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Agenda

• LS Airport Services jako agent handlingowy,
• Przepisy i wymagania dot. obsługi PRM,
• Z psem przewodnikiem w porcie lotniczym,
• Z psem przewodnikiem na pokładzie statku powietrznego.



LS Airport Services jest agentem handlingowym
zajmującym się kompleksową obsługą naziemną samolotów. 
Obsługuje ponad 50 przewoźników z całego świata na 
4 polskich lotniskach.

Warszawa
Kraków
Gdańsk
Katowice

Świadczy również usługi w zakresie obsługi 
PRM (Passenger Reduced Mobility), 
zapewniając niepełnosprawnym pasażerom asystę 
oraz potrzebny sprzęt tj. wózek inwalidzki czy 
specjalny podjazd z podnośnikiem.

blisko
25 milionów

pasażerów rocznie
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Przepisy UE
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Rozporządzenie (WE) 
1107/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej podróżujących drogą lotniczą



Wymagania linii lotniczych
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• PLL LOT – obowiązek posiadania szelek oraz kagańca
(do założenia w razie potrzeby),

• EnterAir – pies musi nosić kaganiec i być na smyczy,
• WizzAir – pies nie musi mieć założonego kagańca,

jednak pasażer musi mieć kaganiec przy sobie,
• Lufthansa – zaleca korzystanie z szelek zamiast

kagańca,
• Scandinavian Airlines – pasażer musi mieć przy sobie

szelki oraz smycz w celu zabezpieczenia psa w trakcie
trwania całego lotu.



1
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Na lotnisku

• Kontakt z zespołem 
PRM/odprawa biletowo-
bagażowa

• Kontrola 
bezpieczeństwa i/lub 
kontrola paszportowa

• Przejście do hali odlotów • Boarding
3

2
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Na pokładzie statku powietrznego

• Przekazanie informacji 
do załogi pokładowej

• Wprowadzenie pasażera na
pokład (przed pozostałymi
pasażerami)

• Personel pokładowy 
obejmuje szczególną opieką 
pasażerów PRM

• Debording

• Odbiór bagażu
• Opuszczenie terenu portu 

lotniczego

1

3

2
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Podsumowanie
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 Wszyscy pasażerowie muszą mieć zagwarantowaną możliwość odbycia podróży 
lotniczej,

 Każdy przewoźnik może mieć swoje indywidualne wymagania dotyczące podróży 
z psem przewodnikiem.

 Jako pasażer PRM: 
• Poinformuj przewoźnika,
• Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty dla siebie 

oraz dla zwierzęcia, z którym podróżujesz,
• Pojaw się na lotnisku najpóźniej 2 godziny przed 

rozkładową godziną odlotu.



Dziękuję za uwagę
Maciej Bochnar
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