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Na podstawie art. 26 Rozporzqdzenia PE RADY (UE) NR 117712010 z dnia
24 listopada2Ol0 r. o prawach pasazer6w podr6Zujqcych drogq morskq idrogq Srodlqdowq
oraz zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 20Q612004 Dyrektor Urzqdu Morskiego podaje do
wiadomo6ci sprawozdanieza okres od 01.01 .2015 r. do 31 122016r..
l. Liczba skarg zlo2onych do Urzqdu Morskiego w Szczecinie jako organu odwolawczego:
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ll. Liczba skarg zlo2onych do przewoznik6w z terytorialnego zakresu dziafania Dyrektora
Urzgdu Morskiego w Szczecinie i Dyrektora Uzgdu Morskiego w Slupsku:
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Podsumowanie przeprowadzonych dzialah opiera siQ na ilo6ciowych i jako6ciowych
sprawozdaniach przewoZnikow i operatora terminalu promowego, monitorowania ich stron
internetowych i na dokonanych inspekcjach statk6w losowo wybranych przewoZnik6w
:

1. Na stronach internetowych

Urzqdu Morskiego w Szczecinie zamieszczono informacje

o prawach pasa2er6w podr6Zujqcych drogq morskq wtaz z treSciq rozporzqdzenia

2.

3.

4.
5.

UE 117712010 oraz dostgpem do interaktywnej strony europa.eu. w pigciu jgzykach
obcych: EN, DE, DA, Fl, SV, a w Slupsku - w dwoch jgzykach obcych.
Wszystkie podjqte dzialania zmiezaly do zapewnienia niezbqdnych praw pasa2erom
wynikajqcych z rozpotzqdzenia UE 117712010. Niezbqdne informacje oraz
streszczenia praw pasa2erow sE powszechnie dostgpne na stronach internetowych
przewoZnik6w i operator6w a takze sq wywieszone przy kasach, na promach przy
recepcjach a na 2yczenie pasazera mogq byc dostarczane w wersji papierowej oraz
wysylane drogq pocztowq.
Pasa2erowie majq prawo do aktualnych informacji pzed podr62q i w jej trakcie
( w szczeg6lno6ci w przypadku zakl6cenia podr6zy), w tym na temat ich praw oraz
danych kontaktowych wla6ciwego terytorial nie dyrektora U rzgd u Morskiego.
Pasazerowie sq informowani regularnie o op62nieniach lub o odwolaniu rejsu,
o mozliwo6ci wyboru pomiqdzy proponowanE alternatywnq trasq do miejsca
docelowego lub bezplatnej rezygnacji izwrotu ceny biletu.
Pzewo2nicy opracowali instrukcje postqpowania w sytuacjach awaryjnych i oferujq
pasazerom przekqski, posilki i napoje, i odpowiedniq pomoc proporcjonalnie

do

dlugo6ci opoZnienia. Przewo2nicy posiadajq procedury zapewniajqce
w razie zaistnienia takiej

zakwaterowanie pasazer6w na pokladzie bqd2 na lqdzie

6.

koniecznoSc..

Pasazerowie majq tak2e prawo do obiektywnego odszkodowania w pzypadku gdyby
opoZnienie wystqpilo z winy przewoZnika, w kwocie zale2nq od wielko6ci opoZnienia
otaz czasu podro2y i proporcjonalnie do ceny biletu.
7. Zaden pasazer nie byl bezpoSrednio lub po5rednio dyskryminowany ze wzglqdu na
przynale2noS6 pahstwowE przy zakupie biletu na uslugi podr62y morskiej lub rejsu
wycieczkowego.
8. Przewoznicy stosujq niedyskryminacyjne warunki dostgpu do statk6w pasazerskich,
prom6w morskich typu ro-ro oraz zapewniajq pomoc osobom niepelnosprawnym,
osobom o ograniczonej sprawno6ci ruchowej i dla osob im towazyszqcych a tak2e
zakwaterowanie dla psa asystujqcego, bez oplat jezeli osoba niepelnosprawna
korzysta z pomocy takiej osoby lub psa.
9. Wszyscy przewo2nicy dysponujq odpowiednimi warunkami dla pzyjgcia ka2dego
pasazera niepelnosprawnego na poklad nie zachodzi obawa braku mozliwo6ci
wykonania uslug i ze wzglgdow bezpieczehstwa.
10. Przewo2nicy rozpowszechniajq informacje o mo2liwo6ciach udzielania szczeg6lnej
pomocy i udogodnieniach dla pasazer6w niepelnosprawnych i os6b o ograniczonej
sprawno6ci ruchowej, tak2e ustnie przez zalogi prom6w.
11. Kahdej osobie potrzebujqcej, nie tylko osobom niepelnosprawnym
osobom
o ograniczonej sprawnoSci ruchowej, udziela sig bezplatnej pomocy pzy wsiadaniu,
wysiadaniu i na calejtrasie pzewozu.
12. ZaNogi badanych przewoZnik6w zostaly ppeszkolone w zakresie pomocy udzielanej
osobom niepelnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawno6ci ruchowej
podczas wchodzenia na poklad, schodzenia na lqd, w portach i na pokladzie statk6w.
przypadku uszkodzenia lub zagubienia spzqtu utatwiajqcego osobie
13.
niepelnosprawnej poruszanie siq przewo2nicy udostgpniajq alternatywny sprzgt do
poruszania sig podczas rejsu. Ustanowione zostaly procedury reklamacyjne
zapewniajqce wyplatq odszkodowania w przypadkach utraty bqd2 uszkodzenia
takiego sprzgtu.
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14.Pasa2erowie mogE skladad skargi dotyczqce domniemanych naruszen pzepis6w
rozporzqdzenia do przewo2nika, operatora terminalu portowego lub bezpo6rednio do
Dyrektora UMS. Skargi mo2na skladad pisemnie, mailowo oraz na specjalnie
przygotowanych drukach dostgpnych na terminalu promowym.
l5.Wszyscy przewoZnicy ustanowili mechanizmy rozpatrywania reklamacji zgodnie
z procedurami i instrukcjami bgdqcymi czg5ciq system6w zazqdzania jako6ciq
w przedsigbiorstwie i podali mozliwo6ci odwotania siq od sposobu rozpatrzenia
skargi.
16.

Wiqkszo66 otrzymanych przez pzewoZnik6w skarg indywidualnych dotyczylo
bezpo6rednio warunk6w podro2y np. bra[ rgcznika w kabinie, przepalonej 2ar6wki,
kt6re wykraczajqpoza zakres zastosowania rozporzqdzenia o prawach pasa2er6w.

lV.

Podjgte przez Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie dzialania wykazaly,
2e pasaZerowie sq Swiadomi swoich praw a rozpozqdzenie UE nr 117712010 o prawach
pasa2er6w podr6zujqcych drogq morskq drogq Sr6dlqdowq oraz zmieniajqce
rozporzqdzenie (WE)
200612004 jest wdro2one
funkcjonuje prawidlowo.
Brak otrzymanych skarg jest dowodem wysokiej jako5ci Swiadczonych usfug przez
naszych przewoZnik6w w okresie od 01 .01.2015 r. do 31.12.2016 r.
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