
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 

Na stronie oficjalnego portalu Najwyższej Izby Kontroli można zapoznać się z raportem w obszarze ra-

townictwa kolejowego. Według NIK Urząd Transportu Kolejowego niedostatecznie sprawował nadzór nad 

zarządcami linii kolejowych. Nie kontrolował m.in. przeszkolenia i przygotowania załóg ratowniczych. Nie 

pilnował też, czy zarządcy linii kolejowych powiadamiają o wypadkach Państwową Komisję Badania Wy-

padków Kolejowych. Tylko w latach 2010–2012 (I półrocze) Polskie Linie Kolejowe nie powiadomiły komi-

sji o 124 zdarzeniach na torach, a 835 incydentów zgłoszono po terminie. PLK od marca 2011 r. przestały 

utrzymywać pasy przeciwpożarowe przy liniach kolejowych zarządzanych przez spółkę. 

Podstawowe wyposażenie kolejowych zespołów ratunkowych pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. Choć 

jest przestarzałe i zużyte, to PLK od sześciu lat nie zakupiły nowego sprzętu. Spośród 102 wagonów tech-

niczno-gospodarczych, jakimi dysponują wszystkie jednostki ratownicze, niesprawnych było 11. Co piąty 

pojazd szynowo-drogowy wyjeżdżający do akcji ratunkowych nie miał ważnych świadectw sprawności tech-

nicznej. Kontrola NIK wykazała, że cztery zespoły ratownictwa – w Białogardzie, Czerwieńsku, Ostrowie 

Wielkopolskim i Rybniku – w ogóle nie dysponowały sprawnym sprzętem i nie mogły wyjeżdżać do akcji. 

W większości zakładów linii kolejowych ratownicy nie mieli odzieży ochronnej, nie wspominając o braku 

radiotelefonów czy paliwa w agregatach. 

Wśród konkretnych uwag NIK znalazł się także brak kwalifikacji pracowników zespołów ratowniczych 

wobec potrzeb instrukcji Ir-15 o kolejowym ratownictwie technicznym. Tylko w co trzecim zespole ratowni-

czym zespoły były kompletne, a w 3 z 24 jednostek ratownictwa technicznego w ogóle nie zatrudniano pra-

cowników. Obowiązkowe szkolenia ukończył zaledwie co trzeci pracownik. W 11 na 13 skontrolowanych 

zakładów linii kolejowych pracownicy nie zostali wyposażeni w komplet środków ochrony indywidualnej.  

W 8 ZLK nie zarządzano ćwiczeń w formie próbnych alarmów. W blisko 60% zbadanych wyjazdów stwier-

dzono opóźnienia – aż do 285 minut. 

Chcę zadać Panu Ministrowi następujące pytania. 

1. Jaki plan naprawczy zamierza wprowadzić Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej, aby w niedługim czasie wyeliminować błędy, o których mówi raport NIK? 

2. NIK zwraca uwagę, że kolejowe ratownictwo techniczne – mimo że jest ratownictwem specjalistycz-

nym na wzór ratownictwa górskiego, wodnego czy górniczego – nie posiada ustawowych regulacji określają-

cych zasady organizacji, wyszkolenia, wyposażenia czy też gotowości operacyjnej. Działalność ratownictwa 

kolejowego regulowana jest wyłącznie przepisami wewnętrznymi zarządców linii kolejowych. Czy Minister-

stwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamierza zmienić obecny, wadliwy stan prawny, bę-

dący podstawą do działań podejmowanych przez kolejowe ratownictwo techniczne? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 
 

 




