
Prawo Unii Europejskiej, które obowiązuje od grudnia 2009 r. zwiększa ochronę praw 
pasażerów w transporcie kolejowym, zapewniając dostęp do lepszych i bardziej 
niezawodnych usług kolejowych o coraz wyższym standardzie. Prawa pasażerów w ruchu 
kolejowym obowiązują na obszarze Unii, jednak ich zakres różni się nieznacznie na obszarze 
niektórych państw członkowskich.  

Sześć podstawowych praw obowiązujących w całym transporcie kolejowym w Unii 
Europejskiej,  

1. Bezproblemowy zakup biletu 

Zakupu biletu można dokonać na dworcu (np. w kasie lub automacie biletowym)  
lub także przez Internet. Jeśli nie można skorzystać z żadnej z tych opcji, pozostaje 
możliwość zakupu biletu w pociągu. Uwaga, aby kupić bilet w pociągu należy niezwłocznie 
po wejściu do pociągu zgłosić się do obsługi składu np. konduktora. Za zakup biletu  
w pociągu pobierana jest dodatkowa opłata za wydanie biletu. 

2. Bezpieczne podróżowanie 

Przewoźnicy kolejowi, zarządzający infrastrukturą i zarządcy dworców są prawnie 
zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom na terenie dworców i w pociągach. 

3. Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej 

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej, osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej mają możliwość podróżowania bez żadnych trudności., Zakup biletów  
i dokonanie rezerwacji nie są obarczone dodatkowymi opłatami.  

4. Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych  

Na życzenie pasażera przewoźnicy kolejowi, sprzedawcy biletów i biura podróży muszą 
poinformować o ułatwieniach niepełnosprawnych pasażerów, warunkach korzystania  
z wagonów pasażerskich i udogodnieniach dostępnych w pociągu. 

5. Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialność za bagaż 

Jeśli przyczyna śmierci lub obrażeń nastąpiła z winy przewoźnika kolejowego, pasażer  
lub jego krewni są uprawnieni do uzyskania odszkodowania za straty lub szkody odniesione 
na skutek śmierci lub obrażeń (dotyczy pociągów kategorii Ekspres, InterCity, Express 
InterCity, EuroCity oraz EuroNight) 

Przewoźnicy kolejowi są także odpowiedzialni za:  

 utratę lub uszkodzenie bagażu podręcznego w przypadku śmierci lub obrażeń; 

 utratę lub uszkodzenie bagażu nadanego. 

6. Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe 
ich zobowiązań 

Przewoźnicy kolejowi są zobowiązani, w świetle unijnego prawa regulującego uprawnienia 
pasażerów, do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec 
pasażerów oraz za ich bagaż . Pasażer jest zatem chroniony w przypadku niewypełnienia 
jakichkolwiek prawnych obowiązków ciążących na przewoźnikach kolejowych. 

 
Rozszerzone prawa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej w transporcie 
kolejowym. 

1. Informacje o prawach pasażera 



Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek informowania pasażerów  
o ich prawach. Przewoźnicy muszą też informować o aktualnej ofercie połączeń i cenach 
biletów, a także o wszelkich opóźnieniach i innych zakłóceniach w realizacji usług  
w międzynarodowym transporcie kolejowym. 

2. Pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej 

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej pomocy przy wsiadaniu do pociągu. W tym celu pasażer musi 
skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed planowanym odjazdem 
pociągu i poinformować za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji  
o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo) o planowanej podróży. 
Pasażer otrzyma także wszelką pomoc na stacjach przesiadkowych oraz na stacji docelowej. 

3. Zwrot pieniędzy za bilet i zmiana trasy 

Jeśli opóźnienie przyjazdu na stację docelową przekracza 60 minut, przewoźnicy kolejowi 
mają obowiązek zaoferowania pasażerom następujących opcji do wyboru: 

 zwrot całego 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 ; 

 kontynuowanie podróży lub zmianę połączenia do miejsca docelowego 
oferującego porównywalne warunki przewozu w najbliższym możliwym 
terminie; 

 kontynuowanie podróży lub zmianę połączenia do miejsca docelowego 
oferującego porównywalne warunki przewozu w późniejszym, dogodnym  
dla pasażera terminie. 

 

4. Odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu podczas podróży 
krajowych i międzynarodowych (w Polsce dotyczny pociągów kategorii Ekspres, 
InterCity, Express InterCity, EuroCity oraz EuroNight) 

Reklamację należy składać u przewoźnika kolejowego, który wydał dany bilet, w kasie 
biletowej lub w punkcie obsługi klienta. Reklamację można także skierować  
do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego świadczącego daną usługę przewozową. 
Należne odszkodowanie wypłacane jest w przypadku opóźnienia: 

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

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

Wypłata rekompensaty, następuje w ciągu miesiąca od złożenia przez pasażera reklamacji. 
Rekompensata może zostać wypłacona w postaci kuponów lub innych usług, określonych 
przez przewoźnika kolejowego (np. w regulaminie przewozu). Odszkodowanie wypłacane 
jest w formie pieniężnej na wniosek pasażera. Przewoźnik kolejowy może wprowadzić próg 
minimalny, poniżej którego rekompensata nie będzie wypłacana. Wysokość progu nie może 
jednak przekroczyć 4 EUR (może być określony np. w regulaminie przewozu). 

Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za opóźnienie pociągu, jeżeli został  
on poinformowany przez przewoźnika kolejowego (np. poprzez zapowiedzi megafonowe)  
o opóźnieniu przed zakupem biletu, jeżeli opóźnienie w podózy do miejsca przeznaczenie  
w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy będzie krótsze 
niż 60 minut. 

5. Pomoc w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu (nie dotyczy Polski) 



W przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu podróżny musi zostać niezwłocznie 
poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji i o przewidywanym terminie odjazdu i przyjazdu 
pociągu. W przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut podróżny powinien 
nieodpłatnie otrzymać: 

 posiłek oraz napoje, o ile można je łatwo zapewnić; 
 jeśli zaistnieje taka potrzeba, pobyt w hotelu lub innym miejscu 

zakwaterowania oraz możliwość skorzystania z transportu z dworca do miejsca 
zakwaterowania i z powrotem; 

 jeśli pociąg jest unieruchomiony na torach, transport z pociągu do stacji 
kolejowej lub stacji docelowej, o ile jest to fizycznie wykonalne. 

Jeśli nie można kontynuować podróży pociągiem, przewoźnik musi jak najszybciej zapewnić 
pasażerowi zastępczy środek transportu. 

 

6. Zaliczka wypłacana w przypadku śmierci lub odniesionych obrażeń (w Polsce 
dotyczny pociągów kategorii Ekspres, InterCity, Express InterCity, EuroCity 
oraz EuroNight) 

Jeśli pasażer zginie lub dozna obrażeń w wypadku kolejowym, przewoźnik kolejowy musi 
wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów zaspakajających bieżące potrzeby poszkodowanego 
pasażera lub osób będących na jego utrzymaniu, w ciągu 15 dni od ustalenia tożsamości 
osoby fizycznej uprawnionej do uzyskania odszkodowania. W przypadku śmierci pasażera 
zaliczka ta powinna wynosić nie mniej niż 21 000 euro. 

7. Prawo do reklamacji 

Reklamacje, skargi i wnioski dotyczące niewłaściwego wykonania umowy przewozu  
oraz jakości usług powinny być kierowane do przewoźnika kolejowego.  

 Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji określa Rozporządzenie Ministra Transportu  
i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek  
i postępowania reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji  
przez przewoźnika. Brak odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje 
uwzględnieniem reklamacji. 

 Według przepisów art. 27 rozporządzenia 1371/2007 adresat skargi ma obowiązek w ciągu 
miesiąca udzielić odpowiedzi lub określić termin jej udzielenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.  

Po wyczerpaniu dogi reklamacyjnej skargę na przewoźnika można wnieść do Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika. 

Skarga w szczególności powinna zawierać przedmiot skargi w zakresie naruszenia prawa 
pasażera w ruchu kolejowym, imię i nazwisko pasażera oraz adres wnoszącego. Skarga 
powinna być wniesiona na piśmie (lub ustnie do protokołu) z własnoręcznym podpisem 
pasażera. 

 Zgodnie z art. 14a ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym do skargi należy dołączyć: 

 kopię skargi skierowanej do przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury 
kolejowej, właściciela dworca lub zarządzającego dworcem, 

 odpowiedź na skargę (jeżeli została udzielona), 
 bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji, 
 inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie praw pasażera. 



Osoby niepełnosprawne moja prawo do ulg ustawowych przy przejazdach w koleją na terenie 
Polski. Uprawnienia te dotyczą niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności lu I grupą inwalidzką. W przypadku niepełnoprawnych z powodu utraty 
lub uszczerbku wzroku – i II grupa lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przysługuje 
uprawnienie do ulgowego przejazdu. 

Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu okazywane łącznie z dokumentem 
umożliwiającym potwierdzenie tożsamości: 

1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, 
stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów; 

2. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy 
inwalidztwa; 

3. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS 
stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji 
albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy  
i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

5. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów  
bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

6. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

7. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność  
do samodzielnej egzystencji; 

8. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów  
bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

9. legitymacja emeryta — rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny 
podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi 
Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy 
inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

10. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ. 

Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu okazywane bez dokumentu 
potwierdzającego tożsamość: 

1. legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny 
podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; 

2. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, 
wystawiona przez uprawniony organ. 

Ulga ustawowa stosowana jest również przy przejazdach między miejscem zamieszkania,  
a szkołą, ośrodkiem szkolno – wychowawczym, miejscem leczenia lub rehabilitacji  
bez względu do rodzaj niepełnosprawności i stopień niepełnosprawności. Szczegółowe 
zasady korzystania z ustawowych zniżek określa ustawa z dnia 20 czerwca 1992  
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 


