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ORZECZNICTWO | pasażerów, którzy doznali szkody na skutek opóźnienia lotu, obowiązują dwa niezależne od siebie terminy 
przedawnienia ich roszczeń: dwa lub trzy lata.

Za opóźniony lot  
należy się odszkodowanie

Weekend majowy w tym roku 
okazał się szczególnie długi. 
W  związku z tym sporo osób 
część osób zdecydowało się 
dotrzeć do miejsca wypoczyn-
ku samolotem.

W tym kontekście dla tury-
stów niezwykle istotna jest 
podjęta przez Sąd Najwyższy 
uchwała z 17 marca 2017 r. (sygn. 
akt. III CZP 111/16). Przedmio-
tem tego orzeczenia był ter-
min przedawnienia roszczenia 
pasażera o odszkodowanie 
z tytułu odmowy przyjęcia na 
pokład, odwołania lub dużego 
opóźnienia lotu przewidziane-
go w art. 7 rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 11 lute-
go 2004 r. ustanawiającego 
wspólne zasady odszkodowa-

nia i pomocy dla pasażerów 
w przypadku odmowy przyję-
cia na pokład albo odwołania 
lub dużego opóźnienia lotów 
uchylającego rozporządzenie 
(EWG) nr 295/9.

Ryczałt dla podróżnego

Odszkodowanie, o którym 
mowa stanowi zryczałtowaną 
formę kompensaty niezależną 
od rozmiaru poniesionej szko-
dy w wysokości od 250 do 600 
euro przysługującą pasażerowi 
statku powietrznego w przy-
padku opóźnienia lotu, odmo-
wy przyjęcia na pokład czy 
odwołania lotu, przy czym 
wysokość kompensaty uzależ-
niona jest od długości lotu oraz 
gdy ma to znaczenie czasu 
opóźnienia. Dla przykładu dla 
lotów do 1500 km opóźnienie 
musi przekroczyć 2 godziny, 
a kompensata przy zaistnieniu 
tych przesłanek jest równa 
250 euro.

Uchwała SN zapadła na 
skutek pytania sądu okręgo-
wego, w którym przedstawio-
no, że aż cztery normy prawne 
mogą znaleźć zastosowanie 
w  sprawie. Przy czym w do-
tychczasowym orzecznictwie 
najczęściej przyjmowano 
roczny termin przedawnienia 

przedmiotowego roszczenia 
właściwy dla umów przewozu, 
bądź ogólny dziesięcioletni 
właściwy dla praw majątko-
wych. Poza nimi w pytaniu 
wskazano na możliwość zasto-
sowania dwuletniego terminu 
przedawnienia właściwego dla 
roszczeń z Konwencji Montre-
alskiej oraz trzyletni termin 
przedawnienia właściwy dla 
szkód wyrządzonych czynem 
niedozwolonym.

Spośród wskazanych norm 
prawnych kształtujących ter-
min przedawnienia roszczenia 
pasażera SN przyjął, iż omawia-
ne roszczenie przewidziane 
normą art. 7 rozporządzenia 
WE nr   261/2004 przedawnia 
się z upływem rocznego termi-
nu właściwego dla umów prze-
wozu, liczonego od dnia, 
w których przewóz został wy-
konany, a gdy przewóz nie zo-
stał wykonany od dnia, w któ-
rym miał zostać zrealizowany.

Roszczenia 
uzupełniające

Podjęta przez SN uchwała 
dotyczy wyłącznie zryczałtowa-
nej formy odszkodowania 
przewidzianej normą art. 7 roz-
porządzenia (WE) nr 261/2004. 
W konsekwencji w zakresie po-

zostałych uprawnień pasażera 
chociażby roszczenia uzupeł-
niającego celem określenia 
terminu przedawnienia tego 
roszczenia niezbędne jest się-
gnięcie do orzecznictwa Try-
bunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. W szczególności 
interesujące jest orzeczenie 
z  10  stycznia 2006 r. w sprawie 
IATA przeciwko ELFAA (sygn. akt. 
C – 344/04), w którym to TSUE 
wskazał, iż opóźnienia w pasa-
żerskim transporcie lotniczym 
mogą skutkować powstaniem 
dwóch rodzajów szkód – szko-
dy niemal identycznej dla 
wszystkich pasażerów, której 
naprawienie może przybrać 
formę ujednoliconą i natych-
miastową oraz indywidualną 
wymagającą oceny a  casu ad 
casum, której ustalenie roz-
miaru może nastąpić wyłącz-
nie a posteriori. Dlatego rodza-
ju indywidualnych szkód 

przewidziano zgodnie z normą 
art. 35 Konwencji Montreal-
skiej dwuletni termin 
przedawnienia liczony od daty 
przylotu do miejsca przezna-
czenia lub od dnia, w którym 
statek powietrzny powinien 
był przylecieć lub od dnia, 
w  którym przewóz ustał. We 
wspomnianym orzeczeniu 
TSUE wskazał również, iż 
roszczenie przewidziane 
w art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 261/2004 nie stanowi środ-
ka ochronnego podległego 
przepisom Konwencji Montre-
alskiej.

W rezultacie pasażerów, 
którzy doznali szkody na sku-
tek opóźnienia lotu, obowiązu-
ją dwa niezależne od siebie 
terminy przedawnienia ich 
roszczeń. W przypadku zry-
czałtowanej formy kompensaty 
termin jej przedawnienia wy-
nosi zgodnie z uchwałą SN 
z 17 marca 2017 r. (sygn. akt. III 
CZP 111/16) rok, zaś dla indy-
widualnych roszczeń uzupeł-
niających, dla których podstawę 
stanowi Konwencja Montreal-
ska termin ten jest równy okre-
sowi dwóch lat. Przy czym oba 
okresy rozpoczynają swój bieg 
od dnia, w którym przewóz zo-
stał wykonany, a gdy nie został 
wykonany od dnia, w którym 
miał zostać zrealizowany. ℗

SPÓŁKI 
Obecnie sądy rejestrowe nie 
dysponują skutecznymi 
narzędziami pozwalającymi 
wyegzekwować od osób 
zobowiązanych do wyboru 
lub powołania zarządu 
wykonania ciążących na nich 
obowiązków.

Zdarza się, iż sądy rejestrowe 
zwracają się np. do wspólników 
o wskazanie osób uprawnionych 
do reprezentacji, jednakże brak 
jest podstaw prawnych do kiero-
wania takich wezwań, a  tym 
bardziej brak jest możliwości 
zastosowania jakiegokolwiek 
rygoru na wypadek niezastoso-
wania się do wezwania sądu.

Zaradzić temu ma noweliza-
cja ustawy o Krajowym Reje-
strze Sądowym. Zgodnie z za-
łożeniami projektu rozszerze-
niu ma ulec zakres podmiotowy 
tzw. postępowań przymusza-

jących prowadzonych na 
podstawie art. 24 ustawy. Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, 
będące projektodawcą, zamie-
rza rozszerzyć zakres zastoso-
wania art. 24 ustawy na osoby 
(wspólników lub członków 
innych organów takich jak 
rada nadzorcza, komisja rewi-
zyjna, rada fundacji) zobowią-
zane do powołania organu 
uprawnionego do reprezenta-
cji, w przypadku stwierdzenia 
przez sąd rejestrowy braków 
w składzie tego organu unie-
możliwiającego prawidłową 
reprezentację. Ma być to spo-
sobem na wyeliminowanie 
niekorzystnego dla pewności 
obrotu zjawiska polegającego 
na funkcjonowaniu w obrocie 

podmiotów pozbawionych 
organu uprawnionego do re-
prezentacji.

Zgodnie z założeniami pro-
jektu, w uzasadnionych przy-
padkach, w razie stwierdzenia, 
że osoba prawna nie posiada 
organu uprawnionego do re-
prezentowania lub w składzie 
tego organu zachodzą braki 
uniemożliwiające jej działanie, 
sąd rejestrowy, wyznaczając 
odpowiedni termin, może 
wezwać obowiązanych do 
powołania lub wyboru tego 
organu do wykazania, że organ 
został powołany lub wybrany 
albo, że braki w jego składzie 
zostały usunięte, pod rygorem 
zastosowania grzywny przewi-
dzianej w przepisach kodeksu 

postępowania cywilnego o 
egzekucji świadczeń niepie-
niężnych.

Założenia nowelizacji, która 
ma doprowadzić do wyelimi-
nowania niekorzystnego dla 
pewności obrotu zjawiska 
polegającego na funkcjonowa-
niu w obrocie podmiotów 
pozbawionych organu upraw-
nionego do reprezentacji, na-
leży ocenić pozytywnie, jed-
nakże już na pierwszy rzut oka 
ujawnia się duża słabość po-
wyższego rozwiązania. Sądy 
rejestrowe nie dysponują bo-
wiem pełnymi informacjami 
o podmiotach, które odpowie-
dzialne są za powoływanie 
organów odpowiedzialnych za 
reprezentację (np. członkowie 

stowarzyszenia tworzący wal-
ne zebranie członków, akcjo-
nariusze spółki akcyjnej). 
W konsekwencji sądy nie będą 
wiedziały kogo wezwać i na 
kogo nałożyć grzywnę.

Ten mankament został 
dostrzeżony przez samego 
projektodawcę, który w uza-
sadnieniu projektu proponu-
je, żeby w stosunku do spół-
ek z  o.o. i  spółek akcyjnych 
obowiązek składania do 
sądu rejestrowego oświad-
czeń o adresie do doręczeń 
i  jego aktualizacji miały 
osoby (np. wspólnicy), które 
z mocy postanowień k.s.h. 
lub umowy spółki zobowią-
zane są do wyboru zarządów 
ww spółek. ℗

Za niepowołanie organów będzie grozić grzywna
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> Wojciech Piasecki 
prawnik z kancelarii 
prawnej MaDejczYk
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> Anna Sobczyk 
prawnik z kancelarii 
prawnej MaDejczYk

dwa tygodnie temu 
Pisaliśmy o:
edyta głowińska: Wykonawca ma 
możliwość naprawienia błędów 
i wykazania, że pomimo to jest 
rzetelnym partnerem, który wykona 
umowę w sposób prawidłowy.
Artykuł dostępny: 
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