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Teza
W przypadku, w którym wolą pasażerów jest wspólne odbycie podróży, brak 
zachowania przewidzianych procedur oraz odmowa przyjęcia na pokład jednego 
z nich stanowi odmowę przyjęcia na pokład całej tej grupy i rodzi obowiązek 
wypłaty przez przewoźnika lotniczego odszkodowania na rzecz każdego z tych 
pasażerów. 

Glosowane orzeczenie zapadło w prostym stanie faktycznym, w którym przewoź-
nik lotniczy, odmawiając przyjęcia jednej osoby będącej członkiem grupy na pokład 
samolotu, realizującego rejs z dnia 19 sierpnia 2011 roku, stanowiącego lot łączony, 
bez uprzedniego wezwania ochotników do rezygnacji z odbycia danego lotu, naru-
szył przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/20041.

W przytoczonym stanie faktycznym czteroosobowa grupa pasażerów, rodzice 
z dwójką małoletnich dzieci, posiadała potwierdzoną rezerwację na lot łączony. 
Przewoźnik lotniczy realizujący przedmiotowy rejs odmówił przyjęcia na pokład 
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samolotu jednego pasażera spośród chcącej podróżować wspólnie grupy pasażerów. 
Pozostali członkowie mogli kontynuować rejs zgodnie z pierwotną rezerwacją. 

W ocenie przewoźnika przyczyną odmowy przyjęcia na pokład był brak wystar-
czającej liczby miejsc, by grupa mogła odbyć lot razem. Wobec odmowy rozdzielenia 
się, przewoźnik zmienił wszystkim tym pasażerom rezerwację na następne połącze-
nia. Wystawił także voucher dla tego pasażera, który musiał odbyć lot innym połą-
czeniem. W związku z zaistniałą sytuacją pozostali pasażerowie tej grupy złożyli do 
przewoźnika lotniczego reklamację, domagając się wypłaty na rzecz każdego z nich 
analogicznego odszkodowania. 

Przewoźnik lotniczy nie zgodził się jednak wypłacić odszkodowania skarżącym, 
argumentując swoją decyzję tym, że odmówił przyjęcia na pokład tylko jednego 
pasażera,  a pozostali dobrowolnie zrezygnowali z lotu, gdyż uznali, że na zapla-
nowanej trasie chcą podróżować całą czteroosobową grupą. 

W związku z powyższym pasażerowie złożyli skargi do Prezesa Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego. Organ nadzoru lotniczego stwierdził, że w niniejszym stanie fak-
tycznym nie doszło do odmowy przyjęcia na pokład pozostałych osób, w związku 
z czym uznał, że przewoźnik lotniczy nie był zobowiązany do wypłaty na ich rzecz 
odszkodowań. Tym samym stwierdził brak naruszenia przepisów Rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004 przez przewoźnika lotniczego w tym zakresie. 

Niemniej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiotowej decyzji wska-
zał, że działanie przedstawiciela przewoźnika lotniczego podczas odprawy pasażer-
skiej  i przyjmowania na pokład pasażerów „było nieprofesjonalne, zdecydowanie 
niepropasażerskie” oraz zauważył, że w wypadku konieczności odmówienia przy-
jęcia pasażerów na pokład powinny zostać zastosowane i bezwzględnie przestrze-
gane odpowiednie procedury. 

Pasażerowie złożyli odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
który po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał poprzednią decyzję w mocy. 
Od decyzji II instancji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pasażerowie złożyli 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd, uwzględniając przedmiotową skargę, uznał, że brak jest podstaw do stwier-
dzenia, iż odmowa przyjęcia na pokład w rozumieniu art. 2 lit. j Rozporządze-
nia (WE) nr 261/2004, zgodnie z którym „odmowa przyjęcia na pokład oznacza 
odmowę przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia 
na pokład zgodnie z przewidzianymi w rozporządzeniu warunkami” kreuje upra-
wienia wynikające z art. 4 ust. 3 tego Rozporządzenia, w myśl którego przewoźnik 
jest zobowiązany do niezwłocznej wypłaty odszkodowania w wypadku odmowy 
przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, jedynie dla jednej osoby, a nie dla 
wszystkich tych osób. Sąd wskazał też, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
nie uwzględnił okoliczności, iż zaplanowany przez skarżących przelot był objęty 
jedną rezerwacją, a w związku z tym przewoźnikowi znany był fakt, że wolą tych 
pasażerów było wspólne podróżowanie. 

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego brak zapewnienia dla 
wszystkich skarżących miejsc na pokładzie samolotu spowodowany zawyżeniem 
liczby rezerwacji w stosunku do liczby posiadanych miejsc i tym samym unie-
możliwienie odbycia podróży przez wszystkich skarżących zgodnie z rezerwacją 
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i wynikającą tym samym wolą podróżnych stanowi odmowę przyjęcia pasażerów 
na pokład wbrew ich woli, o jakiej traktuje art. 2 lit. j i art. 4 ust. 3 Rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004.

Pełnomocnik reprezentujący przewoźnika lotniczego złożył skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której zarzucił naruszenie przepisów prawa 
materialnego, tj. art. 2 lit. j w związku z art. 4 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przez błędną wykładnię i uznanie, że odszko-
dowanie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład powinno zostać wypłacone czterem 
osobom podróżującym razem, chociaż odmowa przyjęcia na pokład dotyczyła tylko 
jednej z nich.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu rzeczonej skargi uznał, że nie 
zawiera ona usprawiedliwionych podstaw do jej uwzględnienia i wydał postano-
wienie o jej oddaleniu2.

Glosa
I .  

Z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego3 oraz przytoczonymi  w uza-
sadnieniu wyroku argumentami należy się zgodzić.

Nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie przewoźnik lotniczy nie zastoso-
wał procedury przewidzianej w art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Zgodnie 
z tą procedurą w wypadku, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione 
powody, aby przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw 
wezwać ochotników do rezygnacji z odbycia danego lotu w zamian za korzyści 
na warunkach ustalonych między pasażerem a obsługującym przewoźnikiem 
lotniczym. Przewoźnik lotniczy może odmówić przyjęcia na pokład pasażerów 
wbrew ich woli jedynie wówczas, gdy liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie 
na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami. W takiej sytuacji przewoźnik 
lotniczy jest zobligowany do niezwłocznej wypłaty odszkodowania na rzecz tych 
pasażerów4.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że pasażerowie dobrowolnie zrezygno-
wali z odbycia podróży, skoro ich decyzja została podyktowana brakiem zastoso-
wania się przez przewoźnika do przytoczonej powyżej procedury. W analizowanej 
sprawie odmowa przyjęcia na pokład pozostałych pasażerów nie była ich wolą, 
a jedynie arbitralną decyzją przewoźnika lotniczego powstałą na skutek niezasto-
sowania się przez niego do odpowiednich procedur.

Podstawowym zagadnieniem w przedmiotowej sprawie było ustalenie, czy prze-
woźnik lotniczy wobec nieprzyjęcia na pokład jednego z członków rodziny skarżących 
był zobowiązany do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 7 Rozporządze-

2 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt: I OSK 
2184/14.

3  Ibidem .
4 A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II, Warszawa 2007.
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nia nr 261/2004 pozostałym członkom tej grupy. Należy zaznaczyć, że art. 7 Rozpo-
rządzenia określa kwotowo wysokość odszkodowania oraz sposób jego obliczenia 
w zależności od długości zaplanowanej trasy, w stosunku do której doszło do niewy-
konania lub nienależytego wykonania przez przewoźnika umowy przewozu. Okre-
ślone w tym przepisie odszkodowanie ma charakter ryczałtowy i jest jednocześnie 
cywilnoprawnym roszczeniem odszkodowawczym, którego celem jest kompensacja 
szkód materialnych oraz niematerialnych. W literaturze wskazuje się, że pełni ono 
funkcję kary umownej, a dokładniej ‒ kary ustawowej przewidzianej przepisami 
Kodeksu cywilnego5.

W glosowanej sprawie przewoźnik lotniczy wprost zwrócił się do pasażerów, 
czteroosobowej rodziny, bez szukania ochotników chętnych do zmiany rezerwacji, 
aby wskazali jednego spośród nich, który zrezygnuje z lotu. 

Wobec takiej praktyki przewoźnika lotniczego nie sposób zgodzić się z argu-
mentacją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyrażoną w decyzji, jakoby prze-
woźnik, odmawiając przyjęcia na pokład jednego pasażera, nie odmówił przyjęcia 
pozostałych członków rodziny. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przewoźnik może 
dokonywać arbitralnego wyboru osób, których nie przyjmie na pokład samolotu 
wbrew ich woli, tylko wówczas, gdy po wezwaniu ochotników chcących dobro-
wolnie zrezygnować z lotu, okazałoby się, że wciąż brakuje wolnych miejsc dla 
pasażerów z rezerwacjami6 . 

W przedmiotowej sprawie przewoźnik nie tylko wskazanej powyżej proce-
dury nie zastosował, ale też nakazał rodzinie podróżującej wspólnie z małoletnimi 
dziećmi wybranie osoby, która z lotu musi zrezygnować. 

Z doświadczenia życiowego wynika, że co do zasady wolą i możliwą do obiek-
tywnego stwierdzenia potrzebą pasażerów podróżujących jako rodzina na jednej 
rezerwacji jest wspólne odbycie podróży do określonego miejsca. Przyjąć można, 
że rodzina, która dokonuje wspólnej rezerwacji na lot, uznaje wspólne odbycie lotu 
jako pierwszy etap czasu, który chce spędzić razem. Sytuacja, w której przewoźnik 
lotniczy nakazuje odłączenie się jednej osoby z rodziny, może okazać się dodatkowo 
trudna dla małoletnich dzieci, którym lot może w przyszłości kojarzyć się z wymu-
szoną rozłąką z rodzicami.

Wypada w tym miejscu podkreślić, że Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 regu-
luje przewóz lotniczy wszystkich pasażerów, wśród których mogą znajdować się 
również osoby wymagające specjalnego traktowania. Problematykę postępowania 
wobec takich osób porusza art. 11 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Rzeczony 
przepis zobowiązuje przewoźników lotniczych do priorytetowego traktowania osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się, wraz z osobami im towarzyszącymi czy 
psami przewodnikami, oraz innych osób ze specjalnymi potrzebami. Reasumując 

5 A. Konert, M. Sekuła-Leleno, Charakter prawny roszczenia o odszkodowanie wynikające 
z rozporządzenia (WE) nr 261/2004, „Państwo i Prawo” 2017, nr 3, s. 77‒90.

6 K. Osajda, Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Komentarz, 
BeckOnline 2018.
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powyższe, wypada skonstatować, iż przewoźnik lotniczy co do zasady nie może 
odmówić przyjęcia na pokład samolotu osoby o ograniczonej możliwości porusza-
nia się, a zatem tym bardziej nie może rozdzielić takiego pasażera od podróżującej 
z nim osoby towarzyszącej. Należy pamiętać, że w celu wywiązania się z tego obo-
wiązku przewoźnicy lotniczy powinni wpuszczać na pokład w pierwszej kolejności 
między innymi rodziny z małymi dziećmi, kobiety w ciąży, a także umożliwić pasa-
żerom zgłoszenie specjalnych potrzeb przy dokonywaniu rezerwacji lotu7 .

Warto też zwrócić uwagę na to, że wielu pasażerów8 cierpi na awiofobię, czyli 
lęk przed lataniem. Takim osobom obecność na pokładzie ich rodziny może nie tylko 
ułatwić, ale nawet umożliwić odbycie lotu. Dodatkowego argumentu na rzecz tezy, 
że rodzinę w takich sytuacjach należy traktować jako całość, dostarcza również oko-
liczność, że rodzina podczas podróży zwykle korzysta ze wspólnego bagażu. Pasa-
żerowie, którzy dokonują wspólnej rezerwacji na dany lot i mają nadzieję, że będą 
podróżować razem, mogą z powodu posiadania wspólnego bagażu być szczególnie 
narażeni na dyskomfort w wypadku odmowy przyjęcia na pokład jednego z nich.

Nawet bez tych dodatkowych okoliczności uznać trzeba, że nakazanie rodzinie 
wybrania, kto spośród nich musi się odłączyć, nie powinno mieć nigdy miejsca, 
a takie zachowanie przewoźnika należy ocenić jako szczególnie naganne. 

Biorąc pod uwagę bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, należy stwier-
dzić, że na przestrzeni ostatnich lat w znaczny sposób zmieniła się wykładnia poję-
cia rodziny. Warto zwrócić uwagę na to, że w polskim systemie prawnym brak jest 
jej legalnej definicji. Sąd Najwyższy wskazał, że zdecydowana większość aktów 
prawnych utożsamia z pojęciem rodziny „małżonków, ich wspólne dzieci, dzieci 
drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej, dzieci znajdujące się pod opieką (prawną), a niekiedy nawet 
dzieci obce, przyjęte na wychowanie i utrzymanie, jeśli rodzice nie żyją lub nie 
mogą zapewnić im utrzymania, albo też zostali pozbawieni lub ograniczeni we 
władzy rodzicielskiej”9.

Sąd Najwyższy w komentowanym wyroku podkreślił, że do zdefiniowania 
pojęcia rodziny można użyć następujących kryteriów: „pokrewieństwo, małżeństwo 
powinowactwo, przysposobienie, rodzina zastępcza oraz pozostawanie we wspól-
nym gospodarstwie domowym”. Sąd w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku 
wskazał, że w obecnym systemie prawnym można zaaprobować definicje rodziny 
jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczuciem bliskości, wspólności 
osobistej i gospodarczej, która nie wynika jedynie z pokrewieństwa. 

W świetle powyższego należy skonstatować, że rodzina w ogóle nie powinna 
zostać zmuszona do podejmowania decyzji, kto z nich musi się odłączyć, gdy prze-
woźnik lotniczy nie poszukiwał osób chcących dobrowolnie zrezygnować z lotu. 
Konsekwencją takiej sytuacji powinno być niezwłoczne zapewnienie rodzinie moż-
liwości zmiany terminu lotu i wypłata odszkodowania. 

7 Ibidem .
8 https://flyfright.com/statistics (dostęp: 22.01.2019).
9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt: IV CK 648/04.
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II .

Nie ulega wątpliwości, że na gruncie niniejszej sprawy zachowanie przewoźnika 
lotniczego można rozpatrywać przez pryzmat art. 5 Kodeksu cywilnego10, jakkol-
wiek nie może stanowić on samodzielnej podstawy dochodzenia roszczeń. Należy 
zaznaczyć, że z art. 5 Kodeksu cywilnego w związku z art. 23 i 24 Kodeksu cywil-
nego można wyprowadzić wniosek, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia 
prawa podmiotowego rozumianego jako ochrona więzi rodzinnych.

O istotnym znaczeniu rodziny w życiu człowieka przesądza okoliczność, iż 
zagadnienie to było przedmiotem wielu analiz sądów (zob. Wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 139/15; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt: I ACa 1107/15; oraz 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt: II CSK 719/15).

W wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. Sąd Najwyższy11 wskazał, że katalog dóbr 
osobistych zawartych w art. 23 Kodeksu cywilnego ma charakter otwarty. Zgod-
nie z aktualną linią orzeczniczą oraz poglądami doktryny ochroną przewidzianą 
w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego objęte są wszelkie dobra osobiste rozumiane 
jako wartości niematerialne związane z istnieniem i funkcjonowaniem podmiotów 
prawa cywilnego,  które w życiu społecznym są uznawane za doniosłe i zasługu-
jące z tego względu na ochronę. W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się 
pogląd, zgodnie z którym więź rodzinna między najbliższymi członkami rodziny 
(prawo do niezakłóconego życia rodzinnego), stanowiąca fundament prawidłowego 
funkcjonowania rodziny chronionej na poziomie konstytucyjnym (art. 18, 4712 i 71 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej13), stanowi dobro osobiste. 

Na szczególne uwzględnienie zasługuje również wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt: K 16/04, w którym to Trybunał wyraźnie 
podkreślił, że rodzina w hierarchii wartości konstytucyjnych zajmuje ,,szczególnie 
wysoką pozycję”14.

III .

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie odmó-
wiono wejścia na pokład wszystkim członkom rodziny, a więc odszkodowanie 
powinno być niezwłocznie wypłacone każdemu z nich. Kwestią sporną jest jedynie 
to, czy w przypadku braku wolnych miejsc na pokładzie, po wezwaniu ochotników, 
co w niniejszej sprawie nie miało nawet miejsca, przewoźnik powinien w pierw-
szej kolejności rozważyć odmowę przyjęcia na pokład osobom podróżującym 

10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, tekst 
jednolity).

11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt: II CSK 719/15.
12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt: P 19/07.
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, 

poz. 483).
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt: K 16/04.
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indywidualnie. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Takie 
zachowanie przewoźnika z pewnością zwiększa komfort każdej grupy podróżującej 
wspólnie, jeżeli ich celem jest odbycie podróży razem. Rozdzielenie grupy, której 
wolą i obiektywnie stwierdzoną potrzebą jest wspólne odbycie podróży do określo-
nego miejsca, udaremnia jej cel, a w sytuacji, gdy jest to rodzina, która podróżuje 
razem z małoletnimi dziećmi, może nawet uniemożliwić jej odbycie. 

Niewątpliwie więź rodzinna łączy się ze szczególnym stosunkiem emocjonal-
nym i psychicznym pomiędzy jej członkami. W konsekwencji naruszenie tej więzi 
poprzez zwrócenie się przewoźnika lotniczego do rodziny, aby wskazała jednego 
spośród nich,  który z lotu musi zrezygnować, oraz zmuszenie rodziny do podję-
cia decyzji sprzecznej z ich wolą i obiektywną potrzebą odbycia podróży razem, 
powinno być objęte ochroną prawną.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż ustawodawca unijny na gruncie obecnie obo-
wiązujących przepisów Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 nie określił kryteriów, 
którymi przewoźnicy lotniczy powinni się kierować przy wyborze pasażerów, któ-
rym odmówią przyjęcia na pokład w przypadku overbookingu. Wybór ten pozostaje 
zatem w całkowitej dyspozycji przewoźników lotniczych15.

Wobec powyższego niniejsza glosa stanowi niejako postulat de lege ferenda, spro-
wadzający się do znowelizowania art. 4 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
w zakresie procedury dotyczącej odmowy przyjęcia na pokład. Autorzy przedmio-
towej glosy pragną poddać pod dyskusję propozycję, aby we wskazanym wyżej 
przepisie dookreślić, że przewoźnik lotniczy w przypadku overbookingu w pierwszej 
kolejności powinien odmówić przyjęcia na pokład pasażerów podróżujących indy-
widualnie, tak by nie rozdzielać osób, które muszą lub chcą podróżować wspólnie. 

IV . 

Celem Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 jest zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony pasażerów poprzez wysoki poziom świadczonych przez przewoźnika lot-
niczego usług oraz umożliwienie pasażerom egzekwowania ich praw16. Pomimo 
wszystkich przesłanek wskazujących na to, że w niniejszym stanie faktycznym 
rodzina chce odbyć lot wspólnie, uznano, że doszło do odmowy przyjęcia na pokład 
tylko jednego z członków rodziny, a ich decyzja o tym, że wszyscy rezygnują z lotu, 
była dobrowolna. Nie sposób zgodzić się z tym, że przy braku zastosowania prze-
widzianych w rozporządzeniu procedur dotyczących odmowy przyjęcia na pokład, 
bezpośrednie zwrócenie się do członka rodziny o rezygnację z tego lotu umożli-
wiało rodzinie podjęcie dobrowolnej decyzji.

Arbitralna decyzja przewoźnika dotycząca jednego pasażera sprowadzała się 
tak naprawdę do odmowy odbycia podróży także jego rodzinie. Skoro rodzina 
chce podróżować razem i dokonuje wspólnej rezerwacji, to odmowa przyjęcia na 
pokład jednego członka rodziny narusza umowę przewozu lotniczego zawartą ze 

15 K. Osajda, Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady…, op. cit.
16 D. Wetoszka, Prawo transportowe. Morze. Ląd. Powietrze. Monografie prawnicze, Warszawa 2017.
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wszystkimi członkami rodziny i powinna być zrekompensowana odpowiednim 
odszkodowaniem na rzecz każdego z tych pasażerów17.

Reasumując powyższe, należy raz jeszcze podnieść, że w analizowanej spra-
wie przewoźnik lotniczy nie poszukiwał ochotników chcących z przedmiotowego 
lotu zrezygnować. Jednakże wskazać trzeba, że nawet w przypadku, w którym nie 
zgłosiłby się żaden ochotnik lub liczba ochotników nie pozwalałaby na przyjęcie 
pozostałych pasażerów z rezerwacjami, przewoźnik lotniczy nie powinien wybie-
rać pasażerów, którym odmówi przyjęcia na pokład w sposób całkowicie dowolny. 
Pasażerowie podróżujący jako grupa, zwłaszcza na wspólnej rezerwacji, powinni 
być traktowani w wypadku overbookingu w sposób szczególny, tzn. przewoźnik 
winien starać się umożliwić im kontynuowanie podróży razem.
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Streszczenie

Niniejsza glosa stanowi niejako postulat de lege ferenda dotyczący Rozporządzenia (WE) 
nr 261/2004 w zakresie odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu. Autorzy przed-
miotowej glosy pragną poddać pod dyskusję znowelizowanie art. 4 wyżej wskazanego 
Rozporządzenia, aby w treści tego przepisu doprecyzować w jaki sposób przewoźnicy lotniczy 
będą poszukiwali ochotników do rezygnacji z lotu w przypadku overbookingu.

Słowa kluczowe: odszkodowanie, Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, przewoźnik lotniczy, 
odmowa przyjęcia na pokład, rodzina, pasażer
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GLOSS ON THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT JUDGEMENT 
OF 7 JUNE 2016, I OSK 2184/14

Abstract

The gloss is the de lege ferenda postulate regarding Regulation (EC) No 261/2004 concerning 
the refusal to accept passengers on board the aircraft. The authors would like to discuss the 
amendment of the art. 4 of the mentioned Regulation, to clarify how air carriers will look for 
volunteers to resign from the flight in the case of overbooking.

Keywords: compensation, regulation (EC) No 261/2004, air carrier, overbooking, family, 
passenger


