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Anna ZAMKOWSKA   

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W PODRÓ�ACH LOTNICZYCH  

Streszczenie 
Generalne trendy zwi�zane z procesem integracji europejskiej oraz z globalizacj� sprzyjaj� cz�st-

szym podró�om i to na du�e odległo�ci. Znacz�cy udział w obsłudze podró�y zagranicznych, w tym 
mi�dzykontynentalnych, przypada na transport lotniczy umo�liwiaj�cy dotarcie w najkrótszym czasie 
do ró�nych regionów �wiata. W�ród grupy osób podró�uj�cych transportem lotniczym s� osoby nie-
pełnosprawne, dla których powinny by� stworzone specjalne warunki obsługi w portach lotniczych 
i podczas lotu.  

W artykule omówione zostały zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej doty-
cz�ce praw przysługuj�cych osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawno�ci ru-
chowej podró�uj�cym drog� lotnicz� oraz sposobów ich obsługi w portach lotniczych i na pokładach 
samolotów. Ponadto, zaprezentowane zostały przykłady rozwi�za� stosowane w obsłudze tej grupy 
podró�nych przez wybranych przewo�ników lotniczych.  

WST�P 
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesi�ciu lat we wszystkich gał�ziach transportu nast�pił 

wzrost mobilno�ci mieszka�ców Europy, bior�c pod uwag� zarówno przewozy wewn�trz 
europejskiego obszaru, jak te� podró�e mi�dzykontynentalne.  Najwi�kszy wzrost odnotowa-
no w transporcie lotniczym, co zwi�zane jest m.in. z otwarto�ci� granic krajów przył�czanych 
do Unii Europejskiej i wolno�ci� przemieszczania si� w tworzonej „przestrzeni bez granic”. 
Znacz�c� rol� odgrywaj� tak�e stale rozszerzane kontakty mi�dzynarodowe z krajami spoza 
Unii Europejskiej.    

Mimo coraz wi�kszych powi�za�, otwierania granic i rozszerzania oferty transportowej 
w zakresie odbywanych podró�y krajowych i mi�dzynarodowych, przez długi czas brakowało 
uregulowa� prawnych zwi�zanych z ochron� praw pasa�erów, lub były one ograniczone tylko 
do okre�lonych przypadków.  Brak prawodawstwa wspólnotowego w tym zakresie powodo-
wał, i� pasa�erowie niezale�nie od �rodka transportu, z jakiego korzystali, nie byli obj�ci sku-
teczn� ochron�. Tymczasem ka�dy pasa�er powinien mie� mo�liwo�� korzystania z takiej 
ochrony w dowolnym miejscu w Europie, a rol� Wspólnoty Europejskiej, odpowiedzialnej za 
swobodny przepływ osób, powinno by� ułatwienie mu egzekwowania tego prawa [8, s.20].    

Celem artykułu jest prezentacja unormowa� prawnych Wspólnoty, odnosz�cych si� do 
przepisów reguluj�cych prawa pasa�erów w transporcie lotniczym. W szczególno�ci zwróco-
no uwag� na prawa przysługuj�ce osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej 
sprawno�ci ruchowej odbywaj�cym podró�e lotnicze, a tak�e na sposoby ich obsługi i rodzaje 
udzielanej pomocy w portach lotniczych i na pokładach samolotu. Jest to problem bardzo 
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istotny, poniewa� mobilno�� jest zagadnieniem kluczowym dla integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

1. WYBRANE REGULACJE UE OKRE�LAJ�CE PRAWA PASA�E-
RÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM 
Pierwsze uregulowania prawne w mi�dzynarodowym transporcie lotniczym zostały za-

warte w dwóch konwencjach, które wprowadziły ujednolicenie niektórych przepisów, w tym 
zwi�zanych z odpowiedzialno�ci� przewo�nika w przewozach pasa�erskich. S� to: 
– Mi�dzynarodowa Konwencja Warszawska z 1929 roku, z pó�n. zmianami [7], 
– Konwencja Montrealska z 1999 roku, która zast�piła Konwencj� Warszawsk�, rozszerza-

j�c zastosowanie jej przepisów równie� do lotów krajowych i okre�laj�c wysoko�� od-
szkodowania pasa�erom za wyrz�dzone szkody [6].  
Tworzenie jednolitego europejskiego rynku transportowego spowodowało, �e zagadnienie 

wła�ciwego kształtowania obecnej i przyszłej mobilno�ci stało si� jednym z cz��ciej rozwa-
�anych i dyskutowanych tematów w kr�gach nauki, praktyki i polityki. Zaproponowane zasa-
dy funkcjonowania tego rynku maj� na celu m.in. ułatwienie przemieszczania si� obywateli 
UE, zwi�kszaj�c dost�p do ró�nych usług transportowych, w tym lotniczych, poprzez usuwa-
nie wszelkich barier.  

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej jedna z zasadniczych swobód dotyczy 
wła�nie swobody przemieszczania si� [4]. W artykule [4,45] czytamy, �e „ka�dy obywatel 
Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania si� i przebywania na terytorium Pa�stw 
Członkowskich”. Kwestia ta odnosi si� do wszystkich �rodków transportu i do wszystkich 
obywateli. St�d te� Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze 
�rodków maj�cych zapewni� im samodzielno��, integracj� społeczn� i zawodow� oraz udział 
w �yciu społeczno�ci [4, art.26].  

Jednym z pierwszych dokumentów, wydanych przez Komisj� Europejsk� w 2001 roku, 
który w szczególny sposób postrzega prawo obywateli europejskich do dost�pu do wysokiej 
jako�ci obsługi pasa�erskiej, jest „Biała Ksi�ga –Europejska polityka transportowa 2010; 
czas na podj�cie decyzji”[5]. W dokumencie tym Komisja skoncentrowała swoje wysiłki na 
ochronie praw pasa�erów transportu lotniczego, głównie w kwestii wypadków, opó�nie� lub 
utraty baga�u. Natomiast rozszerzenie �rodków ochrony pasa�erów Wspólnoty na inne gał�-
zie transportu nast�piło dopiero 10 lat pó�niej. 

W Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw pasa�erów 
we wszystkich �rodkach transportu ustalono trzy podstawowe zasady odnosz�ce si� do praw 
pasa�erów, którymi s�: niedyskryminacja; dokładne, aktualne i dost�pne informacje; natych-
miastowa i proporcjonalna pomoc. Z powy�szych zasad wynika dziesi�� podstawowych praw 
pasa�erów w UE, które odnosz� si� tak�e do transportu lotniczego [10]: 
1. Prawo do niedyskryminacji w dost�pie do transportu. 
2. Prawo do mobilno�ci: dost�p i pomoc dla pasa�erów niepełnosprawnych oraz pasa�erów 

o ograniczonej sprawno�ci ruchowej bez dodatkowych kosztów. 
3. Prawo do informacji przed zakupem oraz na ró�nych etapach podró�y, w szczególno�ci w 

przypadku jej zakłócenia. 
4. Prawo do rezygnacji z podró�y (zwrot pełnego kosztu biletu), je�eli nie odbywa si� ona 

zgodnie z planem. 
5. Prawo do wykonania umowy transportowej w przypadku zakłócenia podró�y (zmiana 

planu podró�y i zmiana rezerwacji). 
6. Prawo do uzyskania pomocy w przypadku du�ego opó�nienia rozpocz�cia podró�y lub w 

punktach przesiadkowych. 
7. Prawo do odszkodowania na okre�lonych warunkach. 
8. Prawo do odpowiedzialno�ci przewo�ników w odniesieniu do pasa�erów i ich baga�u. 
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9. Prawo do szybko działaj�cego i dost�pnego systemu rozpatrywania skarg. 
10. Prawo do pełnego stosowania i skutecznego egzekwowania prawa UE. 

Szczegółowe przepisy ustalaj�ce wspólne zasady odno�nie do systemu odszkodowa� dla 
pasa�erów transportu lotniczego zostały zawarte, mi�dzy innymi, w nast�puj�cych rozporz�-
dzeniach: rozporz�dzeniu Rady (EWG) nr 295/91 z dnia 4 lutego 1991 r. ustanawiaj�cym 
wspólne zasady systemu odszkodowa� dla pasa�erów, którym odmówiono przyj�cia na po-
kład w regularnych przewozach [13]; rozporz�dzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiaj�cym wspólne zasady odszkodowania 
i pomocy dla pasa�erów w przypadku odmowy przyj�cia na pokład albo odwołania lub du�e-
go opó�nienia lotów, uchylaj�ce rozporz�dzenie (EWG) nr 295/91[12] 

Ochrona obejmuj�ca pasa�erów odlatuj�cych z lotniska znajduj�cego si� w  Pa�stwie 
Członkowskim powinna by� rozci�gni�ta na tych pasa�erów, którzy odlatuj� z lotniska 
w pa�stwie trzecim i l�duj� na lotnisku w Pa�stwie Członkowskim w przypadku, gdy lot jest 
obsługiwany przez przewo�nika wspólnotowego. 

2. PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UE PODRÓ�UJ�-
CYCH DROG� LOTNICZ� ORAZ ZAKRES UDZIELANEJ IM PO-
MOCY  

2.1. Poj�cie osoby niepełnosprawnej i osoby o ograniczonej sprawno�ci ruchowej 
oraz wymagania w zakresie udzielanej pomocy w podró�ach lotniczych       

 Osoby niepełnosprawne oraz osoby maj�ce trudno�ci z poruszaniem si� maj� prawo do 
pomocy podczas podró�y lotniczej do i z Unii Europejskiej. Z prawa tego mog� korzysta� nie 
tylko osoby trwale niepełnosprawne, ale ka�dy, kto posiada pewne ograniczenia w zdolno�ci 
poruszania si�, np. z powodu wieku, uszkodzenia czy upo�ledzenia. 

Dokumentem reguluj�cym kwestie praw oraz pomocy udzielanej osobom niepełnospraw-
nym i osobom o ograniczonej sprawno�ci ruchowej podró�uj�cym drog� lotnicz� jest rozpo-
rz�dzenie (WE) nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku [11]. Zgodnie z przyj�t� tam definicj�
„osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej sprawno�ci ruchowej” oznacza ka�d�
osob�, której mo�liwo�� poruszania si� jest ograniczona podczas korzystania z transportu na 
skutek jakiejkolwiek niesprawno�ci fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przej-
�ciowej), upo�ledzenia lub niesprawno�ci umysłowej, lub ka�dej innej przyczyny niepełno-
sprawno�ci, lub wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług 
dost�pnych dla wszystkich pasa�erów do szczególnych potrzeb takiej osoby [11,art.2a]. 

W powy�szym Rozporz�dzeniu podkre�lony jest fakt, �e jednolity rynek usług lotniczych 
powinien przynosi� korzy�� wszystkim obywatelom. Dlatego te� osoby niepełnosprawne oraz 
osoby o ograniczonej sprawno�ci ruchowej, spowodowanej niepełnosprawno�ci�, wiekiem 
lub jakimkolwiek innym czynnikiem, powinny mie� takie same szanse odbycia podró�y lotni-
czej, jakie posiada reszta ludno�ci. Oznacza to, �e grupie osób o ograniczonej mobilno�ci nie 
powinno si� odmawia� dost�pu do przewozu i prawa do przewozu, z wyj�tkiem przypadków 
uzasadnionych wzgl�dami bezpiecze�stwa i okre�lonych przepisami prawa. St�d te�, ju�
przed przyj�ciem rezerwacji osób niepełnosprawnych na dany lot, przewo�nicy lotniczy, ich 
przedstawiciele oraz organizatorzy wycieczek powinni dokładnie sprawdzi�, czy istnieje jaki-
kolwiek uzasadniony powód uniemo�liwiaj�cy ich przyj�cie na pokład samolotu na dany lot. 

Aby osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawno�ci ruchowej miały takie 
same mo�liwo�ci podró�owania drog� lotnicz� jak inni obywatele, powinni mie� zapewnion�
pomoc, odpowiadaj�c� ich szczególnym potrzebom, w portach lotniczych, jak równie� w sa-
molotach, co wymaga zatrudnienia odpowiedniego personelu i zapewnienia niezb�dnego 
sprz�tu. Pomoc powinna by� zorganizowana w sposób pozwalaj�cy unikn�� zakłóce� i opó�-
nie�, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich i jednakowych standardów w całej Wspólno-
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cie i przy wykorzystaniu w najlepszy sposób zasobów, bez wzgl�du na port lotniczy lub 
przewo�nika lotniczego [11,punkt 5].   

Organy zarz�dzaj�ce portami lotniczymi mog� udziela� pomocy podró�nym z ograniczo-
n� sprawno�ci� zatrudniaj�c do tego celu własny personel lub w ramach outsourcingu mog�
zawiera� z osobami trzecimi umowy o udzielaniu tej pomocy, zgodnie z przepisami prawa 
wspólnotowego. Bez wzgl�du na to, który z podmiotów b�dzie udzielał pomocy (przewo�ni-
cy lotniczy, zarz�dzaj�cy portami lotniczymi, podwykonawcy) musi zatrudni� osoby odpo-
wiednio przeszkolone w zakresie równego traktowania osób niepełnosprawnych i posiadaj�ce 
pewien zasób wiedzy dotycz�cej zaspokojenia potrzeb osób o ró�nych rodzajach niepełno-
sprawno�ci i ograniczeniach ruchowych. Poniewa� personel pomocowy nie posiada wiedzy 
eksperckiej w tej dziedzinie, st�d te� osoba niepełnosprawna powinna dokładnie wyja�ni�, 
jakiej pomocy oczekuje i jaki sposób jej udzielenia byłby najskuteczniejszy.   

Pomoc udzielana w portach lotniczych znajduj�cych si� na terytorium Pa�stwa Człon-
kowskiego, do którego stosuj� si� postanowienia Traktatu [14], powinna umo�liwi� osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawno�ci ruchowej przemieszczenie si� w 
granicach portu lotniczego, mi�dzy innymi, z wyznaczonego punktu przylotu w porcie lotni-
czym do samolotu, z samolotu do wyznaczonego punktu odlotu z portu lotniczego, wraz z 
wej�ciem na pokład i zej�ciem z pokładu samolotu, a tak�e w najbli�szym otoczeniu portu. 
Pomoc taka powinna by� udzielana bez dodatkowych opłat. 

Zgodnie z Dyrektyw� 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pa�dziernika 
1995 r. [1, s.31] w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych oso-
bowych i swobodnego przepływu tych danych osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej 
sprawno�ci ruchowej maj� prawo do zagwarantowania poszanowania ich prywatno�ci oraz 
zapewnienia, �e wymagane informacje słu�� jedynie do wypełnienia obowi�zków w zakresie 
udzielania pomocy okre�lonych w omawianym rozporz�dzeniu i nie s� wykorzystywane 
przeciwko pasa�erom ubiegaj�cym si� o przedmiotowe usługi. 

2.2. Rodzaje i sposoby udzielanej pomocy w portach lotniczych     
Organ zarz�dzaj�cy portem lotniczym we współpracy z u�ytkownikami portu lotniczego, 

za po�rednictwem odpowiednich organizacji reprezentuj�cych osoby niepełnosprawne i osoby 
o ograniczonej sprawno�ci ruchowej powinien wyznaczy�, uwzgl�dniaj�c warunki lokalne, 
punkty przylotu i wylotu w granicach portu lotniczego, w których osoby te mog� z łatwo�ci�
powiadomi� o swoim przybyciu do portu lotniczego i zwróci� si� o pomoc. Punkty te mog�
znajdowa� si� zarówno wewn�trz, jak i na zewn�trz budynków terminalu, wa�ne jest jednak, 
aby były one oznaczone w wyra�ny sposób i oferowały w dost�pnych formach podstawowe 
informacje o porcie lotniczym [11, art.5,1].Wszystkie istotne informacje przekazywane pasa-
�erom lotniczym powinny by� dostarczane w alternatywnych formach dost�pnych dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej oraz powinny by� przynajm-
niej w tych samych j�zykach, co informacje dost�pne dla pozostałych pasa�erów. 

Ka�dy punkt, w których osoby niepełnosprawne mog� zwróci� si� o pomoc, powinien by�
odpowiednio oznaczony, a w szczególno�ci w takich miejscach, jak: 
– przy wej�ciach głównych do budynków terminalu, 
– w strefach ze stoiskami odprawy, 
– na parkingach, 
– w pobli�u przystanków autobusowych, stacji kolejowych, czy stacji metra, zapewniaj�cych 

dojazd na lotnisko, 
– na postojach taksówek i w innych punktach dojazdowych do portu lotniczego. 

Rozporz�dzenie okre�la tak�e procedury przyjmowania rezerwacji i zgłosze� potrzeby 
pomocy od osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej, ł�cznie ze 
sprzeda�� telefoniczn� lub za po�rednictwem Internetu. Podczas dokonywania rezerwacji 
nale�y zawsze poinformowa� lini� lotnicz�, jej przedstawiciela lub organizatora wycieczki 
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o pomocy potrzebnej w trakcie podró�y. Gdy zgłoszenie takie zostanie dokonane w terminie 
przynajmniej 48 godzin przed podan� godzin� odlotu, informacja ta przekazywana jest przy-
najmniej na 36 godzin przed opublikowan� godzin� odlotu nast�puj�cym podmiotom: 
a) organom zarz�dzaj�cym portami lotniczymi stanowi�cymi miejsce wylotu, przylotu 

i tranzytu, 
b) oraz faktycznemu przewo�nikowi lotniczemu, je�li rezerwacja nie została dokonana 

u tego przewo�nika, chyba, �e to�samo�� faktycznego przewo�nika lotniczego jest nie-
znana w chwili zgłoszenia; w tym przypadku informacja zostaje przekazana tak szybko, 
jak jest to wykonalne. 
Równie� tak szybko, jak to mo�liwe po odlocie, faktyczny przewo�nik lotniczy powinien 

poinformowa� organ zarz�dzaj�cy docelowym portem lotniczym, je�eli znajduje si� on na 
terytorium Pa�stwa Członkowskiego, o liczbie osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawno�ci ruchowej korzystaj�cych z tego lotu, które wymagaj� okre�lonej pomocy oraz 
o charakterze tej pomocy [11, art.6]. 

Zakres pomocy i uzgodnie� niezb�dnych do umo�liwienia osobom niepełnosprawnym 
i osobom o ograniczonej sprawno�ci ruchowej odbycia podró�y, za które odpowiada organ 
zarz�dzaj�cy portami lotniczymi, jest nast�puj�cy [11, zał�cznik I]: 
– zgłaszanie swojego przybycia do portu lotniczego i swojego ��dania otrzymania pomocy w 

wyznaczonych punktach wewn�trz i na zewn�trz budynków terminalu;  
– przemieszczenie si� z wyznaczonego punktu do stanowiska odprawy; 
– dokonanie odprawy i nadania baga�u; 
– przemieszczenie si� ze stanowiska odprawy do samolotu wraz z wypełnieniem procedury 

emigracyjnej, celnej i bezpiecze�stwa; 
– wej�cie na pokład samolotu przy wykorzystaniu udost�pnionych wind, wózków inwalidz-

kich lub innej potrzebnej pomocy, w zale�no�ci od okoliczno�ci; 
– przemieszczenie si� od drzwi samolotu do ich miejsc; 
– przechowanie i pobranie baga�u w samolocie; 
– przemieszczenie si� z ich miejsc do drzwi samolotu; 
– zej�cie z pokładu samolotu przy wykorzystaniu udost�pnionych wind, wózków inwalidz-

kich lub innej potrzebnej pomocy, w zale�no�ci od okoliczno�ci; 
– przemieszczenie si� z samolotu do hali baga�owej i odbiór baga�u wraz z dopełnieniem; 
– procedura imigracyjna, celna i bezpiecze�stwa; 
– przemieszczenie si� z hali baga�owej do wyznaczonego punktu; 
– uzyskanie lotów poł�czeniowych, gdy podró�uj� tranzytem, z pomoc� udzielon� po stronie 

powietrznej i l�dowej oraz w terminalach i pomi�dzy terminalami, w zale�no�ci od po-
trzeb; 

– przemieszczanie si� do toalet, je�eli jest to konieczne. 
Przewo�nicy lotniczy oprócz przewozu sprz�tu medycznego, maj� równie� obowi�zek 

transportowania nie wi�cej ni� dwóch urz�dze� do poruszania si� na jedn� osob� niepełno-
sprawn� lub osob� o ograniczonej sprawno�ci ruchowej, w tym elektrycznych wózków inwa-
lidzkich, pod warunkiem powiadomienia z 48 godzinnym wyprzedzeniem obsługi portu lotni-
czego lub przewo�nika lotniczego, z zastrze�eniem mo�liwych ogranicze� miejsca na pokła-
dzie samolotu (dotyczy wielko�ci samolotu).��

W celu zapewnienia mo�liwo�ci poruszania si� osobie niepełnosprawnej na terenie portu 
lotniczego, gdy nie posiada ona własnego sprz�tu, obsługa naziemnego portu lotniczego po-
winna zapewni� odpowiedni sprz�t, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. 

W zakresie przygotowania odpowiedniej infrastruktury lotniskowej do obsługi osób 
o ograniczonej sprawno�ci wymagane s� równie� takie udogodnienia jak np. odpowiednio 
przystosowane toalety, telefony oraz windy. Tak�e w poczekalniach przedodlotowych powin-
ny by� miejsca siedz�ce zarezerwowane specjalnie dla osób z ograniczon� sprawno�ci� poru-
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szania si�, wyra�nie oznakowane i znajduj�ce si� w pobli�u punktu informacyjnego, tablic 
informacyjnych.    

2.3. Zakres pomocy udzielanej na pokładzie samolotu  
Udzielana pomoc pasa�erom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawno�ci 

poruszania si�, korzystaj�cych z podró�y lotniczych, dotyczy nie tylko dotarcia do budynku 
portu lotniczego, poruszania si� w nim, odprawy biletowo – baga�owej, ale tak�e dotarcia na 
pokład samolotu i pomocy podczas lotu.  

Dotarcie na pokład samolotu mo�e mie� dwa rozwi�zania. Je�eli samolot znajduje si� tu�
obok budynku terminala i prowadzi do niego r�kaw, zapewniony jest wtedy łatwy dost�p 
bezpo�rednio do kabiny samolotu. Jednak�e osoby niepełnosprawne, które nie mog� nawet 
tak krótkiego odcinka przej�� samodzielnie do swojego miejsca w samolocie, s� przewo�one 
na wózku inwalidzkim przeznaczonym do tego celu.  

Drugim rozwi�zaniem dotarcia do samolotu jest transport autobusem. W tym celu wyko-
rzystywane s� w portach lotniczych zazwyczaj autobusy niskopodłogowe, zapewniaj�ce łatwy 
dost�p pasa�erom niepełnosprawnym. Dowóz do autobusu równie� mo�e odbywa� si� z wy-
korzystaniem odpowiedniego sprz�tu ułatwiaj�cego przemieszczanie si� osobie niepełno-
sprawnej.  

Pasa�erowie niepełnosprawni oraz osoby z ograniczon� mo�liwo�ci� poruszania si� za-
zwyczaj korzystaj� z pierwsze�stwa wprowadzenia ich na pokład samolotu. Je�li osoby te nie 
s� w stanie samodzielnie wchodzi� po schodach, wtedy równie� mog� uzyska� pomoc opie-
kuna i pomoc w postaci sprz�tu, pozostaj�cego w dyspozycji zarz�dzaj�cego portem lotni-
czym. W dostaniu si� na pokład personel mo�e u�y� np. specjalnie przystosowanych do tego 
wózków, krzeseł z szelkami zapewniaj�cymi bezpiecze�stwo (u�ywanymi cz�sto przy mniej-
szych samolotach) lub specjalnych wind.  

Przewo�nik lotniczy jest zobowi�zany do podj�cia wszelkich nale�ytych stara� w celu 
rozdysponowania miejsc siedz�cych w taki sposób, aby sprosta� potrzebom osób niepełno-
sprawnych lub o ograniczonej sprawno�ci ruchowej zgodnie z pro�b� i z zastrze�eniem za-
chowania wymogów bezpiecze�stwa oraz dost�pno�ci. 

W wi�kszo�ci przypadków zasady bezpiecze�stwa przewiduj�, �e osoby, które nie s� w  
stanie samodzielnie zapi�� pasów, opu�ci� swoich miejsc i dotrze� do wyj�cia ewakuacyjnego 
powinny podró�owa� w towarzystwie osoby zdolnej do udzielenia im niezb�dnej pomocy. 
Dotyczy to równie� pasa�erów maj�cych trudno�ci z oddychaniem, spo�ywaniem pokarmów, 
korzystaniem z toalet lub za�ywaniem leków. Gdy do pomocy osobie niepełnosprawnej lub z 
ograniczeniami sprawno�ci ruchowej niezb�dna jest osoba towarzysz�ca, to musi ona otrzy-
ma� pozwolenie na konieczn� pomoc w porcie lotniczym oraz podczas wej�cia na pokład i 
zej�cia z pokładu. Ponadto, przewo�nik lotniczy powinien podj�� wszelkie starania, aby za-
pewni� osobie towarzysz�cej miejsce obok osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej 
sprawno�ci ruchowej. 

Je�li osobie niepełnosprawnej nie towarzyszy opiekun to pomoc ta spoczywa na obsłudze 
samolotu z tym, �e obsługa ta nie jest zobowi�zana pomaga� w jedzeniu czy przyjmowaniu 
leków. Mo�e natomiast pomóc w doprowadzeniu do toalety, wyj�ciu rzeczy z baga�u pod-
r�cznego, czy przy innych drobnych usługach. 

Po wyl�dowaniu samolotu pasa�erowie wymagaj�cy pomocy podczas zej�cia z pokładu, 
zazwyczaj powinni by� ostatnimi, którzy opuszcz� kabin� pasa�ersk�. Podyktowane jest to 
faktem, �e poruszanie si� oraz �wiadczenie pomocy w pustej kabinie jest znacznie łatwiejsze. 
W przypadku potrzeby szybszego opuszczenia pokładu, np. z uwagi na konieczno�� stawienia 
si� o czasie na kolejny lot, zalecane jest wcze�niejsze poinformowanie o tym przewo�nika. 
Gdy tylko jest to mo�liwe, nale��cy do osoby niepełnosprawnej sprz�t słu��cy do poruszania 
si� powinien by� dost�pny zaraz po wyl�dowaniu. 
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Zarówno przed rozpocz�ciem podró�y lotniczej, jak równie� podczas odbywania lotu 
przez osoby z ograniczeniami sprawno�ci ruchowej mo�e do�� do ró�nego rodzaju zakłóce�, 
wymagaj�cych działa� interwencyjnych, a tak�e odszkodowawczych. Mog� one wynika�
z nast�puj�cych sytuacji: niesprawiedliwego potraktowania, zagubienia lub uszkodzenia wóz-
ków lub innego sprz�tu do poruszania si�, odmowy przyj�cia na pokład, odwołania lub du�e-
go opó�nienia lotów i innych sytuacji, powoduj�cych powa�ne problemy i niedogodno�ci dla 
pasa�erów. Skargi dotycz�ce pomocy udzielanej w porcie lotniczym powinny by� wnoszone 
do organu lub organów wyznaczonych przez Pa�stwo Członkowskie, na którego terytorium 
znajduje si� port lotniczy.  

W Rezolucji z dnia 23 pa�dziernika 2012 r.[9] Parlament Europejski  wzywa Komisj� do 
przeprowadzenia we współpracy z przewo�nikami przegl�du standardów bezpiecze�stwa 
dotycz�cych osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej w celu 
okre�lenia konkretnych norm maj�cych zastosowanie do ró�nych sektorów transportu, a w 
pierwszej kolejno�ci do transportu lotniczego oraz uwa�a za konieczne, opracowanie mini-
malnych standardów pomocy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawno�ci rucho-
wej w celu zapewnienia ujednoliconych metod działania na całym terytorium Unii Europej-
skiej. Ponadto,  apeluje do przewo�ników o uwzgl�dnianie potrzeb osób niepełnosprawnych 
lub osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej podczas opracowywania ka�dej nowej usługi, a 
tak�e domaga si� udost�pnienia specjalnych pomieszcze� dla podró�nych z wysokim stop-
niem niepełnosprawno�ci potrzebuj�cych szatni i toalet (tzw. „pomieszcze� socjalnych”) bez 
obci��ania pasa�erów kosztami na wszystkich lotniskach obsługuj�cych wi�cej ni� 1 000 000 
pasa�erów rocznie. 

3. PRZYKŁADY UDZIELANEJ POMOCY OSOBOM ZE SPECJAL-
NYMI POTRZEBAMI W TRANSPORCIE LOTNICZYM  

3.1. Obsługa osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawno�ci ruchowej 
na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz przez PLL LOT S.A.       

Lotnisko Chopina w Warszawie, w trosce o komfort wszystkich pasa�erów, oferuje szero-
ki zakres usług i asysty dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób o ograniczonej sprawno�ci 
ruchowej. Lotnisko to dysponuje specjalnymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla 
osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawno�ci ruchowej, które s� oznakowane nie-
bieskim sygnalizuj�cym �wiatłem. Znajduj� si� one na płatnym parkingu wielopoziomowych 
oznaczonym jako P1. Miejsca te s� usytuowane w s�siedztwie wind, aby mo�na było si�
szybko przemie�ci� na odpowiedni poziom. 

Na terminalu miejsca z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami 
sprawno�ciowymi oznaczone s� odpowiednim symbolem. 

 Po przybyciu na lotnisko osoba niepełnosprawna mo�e zgłosi� si�, celem uzyskania po-
mocy, do jednego z punktów znajduj�cych si�: 
– przed terminalem, gdzie usytuowane s� specjalne pylony informacyjne i gdzie za pomoc�

domofonu mo�na przekaza� informacj� o swoim przybyciu, 
– w terminalu, gdzie znajduj� si� punkty informacji lotniskowej, 
– przy stanowiskach odprawy biletowo-baga�owej danego rejsu. 

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, najpó�niej w ci�gu 10 minut, powinien zgłosi� si� kto�
z odpowiednio przygotowanego personelu lotniskowego, aby udzieli� stosowanej pomocy 
osobie jej potrzebuj�cej.  

Terminal A posiada szereg ułatwie� dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej 
prawno�ci ruchowej. Wybrane stanowiska odpraw, punkty informacyjne i stanowiska transfe-
rowe wyposa�one s� w p�tle indukcyjne oznakowane odpowiednim symbolem. Równie� pu-
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bliczne aparaty telefoniczne wyposa�one s� w p�tle indukcyjne, cz��� z nich dostosowana jest 
do potrzeb osób poruszaj�cych si� na wózkach. 

Dost�p do wszystkich poziomów w nowej cz��ci terminala zapewniony jest przez windy. 
W całym terminalu znajduj� si� toalety dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej spraw-
no�ci ruchowej [3]. 

Równie� narodowy przewo�nik lotniczy PLL LOT S.A. zapewnia usługi dostosowane dla 
potrzeb pasa�erów niepełnosprawnych i z ograniczeniami sprawno�ci. Dysponuje samolota-
mi, które s� przystosowane do przyj�cia osób potrzebuj�cych odpowiedniej pomocy, wł�cznie 
z ruchomymi podłokietnikami i przystosowanymi toaletami. Składane wózki inwalidzkie 
umieszczane s� zwykle w przedziale pasa�erskim, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Natomiast, je�li wózek inwalidzki nie mo�e by� umieszczony w przedziale pasa�erskim, jest 
umieszczany w przedziale baga�owym i podstawiany do r�kawa lotniczego zaraz po przylo-
cie. Zdarzy� si� mo�e, �e wózek wymaga demonta�u, wówczas personel naziemny prosi o 
pisemne instrukcje jego demonta�u i ponowny monta�.  

W celu zapewnienia niezb�dnej pomocy, konieczne jest powiadomienie z 48-godzinnym 
wyprzedzeniem oraz odprawy biletowo - baga�owej z 90 minutowym wyprzedzeniem dla 
pasa�erów niepełnosprawnych wymagaj�cych specjalnej obsługi. Podczas opó�nie� w locie, 
członkowie załogi powinni doło�y� wszelkich stara�, aby obsłu�y� pasa�erów niepełno-
sprawnych lub ze specjalnymi potrzebami.  

3.2. Obsługa pasa�erów  wymagaj	cych pomocy w przemieszczaniu  
si� realizowana przez Brytyjskie Linie Lotnicze       

Brytyjskie Linie Lotnicze British Airways równie� dostosowały swoj� obsług� na lotni-
skach i pokładach samolotu do zasad pomocy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej 
sprawno�ci ruchowej, wynikaj�cych z regulacji prawnych UE, w ramach tworzenia jednolite-
go rynku transportowego w Europie, w tym rynku lotniczego.  

Przed odbyciem podró�y w celu zapewnienia odpowiedniej usługi pasa�erowie wymaga-
j�cy pomocy w przemieszczaniu si� i korzystaj�cy z wózka inwalidzkiego powinni poinfor-
mowa� władze portu lotniczego lub dostawc� usług o terminie odlotu co najmniej 48 godzin 
przed planowan� podró�� by umo�liwi� udzielenie im potrzebnej pomocy. Je�li posiadaj�
szczególne, zwi�zane z niepełnosprawno�ci�, wymagania odno�nie miejsca siedz�cego, po-
winni poinformowa� o nich niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji biletów.  

Pasa�er posługuj�cy si� wózkiem inwalidzkim ma dwie mo�liwo�ci skorzystania z wózka 
w celu dotarcia do stanowiska wyj�cia. Mo�e skorzysta� z własnego wózka lub te� odda�
swój wózek inwalidzki obsłudze lotniska ju� przy odprawie, a obsługa portu zapewni mu 
mo�liwo�� otrzymania lotniskowego wózka inwalidzkiego. 

W ramach dodatkowego limitu baga�u nadawanego mo�na przewozi� dowoln� liczb�
wózków inwalidzkich lub urz�dze� umo�liwiaj�cych poruszanie si�. Je�li na pokładzie jest 
wystarczaj�co du�o miejsca, w kabinie mo�na przewie�� jeden składany wózek inwalidzki 
obsługiwany r�cznie. Nale�y jednak o takiej potrzebie poinformowa� obsług� lotniska zaraz 
po przybyciu. Ponadto nale�y, co najmniej 48 godzin przed planowan� podró�� dostarczy�
obsłudze w miar� wyczerpuj�cych informacji na temat posiadanego sprz�tu by umo�liwi�
bezpieczny załadunek wózka na pokład samolotu. 

Wszelkie urz�dzenia umo�liwiaj�ce poruszanie si� lub sprz�t pomocny osobie niepełno-
sprawnej umieszczone w baga�u wła�ciciela i zgłoszone do odprawy w celu transportu w luku 
baga�owym, na mocy Konwencji Montrealskiej nie s�  obj�te �adnym innym ubezpieczeniem 
na wypadek utraty lub uszkodzenia, poza całkowit� odpowiedzialno�ci�. Pasa�er jest zatem 
zobowi�zany do zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia na czas podró�y. 

Celem zapewnienia bezpiecznego dotarcia do zajmowanego miejsca, nale�y odpowiednio 
wcze�nie przyby� do stanowiska wyj�cia. Pasa�er niepełnosprawny ruchowo ma mo�liwo��
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wej�cia na pokład w pierwszej kolejno�ci, o czym jest poinformowany w ogłoszeniu nadawa-
nym przy stanowisku wej�cia. 

Wszystkie samoloty Brytyjskich Linii Lotniczych posiadaj� okre�lon� liczb� miejsc wy-
posa�onych w ruchome podłokietniki umo�liwiaj�ce łatwiejszy dost�p do foteli lotniczych. 
Ze wzgl�du na przepisy bezpiecze�stwa nie mo�na jednak przydzieli� osobie niepełnospraw-
nej miejsca przy wyj�ciu awaryjnym. 

Wszystkie samoloty s� wyposa�one w wózki inwalidzkie umo�liwiaj�ce udzielenie pomo-
cy na pokładzie samolotu. Pasa�er mo�e poprosi� członka załogi pokładowej o ewentualn�
pomoc przy ładowaniu baga�u r�cznego, dotarciu do toalety i z powrotem, lub te� otwieraniu 
pojemnika z posiłkiem oferowanym na pokładzie. Członkowie załogi pokładowej nie s� jed-
nak zobowi�zani do udzielenia pomocy przy czynno�ciach zwi�zanych z higien� osobist�. 
W przypadku niektórych osób niepełnosprawnych ruchowo potrzebna jest zatem pomoc do-
datkowego opiekuna. Pasa�er z niepełnosprawno�ci� ruchow� musi podró�owa� z opiekunem 
zapewniaj�cym mu pomoc, je�li nie jest w stanie samodzielnie wykona� którejkolwiek z na-
st�puj�cych czynno�ci: podniesienia si�, dotarcia do wyj�cia awaryjnego bez pomocy, komu-
nikowania si� z załog� w kwestiach bezpiecze�stwa, odpi�cia pasa bezpiecze�stwa, uchwy-
cenia i zało�enia kamizelki ratunkowej i zało�enia maski tlenowej. 

Pasa�er o ograniczonej sprawno�ci ruchowej potrzebuje tak�e pomocy podczas wysiada-
nia z samolotu i dotarcia do miejsca odbioru baga�u. Je�li jego wózek inwalidzki jest trans-
portowany w luku baga�owym obsługa powinna podczas wysiadania z samolotu dostarczy�
go mo�liwie jak najbli�ej drzwi samolotu. Je�li nie jest to mo�liwe ze wzgl�dów bezpiecze�-
stwa, zapewnia lotniskowy wózek inwalidzki, by pomóc w dotarciu do obszaru odbioru baga-
�u [2].  

PODSUMOWANIE 
Odbywane podró�e s� jednym z instrumentów integracji i aktywnego uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej w �yciu gospodarczym i spo-
łecznym. Osoby te maj� takie samo prawo do swobodnego przemieszczania si� wszystkimi 
�rodkami transportu, jak inni obywatele UE.  Dotyczy to tak�e podró�y odbywanych �rodka-
mi transportu lotniczego, chyba, �e istniej� powody uzasadnione wzgl�dami bezpiecze�stwa, 
które uniemo�liwiałyby przyj�cie takich osób na pokład samolotu na dany lot, lub zwi�zane 
z fizycznymi wła�ciwo�ciami systemu transportowego, które sprawiaj�, �e przewóz jest fi-
zycznie niemo�liwy (np. rozmiar drzwi, mała pojemno��). 

Aktualne ustawodawstwo UE ustanawia zasady ochrony i udzielania pomocy osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawno�ci ruchowej, podró�uj�cym drog�
lotnicz� na ka�dym etapie przygotowania i odbywania podró�y lotniczej, pocz�wszy od do-
konywania rezerwacji poprzez otrzymanie pomocy na terenie lotniska (przy odlocie, po przy-
locie i podczas tranzytu) oraz na pokładzie samolotu, chroni�c jednocze�nie przed jak�kol-
wiek dyskryminacj�. Obecnie na wszystkich lotniskach europejskich pasa�erowie o ograni-
czonej mobilno�ci maj� prawo do bezpłatnej pomocy podczas odlotu, przylotu oraz tranzytu, 
po uprzednim powiadomieniu linii lotniczych, (co najmniej 48 godzin przed planowan� po-
dró��) i wyja�nieniu rodzaju i miejscu oczekiwanej pomocy. Udzielana pomoc jest w miar�
mo�liwo�ci dostosowana do szczególnych potrzeb pasa�erów. Mo�na zatem stwierdzi�, �e 
obecne przepisy przyczyniaj� si� w oczywisty sposób do usuni�cia barier w transporcie drog�
lotnicz� dla osób o ograniczonej mo�liwo�ci poruszania si�. 

Zaleca si� tak�e [Rozporz�dzenie..p.11], aby przy podejmowaniu decyzji w sprawie pro-
jektów nowych portów lotniczych i terminali, oraz wykonywania wi�kszych prac remonto-
wych, organy zarz�dzaj�ce portami lotniczymi, tam gdzie jest to mo�liwe, uwzgl�dniały po-
trzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej. Podobne zalece-
nia odnosz� si� do przewo�ników lotniczych, którzy powinni tam gdzie jest to mo�liwe 
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uwzgl�dni� tego rodzaju potrzeby przy podejmowaniu decyzji w sprawie projektów nowych 
statków powietrznych lub remontowania statków u�ywanych. 
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AIR TRAVEL SERVICES FOR THE DISABLED 

Abstract 
General trends related to the process of European integration and globalization create favourable 

conditions for frequent long-distance travelling.  A significant share of international travel service, 
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including intercontinental journeys, is held by air transport - as one allowing to reach different re-
gions of the world in the shortest time. Among air travellers are those requiring special conditions for 
handling at airports and during a flight – the disabled. 

The article discussed the recommendations of the European Parliament and the Council of the Eu-
ropean Union concerning the rights of the disabled and people with limited mobility when traveling by 
air, and the way they should be attended to at airports and on board.  Also presented are examples of 
solutions used to support this group of travelers by selected air carriers. 
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