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SAMOLOT
Samoloty. Biuro korzysta z usług rejsowych linii lotniczych (tradycyjnych lub tanich). Na życzenie
klienta organizuje również czartery.
Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) odchodzą zupełnie od podawania
posiłków na pokładach samolotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój lub owoce).
W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy
dania obiadowe w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne informacje na temat
posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na pokładzie samolotu.
Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa samolotu (stewardesy lub piloci) nie
mówi po polsku – ale zawsze można porozumieć się w języku angielskim.
Uwaga: Klienci linii lotniczych mogą zostać niewpuszczeni na pokład z powodu niewłaściwego lub
podejrzanego zachowania, nietrzeźwości lub znalezienia przy nich niebezpiecznych przedmiotów. W
skrajnych przypadkach może dojść również do przerwania lotu, czego skutkami prawnymi i
finansowymi obciążony zostanie pasażer, który spowodował taką sytuację.
Na pokład samolotu w bagażu podręcznym nie wolno wnosić: ostrych przedmiotów; kremów, past
płynów w ilości większej niż 100 ml; niektórych sprzętów sportowych i biwakowych; niektórych
urządzeń elektrycznych, np. blendera; narzędzi, broni, substancji toksycznych; chemicznych,
wybuchowych i łatwopalnych. Należy zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami.
Overbooking: Turyści, zwłaszcza ci, którzy sami dokonują zakupu biletów powinni pamiętać o tzw.
overbookingu – tj. zgodnemu z prawem sprzedaniu przez linie lotnicze większej liczby biletów niż
miejsc w samolocie. Może to skutkować niewpuszczeniem na pokład z powodu braku miejsca. Dobrze
jest więc zarezerwować sobie miejsce jeszcze przed przybyciem na lotnisko w czasie dopuszczalnym
przez daną linię lotniczą.
Zdrowie: pasażerowie mający problemy zdrowotne, które mogą nasilić się w czasie lotu powinni
przygotować się odpowiednio – poradzić się lekarza i ewentualnie zażyć lekarstwa.
Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów. W zależności od czasu opóźnienia linie lotnicze
maja określone obowiązki względem pasażera – zapewnienie posiłku, noclegu itp. Zasady
odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w
przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej
ustawie Prawo Lotnicze.
Biuro nie ma żadnego wpływu na sytuacje związane z przelotami, udziela jednak wszelkiej możliwej
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pomocy w przypadku zakłóceń lotu.
Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są przez międzynarodowe konwencje
dotyczące ruchu lotniczego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności w
Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących
międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję
warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej z
1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten
fakt obsłudze lotniska i pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z
oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowymi i innymi dokumentami
potwierdzającymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej wartość należy załączyć do reklamacji.
Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przekazana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po
wykryciu szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, zaś w przypadku opóźnienia
dostarczenia bagażu najpóźniej w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.

