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Pismo

Szanowni Państwo,

w załączeniu

przesyłam

pismo

Prezesa

Urzędu

Transportu

Kolejowego

z

18

czerwca 2019

r.

(znak:

DPP-

WOPN.610.36.2019.1.GP).
Pismo opatrzone j e s t kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oryginał p i s m a , zawierający również odręczny podpis, został p r z e k a z a n y do Państwa w formie listownej pocztą
tradycyjną.

Z poważaniem,
Karol Kłosowski

Dyrektor
Departament Przewozów Pasażerskich
Urząd Transportu Kolejowego
tel.: +48 22 749 14 90
faks: +48 2 2 749 14 01
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Warszawa, dnia 18 czerwca 2019

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego
Ignacy Góra
DPP-WOPN.610.36.2019.1.GP
Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

w nawiązaniu do pisma z 14 czerwca 2019 r. (znak: V.7224.91.2019.BA), dotyczącego
utrudnień, jakie mogą spotkać osoby planujące wziąć udział w tegorocznym
Pol'and'Rock
Festiwal w ICostrzynie, przekazuję następujące informacje.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (zwany dalej ,Jrezesem U T K " ) . jako organ właściwy
m.in. w sprawacti nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym,
pismem z 14 czerwca 2019 r. wystąpił do wszystkich marszałków województw w kraju,
pełniącycłi rolę organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
Adresatom ww. pisma zwrócono uwagę na potrzebę pilnego podjęcia działań zmierzającycłi
do sprostania obsłudze spodziewanycłi w tym czasie bardzo dużych potoków podróżnych.
Jak wskazał Prezes U T K , oprócz konieczności przewidzenia niezbędnych wzmocnień
pociągów umchamianych na zlecenie organizatorów publicznego transportu zbiorowego,
w ramach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PSC),
marszałkowie województw powinni także rozważyć gotowość uruchomienia ad hoc składów
„bis".
W piśmie z 14 czerwca 2019 r. Prezes U T K przypomniał, że kolej jest najbezpieczniejszym
i najbardziej predystynowanym środkiem transportu do zapewnienia przewozu uczestników
wszelkiego rodzaju imprez masowych. Dlaczego też organizatorów publicznego transportu
zbiorowego uczulono na potrzebę wcześniejszego zabezpieczenia odpowiedniej rezerwy
taborowej, a także rozważenia zawarcia odpowiednich porozumień i uruchomienia
dodatkowych relacji, uwzględniających zapotrzebowanie społeczne.
Ponadto pismami z 17 czerwca 2019 r. Prezes U T K zwrócił się do Przewozów Regionalnych
sp. z 0 . 0 . , z prośbą o weryfikację podjętych dotąd decyzji w kontekście obsługi połączeń do/z
Kostrzyna w związku z planowanym festiwalem Pol 'and 'Rock.
Prezes U T K wystąpił również do PKP Intercity S.A., wyrażając niepokój planami tego
przewoźnika w zakresie wprowadzenia - na czas trwania ww. festiwalu - objazdów pociągów
kursujących dotychczas przez Kostrzyn. Taka sytuacja może bowiem doprowadzić nie tylko
do niezapew niema bezpośrednich połączeń do tej stacji z różnych części kraju, ale też
pozbawić możliwość korzystania z ushig kolei pasażerom podróżujących z/do stacji
położonych na liniach kolejow7ch, których dotyczyć mają takie objazdy.
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Ponadto Prezes UTK. zwrócił uwagę zarządcy infrastruktury, t j . PKP Polskir
Kolejowym S.A. na konieczność odpowiedniego przygotowania infrastruktury na \
wymianę pasażerów oraz zapewnienie właściwych środków w celu sprawnej ob:
podróżującycłi do/z Kostrzyna.
Dziękując za przekazane informacje i spostrzeżenia, jednocześnie zj
że Prezes U T K , w ramach posiadanych kompetencji ustawowych, podejmuje
ukierunkowane na właściwą organizację tych przewozów, uwzględniającą bezpi
pasażerów i oczekiwania podróżnych.

IGNACY GÓRA
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/Dokument
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Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel,: 22 749 14 98 lub 22 749 14 90
Urząd Transportu Kolejowego - Departament Przewozów Pasażerskich
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczególi
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pI/rodo
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