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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Na potrzeby sejmowej Komisji Infrastruktury, która zebrała się 14 czerwca br., powstała informacja 

prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z 
transportu kolejowego na terenie Polski. W informacji tej zawarto analizy i omówienia wszystkich zdarzeń i 
wypadków kolejowych oraz przedstawiono ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej. W związku z 
przedstawieniem parlamentarzystom tego dokumentu chcę zapytać o kilka spraw. 

22 listopada 2011 r. przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w piśmie do 
prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zalecił wdrożenie przez zarządców infrastruktury i przewoźników – 
pod nadzorem prezesa UTK – działań mających na celu zorganizowanie nadzwyczajnych, pozaplanowych 
szkoleń z zakresu obowiązków pracowników prowadzących ruch kolejowy, pracowników prowadzących 
pojazdy kolejowe oraz kierowników pociągów. W zaleceniu określono, że szkolenia powinni prowadzić 
pracownicy z przygotowaniem zawodowym za specjalizacją w zakresie organizacji ruchu.  

Chcę zapytać o to, czy istnieje raport dotyczący prowadzonych szkoleń, o których mówi zalecenie, i o to, 
ile takich pozaplanowych szkoleń przeprowadzono w Polsce od listopada ubiegłego roku do dziś. 

Chcę też zapytać Pana Ministra, czy zapowiedź dotycząca pomysłu zainstalowania w kabinach 
lokomotyw kamer monitorujących pracę maszynisty oraz tor jazdy przed lokomotywą jest związana z 
zaleceniem przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych wydanym 22 listopada 
2011 r. Czy przez siedem miesięcy od wydania tego dokumentu resort rozważał instalację wspomnianych 
urządzeń, czy też minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej powrócił do tego zalecenia dopiero 
po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami? 

W pakiecie bezpieczeństwa dla kolei zaprezentowanym przez ministra transportu, budownictwa i 
gospodarki morskiej założono wzmocnienie kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego także poprzez 
zasilenie budżetu tej instytucji w środki potrzebne do sprawowania funkcji kontrolnych. Chciałbym wiedzieć, 
jakie kwoty w nadchodzących latach ministerstwo planuje zabezpieczyć na ten cel. Pytam o to, ponieważ 
nawet pani rzecznik praw obywatelskich w swoim sprawozdaniu z działalności za rok 2011 zauważyła, jak to 
określiła, „zjawisko niedostatecznej skuteczności działania Urzędu Transportu Kolejowego”. Pani rzecznik 
pisze również o tym, że odpowiadający za ochronę i przestrzeganie praw pasażera urząd cierpi na braki 
kadrowe na skutek niedofinansowania, co uniemożliwia sprawowanie przez niego nadzoru kontrolnego w 
zadowalającym, adekwatnym do potrzeb wymiarze. Stąd moje pytanie o wysokość środków, jakie minister 
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej planuje zabezpieczyć w budżecie na rok 2013 i lata następne 
po to, aby usprawnić działanie Urzędu Transportu Kolejowego. 

Stanisław Kogut 




