowania
sądowego inicjowanego powództwem wytaczanym na podstawie art. 47936 i następnych
kodeksu postępowania cywilnego (dalej także: k.p.c.).

2. Zakres przedmiotowy badania

Przedmiotem kontroli były 22 wzorce umowne: regulaminy oraz taryfy i cenniki, którymi
posługują się badani przewoźnicy.
Każdy z kontrolowanych przewoźników wprowadził do stosowania regulamin przewozu osób
i rzeczy określający w usystematyzowany i szczegółowy sposób warunki świadczenia usług
przewozowych. Standardowy regulamin zawiera zasady sprzedaży biletów, zmiany umowy
przewozu, warunki odprawy pasażerów i przewozu bagażu oraz procedury składania
i rozpatrywania reklamacji.
Dwóch przewoźników, tj. „PKP Intercity” S.A. i „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. ustaliło
osobne regulaminy sprzedaży internetowej biletów. Pozostali przewoźnicy nie oferują
możliwości zakupu biletów tą drogą.
Ponadto przewoźnicy posługują się taryfami i/lub cennikami, które co do zasady, nie
stanowią wyłącznie zestawienia opłat za usługę przewozu w zależności od trasy i standardu
środka transportu (wagonu), lecz regulują również szczegółowo inne kwestie, takie jak:
sposób zawarcia umowy, zasady jej wykonywania, czy zasady zwrotu należności za
niewykorzystany lub częściowo wykorzystany bilet.
Z powyższych względów wszystkie ww. dokumenty mają charakter wzorców umownych,
o których mowa w art. 384 § 1 k.c., podlegających ocenie pod kątem zgodności z art. 3851
§ 1 i 3 oraz art. 3853 k.c.
Poza wspomnianymi przepisami kodeksu cywilnego określone przez kontrolowanych
przewoźników regulaminy oraz taryfy opłat i cenniki zostały poddane analizie pod kątem
zgodności z przepisami:
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•

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku- Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000
r. Nr 50, poz. 601 z późn.zm.) – zwana dalej także: Prawem przewozowym,

•

wykonawczymi

do

Prawa

przewozowego,

tj.

rozporządzeniami:

Ministra

Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 117)
oraz Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie
ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r., Nr
38, poz. 266),
•

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.),

•

ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206).

3. Zakres podmiotowy badania

Prezes UOKiK objął badaniem 8 przewoźników:
•

„PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: PKP IC),

•

„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej także:
PReg),

•

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej
także: SKM Trójmiasto),

•

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej także: KW),

•

Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy (zwane dalej także: KD),

•

„Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej także:
KM),
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•

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (zwana
dalej także: WKD),

•

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: SKM
Warszawa).

Na wybór przedsiębiorców poddanych kontroli bezpośredni wpływ miał cel Raportu. Są to
bowiem przewoźnicy realizujący przewozy pasażerskie na terenie całego kraju oraz
świadczący usługi przewozu osób na rynkach lokalnych, obejmujących miasta będące
gospodarzami turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce, tj. Warszawę, Gdańsk, Poznań
i Wrocław. To na tych przewoźnikach będzie spoczywał ciężar obsługi kibiców
dojeżdżających na mecze.
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II. Opis sektora

1. Ogólna charakterystyka krajowego rynku przewozów kolejowych

Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozu kolejowego osób jest
działalnością regulowaną1. Oznacza to, iż jej wykonywanie uzależnione jest od spełnienia
szczególnych

warunków

określonych

w

odrębnych

przepisach,

w

odniesieniu

do

przewoźników kolejowych - w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późn.zm.) – zwanej dalej: ustawą
o transporcie kolejowym. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest udzielenie licencji
przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (zwanego dalej także: Prezesem UTK lub
UTK).
Według stanu na koniec 2011 roku 89 przewoźników posiadało 161 licencji różnego typu,
z czego 35 na świadczenie usług przewozu osób2.
W ubiegłym roku przewieziono koleją ponad 242 miliony pasażerów. Biorąc pod uwagę
liczbę pasażerów największymi przewoźnikami są: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. (41,48
proc. przewiezionych pasażerów) oraz „Koleje Mazowieckie- KM” Sp. z o.o. (20,57 proc.),
a w dalszej kolejności SKM Trójmiasto (14,51 proc.) i „PKP Intercity” S.A. (13,81 proc.)3.
W chwili obecnej tylko dwóch przewoźników, tj. „PKP Intercity” S.A. oraz „Przewozy
Regionalne” Sp. z o.o. realizuje przewozy pasażerskie na rynku ogólnopolskim. „PKP
Intercity” S.A. w relacjach krajowych oferuje wyłącznie dalekobieżne przewozy pociągami
expresowymi z rezerwacją miejsc: Express Intercity (EIC) oraz Express (Ex) oraz
dalekobieżne przewozy w segmencie ekonomicznym pod marką Twoje Linie Kolejowe
(TLK). Natomiast „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., w odróżnieniu od „PKP Intercity” S.A.,
poza przewozami o charakterze międzyregionalnym (pociągi pośpieszne interREGIO oraz
ekspresowe REGIOexpres), realizują głównie przewozy regionalne. Obydwu przewoźników

1

Działalność regulowaną definiuje art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.)
2
http://www.utk.gov.pl/portal/pl/220/245/LICENCJONOWANI_PRZEWOZNICY_KOLEJOWI.html, dostęp w dniu
6 kwietnia 2012 roku
3
http://www.utk.gov.pl/portal/pl/243/1219/Przewozy_pasazerskie.html, dostęp w dniu 6 kwietnia 2012 roku
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różni także struktura właścicielska, gdyż „PKP Intercity” S.A. należy do Grupy Kapitałowej
PKP, podczas gdy „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. są własnością 16 samorządów
województw.
Na przewozach w obrębie poszczególnych województw koncentrują się: „Koleje
Mazowieckie- KM” Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o.- przewoźnicy powołani z inicjatywy samorządów województw,
które jednocześnie są jedynymi udziałowcami/akcjonariuszami spółek. Do tej kategorii
przewoźników należy również zaliczyć SKM Trójmiasto, będące w strukturach Grupy
Kapitałowej PKP oraz Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o., będącą własnością
Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz kilku gmin tego województwa. Pociągi tych
przewoźników kursują co do zasady w aglomeracjach Trójmiasta i Warszawy, różni je
natomiast

skala

uzupełnienie

prowadzonej

oferty

innych

działalności,
przewoźników

gdyż

WKD

działających

stanowi
na

przede

terenie

wszystkim

województwa

mazowieckiego.
Szczególnego rodzaju przewoźnikiem jest SKM Warszawa, która posiada taki sam status jak
spółki: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz Miejskie
Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Działalność przewozowa SKM Warszawa prowadzona jest
zatem w ramach systemu komunikacji miejskiej koordynowanej przez Zarząd Transportu
Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. W pociągach SKM Warszawa obowiązuje taryfa
przewozowa i pełny system biletowy jaki obowiązuje w metrze, tramwajach i autobusach
komunikacji miejskiej.

2. Umowa przewozu osób

Umowa

przewozu

jest

umowa

nazwaną,

uregulowaną

przepisami

ustawy

Prawo

przewozowe oraz kodeku cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy
przewozu stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko
o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami. W aktualnym stanie
prawnym takie podstawowe znaczenie mają przepisy Prawa przewozowego.
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Ponadto regulacje odnoszące się do umowy przewozu znajdują się w rozporządzeniu nr
1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącym
praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.) –
zwanym dalej: rozporządzeniem 1371/2007.
Definicja umowy przewozu zawarta została w art. 774 k.c., zgodnie z którym przez umowę
przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do
przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa ta ma zatem charakter
kwalifikowany, co oznacza, iż przewóz może być dokonywany przez podmiot posiadający
odpowiedni status, tj. przewoźnika uprawnionego do prowadzenia tego typu działalności
w sposób profesjonalny (zawodowy). Jak już wskazano, działalność gospodarcza polegająca
na wykonywaniu przewozu koleją osób ma charakter działalności regulowanej. W związku
z powyższym, uprawnionym do wykonywania tego rodzaju przewozu jest przedsiębiorca,
który posiada stosowną licencję.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 Prawa przewozowego, umowę przewozu zawiera się przez nabycie
biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez
przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do
środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku
transportowym.
Podstawową formą zawarcia umowy przewozu jest nabycie biletu. Należy zauważyć, że
przewoźnicy działający na rynku kolejowym oferują w sprzedaży wiele rodzajów biletów.
Obok typowych biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych, oferowane są również bilety
okresowe i abonamentowe. Bilety te potwierdzają uiszczenie określonej kwoty za
określoną lub nieokreśloną liczbę przejazdów, w określonym lub nieokreślonym czasie. Co
za tym idzie, ich nabycie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu. W wielu
przypadkach zawarcie umowy nastąpi dopiero poprzez skasowanie biletu. W przypadku
biletów okresowych do zawarcia umowy dojdzie poprzez samo zajęcie miejsca
w konkretnym środku transportowym, a więc w sposób dorozumiany, w wyniku określonego
zachowania podróżnego i przystąpienia przewoźnika do wykonania przewozu.
Bilet jest bez wątpienia dowodem zawarcia umowy, określającym m.in. wysokość opłaty za
przejazd i dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego oraz obowiązków
przewoźnika co do terminu przewozu, miejsca przeznaczenia i klasy pociągu. Zakres
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wzajemnych praw i obowiązków stron umowy przewozu może być różny i jest uzależniony
od ustaleń w konkretnych przypadkach.
Z uwagi na funkcje dowodowe biletu uzasadnione jest nałożenie na podróżnego obowiązku
jego posiadania w trakcie przejazdu i legitymowania się nim na żądanie osób uprawnionych
do kontroli. Posiadanie biletu podczas przewozu leży w interesie samego podróżnego, który
z reguły nie ma innej możliwości wykazania swoich uprawnień do korzystania z usług
danego przewoźnika.
Świadcząc usługi przewozowe, przewoźnicy posługują się w obrocie prawnym wzorcami
umownymi, które określają m.in. zasady zawierania umów i ich zmiany, warunki obsługi
podróżnych czy też procedury składania reklamacji. Podstawowe znaczenie mają
regulaminy przewozu. Niemniej postanowienia odnoszące się bezpośrednio do umowy
przewozu zamieszczone mogą być także w innych wzorcach, takich jak np. taryfy i cenniki.
Dla związania strony wzorcem niezbędne jest jego doręczenie przed zawarciem umowy
(art. 384 § 1 k.c.). Art. 384 § 2 k.c stanowi jednak, że w razie gdy posługiwanie się
wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy,
gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak
umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych
w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.
Należy uznać, że umowy przewozu spełniają przesłanki określone w zdaniu drugim in fine
ww. przepisu, a więc dotyczą drobnych, bieżących spraw życia codziennego. Oznacza to,
że przewoźnik nie ma obowiązku doręczenia wzorca stronie przed zawarciem umowy,
a wystarczające jest jego udostępnienie w taki sposób, aby mogła się z łatwością
dowiedzieć o jego treści.
Warto też zauważyć, że Prawo przewozowe posługując się pojęciem pasażera nie definiuje
go. Wykładnia ww. przepisów prowadzi do wniosku, że pasażerem jest każda osoba
korzystająca z usług przewozu koleją, niezależnie od tego, czy jednocześnie posiada status
konsumenta4. Dla uznania za pasażera nie jest więc konieczne, aby osoba korzystająca
z przewozu koleją faktycznie dokonała czynności prawnej z przewoźnikiem (np. zawarła
umowę przewozu poprzez nabycie biletu). Pojęcie pasażera nie zawsze będzie zatem
4

Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową
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tożsame z pojęciem konsumenta. Pasażerami będą m.in. osoby podróżujące pociągiem, dla
których inne osoby kupiły bilet, dzieci podróżujące pod opieką dorosłych, czy osoby
uprawnione do bezpłatnych przejazdów.

3. Prawa pasażerów i obowiązki przewoźników wobec pasażerów

Podstawowe prawa pasażerów oraz obowiązki przewoźników wobec pasażerów wynikają
z przepisów ustawy Prawo przewozowe oraz rozporządzenia 1371/2007. Co do zasady,
rozporządzenie 1371/2007, którego celem jest zwiększenie ochrony praw pasażerów
w ruchu

kolejowym

oraz

podniesienie

jakości

i efektywności

kolejowych

usług

pasażerskich, stosowane jest na terenie Unii Europejskiej w odniesieniu do wszelkich
podróży i usług kolejowych. Większość przepisów rozporządzenia obowiązuje również
przewoźników polskich oferujących regularny przewóz osób5. Wyłączenie stosowania
rozporządzenia 1371/2007 wprowadzono m.in. dla pociągów regionalnych w zakresie
przepisów

dotyczących

odszkodowań

za

opóźnienie

pociągu.

Te

przepisy

mają

zastosowanie tylko do przejazdów pociągami: Ekspres, Express InterCity, EuroCity,
EuroNight.
Do podstawowych praw pasażerów należy prawo do informacji, które jest realizowane
poprzez zobowiązanie przewoźników do informowania pasażerów o ich uprawnieniach,
aktualnej ofercie połączeń i cenach biletów, a także o wszelkich opóźnieniach i innych
zakłóceniach w realizacji usług. Przewoźnicy są zobowiązani podać do publicznej
wiadomości zakres swojego działania, w szczególności adresy punktów odprawy i sposób
zawierania umowy przewozu. Dodatkowo przewoźnicy wykonujący regularne przewozy
osób są obowiązani podać rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie
informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.
Ponadto, przewoźnicy mają obowiązek podać do publicznej wiadomości, w sposób
zwyczajowy przyjęty, ustalone lub stosowane przez nich taryfy lub cenniki, a także
zapewnić

zainteresowanym

bezpłatny

wgląd

do

obowiązujących

ich

przepisów

przewozowych. Prawidłowe wykonanie przez przewoźnika ostatniego z wymienionych
5

Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007 wprowadzono na mocy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 683)
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obowiązków polega na zapewnieniu zainteresowanym bezpłatnego wglądu tak do aktów
normatywnych, jak i do regulaminów, taryf i cenników6.
Podróżny ma prawo do bezproblemowego zakupu biletów. Oznacza to, że przewoźnik
powinien zapewnić przynajmniej jeden ze sposobów sprzedaży, np. w kasie biletowej lub
automacie biletowym. W przypadku, gdy podróżny nie może skorzystać z żadnego z tych
sposobów, powinien mieć możliwość zakupu biletu w pociągu.
Podróżni mogą zabrać ze sobą do środka transportowego rzeczy, jak również oddać je do
przewozu jako przesyłkę bagażową. Mając na celu realizację tego prawa, przewoźnik jest
obowiązany ogłosić w rozkładach jazdy lub w inny odpowiedni sposób ograniczenia
możliwości przewozu przesyłek bagażowych w poszczególnych kursach.
Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, zwłaszcza osobom
o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków
transportowych.
Szeroki zakres ochrony pasażerów niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
przewidują przepisy rozporządzenia 1371/2007. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności
osoby te powinny mieć możliwość podróżowania bez żadnych trudności. Przewoźnicy mają
zatem obowiązek określić i przestrzegać zasad równego dostępu ww. osób do świadczonych
usług. Na życzenie tych osób przewoźnicy muszą także udzielić informacji o: dostępności
przewozów kolejowych, warunkach dostępu do taboru kolejowego i pomieszczeń
w pociągach oraz udogodnieniach w pociągach. Powinni także zapewnić osobom
niepełnosprawnym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej nieodpłatną pomoc w pociągu
oraz podczas wsiadania i wysiadania. W tym celu pasażer musi skontaktować się
z przewoźnikiem co najmniej na 48 godziny przed wyjazdem i poinformować, za pomocą
wskazanego

przez

przewoźnika

środka

komunikacji

(np.

telefonicznie,

mailowo),

o planowanej podróży. Przewoźnik ma także obowiązek udzielić pasażerom wszelkiej
pomocy na stacjach przesiadkowych oraz na stacji docelowej.
Do obowiązków przewoźnika należy także zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Obowiązki te powinny być
wykonywane nie tylko w środkach transportu, ale również na należących do przewoźnika
stacjach. Są to generalne postulaty sformułowane w celu prawidłowego wykonania umowy
6

A. Kolarski. Prawo przewozowe. Komentarz. C.F.Muller. Warszawa 2002
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przewozu. Należy jednak zauważyć, że przepisy Prawa przewozowego nie określają
chociażby minimalnego stopnia bezpieczeństwa i higieny, wygody i należytej obsługi, jakie
powinny zostać zachowane przez przewoźnika.
Zgodnie z rozporządzeniem 1371/2007, do minimalnych norm jakości obsługi należy m.in.:
punktualność połączeń międzynarodowych, czystość taboru kolejowego i pomieszczeń
stacji, obsługa skarg, zwrot opłat i odszkodowania za nieprzestrzeganie norm jakości usług
oraz pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej zdolności ruchowej.
Do podstawowych praw pasażerów należy możliwość zmiany oraz odstąpienia od zawartej
umowy przewozu. Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed
rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze
przewozu. Zmiana może dotyczyć: terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia oraz
klasy środka transportowego. Poza tym podróżnemu, który odstąpił od umowy przysługuje
zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu
odstępnego. Prawo zwrotu części należności przysługuje również podróżnemu, którego nie
dopuszczono

do

przewozu

lub

usunięto

ze

środka

transportowego

w

związku

z nieprzestrzeganiem przepisów porządkowych lub zagrożeniem bezpieczeństwa.
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających podróż zgodnie z treścią zawartej
umowy przewozu, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych
oraz zapewnić im, bez dodatkowej opłaty, przewóz zastępczy do miejsca przeznaczenia.
W przypadku przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,
podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd oraz bezpłatny
powrót do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania
takiego przewozu. Należy jednak zaznaczyć, że prawo to nie przysługuje podróżnym
odbywającym przejazd na podstawie biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych
(np. biletów miesięcznych, kwartalnych, abonamentowych).
Zasady odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie, utratę połączenia i odwołanie
pociągu regulują szczegółowo przepisy rozporządzenia 1371/2007. Jeżeli opóźnienie
przyjazdu na stację docelową przekracza 60 minut, przewoźnicy mają obowiązek
zaoferowania pasażerom natychmiast wyboru pomiędzy:
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•

zwrotem pełnego kosztu biletu na odcinku lub odcinkach trasy, które nie zostały
zrealizowane oraz za część trasy, która została już pokonana, jeśli dalsza podróż
jest bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży,

•

kontynuowaniem lub zmianą trasy podróży do miejsca docelowego, przy
zachowaniu

porównywalnych

warunków

przewozu

w

najbliższym

możliwym

terminie,
•

kontynuowaniem lub zmianą trasy podróży do miejsca docelowego, przy
zachowaniu porównywalnych warunków przewozu w późniejszym, dogodnym dla
pasażera terminie.

Ponadto, pasażerowie pociągów typu: Expres, Express InterCity, EuroCity, EuroNight nie
tracąc prawa do przewozu, mogą żądać odszkodowania za opóźnienie pomiędzy podanym
na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymali zwrotu
kosztów biletu, zgodnie z następującymi zasadami:
•

od 60 do 119 minut opóźnienia: 25% ceny biletu na opóźniony pociąg,

•

od 120 minut opóźnienia: 50% ceny biletu na opóźniony pociąg.

Na mocy przepisów Prawa przewozowego wszyscy przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność
za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu pociągu oraz
opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.
W odniesieniu do ww. szkód zastosowanie znajdują ogólne zasady odpowiedzialności
zawarte w kodeksie cywilnym.
Podróżnym

przysługuje

prawo

składania

reklamacji

z

tytułu

niewykonania

lub

nienależytego wykonania umowy przewozu oraz gdy nie zgadzają się z treścią wezwania do
zapłaty i mogą udowodnić, że posiadali ważny dokument przewozu lub dokument
poświadczający uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przewozu. Reklamację należy
złożyć pisemnie w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub wskazanej przez niego
jednostce organizacyjnej. Przewoźnicy powinni udzielić niezwłocznie odpowiedzi na
reklamację, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia. W razie negatywnego
załatwienia reklamacji przewoźnik ma obowiązek sporządzić uzasadnienie merytoryczne,
wskazując podstawę prawną jej nieuznania. Należy zauważyć, że nieudzielenie przez
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przewoźnika

odpowiedzi

na

reklamację

w wyznaczonym

terminie

skutkuje

jej

uwzględnieniem.
Podróżni mogą również składać skargi do przewoźników w związku z naruszeniem
przepisów rozporządzenia 1371/2007. Przewoźnik ma obowiązek udzielić odpowiedzi na
skargę w terminie jednego miesiąca lub też w usprawiedliwionych przypadkachpoinformować pasażera o terminie, w jakim może spodziewać się na nią odpowiedzi,
krótszym niż trzy miesiące od daty złożenia skargi.

4. Ochrona konsumentów - pasażerów w transporcie kolejowym. Kompetencje
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego a kompetencje Prezesa UOKiK

W obowiązującym stanie prawnym działania w sprawach dotyczących ochrony praw
pasażerów w transporcie kolejowym podejmować mogą: Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego oraz Prezes UOKiK.
Kompetencje Prezesa UTK określone zostały w przepisach ustawy o transporcie kolejowym,
natomiast Prezesa UOKiK w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.
Pomimo, że Prezes UTK jest przede wszystkim regulatorem rynku kolejowego, kolejne
nowelizacje ustawy o transporcie kolejowym rozszerzyły także znacznie jego uprawnienia
w zakresie ochrony praw pasażerów. W sprawach, które przepisy ustawy zastrzegają do
właściwości Prezesa UTK, wykluczona została tym samym możliwość ingerencji Prezesa
UOKiK. Obecnie przedmiotem oceny Prezesa UOKiK mogą być jedynie takie naruszenia
praw pasażerów, które nie należą do wyłącznych kompetencji Prezesa UTK.
Prezes UTK jest centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą
bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów
Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, właściwym
w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.
Głównym zadaniem Prezesa UTK zapewniającym ochronę praw pasażerów jest nadzór nad
przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 1371/2007.
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W części poświęconej prawom pasażerów i obowiązkom przewoźników wskazano, że
rozporządzenie ma na celu poprawę poziomu kolejowych usług pasażerskich i reguluje
takie kwestie jak: obowiązki informacyjne przedsiębiorstw kolejowych wobec pasażerów,
obowiązki w przypadku opóźnień pociągów czy też odpowiedzialność przedsiębiorstw
kolejowych wobec pasażerów.
W ramach omawianych uprawnień Prezes UTK:
•

nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas
wykonywania nadzoru w zakresie przestrzegania praw pasażerów ustalonych
w rozporządzeniu,

•

rozpatruje skargi pasażerów w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia;
w przypadku złożenia skargi Prezes UTK stwierdza, w drodze decyzji, brak
naruszenia bądź naruszenie prawa przez przewoźnika kolejowego (zarządcę
infrastruktury kolejowej, właściciela dworca, zarządzającego dworcem), określając
zakres nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia,

•

kontroluje spełnienie przez przewoźnika kolejowego (zarządcę infrastruktury
kolejowej, właściciela dworca, zarządzającego dworcem) obowiązków dotyczących
określenia

niedyskryminujących

zasad

korzystania

z

przewozu

osób

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a przez sprzedawcę
biletów (operatora turystycznego)- obowiązków polegających na zapewnieniu takim
osobom rezerwacji i biletów bez dodatkowych opłat.
Istotnym uprawnieniem Prezesa UTK jest również orzekanie w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe interesy pasażerów.
Zgodnie z art. 14 b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym zakazane jest stosowanie
bezprawnych

praktyk

naruszających

zbiorowe

interesy

pasażerów

w

transporcie

kolejowym, w szczególności naruszających przepisy ustawy 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.
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Dla uznania, że doszło do naruszenia zakazu Prezes UTK winien ustalić, że praktyki
przewoźnika są bezprawne oraz naruszają zbiorowe interesy pasażerów. Bezprawność
praktyki wynikać może, jak przykładowo wskazuje art. 14 b, z naruszenia przepisów Prawa
przewozowego w zakresie należytego wykonania usługi przewozu, pod względem jej
standardu. Naruszenie zbiorowych interesów pasażerów oznacza z kolei, że ingerencja
Prezesa UTK może nastąpić tylko w sytuacji, gdy skutkami zakazanych praktyk dotknięty
zostanie ogół pasażerów, a nie poszczególne, indywidualnie oznaczone osoby. Prezes UTK
nie może występować w celu ochrony indywidualnych interesów konkretnych pasażerów.
W przypadku stosowania omawianych praktyk Prezes UTK wydaje decyzję określającą
zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości.
Należy zauważyć, że podobny zakaz wyrażony został w art. 24 ust. 1 u.o.k.k., który
zakazuje stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jeżeli
przedsiębiorca stosuje zakazaną praktykę, Prezes UOKiK wydaje decyzję o uznaniu praktyki
za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania
bądź o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą
zaniechanie jej stosowania.
Na tle obydwu regulacji niezbędne jest niewątpliwie rozgraniczenie kompetencji Prezesa
UTK oraz Prezesa UOKiK i wskazanie, w jakich sprawach dotyczących praw pasażerów
właściwy będzie każdy z organów.
Wartą uwagi jest z pewnością argumentacja, która przesądziła o dodaniu art. 14 b do
ustawy o transporcie kolejowym7. Uzasadniając przyznanie Prezesowi UTK omawianych
uprawnień wskazano przede wszystkim na brak realnych możliwości administracyjnych
przeciwdziałania naruszeniom przez przewoźników obowiązków w zakresie zapewnienia
należytej jakości usług. Podkreślono, że przykładowe ustawy szczególnie wskazane w art.
24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, odnoszą się do relacji konsumentprzedsiębiorca na poziomie ogólnym. Są zatem nakierowane na ochronę wszystkich
konsumentów w aspekcie nienaruszania ich interesów przez silniejszą stronę stosunku
prawnego, zwłaszcza przy zawieraniu umowy (np. wprowadzanie do nich klauzul
niedozwolonych, wprowadzanie w błąd przez oszukańczą reklamę itp.). Proponowane
7
Przepis został dodany do ustawy przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o
transporcie kolejowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1209), uzasadnienie do projektu ustawy zostało
udostępnione na stronie internetowej www.bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=1072
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uprawnienia

Prezesa

UTK

odnoszą

się

do

szczególnej

kategorii

konsumentów

i szczególnego aspektu ich relacji z przewoźnikiem jako przedsiębiorcą. Chodzi
o prawidłowe wykonanie umowy przewozu, zgodnie ze standardami przewidzianymi
w ustawie- Prawo przewozowe (…). Chodzi o takie elementy jak: higiena, komfort
przewozu czy szeroko rozumiana możliwość realizacji przejazdu, na który zakupiono bilet,
w cywilizowanych warunkach.
Uznano ponadto, że specyfika przedmiotu i sposobu wykonania umowy zawieranej przez
przewoźnika kolejowego z pasażerem uzasadnia poddanie tych kwestii kompetencjom
organu wyspecjalizowanego, zajmującego się na bieżąco problematyką transportu
kolejowego (…). Prezes UTK będzie chronił interesy pasażerów jako specyficznej grupy
konsumentów

poddanej

w

aspektach

związanych

z

umową

przewozu

ochronie

wykonywanej przez wyspecjalizowany organ. Ochrona ta, powiązana podmiotowo z innymi
kompetencjami Prezesa UTK, będzie zatem inaczej ukierunkowana i będzie dotyczyć
innych zagadnień niż ochrona gwarantowana przez Prezesa UOKiK.
W świetle powyższego, Prezes UTK jest uprawniony do orzekania w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe interesów pasażerów, które przede wszystkim związane są
bezpośrednio z nienależytym wykonaniem umowy przewozu w zakresie poziomu i jakości
usług świadczonych przez przewoźnika.
W konsekwencji, działania Prezesa UOKiK przewidziane w u.o.k.k. podejmowane mogą być
w zakresie naruszeń odmiennych niż standard usług przewozowych.
Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony
konsumentów jest uprawniony, jak wskazano powyżej, do wydawania decyzji w sprawach
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Art. 24 ust. 2 u.o.k.k. przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie
godzące

w

nie

bezprawne

działania

przedsiębiorcy

w

szczególności:

stosowanie

postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców
umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 k.p.c., naruszenie
obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz
nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.
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Stwierdzenie praktyki przez Prezesa UOKiK wymaga wykazania dwóch przesłanek:
bezprawności działania przedsiębiorcy i naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.
Jako bezprawne należy kwalifikować zachowania sprzeczne z prawem, zasadami
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, bez względu na winę, a nawet
świadomość sprawcy. Dla ustalenia bezprawności wystarczy, że określone zachowanie
koliduje z przepisami prawa8.
W odróżnieniu od ustawy o transporcie kolejowym, na gruncie u.o.k.k. bezprawność ma
charakter szerszy i nie jest ograniczona tylko do naruszeń tych przepisów, które
zapewniają określoną jakość usługi wykonywanej przez przewoźnika. Bezprawne będą więc
zachowania przewoźnika sprzeczne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, jeżeli stanowić będą nieuczciwą praktykę rynkową polegającą np.
na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o warunkach przewozu. Bezprawność
może także wynikać z naruszenia przepisów Prawa przewozowego, pod warunkiem, że nie
będzie dotyczyć standardu przewozu, ale np. ograniczenia praw konsumenta do zmiany lub
odstąpienia od umowy bądź pozbawienia konsumenta możliwości zwrotu należności za
niewykorzystane świadczenie w razie odstąpienia od umowy.
Druga z wymienionych przesłanek jest spełniona, gdy działanie lub zaniechanie
przedsiębiorcy godzi w interesy konsumentów jako zbiorowości rozumianej jako
nieokreślona i nieograniczona grupa podmiotów, których nie da się zidentyfikować. Dla
stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów niezbędne jest więc
wykazanie przez Prezesa UOKiK, że zachowanie przedsiębiorcy nie ma ściśle określonego,
konkretnego adresata, ale jest kierowane do nieoznaczonego z góry kręgu osób.
Należy oczywiście mieć na względzie, na co zwrócono uwagę wcześniej, że pojęcie
pasażera nie zawsze będzie tożsame z pojęciem konsumenta. W ramach ustawowych
uprawnień ingerencja Prezesa UOKiK będzie dopuszczalna wówczas, gdy pasażerowie jako
zbiorowość posiadać będą zarazem status konsumentów. Poza zakresem kompetencji
Prezesa UOKiK będą zatem wszelkie te naruszenia, które dotknąć mogą praw osób
korzystających z usług przewozu koleją, ale nie dokonujących z przewoźnikiem żadnej
czynności prawnej.

8

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod red. Janusza Szwai, Wyd. CH Beck, Warszawa
2000 rok

21

III.

Analiza

postanowień

wzorców

umów

stosowanych

przez

przewoźników

1. Ograniczenia praw pasażerów do odstąpienia lub zmiany umowy przewozu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Prawa przewozowego podróżny może zmienić umowę przewozu lub
odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka
transportowego na drodze przewozu. Jak stanowi ust. 2 tego przepisu, zmiana umowy
przewozu może dotyczyć terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia i klasy środka
transportowego. W celu dokonania zmian podróżny winien, stosownie do art. 17 ust. 3,
uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub
dopłacić różnicę należności.
Art. 17 ust. 4 przewiduje, że podróżnemu, który odstąpił od umowy przysługuje zwrot
należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu
części należności (odstępnego).
Przytoczony przepis gwarantuje podróżnemu możliwość modyfikacji zawartej umowy
przewozu oraz odstąpienie od umowy nie tylko przed rozpoczęciem podróży, ale również
w czasie jej trwania, w miejscu zatrzymania pociągu. Jego wykładnia prowadzi do
wniosku, że przyznane pasażerowi uprawnienia mają charakter bezwzględny i nie mogą być
ograniczane przez przewoźnika. Jedyny warunek formalny odnosi się do konieczności
uzyskania przez pasażera, w przypadku zmiany umowy, poświadczenia tego faktu
i ewentualnego rozliczenia uiszczonych należności. Art. 17 ust. 4 zapewnia podróżnemu,
który odstąpił od umowy zwrot należności za niewykorzystane świadczenie, pozwalając
zarazem przewoźnikowi na zatrzymanie określonej części należności tytułem odstępnego.
W świetle powyższego, wzorce umów, które regulują warunki przewozu osób w transporcie
kolejowym nie powinny zawierać postanowień ograniczających w jakikolwiek sposób
uprawnień przyznanych podróżnemu przez ustawę.
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Należy zauważyć, że naruszenie art. 17 Prawa przewozowego Prezes UOKiK przypisał „PKP
Przewozom Regionalnym” Sp. z o.o.9 w decyzji nr RKT 108/2008 z dnia 31 grudnia 2008
roku oraz „PKP Intercity” S.A. w decyzji nr RKT 39/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku.
W pierwszej z decyzji za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uznano
m.in. ograniczenie prawa konsumenta do zmiany umowy przewozu poprzez stosowanie
postanowienia regulaminu przewozu, na mocy którego konsument mógł zmienić umowę po
rozpoczęciu terminu ważności biletu w relacjach do 100 km tylko w określonych
przypadkach (przejście do wyższej klasy wagonu i/lub kategorii pociągu, zmiana drogi
przewozu na dłuższą, przejazd poza stację przeznaczenia tą samą lub dłuższą drogą).
Prezes UOKiK stwierdził, że art. 17 ust. 1 i 2 Prawa przewozowego nie uzależnia prawa
konsumenta do zmiany umowy od długości relacji, na którą wykupił bilet ani terminu
rozpoczęcia ważności biletu. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
Prezes UOKiK uznał również całkowite wyłączenie przez przewoźnika prawa konsumenta do
zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu na podstawie biletów jednorazowych
w relacjach do 100 km, po rozpoczęciu terminu ich ważności. W decyzji podkreślono, że
termin rozpoczęcia ważności biletu nie jest tożsamy z rozpoczęciem podróży, o którym
mowa w art. 17 ust. 1. Prezes UOKiK stwierdził ponadto, że przewoźnik naruszył art. 17
ust. 4 Prawa przewozowego w zakresie, w jakim pozbawił konsumenta prawa do uzyskania
zwrotu należności w razie zwrotu całkowicie niewykorzystanego biletu turystycznego, po
rozpoczęciu terminu jego ważności. W opinii Prezesa UOKiK, art. 17 ust. 1 zapewnia
podróżnemu prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem podróży, a pojęcie przed
rozpoczęciem podróży nie musi pokrywać się z terminem ważności biletu. Podróżny
powinien mieć tym samym prawo do uzyskania zwrotu zapłaconych należności stosownie do
niewykorzystanego świadczenia przewozowego.
Podobne naruszenia zostały stwierdzone również w drugiej z wymienionych decyzji. Prezes
UOKiK zakwestionował praktykę „PKP Intercity” S.A. polegającą na bezprawnym
ograniczaniu prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej przez internet poprzez
konieczność dokonania rezygnacji z biletu nie później niż na dwie godziny przed
planowanym odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Prezes UOKiK zarzucił ponadto, że
wbrew art. 17 ust. 4 przewoźnik nie zwracał również konsumentom należności za tzw.
bilety weekendowe i bilety podróżnika, które przedłożone zostały po rozpoczęciu terminu

9

obecnie: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

23

ich ważności. Podobnie jak w decyzji wskazanej wyżej, również i w tym przypadku Prezes
UOKiK stwierdził, że pojęcie przed rozpoczęciem podróży nie musi pokrywać się
z terminem rozpoczęcia ważności biletu. Konsument, który zakupił bilet i po rozpoczęciu
terminu jego ważności, ale przed faktycznym rozpoczęciem podróży chciałby odstąpić od
umowy,

powinien

mieć

prawo

do

uzyskania

zwrotu

należności

stosownie

do

niewykorzystanego świadczenia przewozowego, po potrąceniu odstępnego.
W ramach prowadzonej na potrzeby niniejszego Raportu kontroli Prezes UOKiK poddał
analizie wzorce umowne dotyczące przewozu kolejowego osób, wykorzystywane w obrocie
przez wytypowanych przewoźników, w kontekście ich zgodności m.in. z art. 17 Prawa
przewozowego.
Pomimo, że stosowane przez przewoźników postanowienia mogą wzbudzać wątpliwości
z punktu widzenia ww. przepisu, Prezes Urzędu uznał, że nie jest uzasadnione ich
kwestionowanie. Postanowienia te dotyczą następujących kwestii:

1.1. Warunki zwrotu należności za niewykorzystane bilety - obowiązek
poświadczenia

W badanych wzorcach wszyscy przewoźnicy, poza SKM Warszawa i WKD, zastrzegli, że
warunkiem zwrotu należności za niewykorzystany bilet jest uzyskanie przez podróżnego
odpowiedniego poświadczenia biletu. O ile wymóg taki nie wywołuje zastrzeżeń
w odniesieniu do zwrotu częściowo niewykorzystanego biletu, o tyle konieczność uzyskania
poświadczenia

biletu

całkowicie

niewykorzystanego

wydaje

się

nie

znajdować

wystarczającej podstawy prawnej. Przywołany powyżej art. 17 ust. 3 Prawa przewozowego
wskazuje jedynie na powinność uzyskania poświadczenia w celu dokonania zmiany umowy.
W Prawie przewozowym nie ma natomiast przepisów, które pozwalałyby na żądanie od
podróżnego przedstawienia poświadczenia w razie odstąpienia od umowy i zwrotu
całkowicie niewykorzystanego biletu. Na podstawie treści ocenianych postanowień można
wnioskować, że wskutek nieuzyskania poświadczenia podróżny może nie otrzymać zwrotu
należności, pomimo niewykonania na jego rzecz świadczenia przewozowego. Nie
dochowując zatem ustalonego warunku, podróżny może być narażony na negatywne skutki
finansowe.
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Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Warunkiem zwrotu należności za (…) całkowicie niewykorzystany bilet na przejazd jest
uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”, Regulamin
odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM”)
Podróżnemu nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet bez odpowiedniego
poświadczenia (…)
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
W przypadku całkowitego odstąpienia od umowy przewozu warunkiem zwrotu należności
jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia na bilecie. Podróżnemu nie
przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet bez odpowiedniego poświadczenia
(…). Warunkiem zwrotu należności za (…) całkowicie niewykorzystany bilet jednorazowy
na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu
(Regulamin obsługi podróżnych oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Wielkopolskich
Sp. z o.o., Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Kolei Dolnośląskich S.A.)
Pomimo powziętych wątpliwości, po wnikliwej analizie ocenianych postanowień Prezes
UOKiK uznał, że brak wystarczającego uzasadnienia do ich kwestionowania. Wprawdzie
obowiązek uzyskania przez podróżnego poświadczenia faktu całkowitego niewykorzystania
biletu nie został przewidziany wprost w Prawie przewozowym, jednak zastosowanie w tym
wypadku

zasad

takich,

jakie

obowiązują

w

razie

zmiany

umowy

(częściowego

niewykorzystania biletu), nie narusza w istotnym stopniu praw konsumentów. Uwzględnić
należy, że uzyskanie stosownego poświadczenia od przewoźnika nie wymaga podjęcia przez
podróżnego

szczególnie

uciążliwych

bądź

czasochłonnych

czynności.

Jak

wynika

z wzorców, z reguły w celu uzyskania poświadczenia wystarczające jest udanie się do
dowolnej kasy biletowej przewoźnika lub wskazanego przez niego punktu obsługi
pasażerów. Z drugiej strony, poświadczenie faktu całkowitego niewykorzystania biletu ma
z pewnością ważne znaczenie dowodowe dla podróżnego. Uzyskując potwierdzenie
niewykorzystania biletu podróżny otrzymuje nie budzący żadnych zastrzeżeń dowód, że ze
świadczenia przewoźnika rzeczywiście nie skorzystał.
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Powyższe względy powodują, zdaniem Prezesa UOKiK, że nie jest konieczne podejmowanie
działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego ww. postanowień.

1.2. Ograniczenia zwrotu należności za niewykorzystane bilety

1.2.1. Zwrot za częściowo niewykorzystane bilety uprawniające do przejazdów
wielokrotnych

W toku prowadzonej kontroli Prezes UOKiK zwrócił uwagę na postanowienia wzorców,
które określają zasady dokonywania przez przewoźników zwrotu należności za częściowo
niewykorzystane bilety uprawniające do przejazdów wielokrotnych. Przedmiotem oceny
były bilety: okresowe, zakodowane na Polish Pass oraz sprzedawane w ramach ofert
promocyjnych.

W

regulaminach

badanych

przewoźników,

poza

SKM

Warszawa,

zamieszczono postanowienia przewidujące, że uzyskanie należności za częściowo
niewykorzystany bilet zależy od zachowania przez podróżnego określonych terminów jego
zwrotu. Zgodnie z tymi postanowieniami, zwrot należności możliwy jest tylko wówczas,
gdy bilet zwrócony zostanie nie później niż … w wyznaczonym okresie czasu. Regulaminy
przewozu PKP IC oraz PReg zawierają ponadto postanowienia dotyczące biletów
uprawniających do przejazdów wielokrotnych na warunkach promocyjnych, które
wykluczają z góry możliwość zwrotu należności w przypadku częściowego niewykorzystania
biletów.
Przypomnienia wymaga, że z mocy art. 17 ust. 4 Prawa przewozowego, podróżnemu
w razie

odstąpienia

od

umowy

przysługuje

zwrot

należności

stosowny

do

niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu odstępnego. Ze swej istoty
postanowienia, które taki zwrot ograniczają lub w ogóle wykluczają mogą zostać uznane za
sprzeczne z ww. przepisem.

1.2.1.1. Bilety okresowe
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Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Za częściowo niewykorzystany bilet okresowy: odcinkowy tygodniowy zwrócony nie później
niż pierwszego dnia ważności, sieciowy tygodniowy zwrócony nie później niż pierwszego
dnia ważności, zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być
wykorzystany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 (potrącenie odstępnego - przyp.
Urzędu)
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
Za częściowo niewykorzystany bilet: odcinkowy tygodniowy zwrócony nie później niż
pierwszego dnia ważności, sieciowy tygodniowy zwrócony nie później niż pierwszego dnia
ważności zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być
wykorzystany
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
Za

częściowo

niewykorzystany

bilet

okresowy

odcinkowy

imienny:

tygodniowy

i dwutygodniowy zwrócony nie później niż 1- go dnia ważności (…) kasa prowadząca
sprzedaż ww. biletów zwraca należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być
wykorzystany
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o.)
Za częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy: tygodniowy lub dwutygodniowy zwrócony
nie później niż pierwszego dnia ważności zwraca się należność proporcjonalną do czasu,
w jakim nie mógł być wykorzystany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 (potrącenie
odstępnego - przyp. Urzędu)
(Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie KM”)
Dokonując oceny postanowień dotyczących biletów okresowych pod kątem ewentualnych
naruszeń art. 17 ust. 4 Prawa przewozowego Prezes UOKiK zważył przede wszystkim na
skutki finansowe ich zastosowania dla obydwu stron umowy przewozu.
W złożonych wyjaśnieniach przewoźnicy podkreślili, że ceny ww. biletów nie są zależne od
faktycznej liczby przejazdów dokonywanych w określonym czasie. Zasadą biletów
okresowych jest bowiem to, że im dłuższy jest termin ich ważności, tym koszt korzystania
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przez podróżnego z przejazdów na podstawie takich biletów w ciągu jednego dnia jest
niższy. Jednorazowy przejazd w jedną stronę w ramach tych biletów jest znacząco niższy
niż cena biletu jednorazowego na taki sam przejazd. Przewoźnicy podnieśli również, że
wprowadzenie terminów zwrotu biletów okresowych ma zapobiegać nadużyciom w postaci
nabywania ich przez podróżnych, a następnie zwracania przed upływem terminów
ważności, w celu obniżenia kosztów przejazdów jednorazowych lub jednodniowych.
Jak wynika z przedłożonych kalkulacji, zwrot biletów tygodniowych i dwutygodniowych
w terminie późniejszym niż pierwszy dzień ich ważności prowadzić mógłby po stronie
przewoźnika

do

nieuzasadnionych

strat,

a

tym

samym

po

stronie

podróżnych-

nieuzasadnionych korzyści.
W ujęciu ekonomicznym najpełniej obrazują ww. kwestie obliczenia przedstawione przez
WKD oraz KM.
Zgodnie z danymi przedłożonymi przez WKD cena najdroższego biletu tygodniowego wynosi
63 zł. Cena biletu za jeden dzień wynosi więc 9 zł (1/7 pełnej ceny biletu). Kwotę 9 zł
zatrzymuje przewoźnik za wykorzystany jeden dzień przejazdu. Pozostała kwota, tj. 54 zł,
po potrąceniu 10 proc. odstępnego, jest zwracana podróżnemu. Podróżny otrzymuje zatem
za zwrócony w pierwszym dniu ważności bilet tygodniowy kwotę 48,60 zł, niezależnie od
tego z ilu przejazdów skorzystał na podstawie tego biletu w pierwszym dniu jego ważności.
Z kolei przewoźnik zatrzymuje łącznie kwotę 14,40 zł (9 zł za dzień korzystania z biletu
+ 5,40 zł tytułem odstępnego). Przejazd w dwie strony na tej samej trasie na podstawie
biletów jednorazowych kosztuje 14 zł. Gdyby natomiast termin zwrotu biletu tygodniowego
przedłużony został do dwóch dni, wówczas podróżny otrzymałby zwrot w wysokości 40,50
zł, a przewoźnik mógłby zatrzymać kwotę w wysokości 22,50 zł (18 zł za dwa dni
korzystania z biletu + 4,5 zł tytułem odstępnego). Tymczasem koszt podróży na podstawie
biletów jednorazowych, przy założeniu przejazdu w dwie strony przez dwa dni, wyniósłby
28 zł.
Według danych przekazanych przez KM przy przejazdach na odległość od 31- 40 km cena
biletu jednorazowego wynosi 10,60 zł, natomiast dwutygodniowego: 138 zł. Średnia cena
biletu za jeden dzień wynosi zatem ok. 9,86 zł. Zakładając, że podróżny zwróci bilet
pierwszego dnia ważności KM, zgodnie z postanowieniami regulaminu, winny zwrócić mu
należność proporcjonalną do czasu, w jakim bilet nie mógł być wykorzystany. Podróżny
powinien więc uzyskać zwrot za trzynaście dni niewykorzystania biletu tj. 128,18 zł (9,86
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zł x 13 dni), przy czym po potrąceniu 10 proc. tytułem odstępnego podróżny uzyska zwrot
kwoty 115,36 zł. Oznacza to, że KM zatrzyma łącznie, niezależnie od ilości faktycznie
wykonanych przejazdów przez podróżnego, kwotę 22,64 zł, czyli w przybliżeniu tyle, ile
kosztuje bilet jednorazowy tam i z powrotem.
Dopuszczając natomiast zwrot biletu dwutygodniowego w drugim dniu terminu ważności,
według ww. schematu obliczeń, podróżny odzyskałby kwotę 106,49 zł (zwrot za 12 dni,
w których bilet nie został wykorzystany: 118,32 zł- 10 proc. odstępnego). W tym wypadku
przewoźnik zatrzyma łącznie kwotę 31,51 zł, tj. w przybliżeniu tyle, ile podróżny
zapłaciłby za trzy przejazdy jednorazowe. W pierwszych dwóch dniach ważności biletu
podróżny może jednak zrealizować na podstawie zakupionego biletu okresowego więcej niż
trzy przejazdy.
Wskazane obliczenia dowodzą, zdaniem Prezesa Urzędu, że zwrot biletu w pierwszym dniu
jego ważności nie prowadzi do naruszenia równowagi kontraktowej stron umowy przewozu,
które

skutkowałoby

powstaniem

po

stronie

podróżnego

nieuzasadnionych

strat

finansowych. W opinii Prezesa UOKiK, stosowane reguły uwzględniają w porównywalnym
stopniu interesy majątkowe zarówno przewoźników, jak i podróżnych. Nie można bowiem
pominąć, że w pierwszym dniu ważności biletu podróżny może z niego korzystać bez
ograniczeń co do ilości przejazdów. Należności, które zatrzymuje przewoźnik są
porównywalne do kosztów przejazdów na podstawie biletów jednorazowych.
Rygorystyczne podejście do kwestii zwrotu biletów okresowych mogłoby prowadzić do
ograniczenia, a nawet całkowitej rezygnacji przewoźnika z oferowania przejazdów
wielokrotnych na preferencyjnych warunkach cenowych. Bezwarunkowe zastosowanie art.
17 ust. 4 Prawa przewozowego i podważanie przyjętych rozwiązań mogłoby tym samym
w ostatecznym rachunku spowodować niekorzystne skutki dla podróżnych, którzy
pozbawieni zostaliby możliwości korzystania z atrakcyjnych cenowo przejazdów. Zwrot
biletów w innych terminach niż pierwszy dzień ważności mógłby poza tym prowadzić do
wykorzystywania przez podróżnych tego rodzaju biletów do obniżenia kosztów przejazdów
jednorazowych.
Warto jednocześnie zauważyć, że pomimo bezwarunkowej literalnie treści postanowień
żaden z wzorców nie wyklucza całkowicie zwrotu należności, jeżeli bilet zostanie
przedłożony później niż w pierwszym dniu jego ważności. Np. regulaminy przewozu PKP IC
oraz PReg przewidują wprost, że jeżeli przekroczenie terminu zwrotu biletów nastąpiło
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z przyczyn całkowicie niezależnych od podróżnego (np. z powodu pobytu w szpitalu),
a także w innych uzasadnionych przypadkach (np. zmiany rozkładu jazdy pociągów),
podróżny może dochodzić zwrotu należności w drodze reklamacji. Podobne postanowienie
zamieszczone zostało w regulaminie przewozu WKD. Regulamin KM nie zawiera wprawdzie
takich postanowień, jednak nie wyklucza też możliwości złożenia reklamacji przez
podróżnego na zasadach ogólnych. Oznacza to, że nawet w przypadku przekroczenia
wskazanego terminu zwrotu biletu, podróżny może odzyskać należność za częściowo
niewykorzystany bilet.
Prezes Urzędu postanowił tym samym nie kwestionować postanowień dotyczących zwrotu
należności za częściowo niewykorzystane bilety okresowe.

1.2.1.2. Bilety zakodowane na Polish Pass

Przykład postanowienia, które wywołało wątpliwości Prezesa UOKiK:
Zwrotu należności za (…) częściowo niewykorzystany bilet dokonuje się pod warunkiem
przeprowadzenia rezygnacji poprzez stronę internetową, za pośrednictwem której
dokonano zakupu biletu, nie później niż do godz. 23:30 pierwszego dnia ważności biletu 3dniowego i 7- dniowego (…)
(Regulamin „PKP Intercity” określający warunki przewozu osób podróżujących na
podstawie biletów zakodowanych na Polish Pass)
Ww. postanowienie dotyczy zwrotu należności za tzw. bilety zakodowane na Polish Pass.
Projekt Polish Pass został przygotowany w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę
turnieju UEFA EURO 2012. W projekcie uczestniczą przedsiębiorcy świadczący różne usługi
(przewozowe, hotelowe, lotnicze, ubezpieczeniowe), w tym m.in. PKP IC. W ramach
projektu oferowany jest Polish Pass- specjalny, kompleksowy produkt, pozwalający na
nabycie jednej lub kilku usług, w tym usług przewozowych PKP IC potwierdzonych w formie
zakodowanego biletu elektronicznego. Sprzedaż biletów kolejowych prowadzą pośrednicy:
Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Netmedia S.A. z siedzibą
w Warszawie poprzez strony internetowe: www.polishpass.com.pl; www.polishpass.org;
www.polishguide.pl. Podmiot dokonujący zakupu biletu może go zakodować na przejazdy
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pociągami PKP IC do odbycia dowolnej liczby przejazdów m.in. w ciągu trzech albo siedmiu
dowolnie wybranych, kolejno po sobie następujących dni, w terminie obowiązywania Polish
Pass.
Warunkiem zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety zakodowane na Polish
Pass jest, jak wskazuje przytoczone powyżej postanowienie, dochowanie określonego
terminu rezygnacji z biletu.
O podjęciu przez Prezesa UOKiK decyzji o odstąpieniu od kwestionowania ww.
postanowienia przesądził przede wszystkim sposób ustalenia ceny biletów w ofercie Polish
Pass, które są zryczałtowane. Niezależnie zatem od liczby przejazdów odbywanych na
podstawie danego biletu, relacji i kategorii pociągu, osoba, która zakupiła bilet zapłaci
zawszę tę samą cenę (odpowiednio: 289 zł za bilet ważny w ciągu trzech dni i 399 zł za
bilet ważny w ciągu siedmiu dni). Z danych przekazanych przez PKP IC wynika, że
korzystając z oferty i podróżując tylko między miastami - gospodarzami UEFA EURO 2012,
podróżny może istotnie obniżyć koszty przejazdów, w porównaniu do kosztów przejazdów
jednorazowych. Np. cena biletów dla jednej osoby na przejazd tam i z powrotem w relacji
Warszawa- Wrocław jest niższa jedynie o 27 zł od ceny biletu trzydniowego zakodowanego
na Polish Pass. Dodatkowo podróżny otrzymuje także nieodpłatną miejscówkę na przejazdy
pociągami EuroCity, Express Intercity, Express oraz TLK (z wyjątkiem pociągów
powracających z zagranicy).
W świetle poczynionych ustaleń kwestionowanie ustalonego terminu zwrotu biletów
zakodowanych na Polish Pass mogłoby prowadzić do sytuacji, w której podróżny zwracając
bilet w terminie późniejszym niż pierwszy dzień jego ważności otrzymałby należność,
której wysokość przekraczałaby wartość wszystkich wykonanych przez niego przejazdów.
Przewoźnik zobowiązany byłby do zwrotu należności, pomimo wykonania świadczenia
przewozowego na rzecz podróżnego. W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał, że ww.
okoliczności uzasadniają bardziej elastyczne podejście do zastosowania w niniejszym
przypadku art. 17 ust. 4 Prawa przewozowego.
Uwzględniając zatem charakter oferty Prezes UOKiK postanowił odstąpić od podejmowania
działań zmierzających do wyeliminowania postanowienia z obrotu konsumenckiego.
Należy zauważyć, że analizowane postanowienie nie zamyka podróżnemu drogi do
dochodzenia zwrotu należności w drodze reklamacji. Regulamin określający warunki
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przewozu osób podróżujących na podstawie biletów zakodowanych na Polish Pass
przyznaje podróżnemu prawo złożenia reklamacji, jeżeli przekroczenie ustalonego terminu
rezygnacji z biletu nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od podróżnego (np.
z powodu pobytu w szpitalu).

1.2.1.3. Bilety promocyjne

Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Za bilet abonamentowy wraz z wydanym do niego karnetem z zalegalizowanym polem
karnetu i wykorzystanym przejazdem na części drogi nie zwraca się różnicy należności
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
Za bilet REGIOpiątka wraz z wydanym do biletu karnetem z zalegalizowanym polem
karnetu i wykorzystanym przejazdem na części drogi nie zwraca się różnicy należności.
Za REGIOkarnet wraz z wydanym do niego karnetem z zalegalizowanym polem karnetu
i wykorzystanym przejazdem (nawet na części drogi) nie zwraca się różnicy należności
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
Tożsame stanowisko, jak przedstawione powyżej, Prezes UOKiK zajmuje w kwestii
wyłączenia zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety uprawniające do
przejazdów wielokrotnych na warunkach promocyjnych. Cena biletów takich jak
wymienione w postanowieniach bilety abonamentowe i REGIOpiątka skalkulowana została
w taki sposób, że określona ilość przejazdów nie jest do niej wliczona. Zgodnie np.
z Taryfą przewozową PKP IC, bilet abonamentowy uprawnia do siedmiu przejazdów,
w ciągu trzech miesięcy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, w wybranej przez
niego relacji. Za taki bilet PKP IC pobiera opłatę stanowiącą równowartość ceny pięciu
przejazdów w danej relacji, klasie wagonu i w pociągu danej kategorii, natomiast szósty
i siódmy przejazd jest bezpłatny. Przed każdym przejazdem podróżny zobowiązany jest
zalegalizować bilet na załączonym karnecie.
Podobne założenia przyjęły PReg przy kalkulacji ceny za bilety REGIOpiątka. Bilet uprawnia
do pięciu przejazdów w ciągu dwóch kolejno po sobie następujących miesiącach, przy
czym piąty przejazd jest bezpłatny. Cena biletu REGIOkarnet, który uprawnia do
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wielokrotnych przejazdów w ciągu trzech dowolnie wybranych dni, jest zryczałtowana.
Posiadacz tych biletów jest zobowiązany przed każdym przejazdem zalegalizować bilet na
załączonym do niego karnecie w kasie biletowej lub w pociągu. Jak słusznie zauważył
przewoźnik, zwrot należności za bilet z wykorzystanym przejazdem na części drogi
stanowiłby dla podróżnego zwracającego bilet REGIOpiątka dodatkowy nieuzasadniony
bonus tej oferty. Z kolei zwrot takiej należności za bilet REGIOkarnet mógłby przekroczyć
wartość ceny przejazdów jednego dnia tj. 23 zł lub 33 zł.
Zatem również i w takich przypadkach bezwzględne zastosowanie art. 17 ust. 4 Prawa
przewozowego,

nie

uwzględniające

istoty

i

wartości

ekonomicznej

świadczenia

przewozowego, mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego uprzywilejowania pasażerów,
a nawet nadużyć z ich strony. Zwrot ww. biletów po wykorzystaniu na części drogi
przejazdu mógłby okazać się dla podróżnego bardziej opłacalny niż kupno biletu
jednorazowego. Rygorystyczna ocena regulacji dotyczących zasad odstąpienia od umowy
przewozu mogłaby prowadzić w konsekwencji do zaprzestania oferowania przez
przewoźników

przejazdów

na

korzystniejszych

warunkach

cenowych

niż

oferty

podstawowe.

1.2.2. Zwrot za całkowicie niewykorzystane bilety jednorazowe

Analizując przedłożone wzorce pod kątem ewentualnych naruszeń art. 17 ust. 4 Prawa
przewozowego Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na postanowienia regulujące zwrot
należności

za

całkowicie

niewykorzystane

bilety

uprawniające

do

przejazdów

jednorazowych. Jak już wspomniano, ww. przepis przyznaje podróżnemu uprawnienie do
zmiany umowy lub odstąpienia od niej przed rozpoczęciem podróży. W omawianym
zakresie wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziło postanowienie stosowane przez WKD,
o treści:
Bilety jednorazowe do kasowników, o nominalnej wartości zgodnej z obowiązującą Taryfą
i załącznikiem, nie podlegają zwrotowi ani zamianie na bilety innego rodzaju
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o.)
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Przypomnieć należy, że umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu na przejazd
przez rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika
warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo
zajęcie miejsca w środku transportowym. W przewozach na podstawie ww. biletu
ustalonym przez przewoźnika warunkiem dostępu do pociągu i skorzystania z przejazdu
jest skasowanie biletu przez podróżnego. Podróżny bez skasowanego biletu jest osobą,
która nie posiada ważnego dokumentu przewozu. Umowa przewozu zostanie więc zawarta
dopiero z chwilą skasowania biletu, a nie jego nabycia. Zakupione bilety, które nie zostały
skasowane, nie stanowią tym samym dowodu zawarcia umowy przewozu. Przepis art. 17
ust. 4 w zw. z art. 1 Prawa przewozowego gwarantuje podróżnemu zwrot należności
stosowny do niewykorzystanego świadczenia, w razie odstąpienia od umowy przewozu
w dowolnej chwili przed rozpoczęciem podróży, a nawet w czasie jej trwania, na drodze
przewozu. Do jego naruszenia może dojść wówczas, gdy umowa przewozu zostanie
faktycznie zawarta. W niniejszym przypadku warunek taki nie został spełniony. Samo
nabycie

oferowanego w sprzedaży biletu jednorazowego nie

jest równoznaczne

z zawarciem umowy przewozu.
W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał, że nie ma podstaw do podjęcia przeciwko
WKD działań określonych w przepisach u.o.k.k.

1.3. Wyłączenia zwrotu należności za dokumenty uprawniające do nabywania
biletów na warunkach promocyjnych

Prezes UOKiK przeanalizował postanowienia dotyczące wydawania przez przewoźników
dokumentów innych niż bilety, w tym zasad zwrotu podróżnym uiszczonych za nie
należności.
Na podstawie badanych wzorców Prezes UOKiK ustalił, że PKP IC, PReg oraz KW oferują
podróżnym możliwość nabycia dokumentów, które uprawniają do zakupu biletów na
promocyjnych warunkach cenowych. PKP IC przygotowała ofertę skierowaną do osób
powyżej 60 roku życia, którym proponuje nabycie tzw. Karty Seniora. Karta uprawnia do
zakupu biletów jednorazowych, abonamentowych i odcinkowych imiennych z ulgą 50 proc.,
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jest ważna na jeden rok, łącznie z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie
wieku.
Karty dla seniorów oferują również PReg. Dokumenty te uprawniają do nabywania biletów
okresowych i jednorazowych według taryfy Razem i wydawane są na okres dwunastu
kolejno po sobie następujących miesięcy. Są ważne łącznie z dokumentem tożsamości
umożliwiającym stwierdzenie wieku. Uprawnione do korzystania z promocyjnej taryfy
Razem są także osoby, które nabyły tzw. REGIOkarty - dokumenty imienne, wydawane na
okres sześciu lub dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy.
Karta

Wielkopolska

uprawnia

podróżnych

do

nabywania

biletów

jednorazowych

i okresowych według taryfy RAZEM na przejazdy w pociągach uruchamianych przez KW lub
na odcinkach wspólnych obsługiwanych przez KW i PReg. Karta jest wydawana dla jednej
lub dwóch osób na sześć miesięcy.
Wszystkie wymienione karty są dokumentami imiennymi, wystawianymi na rzecz
konkretnej osoby. Opłaty za ww. dokumenty są stałe i wynoszą od 49 do 170 zł.
We wzorcach ww. przewoźników zamieszczono postanowienia pozbawiające podróżnego
możliwości odzyskania należności za zakupione karty, w razie ich zwrotu po rozpoczęciu
terminu ważności. Zastrzeżenia, które powziął Prezes UOKiK dotyczyły tego, czy z uwagi
na okres ważności kart uzasadnione jest niedokonanie rozliczenia z podróżnym, zwłaszcza
w przypadku zwrotu karty w początkowym okresie ważności (np. w pierwszym dniu).
Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Za Kartę Seniora zwróconą przed pierwszym dniem jej ważności zwrotu należności
dokonuje kasa biletowa „PKP Intercity”, po potrąceniu odstępnego. Po rozpoczęciu
ważności Karty nie zwraca się zapłaconych należności, z zastrzeżeniem postanowień ust.
17
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
Za kartę (REGIOkarta i REGIOkarta SENIOR- przyp. Urzędu) (…) po rozpoczęciu terminu
ważności karty nie zwraca się zapłaconych należności, z zastrzeżeniem ust. 7
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
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Kartę Wielkopolską można zwrócić przed pierwszym dniem obowiązywania po potrąceniu
opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 pln, po tym terminie nie ma możliwości zwrotu
(Taryfa przewozowa- Oferty Specjalne Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.)
Ostateczną opinię Prezesa UOKiK co do cytowanych postanowień poprzedziły wnikliwe
rozważania, jaki charakter prawny mają tego typu dokumenty i jak winny być ocenione
z punktu widzenia przepisów Prawa przewozowego, w szczególności art. 17. Jak już
wskazano, przepis ten przyznaje podróżnemu prawo do zmiany lub odstąpienia od umowy
przewozu przed rozpoczęciem podróży lub po jej rozpoczęciu, zapewniając podróżnemu
zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego.
Karty są wprawdzie związane z umową przewozu, ale - w odróżnieniu od biletów - poprzez
ich nabycie nie dochodzi do zawarcia umowy przewozu. Karty same w sobie nie
stwierdzają obowiązku świadczenia przewozowego przez przewoźnika. Nabycie karty
poprzedza zawarcie umowy przewozu. Poprzez sprzedaż karty przewoźnik zobowiązuje się
wobec nabywcy do wydania karty i zawierania, w terminie jej ważności, umów przewozu
na promocyjnych, korzystniejszych warunkach cenowych. Przejazd osób, które zakupiły
ww. karty odbywa się na podstawie biletów wraz z ważnymi kartami. Sprzedawane przez
przewoźników karty nie są tym samym znakami legitymacyjnymi w rozumieniu art. 92115
§ 1 k.c. Znakiem legitymacyjnym, stwierdzającym obowiązek świadczenia, jest bilet
zakupiony na podstawie zawartej umowy przewozu.
W ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2008 roku sygn. akt V CSK
215/08 Prezes UOKiK przyjmuje, że tego rodzaju dokumenty określając imiennie konkretną
osobę, potwierdzają jej tożsamość i uprawnienia - w tym wypadku do nabycia biletów na
atrakcyjnych warunkach. Zdaniem Prezesa UOKiK, charakter tych dokumentów powoduje,
że nie jest zasadne zastosowanie do nich wprost regulacji prawnych odnoszących się do
umowy przewozu, w tym odstąpienia od umowy.
W ocenie Prezesa UOKiK, nie jest również zasadne kwestionowanie ww. postanowień na
gruncie przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych, w szczególności art. 3851
§ 1 k.c.10

10

Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie
nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne)
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W analizowanym przypadku nie można uznać, że spełnione zostały przesłanki wymienione
w tym przepisie tj., że doszło do ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy11. Prezes UOKiK wyraża
opinię, że właśnie dopuszczalność zwrotu kart po rozpoczęciu terminu ich ważności
mogłaby naruszać dobre obyczaje. Przyznanie takich uprawnień konsumentom mogłoby
prowadzić do wykorzystywania tego rodzaju dokumentów do nabywania biletów z ulgami,
z zamiarem obniżenia kosztów przejazdów jednorazowych, a następnie ich zwracania
i żądania zapłaconych wcześniej należności.
Ponadto, dopuszczenie możliwości zwrotu kart po rozpoczęciu terminu ich ważności
mogłoby skutkować rezygnacją przewoźników z udostępniania tego rodzaju ofert. Poprzez
konieczność każdorazowego rozliczenia wydawanie kart mogłyby stać się nieopłacalne dla
przewoźnika. Konsumenci nie mogliby wówczas korzystać z przejazdów na takich
warunkach, jak aktualnie.
Nie można wreszcie pominąć, że regulaminy przewozu PKP IC i PReg dopuszczają
możliwość odzyskania przez nabywcę karty uiszczonych należności za karty zwrócone po
rozpoczęciu terminu ich ważności w drodze reklamacji. Nabywca karty może otrzymać
zwrot należności jeżeli wykaże, że nie mógł wykorzystać karty z przyczyn całkowicie od
niego niezależnych. Postanowienia wzorców KW nie wskazują bezpośrednio na uprawnienie
nabywcy do złożenia reklamacji w przypadku zwrotu karty po rozpoczęciu terminu jej
ważności, jednak nie wykluczają takiej możliwości na zasadach ogólnych.
Mając na uwadze powyższe, podważanie stosowanych zasad Prezes UOKiK uznał za
niecelowe.

1.4. Potrącenia należności za niewykorzystane świadczenie przewozowe

11
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 2005 roku sygn. akt I CK 832/04 stwierdził, że rażące naruszenie
interesów konsumentów oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w
określonym stosunku obligacyjnym, natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom (w zakresie kształtowania
treści stosunku obligacyjnego) wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych,
które godzą w równowagę kontraktową stron takiego stosunku. Obie wskazane w art. 385¹ § 1 k.c. formuły
prawne służą ocenie tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają,
mówiąc najogólniej, zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w
zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta.
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Zainteresowanie Prezesa UOKiK wzbudziły postanowienia regulaminów przewozu dotyczące
wysokości odstępnego. W regulaminach PKP IC, PReg oraz KD zastrzeżono, że w przypadku
odstąpienia podróżnego od umowy odstępne wynosić będzie 50 proc. należności za
przejazd. Wszystkie analizowane postanowienia dotyczą biletów uprawniających do
przejazdów wielokrotnych.
Jak to już podkreślono, art. 17 ust. 4 Prawa przewozowego stanowi, że podróżnemu, który
odstąpił od umowy przewozu przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego
świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Przepisy Prawa
przewozowego nie precyzują bliżej, w jaki sposób przewoźnik winien ustalić wysokość
zwracanej należności, aby można uznać go za stosowny do niewykorzystanego świadczenia.
Prezes UOKiK uznał, że ocena tego kryterium powinna zostać dokonana przede wszystkim
z punktu widzenia przesłanek klauzuli niedozwolonej z art. 3853 pkt 17 k.c.12 Wymaga to
rozważenia, czy zastrzeżone odstępne może być uznane za rażąco wygórowane w świetle
dokonanych ustaleń.
Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Od zwracanych należności za częściowo niewykorzystane bilety tygodniowe i miesięczne
(odcinkowe i sieciowe) potrąca się 50% odstępnego, przy czym potrącona kwota nie może
być wyższa niż 150,00 zł
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
Od zwracanych należności za niewykorzystany bilet, w przypadku dokonania rezygnacji
z przejazdów (…) po rozpoczęciu terminu ważności biletu, z zachowaniem terminów,
o których mowa w pkt 4, potrąca się 50% odstępnego
(Regulamin „PKP Intercity” określający warunki przewozu osób podróżujących na
podstawie biletów zakodowanych na Polish Pass)
Za częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy i strefowy miesięczny oraz sieciowy
tygodniowy i miesięczny należności zwracane są po potrąceniu 50% odstępnego,
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)

12

Zgodnie z tym przepisem niedozwolone są te postanowienia umowne, które nakładają na konsumenta, który
nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub
odstępnego
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Za częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy imienny miesięczny (…) należności
zwracane są po potrąceniu 50% odstępnego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
(Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei
Dolnośląskich S.A.)
Zdaniem Prezesa Urzędu, ocena wysokości odstępnego w stosunku do wartości zwracanej
należności nie może abstrahować od ekonomicznych aspektów świadczenia przewozowego.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyjaśnienia złożone w tym zakresie w toku
kontroli przez przewoźników. PKP IC podkreśliła m.in., że w wyniku przyjętej metodologii
ustalania cen biletów okresowych, jednostkowy koszt przejazdów zrealizowanych w ciągu
jednego dnia jest znacząco niższy, niż cena biletu jednorazowego na taki sam przejazd.
Odstępne w wysokości 50 proc. należności za bilet zapobiega w tym wypadku, jak zauważył
przewoźnik, powstawaniu rażących dysproporcji pomiędzy ponoszonym przez podróżnego
jednostkowym kosztem przejazdu na podstawie biletów okresowych a kosztem przejazdu
na podstawie biletu jednorazowego. W opinii PKP IC, umożliwienie podróżnym
dokonywania zwrotu biletów po pierwszym dniu ich ważności przy zachowaniu 10 proc.
odstępnego daje sposobność nadużywania uprawnienia, poza uzasadnione losowo
przypadki. Przedstawione obliczenia potwierdzają, że pobieranie odstępnego w wysokości
10 proc. spowodowałoby, że np. za bilet tygodniowy odcinkowy zwrócony w pierwszym
dniu ważności podróżny zapłaciłby za dowolną liczbę zrealizowanych przejazdów w klasie
drugiej pociągiem TLK na odległość 140 km, cenę zaledwie o 0,80 zł wyższą, niż cena
biletu za przejazd jednorazowy na taką samą odległość w tej samej klasie i kategorii
pociągu.

Ww.

zależności

występują

w

przypadku

wymienionych

w

cytowanych

postanowieniach innych biletów PKP IC.
Podobne argumenty wskazywali również pozostali przewoźnicy. Np. KD zwróciły uwagę na
konieczność uwzględnienia relacji pomiędzy cenami biletów jednorazowych a cenami
biletów miesięcznych. Zgodnie z przedstawionymi danymi, podróżny rezygnujący z biletu
miesięcznego odcinkowego imiennego wykorzystanego przez dziesięć dni według taryfy
normalnej na odległość 38 km, bez pobrania odstępnego w wysokości 50 proc. należności,
otrzymałby za zwrócony bilet kwotę niewiele niższą niż kwota za osiem dni korzystania
z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych. Na podstawie ww. biletu podróżny
mógł jednak skorzystać z nieograniczonej liczby przejazdów na danej trasie. Powołując się
na dokonane obliczenia KD podkreśliły, że ustalenie progu odstępnego poniżej 50 proc.
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powoduje nieopłacalność sprzedaży biletów okresowych w dotychczasowej cenie, będącej
średnio wartością dwudziestu jeden biletów jednorazowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK uznał, że ww. odstępne nie może być uznane za
rażąco wygórowane w rozumieniu art. 3853 pkt 17 k.c. W żadnym z postanowień kwota
odstępnego nie została ustalona przez przewoźnika dowolnie, ale w odniesieniu do realnej
wartości świadczenia przewoźnika. Co więcej, przedstawione przez przewoźników
wyliczenia wskazują, że rezygnacja z odstępnego w wysokości 50 proc. zwracanych
należności zwiększa ryzyko wykorzystywania przez podróżnych biletów okresowych do
obniżenia

kosztów

przejazdów

jednorazowych.

Podróżny

mógłby

otrzymać

zwrot

należności, której wysokość nawet po potrąceniu odstępnego, przekraczałaby wartość
wszystkich wykonanych przejazdów na podstawie biletów jednorazowych.
Prezes UOKiK stwierdził tym samym, że kwestionowanie ww. postanowień nie jest
uzasadnione.

1.5.

Ograniczenia

praw

do

odstąpienia

lub

zmiany

umowy

przewozu

w przejazdach grupowych

Przedmiotem uwagi Prezesa UOKiK były także regulacje dotyczące tzw. przewozów
grupowych. Postanowienia, które wzbudziły wątpliwości Prezesa UOKiK, jako mogące co
najmniej potencjalnie naruszać art. 17 Prawa przewozowego, zamieszczone zostały
w regulaminach przewozu: KM, PKP IC, PReg i KD.
KM i PKP IC stosują postanowienia, które w różnym stopniu mogą ograniczać prawo
konsumenta do odstąpienia od umowy. KM wykluczyły w ogóle możliwość zmiany umowy
w zakresie terminu wyjazdu grupowego. Z kolei PKP IC dopuszcza możliwość dokonania
zmiany umowy co do liczby uczestników przejazdu grupowego tylko w ściśle określonej
kasie biletowej. Art. 17 ust. 1, jak to już wskazano, przyznaje podróżnemu prawo zarówno
do zmiany umowy przewozu, jak i odstąpienia od niej przed rozpoczęciem podróży oraz
w miejscu zatrzymania pociągu na drodze przewozu. Ust. 2 art. 17 przewiduje, że zmiana
umowy przewozu może dotyczyć m.in. terminu odjazdu.
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Zastrzeżenia Prezesa UOKiK wywołały ponadto postanowienia, które przewidują możliwość
odzyskania zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet grupowy wyłącznie
w drodze reklamacji. Tej treści postanowienia zamieszczone są we wzorcach: PKP IC, PReg
i KD. Przypomnieć należy, że art. 17 ust. 4 stanowi wprost, że podróżnemu, który odstąpił
od umowy przysługuje zwrot należności. Tryb reklamacyjny ma natomiast ze swej natury
charakter uznaniowy. Może to oznaczać, że pomimo odstąpienia od umowy i całkowitego
niewykorzystania biletu, podróżny zostanie pozbawiony zwrotu należności na podstawie
dowolnej decyzji przewoźnika. KD wymaga dodatkowo, aby całkowicie niewykorzystany
bilet przez uczestników przejazdu grupowego był odpowiednio poświadczony. Z art. 17 ust.
3 wynika, że podróżny winien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie
w przypadku zmiany umowy.
Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Zmiana terminu wyjazdu na podstawie biletu wydanego dla uczestników przejazdu
grupowego nie jest możliwa
(Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie KM”)
Zmniejszenie liczby uczestników przejazdu dzieci/młodzieży na wypoczynek jest możliwe
wyłącznie w kasie biletowej, która wydała zgodę na dany przejazd i wymaga dokonania
wymiany „Karty informacyjnej” oraz uiszczenia opłat określonych w Cenniku (….)
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
Zwrot należności za całkowicie (…) niewykorzystane bilety wydane na podstawie „Karty
informacyjnej” możliwy jest wyłącznie w drodze reklamacji złożonej na zasadach
określonych w § 30.
Jeżeli całkowicie niewykorzystany bilet na przejazd grupy został przedłożony po
terminach, o których mowa w ust. 4, zwrotu należności można dochodzić w drodze
reklamacji, na warunkach określonych w § 30
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
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Jeżeli z biletu/biletów na przejazd grupowy będzie korzystała mniejsza liczba osób (…)
zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet można dochodzić w drodze
pisemnej reklamacji złożonej na warunkach określonych w § 23 Regulaminu
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
Za odpowiednio poświadczony całkowicie niewykorzystany bilet (bilety) dla uczestników
przejazdu grupowego zwrotu należności w drodze pisemnej reklamacji dokonuje Kolej
Dolnośląska na warunkach określonych w § 21 - 22 Regulaminu
(Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei
Dolnośląskich S.A.)
Po przeanalizowaniu ww. postanowień Prezes UOKiK uznał, że ich kwestionowanie nie jest
zasadne. W niniejszym przypadku uwzględnić należy przede wszystkim specyfikę
przejazdów grupowych. W wielu sytuacjach zarówno organizator jak i uczestnicy
przewozów grupowych nie będą posiadali statusu konsumenta. Przewóz grupowy dotyczyć
może grup zorganizowanych np. przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy,
placówki opiekuńcze, parafie, czy też stowarzyszenia. Organizator przejazdu, który
zawiera umowę przewozu, nie jest wówczas konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.
W takich przypadkach statusu konsumenta nie posiadają również uczestnicy grupy, skoro
nie zawierają umowy przewozu. Skutkuje to uznaniem, że ochrona praw tych osób nie
należy do kompetencji Prezesa UOKiK.
W tego typu przejazdach należy również zwrócić uwagę na interesy przewoźnika i system
sprzedaży biletów. Poprzez wydanie odpowiednich dokumentów na przejazd grupy (bilety,
karty informacyjne, karty przejazdu grupy) przewoźnik wyraża gotowość realizacji
świadczenia przewozowego na warunkach w nich określonych, a więc na rzecz tylu osób,
ile zostało w nich wskazanych. Wszelkie zmiany umowy w tym zakresie, zwłaszcza na
krótko przed przejazdem, mogą powodować nieprzewidziane zakłócenia w organizacji
przewozów i narażać przewoźnika na straty. Wskutek odstąpienia od umowy przewozu
grupowego przewoźnik może nie mieć możliwości sprzedaży „zwolnionych” miejsc, które
zarezerwował dla określonej liczby osób.
W opinii Prezesa UOKiK, istota umów przewozów grupowych uzasadnia bardziej elastyczne
stosowanie ustawowych zasad zmiany umowy i odstąpienia od umowy. W związku
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z powyższym, niedopuszczalność zmiany terminu wyjazdu grupy przez KM nie powinna być
kwestionowana na gruncie art. 17 ust. 1 i 2 Prawa przewozowego. Nie ma także, zdaniem
Prezesa UOKiK, wystarczających podstaw do podważania ustalonego przez PKP IC sposobu
dokonania zmiany umowy co do liczby uczestników przejazdu tylko w kasie, która wydała
zgodę na przejazd. Ostatecznie Prezes UOKiK uznał także, że stosowanie trybu
reklamacyjnego dla dochodzenia zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet
przez PKP IC, PReg i KD w tych przypadkach, kiedy organizator lub uczestnik będą posiadać
status konsumentów, nie narusza w istotnym stopniu ich praw. Tryb reklamacji stwarza
organizatorowi lub uczestnikowi grupy możliwość wykazania faktu odstąpienia od umowy
i całkowitego niewykorzystania biletu. Jedynym utrudnieniem wydaje się być oczekiwanie
na rozpoznanie reklamacji. W kwestii żądania przez KD poświadczenia biletu całkowicie
niewykorzystanego przez grupę Prezes UOKiK podtrzymuje stanowisko wyrażone w pkt 1.1.
Zdaniem Prezesa UOKiK, spełnienie ww. warunku nie stanowi nadmiernie uciążliwych
formalności dla podróżnego (organizatora grupy), nawet jeśli nie został przewidziany
wprost w Prawie przewozowym. Z uwagi na łatwe uzyskanie poświadczenia (w dowolnej
kasie przewoźnika lub wyznaczonym punkcie obsługi) podróżny nie jest zobowiązany do
podejmowania szczególnych działań tym w celu.
Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK nie stwierdził w omawianym zakresie naruszeń
uzasadniających podjęcie działań przewidzianych w przepisach u.o.k.k.

2. Ograniczenia praw dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności za przewóz
i opłat dodatkowych w związku z posiadaniem ważnych dokumentów przewozu

Zgodnie z art. 33 a ust. 4 Prawa przewozowego, w razie stwierdzenia braku ważnego
dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz
i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz
i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom
poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty –
umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie
7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
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Ust. 5 art. 33 a stanowi, że w razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu
przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za
przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 4 zdanie drugie.
Wskazany przepis określa tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez przewoźnika
w trakcie przejazdu, że podróżny nie posiada ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu bądź ważnego dokumentu przewozu.
W takiej sytuacji przewoźnik ma prawo do pobrania należności za przewóz i opłaty
dodatkowej względnie wystawienia wezwania do zapłaty. Jednocześnie przepis ten
przyznaje określone uprawnienia podróżnemu. Jeżeli podróżny udokumentuje swoje
uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu13 bądź posiadanie ważnego
dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, pobrana należność za przewóz
i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi bądź - w przypadku wystawienia wezwania do
zapłaty - umorzeniu. Warunkiem zwrotu lub umorzenia jest udokumentowanie przez
podróżnego uprawnień lub posiadania ważnego dokumentu przewozu, w terminie nie
dłuższym niż siedem dni od dnia przewozu oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej. Ww.
przepis zapewnia ochronę praw tych pasażerów, którzy posiadając ww. dokumenty, nie
mieli ich podczas podróży.
Należy zarazem podkreślić, że art. 33 a ust. 5 nie uzależnia uprawnień podróżnego od
konkretnego rodzaju dokumentów przewozu. Przepis ten co do zasady ma zastosowanie do
wszelkich dokumentów, na podstawie których podróżny odbywa (powinien odbywać)
przejazd. Z reguły takim dokumentem jest zakupiony bilet.
Stosownie zatem do art. 33 a ust. 5 w zw. z ust. 4, okazując ważny bilet na przejazd,
niezależnie od jego rodzaju, podróżny może domagać się zwrotu lub umorzenia pobranych
od niego należności i opłaty dodatkowej. Po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, zwrot lub
umorzenie przysługuje podróżnemu z mocy ustawy, bez konieczności podejmowania
dodatkowych czynności.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że PKP IC, KM oraz PReg stosują postanowienia
mogące pozbawiać podróżnych tych uprawnień w zakresie biletów innych niż imienne.

13

Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów zostały wskazane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992
roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 1992 r. Nr
54, poz. 254 z późn.zm.)
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Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania w pociągu biletu
bezimiennego, choćby później podróżny bilet ten okazał
(Taryfa przewozowa Spółki „PKP Intercity” S.A., Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich KM”)
Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania w pociągu biletu
(abonamentowego- przyp. Urzędu), choćby później podróżny bilet ten okazał
(Taryfa przewozowa Spółki „PKP Intercity” S.A.)
Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania w pociągu biletu ze
zryczałtowaną ceną, choćby później podróżny bilet ten okazał
(Taryfa przewozowa „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
W związku z zaistniałymi wątpliwościami Prezes UOKiK wystąpił do przewoźników
o wskazanie przyczyn uzasadniających wyłączenie zastosowania art. 33 a ust. 5 Prawa
przewozowego do określonych rodzajów biletów. PReg wskazały, że w przypadku biletów
ze zryczałtowaną ceną nie jest możliwe stwierdzenie, że osoba, która przedstawia taki
bilet faktycznie wcześniej go zakupiła. Może bowiem okazać się, że podróżny przedstawi
bilet, który nie jest jego własnością. W szczególności jest to możliwe przy przejazdach na
krótkich trasach, na podstawie biletów bez znaku kontroli. Przewoźnik podkreślił, że takie
ryzyko nie występuje w przypadku biletów imiennych, co do których podróżny może
wykazać bez większych przeszkód, że jest jego właścicielem.
W wyniku analizy ocenianych postanowień Prezes UOKiK uznał, że nie jest zasadne
podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie ze stosowanych przez przewoźników
wzorców. Zdaniem Prezesa UOKiK, należy uwzględnić, że bilety bezimienne uprawniają do
przejazdu nieokreślonych co do tożsamości podróżnych. Uprawnionym do przejazdu na
podstawie tego biletu jest jego okaziciel. Nie można tym samym wykluczyć, jak zauważyły
PReg, że podróżny, domagając się zwrotu lub umorzenia należności za przejazd i opłaty
dodatkowej, okaże nie swój bilet. Przewoźnik nie jest w stanie zweryfikować, czy
rzeczywiście podróżny bilet taki nabył i jest jego właścicielem. Ten sam bilet mógłby
zostać wykorzystany dwukrotnie. Przewoźnik byłby wówczas zobowiązany do zwrotu lub
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umorzenia pobranych należności i opłaty dodatkowej podróżnemu, który biletu faktycznie
nie posiadał. Bezwzględne przestrzeganie art. 33 a ust. 5 do każdego rodzaju biletu,
a więc również biletów bezimiennych, mogłoby bez wątpienia sprzyjać nadużyciom ze
strony pasażerów. Przewoźnik mógłby bowiem zostać zobowiązany do zwrotu należności za
świadczenie wykonane na rzecz podróżnego, który za nie w rzeczywistości nie zapłacił.
Należy ponadto zauważyć, że stosowane przez przewoźników wzorce nie zamykają
podróżnemu drogi do dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności za przejazd i opłaty
dodatkowej w przypadku biletów na okaziciela w drodze reklamacji na zasadach ogólnych.
Z uwagi na powyższe, Prezes Urzędu postanowił nie kwestionować postanowień
ograniczających uprawnienia podróżnego do zwrotu lub umorzenia należności za przewóz
i opłaty dodatkowej.

3.

Wyłączenia

możliwości

uzyskania

duplikatów

biletów

lub

innych

dokumentów, z którymi związane są określone uprawnienia

Wszyscy kontrolowani przewoźnicy posiadają w swojej ofercie różnego rodzaju bilety
uprawniające do wielokrotnych przejazdów. Niektórzy z nich oferują również możliwość
zakupu specjalnych dokumentów (np. legitymacji, kart), które uprawniają do nabywania
biletów na szczególnych warunkach i po niższych cenach. M.in. SKM Trójmiasto oferuje
kartę „Senior - SKM”, która uprawnia osoby powyżej 60- ego roku życia do nabywania
biletów okresowych i jednorazowych z ulgą 50 proc.
Przepisy Prawa przewozowego nie regulują zasad postępowania w przypadku zagubienia,
zniszczenia czy też kradzieży biletów lub dokumentów, z którymi związane są określone
uprawnienia podróżnych. Ustawodawca nie nałożył w tym zakresie na przewoźnika żadnych
obowiązków i nie przyznał podróżnym jakichkolwiek uprawnień z tego tytułu.
Analizując przedłożone wzorce Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że wszyscy przewoźnicy, poza
SKM Warszawa, wyłączają możliwość zwrotu należności i wystawienia duplikatu biletów
i innych dokumentów, z którymi wiążą się określone uprawnienia, w przypadku ich
zniszczenia, zagubienia, kradzieży, a nawet zafoliowania.
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Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione nie zwraca się uiszczonych
opłat i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania
(Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich - KM”)
Za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione przewoźnik nie zwraca
zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do
organów ścigania
(Taryfa przewozowa „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o., Taryfa przewozowa osób,
rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A., Taryfa przewozowa Kolei Wielkopolskich Sp.
z o.o., Taryfa przewozowa SKM zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób,
rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.)
Za zagubioną, zniszczoną, zafoliowaną lub skradzioną kartę „Senior - SKM” nie zwraca się
uiszczonych należności i nie wydaje się duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do
organów ścigania
(Promocja Karta „Senior SKM”)
Oceny ww. postanowień Prezes UOKiK dokonał pod kątem spełnienia przesłanek
niedozwolonego postanowienia umowy, o którym mowa w art. 3851 § 1 k.c. W świetle tego
przepisu niezbędne stało się rozważenie, czy pozbawienie konsumenta zwrotu należności
i otrzymania duplikatu biletu (innego dokumentu) w każdej z wymienionych sytuacji może
naruszać dobre obyczaje i rażąco interesy konsumentów. Jak już wskazano, działanie
wbrew dobrym obyczajom wyraża się w tworzeniu takich klauzul umownych, które godzą
w równowagę kontraktową stron stosunku umownego. Rażące naruszenie interesów
konsumentów oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego
niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym.
Analizowane postanowienia wykluczają z góry możliwość wykazania przez konsumenta
w każdej sytuacji, że bilet (inny dokument) faktycznie zakupił. Wątpliwości, które powziął
Prezes UOKiK dotyczyły w szczególności biletów zafoliowanych. W takim przypadku umowa
przewozu nadal wiąże strony. Nawet zatem, jeśli bilet został zafoliowany nie oznacza to,
że podróżny nie zawarł ważnej umowy.
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Z uzyskanych w toku kontroli informacji wynika, że przewoźnicy nie prowadzą ewidencji
zakupionych biletów, ani nie archiwizują danych osobowych nabywców biletów i innych
dokumentów (legitymacji, kart). Nie mają tym samym możliwości stwierdzenie, czy osoba
która zgłasza np. zagubienie biletu lub jego kradzież w istocie wcześniej bilet ten nabyła.
Szczegółowa analiza treści ww. postanowień, w tym skutków ich zmiany dla stron umowy
przewozu, pozwoliły Prezesowi UOKiK na uznanie, że nie jest konieczne podejmowanie
dalszych działań w celu ich wyeliminowania ze stosowanych wzorców. Zobowiązanie
przewoźników do zwrotu należności lub wydawania duplikatów mogłoby prowadzić do
nałożenia takiego obowiązku nawet wówczas, gdy nie posiadaliby dowodu, że w
konkretnym przypadku zawarta została umowa przewozu. W takiej sytuacji, np. na
podstawie duplikatu biletu konsument mógłby korzystać z przejazdu bez należnej
przewoźnikowi opłaty.
Nie można też pominąć, że bilety oraz inne dokumenty związane z przewozem powinny
posiadać wszystkie zamieszczone na nim dane, zarówno te, które są nadrukowane przez
kasę, jak i dane techniczne, które służą do zabezpieczenia przed fałszerstwem. Bilet lub
dokumenty zniszczone mogą powodować, że zawarte na nich dane są nieczytelne. Podobne
ryzyko

występuje

w

przypadku

dokumentów

zafoliowanych.

Samo

zafoliowanie

dokumentów może uniemożliwić przewoźnikowi ich kontrolę i potwierdzenie wykorzystania
podczas przejazdu. Poprzez zafoliowanie przewoźnik może zostać też pozbawiony
możliwości rzetelnego sprawdzenia, czy dokumenty nie są podrobione bądź przerobione.
Wskutek zafoliowania nieczytelne mogą stać się znaki i dane techniczne zabezpieczające
dany dokument. Należy przy tym zaznaczyć, że we wzorcach regulujących przewóz
zamieszczono postanowienia, które zakazują wprost foliowania biletów i innych
dokumentów. Przewoźnik może zatem uznać, że konsument, który nie dostosował się do
zakazu świadomie bilet lub inny dokument zniszczył.
Podkreślenia wymaga, że w dobrze pojętym interesie konsumenta leży piecza nad biletem
i innymi dokumentami związanymi z przewozem oraz ochrona przed ich zagubieniem,
zniszczeniem, czy kradzieżą. Zobowiązanie przewoźnika do zwrotu należności i wydawania
duplikatów oznaczałoby przeniesienie ryzyka utraty tych dokumentów lub ich zniszczenia
całkowicie na przewoźników. W opinii Prezesa UOKiK, nie można tym samym uznać, że
wykluczenie możliwości zwrotu należności i wydawania duplikatu jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami. Z uwagi na możliwość zgłaszania przez konsumentów utraty lub zniszczenia
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dokumentów, których wcześniej nie nabyli, nie ma także podstaw do uznania, że wskutek
stosowania ww. postanowień doszło do rażącego naruszenia interesów konsumentów.
Mając powyższe na względzie, Prezes UOKiK uznał, że stawianie przewoźnikom zarzutów
w przedstawionym zakresie nie jest uzasadnione.

4. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika

Art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego stanowi, że przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką
poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego
środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika14.
Przepis ten ma podstawowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika we
wszystkich sytuacjach, w których szkoda wyrządzona podróżnemu została spowodowana
przez opóźnienie przyjazdu lub odwołanie regularnie kursującego pociągu. Zakres ww.
przepisu został określony szeroko. W aktualnym brzmieniu przepis nie ogranicza
odpowiedzialności przewoźnika do kwalifikowanej postaci winy (tj. winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa). Co do zasady przewoźnik ponosi więc odpowiedzialność na
zasadach ogólnych, wyrażonych m.in. w art. 472 k.c., za niezachowanie należytej
staranności.
Prezes UOKiK ustalił, że wzorce wszystkich kontrolowanych przewoźników zawierają
postanowienia, które ograniczają ich odpowiedzialność względem pasażerów w razie
wystąpienia tzw. ograniczenia ruchu pociągów lub innych, bliżej niesprecyzowanych
okoliczności. W regulaminie WKD zamieszczono ponadto postanowienie, które ogranicza
odpowiedzialność tego przewoźnika za szkody na osobie.
Przykłady postanowień, które wywołały wątpliwości Prezesa UOKiK:
Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie częściowego ograniczenia
ruchu pociągów
14

Art. 62 ust. 2 w części obejmującej zwrot jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 76 Konstytucji RP na
mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 roku sygn. akt K 37/07
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(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o., Taryfa przewozowa „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie w razie (…) ograniczenia ruchu
pociągów
(Taryfa przewozowa Spółki „PKP Intercity” S.A.)
WKD nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw i opóźnień w ruchu pociągów
spowodowanych (…) blokadą torów przez osoby trzecie, niezależnymi od siebie
przyczynami natury techniczno - eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez
organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub
administracyjnym
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o.)
Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu
pojazdów

lub

zmian

kierunku

jazdy

pojazdu

spowodowanych

(…)

zatorami

komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu,
przyczynami natury techniczno - eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez
organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do
wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym
(Regulamin przewozu osób i bagażu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie)
WKD odpowiada za szkody powstałe w wyniku śmierci, zranienia lub innego naruszenia
stanu zdrowia, spowodowanego wypadkiem związanym z ruchem kolejowym, powstałego
podczas przebywania podróżnego w wagonie albo przy wsiadaniu lub wysiadaniu z wagonu,
z wyłączeniem sytuacji, gdy: wypadek został spowodowany przez okoliczności zewnętrzne
w stosunku do ruchu kolei, których WKD mimo zastosowania niezbędnej w powstałej
sytuacji staranności nie mogła uniknąć ani którym skutkom nie mogła zapobiec, wypadek
nastąpił z winy podróżnego, wypadek spowodowany został zachowaniem się osoby trzeciej
oraz jeśli WKD mimo zachowania należytej w danej sytuacji staranności, nie mogła
zapobiec takim zachowaniom ani skutkom takiego zachowania
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o.)
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W toku kontroli Prezes UOKiK zwrócił się z zapytaniem do przewoźników o podanie,
w jakich okolicznościach znaleźć mogą zastosowanie postanowienia dotyczące ograniczeń
ruchu pociągów. Jako podstawę wyłączenia odszkodowania przewoźnicy wskazali art. 18
ust. 3 Prawa przewozowego podnosząc, że stosowane postanowienia odnoszą się tylko
posiadaczy biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych. PReg podkreśliły, że
w odniesieniu do zwrotu należności podstawą sformułowania postanowienia był art. 18 ust.
2 i 3 Prawa przewozowego, natomiast w odniesieniu do odszkodowania - fakt wyłączenia ze
stosowania w krajowych regionalnych przewozach osób postanowień art. 17 rozporządzenia
1371/2007. PKP IC poinformowała z kolei, że ograniczenie ruchu pociągów dotyczy,
w przypadku biletu podróżnika, zmiany rocznego rozkładu jazdy pociągów polegającej na
zmniejszeniu liczby uruchamianych pociągów TLK. W przypadku biletów abonamentowych
należy pod tym pojęciem rozumieć zmiany rocznego rozkładu jazdy pociągów polegające
na zmniejszeniu liczby uruchamianych pociągów danej kategorii na danej linii.
Zdaniem Prezesa UOKiK, argumenty przywołane przez przewoźników nie pozwalają na
wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej względem podróżnego. Przede wszystkim
należy zauważyć, że fakt niestosowania w odniesieniu do określonych rodzajów przejazdu
rozporządzenia 1371/2007, nie zwalnia przewoźników z obowiązku przestrzegania
krajowych przepisów prawa. Przepisy Prawa przewozowego mają obowiązek stosować
wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi przewozu kolejowego. Z drugiej strony,
analizowane postanowienia nie posługują się pojęciem przerwy w ruchu, o której mowa
w art. 18 ust. 2 i 3 Prawa przewozowego15, ale częściowego ograniczenia ruchu pociągów.
Pojęcia te nie są zatem tożsame. Ponadto ww. przepis wyklucza jedynie zwrot należności
za cały przerwany przejazd, nie pozbawia natomiast podróżnego prawa do odszkodowania.
W ocenie Prezesa UOKiK, za częściowe ograniczenie ruchu pociągów może być uznane - jak
zresztą potwierdzają wyjaśnienia jednego z przewoźników - odwołanie regularnie
kursującego

środka

transportowego.

Tym

samym

wyłączenie

odpowiedzialności

odszkodowawczej przewoźnika w takiej sytuacji może zostać uznane za niezgodne z art. 62
ust. 2 Prawa przewozowego.
Sprzeczne z tym przepisem mogą być także postanowienia regulaminów WKD i SKM
Warszawa, które nieprecyzyjnie określają przesłanki wyłączające odpowiedzialność

15

Zgodnie z tym przepisem, podróżnemu odbywającemu przejazd na podstawie biletów uprawniających do
przejazdów wielokrotnych nie przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, w razie przerwy w
ruchu lub utraty połączenia
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przewoźnika. Nie można w żadnej mierze wykluczyć, że szkody powstałe w wyniku przerw
i opóźnień spowodowane wymienionymi w postanowieniach okolicznościami np. blokadą
torów przez osoby trzecie, przyczynami natury techniczno - eksploatacyjnej lub
zarządzeniami

wydawanymi

przez

organy

uprawnione,

nie

będą

nigdy

skutkiem

niedochowania należytej staranności przez przewoźnika. Pozbawienie podróżnego z góry
prawa do odszkodowania w takich przypadkach może więc naruszać ustawowe zasady
odpowiedzialności przewoźnika wynikające z art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego.
Z kolei postanowienie regulaminu przewozu WKD wyłączające odpowiedzialność za szkody
na osobie może naruszać art. 435 § 1 w zw. z art. 437 k.c. Na podstawie art. 435 § 1
przewoźnik jako prowadzący przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody
(energii elektrycznej, paliw płynnych) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub
mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa, chyba że szkoda nastąpiła
wskutek siły wyższej albo wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie
ponosi odpowiedzialności. Zgodnie z art. 437 k.c. odpowiedzialności tej nie można z góry
wyłączyć ani ograniczyć. Tymczasem WKD wskazała w postanowieniu okoliczności, które są
na tyle niesprecyzowane, że wbrew ww. przepisom, mogą odpowiedzialność przewoźnika
wyłączyć. Pojęcie wypadku spowodowanego przez okoliczności zewnętrzne w stosunku do
ruchu kolei może, zdaniem Prezesa UOKiK, wykraczać poza zakres pojęcia siły wyższej.
Określenia, że wypadek nastąpił z winy podróżnego lub spowodowany został zachowaniem
się osoby trzeciej mogą sugerować, że dla wyłączenia odpowiedzialności nie jest konieczne
ustalenie wyłącznej winy takich osób. W opinii Prezesa UOKiK, okoliczności egzoneracyjne,
zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności powinny być określone we wzorcu
precyzyjnie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym, wobec przewoźników stosujących ww. postanowienia Prezes
UOKiK postanowił wszcząć postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów.

5. Naruszenia praw konsumentów w postępowaniu reklamacyjnym

W toku prowadzonej kontroli stwierdzono również naruszenia w zakresie postępowania
reklamacyjnego. Warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje oraz tryb postępowania

52

reklamacyjnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

5.1. Bezprawne przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, odpowiedź na reklamację powinna być udzielona
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez
przewoźnika.
Z ww. przepisu wynika obowiązek przewoźnika zachowania określonego terminu
załatwienia otrzymanej reklamacji. Oznacza to zarazem, że podróżny, który reklamację
złożył ma prawo oczekiwać niezwłocznego jej rozpoznania - w każdej sytuacji w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej przyjęcia przez przewoźnika.
Analiza badanych wzorców wykazała, że PKP IC, PReg, SKM Trójmiasto oraz WKD nie
przestrzegają przepisów dotyczących terminów rozpoznania reklamacji.
Przykłady kwestionowanych postanowień:
Nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia reklamacji „PKP Intercity”
udziela odpowiedzi lub w usprawiedliwionych przypadkach informuje składającego
reklamację o terminie, krótszym niż trzy miesiące od daty jej złożenia, w jakim może on
spodziewać się odpowiedzi (…)
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”)
Nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania reklamacji (…) PR udziela
odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach PR niezwłocznie informuje składającego
reklamację (…) o terminie, w jakim może on spodziewać się odpowiedzi. Ostatecznej
odpowiedzi PR jest zobowiązane udzielić w terminie krótszym niż trzy miesiące, licząc od
daty otrzymania reklamacji
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
SKM udziela odpowiedzi na wniesioną reklamację nie później niż w terminie 30 dni w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w usprawiedliwionych przypadkach SKM

53

informuje składającego reklamację o terminie, krótszym niż trzy miesiące, w jakim może
on spodziewać się odpowiedzi
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o.)
Należy zauważyć, że postanowienia stosowane przez PKP IC i PReg przewidują termin
jednego miesiąca na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. W przypadku miesiąca
kalendarzowego liczącego 31 dni, termin rozpatrzenia reklamacji przez ww. przewoźników
będzie dłuższy niż wskazany w rozporządzeniu o jeden dzień. Wszyscy wymienieni powyżej
przewoźnicy zastrzegli sobie możliwość przedłużenia terminu rozpoznania reklamacji do
trzech miesięcy, czego przepisy rozporządzenia w ogóle nie przewidują. Zdaniem Prezesa
UOKiK, przedłużenie terminu rozpoznania reklamacji może prowadzić do wyłączenia
zastosowania § 10 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, nieudzielenie przez
przewoźnika odpowiedzi w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.
Przedłużając zatem termin rozpoznania reklamacji, przewoźnik może uchylić się od
skutków swojego zaniechania.
Stwierdzone naruszenia uzasadniają wszczęcie wobec PKP IC, PReg, SKM Trójmiasto i WKD
postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

5.2. Nieuzasadnione skrócenie terminu do wniesienia reklamacji

Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły także postanowienia regulaminów przewozu KD, KW
oraz PReg., zgodnie z którymi:
Za dzień wniesienia reklamacji (…) uważa się datę jej wpływu do PR
(Regulamin przewozu „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o.)
Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do przewoźnika
(Regulamin obsługi podróżnych oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Wielkopolskich
Sp. z o.o., Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Kolei Dolnośląskich S.A.)
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W opinii Prezesa UOKiK, stosowanie tej treści postanowień może prowadzić do
nieuzasadnionego skrócenia terminu do złożenia reklamacji. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, kiedy podróżny w trybie reklamacji dochodzić będzie zwrotu pobranej należności
za przewóz i opłaty dodatkowej, przedstawiając wymagane dokumenty uprawniające do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Zgodnie z art. 33 a ust. 4 Prawa przewozowego,
w celu odzyskania pobranych przez przewoźnika należności i opłaty dodatkowej lub ich
umorzenia, podróżny powinien wykazać swoje uprawnienia nie później niż w terminie 7 dni
od dnia przewozu. Przyjęcie, że skutecznie złożona jest reklamacja dopiero po jej
otrzymaniu przez przewoźnika, może istotnie skrócić termin do jej wniesienia. Należy
podkreślić, że reklamacja nie stanowi oświadczenia woli, które zgodnie z art. 61 § 1 k.c.
uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do innej osoby w taki sposób, że mogła zapoznać
się z jego treścią. Uzależnienie skuteczności złożenia reklamacji od jej wpływu do
przewoźnika prowadzić może do nierównego traktowania konsumentów, którzy wysłali
reklamacje np. pocztą lub przez kuriera w stosunku do tych, którzy osobiście złożyli
reklamację w placówce przewoźnika. W pierwszym przypadku składając reklamację
konsument musiałby bowiem uwzględnić również czas, w jakim zostanie dostarczona przez
pocztę lub kuriera. Przesyłając np. w ostatnim dniu wskazanym w rozporządzeniu
reklamację dotyczącą wezwania do zapłaty, konsument nie będzie miał gwarancji, że
przesyłka dotrze do adresata we właściwym terminie.
Prezes UOKiK uznał, że ww. postanowienia mogą naruszać dobre obyczaje w relacjach
konsumentów z przewoźnikami i rażąco naruszać interesy konsumentów w rozumieniu art.
3851 § 1 k.c.
W związku z powyższym, Prezes UOKiK postanowił wystąpić do przewoźników z wezwaniem
do dobrowolnej zmiany lub usunięcia ww. postanowień.

5.3. Ograniczenia prawa do rozpatrzenia reklamacji z uwagi na język
reklamacji

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia,
imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika, imię i nazwisko
(nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację, tytuł oraz
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uzasadnienie

reklamacji,

kwotę

roszczenia

(oddzielnie

dla

każdego

dokumentu

przewozowego), wykaz załączonych dokumentów oraz podpis osoby uprawnionej do
wniesienia reklamacji. Stosownie do § 5 ust. 5 przewoźnik jest obowiązany przyjąć każdą
zgłoszoną reklamację spełniającą ww. warunki.
§ 6 ust. 2 rozporządzenia przewiduje, że jeżeli reklamacja nie spełnia warunków, o których
mowa w § 5 ust. 1-4, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14
dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie
reklamacji bez rozpoznania.
Przepisy rozporządzenie określają zatem precyzyjnie, kiedy przewoźnik może uznać, że
reklamacja nie spełnia wymogów formalnych i jakie wówczas ma obowiązki.
W regulaminie przewozu WKD zamieszczono postanowienie, które może naruszać § 6 ust. 2
rozporządzenia, o treści:
WKD nie udziela odpowiedzi na skargi/uwagi lub wnioski, jeśli (…) zawierają wyrażenia
powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o.)
Pomimo, że treść tego postanowienia odwołuje się bezpośrednio do skarg i wniosków,
Prezes UOKiK uznał, że ma ono zastosowanie również do złożonych reklamacji. Zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podróżny może złożyć reklamację z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Podobne postanowienie zawiera regulamin
przewozu WKD, w którym wskazano, że podróżny może skierować do WKD skargę
dotyczącą niewywiązania się z zawartej umowy przewozu. Jednocześnie regulamin nie
zawiera

innych

postanowień,

które

regulowałyby

zasady

i

tryb

postępowania

reklamacyjnego. Powoduje to, że pojęcie skargi, którym posługuje się przewoźnik, odnosi
się w istocie także do reklamacji, do której zastosowanie powinny mieć przepisy
rozporządzenia.

Analizowane

postanowienie

przyznaje

przewoźnikowi

dowolność

w rozpatrzeniu reklamacji w zakresie użytych w niej sformułowań i zwrotów. Przewoźnik
może swobodnie oceniać stopień wulgarności zawartych w uzasadnieniu reklamacji treści
oraz tego, czy są dla niego obraźliwe. Ponadto takie postanowienie może być wygodnym
dla przewoźnika narzędziem do nierozpatrywania reklamacji w ogóle, nawet w sytuacjach,
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w których roszczenia podróżnego są uzasadnione. Postanowienie może tym samym
naruszać § 6 ust. 2 rozporządzenia w zakresie, w jakim zwalnia przewoźnika z wezwania
podróżnego do uzupełnienia braków formalnych reklamacji.
W świetle powyższego, Prezes UOKK postanowił wszcząć przeciwko WKD postępowanie
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

5.4. Brak pouczenia o możliwości wniesienia reklamacji

§ 7 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia stanowi, że wezwanie do zapłaty podróżnego, który
odmówił natychmiastowego uregulowania należności z tytułu przewozu powinno zawierać
pouczenie o możliwości złożenia reklamacji wraz ze wskazaniem adresu jednostki, w której
można ją złożyć.
Analizując procedury reklamacyjne stosowane przez przewoźników Prezes UOKiK ustalił, iż
KD posługują się wyłącznie wzorami wezwań do zapłaty, drukowanymi z terminali
mobilnych, które nie zawierają ww. pouczenia.
Brak

pouczenia

o

możliwości

złożenia

reklamacji

może

powodować

błędne

przeświadczenie, iż prawo takie podróżnemu nie przysługuje, a w konsekwencji prowadzić
do rezygnacji z ochrony swoich interesów.
W związku z powyższym, Prezes UOKiK postanowił wszcząć przeciwko KD postępowanie
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

6. Pozostałe naruszenia

6.1. Nieuzasadniona zmiana cech świadczenia
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Zgodnie z art. 3853 pkt 19 k.c. niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które
w szczególności

przewidują

wyłącznie

dla

kontrahenta

konsumenta

jednostronne

uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia.
W wyniku kontroli ustalono, że PKP IC stosuje postanowienie regulaminu przewozu
dotyczące korzystania z miejsc sypialnych lub do leżenia, które przewiduje, że:
W sytuacjach

szczególnych

„PKP

Intercity”

zastrzega

sobie

prawo

przydzielenia

podróżnemu innego miejsca niż wskazane na bilecie dodatkowym.
Przewoźnik

wyjaśnił,

że

postanowienie

to

znajduje

zastosowanie

w

sytuacjach

szczególnych, a więc nadzwyczajnych takich jak: niewłączenie lub wyłączenie z pociągu
wagonu danej kategorii z powodu awarii, brak ogrzewania, prądu czy inna usterka
techniczna, uniemożliwiająca korzystanie z wagonu oraz błąd w systemie sprzedaży,
w związku z którym zarezerwowano dwukrotnie dane miejsce.
W ocenie Prezesa UOKiK, ww. postanowienie może spełniać przesłanki klauzuli
niedozwolonej, określonej w art. 3853 pkt 19 k.c. Może bowiem stanowić podstawę do
zmiany

przez

przewoźnika,

bez

ważnych

przyczyn,

istotnych

cech

świadczenia

przewozowego w zakresie korzystania z miejsc sypialnych lub do leżenia. Postanowienie
nie precyzuje przy tym, jakie sytuacje mają charakter szczególny i jakie inne miejsce
przewoźnik może zaproponować konsumentowi.

6.2. Nieuzasadnione naliczenie opłaty dodatkowej

Zgodnie z art. 33 a ust. 7 pkt 3 Prawa przewozowego, przewoźnik ma prawo w razie
uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony zatrzymać dokument
za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy
dokumentu.
Przytoczony przepis reguluje warunki i tryb postępowania w przypadku uzasadnionego
podejrzenia przewoźnika, że okazany podczas kontroli dokument jest podrobiony lub
przerobiony. Przewoźnik posiada jedynie uprawnienie do zatrzymania dokumentów za
poświadczeniem do czasu ustalenia ich prawdziwości.
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W regulaminie przewozu SKM Trójmiasto zawarto postanowienie, na podstawie którego w razie podejrzenia podrobienia lub przerobienia dokumentu - podróżny zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty za przejazd lub dopłaty za brak dokumentu uprawniającego do ulgi,
o treści:
Podróżny, który w pociągu okaże dokument poświadczający uprawnienia do ulgowych lub
bezpłatnych przejazdów albo bilet, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że
jest podrobiony lub przerobiony, nie należący do okaziciela itp., zobowiązany jest do
uiszczenia oprócz należności taryfowych za przejazd, opłaty dodatkowej ustalonej na
podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r. W takim wypadku nie pobiera się opłaty
za wydanie w pociągu biletu
(Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o.)
W opinii Prezesa UOKiK, analizowane postanowienie w sposób sprzeczny z art. 33 a ust. 7
pkt 3 Prawa przewozowego rozszerza zakres uprawnień przewoźnika. Na mocy tego
przepisu przewoźnik może jedynie zatrzymać dokumenty, co do których powziął
uzasadnione podejrzenie ich podrobienia lub przerobienia i przesłać je właściwym organom
ścigania, zawiadamiając o tym wystawcę dokumentu. Przepis ten nie uprawnia jednak
przewoźnika do żądania i pobrania od podróżnego opłaty za przejazd. Zastrzeżenie prawa
do pobrania opłaty oznacza de facto, że przewoźnik sam przesądził kwestie sfałszowania
dokumentów, które zatrzymał podczas kontroli.
Z uwagi na powyższe, Prezes UOKiK zdecydował o wszczęciu wobec przewoźnika
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
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IV. Podsumowanie

Przeprowadzona przez Prezesa UOKiK kontrola wykazała nieprawidłowości we wzorcach
umów stosowanych przez przewoźników kolejowych w relacjach z konsumentami. Wykryte
naruszenia polegały na wykorzystywaniu postanowień sprzecznych z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz stosowaniu tzw. klauzul abuzywnych, czyli
postanowień, które w sposób rażący naruszają interesy konsumentów, kształtując ich
prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Dotyczyły one: wyłączenia
odpowiedzialności odszkodowawczej w razie opóźnień lub częściowego ograniczenia ruchu
pociągów, rozszerzenia przesłanek wyłączających odpowiedzialność za szkody na osobie,
zastrzegania przez przewoźnika prawa do jednostronnej zmiany istotnych cech świadczenia
oraz naruszeń praw konsumentów, przysługujących im w postępowaniu reklamacyjnym.
Ogółem zakwestionowano trzydzieści postanowień stosowanych przez wszystkich ośmiu
przewoźników poddanych badaniu z powodu niezgodności z prawem oraz cztery
postanowienia stosowane przez czterech przewoźników jako niedozwolone postanowienia
umowne.

W dalszej

kolejności

Prezes

UOKiK,

zgodnie

z przysługującymi

mu

kompetencjami, podejmie działania w celu wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
W szczególności, Prezes UOKiK zamierza wezwać czterech przedsiębiorców do zmiany
kwestionowanych klauzul, a w przypadku braku reakcji, wytoczyć powództwa o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz wszcząć osiem postępowań w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Podsumowując rezultaty przeprowadzonej kontroli należy zauważyć, iż przewoźnicy co do
zasady posługują się w swoich wzorcach umownych podobnymi, a nieraz wręcz
identycznymi rozwiązaniami prawnymi. Jest to szczególnie widoczne w przypadku
postanowień zawierających ograniczenia czasowe w realizacji prawa do odstąpienia lub
zmiany umowy przewozu, szeroko omówionych w części III.1 niniejszego Raportu oraz
postanowień, w świetle których przewoźnicy wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą
w razie odwołania regularnie kursującego pociągu. Tych ostatnich postanowień jest łącznie
dwadzieścia, co jest konsekwencją faktu, iż niektórzy przewoźnicy powtarzają to
postanowienie przy regulacjach odnoszących się do różnych rodzajów biletów. Dlatego,
jakkolwiek ogólna liczba naruszeń jest znaczna, to blisko 60 proc. z nich polega na
stosowaniu postanowień pozwalających na wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej
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w wyżej wskazanym przypadku. Powtarzalny charakter, choć w mniejszym stopniu, mają
również naruszenia polegające na zastrzeganiu przez przewoźników uprawnienia do
przedłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji – łącznie stwierdzono cztery takie przypadki
oraz postanowienia uznające za dzień wniesienia reklamacji datę jej wpływu do
przewoźnika – razem trzy postanowienia. Jedynie pozostałe z kwestionowanych przez
Prezesa UOKiK postanowień występują pojedynczo u poszczególnych przewoźników.
Podejmując się oceny pozycji konsumenta na rynku pasażerskich przewozów kolejowych
nie

można

pominąć

okoliczności,

iż

zakres

zastosowania

najliczniejszych

z kwestionowanych przez Prezesa UOKiK postanowień jest dość wąski. Dotyczą bowiem
sytuacji odwołania regularnie kursującego pociągu z przyczyn leżących po stronie
przewoźnika, z wyłączeniem oczywiście dokonywanych okresowo zmian w rozkładzie jazdy.
Tego rodzaju przypadki należą do wyjątków, stąd naruszenie interesów konsumentów ma
charakter potencjalny. Natomiast z postanowień, które mogą znaleźć zastosowanie
w codziennych relacjach pomiędzy pasażerem – konsumentem i przewoźnikiem, to przede
wszystkim postanowienia dotyczące procedur reklamacyjnych. Można zatem pokusić się
o stwierdzenie, że stopień przestrzegania praw konsumentów przez kontrolowanych
przewoźników jest stosunkowo wysoki. Taki stan rzeczy, w ocenie Prezesa UOKiK, wynika
z trzech czynników.
Po pierwsze, w nieodległej przeszłości Prezes UOKiK podejmował działania celem
wyeliminowania naruszeń praw konsumentów przez przewoźników kolejowych. Chodzi
tutaj przede wszystkim o wspomniane już w niniejszym Raporcie decyzje nr RKT 108/2008
z dnia 31 grudnia 2008 roku oraz nr RKT 39/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku dotyczące
dwóch kluczowych na polskim rynku przewozów pasażerskich podmiotów, tj. „Przewozów
Regionalnych” Sp. z o.o. oraz „PKP Intercity” S.A. Mając na względzie fakt, iż decyzje te
adresowane były do wiodących w Polsce przewoźników, a także, iż ich wydaniu
towarzyszyły informacje w mediach, nie sposób wykluczyć ogólnoprewencyjnego skutku
tych działań wobec innych przewoźników.
Po drugie, o czym również była mowa wcześniej, istotne kompetencje w zakresie ochrony
zbiorowych interesów pasażerów zyskał Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Warto
przypomnieć, iż od dnia 14 października 2011 roku Prezes UTK ma prawo wydawania
decyzji określającej naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości w zakresie
obowiązków informacyjnych oraz bezpiecznych i higienicznych warunków podróży.
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Wcześniej, bo od dnia 31 grudnia 2009 roku Prezes UTK jest organem nadzoru nad
przestrzeganiem przez przewoźników rozporządzenia 1371/2007, rozpatrującym skargi
w związku z naruszeniem jego przepisów. Wymienione zmiany przepisów należy ocenić
pozytywnie. Bez wątpienia ich skutkiem jest wzmocnienie pozycji pasażerów w relacjach
z przewoźnikami

poprzez

przyznanie

wyspecjalizowanemu

organowi

narzędzi

umożliwiających eliminowanie naruszeń obowiązków w zakresie dostarczania pasażerom
niezbędnych informacji oraz przede wszystkim niewłaściwego standardu wykonania umowy
przewozu. Jak się bowiem wydaje, sprawy jakości usług w transporcie kolejowym są
w oczach

pasażerów

głównym

mankamentem

przewozów

kolejowych,

a

zarazem

zasadniczym kryterium oceny działalności przewoźników przez pasażerów. Nieodzowne jest
w tym miejscu zastrzeżenie, że generalnie dobra ocena kontrolowanych przewoźników to
ocena tego wycinka działalności przewoźników, która podlega kompetencji Prezesa UOKiK.
Po trzecie, wiele postanowień regulaminów oraz innych przepisów przewozowych (taryf
i cenników) wzbudziło wątpliwości Prezesa UOKiK. W szczególności, należy przypomnieć
kwestie związane z ograniczeniem lub wyłączeniem:
•

prawa do zwrotu części należności za niewykorzystane w części bilety oraz
dokumenty uprawniające do zakupu biletów na warunkach promocyjnych,

•

prawa do dochodzenia zwrotu należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej
w związku z posiadaniem ważnego dokumentu przewozu,

•

możliwości uzyskania duplikatu biletu lub innego dokumentu, z którym wiążą się
określone uprawnienia, w sytuacji gdy bilet lub dokument został zafoliowany,
zniszczony lub skradziony.

Kwestie te w ostatecznym rachunku, po dogłębnej analizie potencjalnych skutków
interwencji

Prezesa

UOKiK,

rozstrzygnięte

zostały z wyważeniem interesów tak

przewoźników, jak i konsumentów. W szczególności, przejawia się to w podejściu do
ograniczeń czasowych w możliwości zwrotu biletów wielokrotnego przejazdu, w tym
różnego rodzaju biletów okresowych.
Nie może ujść uwadze, że źródłem powyższych wątpliwości są przepisy Prawa
przewozowego, których rygorystyczne stosowanie w aktualnych warunkach obrotu
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gospodarczego jest niepożądane. Warto zatem rozważyć postulaty zmian przepisów, które,
w ocenie Prezesa UOKiK, mogłyby dotyczyć:
•

jednoznacznego wyłączenia możliwości skorzystania przez podróżnego z przywileju
do zwrotu i umorzenia należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej w przypadku
posiadania biletu na okaziciela, którego podróżny nie miał podczas przewozu,

•

zasad zmiany lub odstąpienia od umowy przewozu poprzez „legalizację” ograniczeń
w tym zakresie w odniesieniu do biletów uprawniających do przejazdów
wielokrotnych; to samo winno dotyczyć biletów nabywanych „na odległość”.

Ujmując rzecz najkrócej, przepisy Prawa przewozowego nie powinny być przeszkodą do
formułowania przez przewoźników ofert zmniejszających koszty przejazdu, a przez to
korzystnych dla konsumentów, jak również stosowania przy sprzedaży biletów powszechnie
przecież dostępnych form komunikacji.
W ocenie

Prezesa

UOKiK, stwierdzone

w podczas kontroli

wzorców

umownych

nieprawidłowości wskazują także na potrzebę uzupełnienia rozporządzenia w sprawie
ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Na pierwszy plan wysuwa się
zagadnienie

daty

wniesienia

reklamacji.

Wydaje

się

niezbędne,

aby

przepisy

rozporządzenia określały, iż dniem wniesienia reklamacji składanej za pośrednictwem
poczty jest data nadania pisma. Zabezpieczy to w szczególności interesy tych pasażerów,
którzy w trybie reklamacji dochodzić będą zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty
dodatkowej, przedstawiając wymagane dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub
ulgowego przejazdu, których nie posiadali podczas podróży. Na marginesie, nieodzowne
wydaje się uzupełnienie formalnych wymogów wezwania do zapłaty o pouczenie dotyczące
terminu na wniesienie reklamacji. Brak takiego obowiązku w przepisach prawa może
powodować, iż konsument będzie pozbawiony jednej z podstawowych informacji
o przysługujących mu uprawnieniach.
Niezależnie od tego, warto również zwrócić uwagę, iż rozporządzenie w sprawie ustalania
stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w niepełnym zakresie określa terminy
na wniesienie reklamacji. Zostały one bowiem ustalone tylko dla reklamacji dotyczących
wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób lub przesyłek. Tymczasem, w świetle
przepisów rozporządzenia, reklamację można złożyć również z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Skutkuje to brakiem jednolitości regulacji stosowanych
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przez przewoźników i znaczącymi różnicami w zakresie terminów na wniesienie reklamacji.
Do tego zauważalna jest u części przewoźników praktyka utożsamiania reklamacji z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ze skargą na naruszenie praw
pasażerów zawartych w rozporządzeniu 1371/2007. Praktyka ta prowadzi nawet do
naruszenia prawa w sytuacji, gdy zasady rozpatrywania skarg i terminu udzielenia
odpowiedzi stosowane są w postępowaniu reklamacyjnym. W postępowaniu skargowym
przewoźnik może bowiem w usprawiedliwionych przypadkach przedłużyć termin do
3 miesięcy, podczas gdy w postępowaniu reklamacyjnym obowiązuje termin 30 dni, po
upływie którego reklamacja nierozpatrzona uznawana jest za zasadną.
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Lp.

Nazwa i adres Liczba
kwestion
przedsiębiorcy
owanych
naruszeń

Kwestionowane naruszenia oraz ich kwalifikacja prawna

1.

„PKP Intercity”
S.A.
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

„W sytuacjach szczególnych „PKP Intercity” zastrzega sobie prawo Wezwanie do
przydzielenia podróżnemu innego miejsca niż wskazane na bilecie dobrowolnego usunięcia
dodatkowym (…)”
lub zmiany klauzuli, a w
przypadku
art. 3853 pkt 19 k.c.
niedostosowania się
przedsiębiorcy
wytoczenie powództwa

4

Działanie
podjęte/planowane
przez UOKiK (stan na
dzień 22.05.2012 r.)

„Nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia Postępowanie w sprawie
reklamacji
„PKP
Intercity”
udziela
odpowiedzi
lub
w naruszenia z.i.k.
usprawiedliwionych przypadkach informuje składającego reklamację o
terminie, krótszym niż trzy miesiące od daty jej złożenia, w jakim
może on spodziewać się odpowiedzi”
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie
ustalania
stanu
przesyłek
oraz
postępowania
reklamacyjnego

„Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie Postępowanie w sprawie
ograniczenia ruchu pociągów” (tożsame postanowienie zastosowano naruszenia z.i.k.
dwukrotnie w odniesieniu do różnego rodzaju biletów)

art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego
2.

„Przewozy
Regionalne”
Sp. z o.o.
ul. Wileńska 14
03-414 Warszawa

9

„Za dzień wniesienia reklamacji (…) uważa się datę jej wpływu do Wezwanie do
dobrowolnego usunięcia
PR”
lub zmiany klauzuli, a w
art. 3851 § 1 k.c.
przypadku
niedostosowania się
przedsiębiorcy
wytoczenie powództwa
„Nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania Postępowanie w sprawie
reklamacji (…), PR udziela odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach naruszenia z.i.k.
PR informuje niezwłocznie składającego reklamację (…) o terminie, w
jakim może on spodziewać się odpowiedzi. Ostatecznej odpowiedzi
PR jest zobowiązane udzielić w terminie krótszym niż trzy miesiące,
licząc od daty otrzymania reklamacji”
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania
reklamacyjnego

„Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie Postępowanie w sprawie
częściowego ograniczenia ruchu pociągów” (tożsame postanowienie naruszenia z.i.k.
zastosowano siedmiokrotnie w odniesieniu do różnego rodzaju biletów)

art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego

3.

PKP Szybka Kolej
Miejska w
Trójmieście
Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia

3

„Podróżny, który w pociągu okaże dokument poświadczający Postępowanie w sprawie
uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów albo bilet, co naruszenia z.i.k.
do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest podrobiony lub
przerobiony, nie należący do okaziciela itp., zobowiązany jest do
uiszczenia oprócz należności taryfowych za przejazd, opłaty
dodatkowej ustalonej na podstawie rozporządzenia MI z dnia
20.01.2005 r. W takim wypadku nie pobiera się opłaty za wydanie w
pociągu biletu”
art. 33a ust. 7 pkt 3 Prawa przewozowego

„SKM udziela odpowiedzi na wniesioną reklamację nie później niż w Postępowanie w sprawie
naruszenia z.i.k.
terminie:
30 dni – w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1), w
usprawiedliwionych przypadkach SKM informuje składającego
reklamację o terminie, krótszym niż trzy miesiące, w jakim może
on spodziewać się odpowiedzi”
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania
reklamacyjnego
„Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie Postępowanie w sprawie
ograniczenia ruchu pociągów”
naruszenia z.i.k.
art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego
4.

Koleje
Wielkopolskie Sp.
z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

5

„Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do Wezwanie do
dobrowolnego usunięcia
przewoźnika”
lub zmiany klauzuli, a w
1
przypadku
art. 385 § 1 k.c.
niedostosowania się
przedsiębiorcy
wytoczenie powództwa
„Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie Postępowanie w sprawie
częściowego ograniczenia ruchu pociągów” (tożsame postanowienie naruszenia z.i.k.
zastosowano czterokrotnie w odniesieniu do różnego rodzaju biletów)

art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego

5.

Koleje
Dolnośląskie S.A.
ul. Wojska
Polskiego 1/5
59-220 Legnica

3

„Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do Wezwanie do
przewoźnika”
dobrowolnego usunięcia
lub zmiany klauzuli, a w
art. 3851 § 1 k.c.
przypadku
niedostosowania się
przedsiębiorcy
wytoczenie powództwa
„Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie Postępowanie w sprawie
naruszenia z.i.k.
częściowego ograniczenia ruchu pociągów”
art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego
Wzór wezwania do zapłaty nie zawiera pouczenia o możliwości Postępowanie w sprawie
złożenia reklamacji
naruszenia z.i.k.
§ 7 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania
reklamacyjnego

6.

„Koleje
Mazowieckie –
KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 1
03-802 Warszawa

5

„Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie (…) w razie Postępowanie w sprawie
częściowego ograniczenia ruchu pociągów” (tożsame postanowienie naruszenia z.i.k.
zastosowano pięciokrotnie w odniesieniu do różnego rodzaju biletów)

art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego

7.

Warszawska Kolej
Dojazdowa
Sp. o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk
Mazowiecki

4

„WKD nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw i opóźnień Postępowanie w sprawie
w ruchu pociągów spowodowanych (…) blokadą torów przez osoby naruszenia z.i.k.
trzecie, niezależnymi od siebie przyczynami natury techniczno –
eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy
uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze
porządkowym lub administracyjnym”
art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego
„WKD odpowiada za szkody powstałe w wyniku śmierci, zranienia lub Postępowanie w sprawie
innego naruszenia stanu zdrowia, spowodowanego wypadkiem naruszenia z.i.k.
związanym z ruchem kolejowym, powstałego podczas przebywania
podróżnego w wagonie albo przy wsiadaniu lub wysiadaniu z wagonu,
z wyłączeniem sytuacji gdy:
1) wypadek został spowodowany przez okoliczności zewnętrzne w
stosunku do ruchu kolei, których WKD mimo zastosowania
niezbędnej w powstałej sytuacji staranności nie mogła uniknąć
ani którym skutkom nie mogła zapobiec,
2) wypadek nastąpił z winy podróżnego,
3) wypadek został spowodowany zachowaniem się osoby trzeciej
oraz jeśli WKD mimo zachowania należytej w danej sytuacji
staranności, nie mogła zapobiec takich zachowaniom ani
skutkom takiego zachowania”
art. 435 § 1 w zw. z art. 437 k.c.

„Odpowiedź na skargę/uwagę lub wniosek powinna być udzielona Postępowanie w sprawie
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty naruszenia z.i.k.
wpływu, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego nie później niż w terminie 60 dni od daty wpływu,
wówczas WKD informuje wnoszącego o terminie udzielenia
odpowiedzi. W przypadkach szczególnie skomplikowanych 60 dniowy
termin może zostać wydłużony, wówczas WKD poinformuje
wnoszącego o terminie udzielenia odpowiedzi”
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania
reklamacyjnego
„WKD nie udziela odpowiedzi na skargi/uwagi lub wnioski (…), jeśli Postępowanie w sprawie
zawierają wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub naruszenia z.i.k.
obraźliwe”
§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania
reklamacyjnego

8.

Szybka Kolej
Miejska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie
125/127
02-017 Warszawa

1

„Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, Postępowanie w sprawie
opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu naruszenia z.i.k.
spowodowanych (…), zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub
blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami
natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi
przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne
organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze
porządkowym lub administracyjnym”

art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego

