
Szanowny Panie Inspektorze 

Moje głębokie zaniepokojenie wywołała informacja podana w dniu 20 sierpnia br. 

przez media na temat tragicznego wypadku, który miał miejsce w na torze saneczkowym 

w Kluszkowcach koło Nowego Targu. Ofiarą wypadku stał się piętnastoletni obywatel 

Ukrainy, który przyjechał do Polski wraz z grupą kilkudziesięciu osób na wakacje. Do 

wypadku doszło podczas zjazdu na letnim torze saneczkowym, gdy chłopiec wychylił się 

i uderzył głową w wystającą barierę, która znajdowała się na zakręcie. Chłopiec zginął na 

miejscu. 

Mimo, iż jak wynika z przywołanej relacji, wagoniki wyposażone są w hamulce 

ograniczające prędkość oraz pasy bezpieczeństwa, zaś konstrukcja toru uniemożliwia 

wypadnięcie wagonika z szyn, to jednak środki te nie były w stanie zapobiec tragicznemu 

śmiertelnemu wypadkowi. W polskich górach działa kilkadziesiąt podobnych obiektów, 

które są bardzo popularne w czasie wakacji. Ich użytkownikami są w większości dzieci 

i młodzież. Obiekty te nie różnią się podobno zasadniczo poziomem zabezpieczeń. A zatem 

teoretycznie taki wypadek mógłby wydarzyć się na dowolnym torze. Prawo każdego 

dziecka do wypoczynku i zajęć rekreacyjnych powinno być realizowane w warunkach 

bezpiecznych, zapewniających ochronę zdrowia i życia, obowiązek zaś czuwania nad 

bezpieczeństwem najmłodszych obywateli powinien być przedmiotem szczególnej troski 

władz publicznych. 
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Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.) zadania nadzoru budowlanego wykonuje m.in. Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego. W związku z tym, działając na podstawie art. 12 pkt 2 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 

poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Inspektora z uprzejmą prośbą 

o zbadanie przedstawionego wyżej wypadku i poinformowanie mnie o dokonanych 

ustaleniach. Proszę również uprzejmie o rozważenie zainicjowania kompleksowych badań 

takich obiektów przez inspekcje budowlane w całym kraju. Będę wdzięczny za 

poinformowanie mnie o podjętych decyzjach. 


