RAPORT

SPOŁECZNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Misja:
Kreowanie bezpiecznych
i konkurencyjnych warunków
świadczenia usług transportu
kolejowego

Wizja:
Nowoczesny i otwarty urząd dbający
o wysokie standardy wykonywania usług
na rynku transportu kolejowego
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Szanowni Państwo,
decyzje podejmowane w Urzędzie Transportu
Kolejowego mają wpływ na funkcjonowanie wielu
przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji związanych z transportem kolejowym, a w konsekwencji
również na jakość usług świadczonych pasażerom.
Podejmując te decyzje mamy świadomość ciążącej
na nas odpowiedzialności. Włączenie się Urzędu
Transportu Kolejowego w ideę społecznej odpowiedzialności wypływa z naszego przekonania, że tego
typu działania w administracji państwowej są nie
tyko możliwe, ale także potrzebne. Włączenie się
Urzędu Transportu Kolejowego w ideę społecznej
odpowiedzialności nie jest chwilowym impulsem,
lecz ma charakter nadania ram, usystematyzowania
inicjatyw, które są przez nas od dawna podejmowane i realizowane.
Odpowiedzialny Urząd to odpowiedzialni pracownicy,
którzy są największym kapitałem Urzędu Transportu
Ignacy Góra
Kolejowego.
Wielokrotnie dali się poznać jako osoby
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
wrażliwe na los kolegów w miejscu pracy, ale także
chętnie dzielące się z innymi swoją wiedzą. Nasze działania opierają się na czterech filarach:
bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnościami, czyste środowisko oraz ambitny zespół. Dużą wagę tradycyjnie przywiązujemy do dialogu
prowadzonego z przedstawicielami rynku w formie warsztatów, Akademii UTK oraz działań
edukacyjnych adresowanych do najmłodszych, które mają zapewnić im bezpieczeństwo na
obszarach kolejowych.
Transport kolejowy ze względu na bezpośredni kontakt z pasażerami wydaje się obszarem, w którym społeczna odpowiedzialność jest szczególnie potrzebna. Wprowadzanie zasad społecznej
odpowiedzialności CSR w Urzędzie wymaga konsekwencji. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynamy długą i trudną, ale mam nadzieję, że także wypełnioną sukcesami drogę. Naszym celem
jest profesjonalna obsługa w Urzędzie, doskonalenie metod zarządzania, rzetelne informowanie
o naszych przedsięwzięciach, ale przede wszystkim szacunek dla klientów i współpracowników,
niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszym raportem.
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1. Kim jesteśmy?
1.1. Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego obsługuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
który jest centralnym organem administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej
z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego.

regulacja transportu kolejowego

licencjonowanie transportu
kolejowego

nadzór techniczny nad eksploatacją
i utrzymaniem infrastruktury
kolejowej i pojazdów kolejowych

bezpieczeństwo ruchu kolejowego

interoperacyjność i spójność
techniczna transportu kolejowego

licencje i świadectwa maszynistów

przestrzeganie praw pasażerów

Urząd Transportu Kolejowego jest nowoczesnym, mogą liczyć na naszą pomoc w przypadku,
przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak jak
się m.in. bezpieczeństwem i regulacją ruchu powinien.
kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni
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Dbamy o to, by przewozy na kolei wykonywali
tylko przedsiębiorcy gwarantujący odpowiedni
poziom bezpieczeństwa. Sprawdzamy, czy zarządcy infrastruktury utrzymują i modernizują
linie kolejowe zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Wydajemy licencje maszynistom.
Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorstwami kolejowymi.

Urząd Transportu Kolejowego ma 7 oddziałów
terenowych – w Warszawie, Lublinie, Krakowie,
Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.
Urząd zatrudnia blisko 300 pracowników.

1.2. Etyka i wartości
Wartości etyczne UTK
praworządność – wykonujemy swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, oraz mając na względzie interes publiczny
uczciwość – wykazujemy się lojalnością wobec Urzędu, a także jesteśmy bezinteresowny, bezstronni oraz w równy sposób traktujemy wszystkich interesariuszy
Urzędu
profesjonalizm – wykonujemy swoje obowiązki, w pełni wykorzystując posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a także stale podnosimy kwalifikacje
zawodowe
neutralność – nie ulegamy wpływom i naciskom, które mogą doprowadzić
do konfliktu interesów, a w konsekwencji do działań stronniczych lub sprzecznych
z prawem
uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich – jesteśmy życzliwi
i uprzejmi, także w kontaktach z innymi pracownikami, nie kierujemy się przy tym
emocjami i uprzedzeniami, a jedynie względami merytorycznymi i formalnymi
szybkie poszukiwanie najprostszych rozwiązań – sprawy załatwiamy bez zbędnej zwłoki, sprawnie i szybko, natomiast w przypadku niezrozumiałych zagadnień
kierujemy interesanta Urzędu do właściwych i kompetentnych komórek
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Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna
Kodeks Etyki pracowników Urzędu Transportu
Kolejowego zawiera zasady i wartości etyczne,
wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Transportu Kolejowego. Staramy
się, żeby zasady Kodeksu były znane wszystkim
pracownikom, dlatego zapoznania się z nim jest
obowiązkowe.

W Urzędzie funkcjonuje również Polityka
Antykorupcyjna, która ma na celu przeciwdziałanie możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych i konfliktowi interesów w obszarze
działalności UTK.
Za rozpatrywanie spraw z zakresu norm etycznych odpowiedzialny jest Pełnomocnik Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego do spraw Etyki.
W przypadku naruszenia zasad Etycznych czy
postanowień Polityki Antykorupcyjnej możliwe jest przeprowadzenie postępowania przed
Rzecznikiem Dyscyplinarnym.

Łukasz Trochym
Radca Prawny - Pełnomocnik ds. Etyki

1.3. Struktura organizacyjna
Urząd Transportu Kolejowego jako centralny urząd administracji rządowej obsługujący Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, został utworzony 1 czerwca 2003 r.
w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.
Struktura organizacyjna Urzędu została określona Statutem, a szczegółowy podział zadań
pomiędzy komórkami organizacyjnymi normuje
Regulamin organizacyjny UTK.

Kierownictwo
 Prezes UTK
 Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa
Ruchu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl
email: utk@utk.gov.pl

1
 Wiceprezes ds. Regulacji Rynku
Kolejowego
 Dyrektor Generalny

Dyrektorzy
 Dyrektor Biura Prezesa
 Dyrektor Biura
Administracyjno-Finansowego
 Dyrektor Departamentu Praw Pasażerów
 Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku
Kolejowego
 Dyrektor Departamentu Nadzoru
 Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Kolejowego
 Dyrektor Departamentu Zezwoleń
Technicznych i Interoperacyjności

 Koordynator Wieloosobowego
Stanowiska ds. Obsługi Prawnej
 Dyrektor Oddziału Terenowego
w Warszawie
 Dyrektor Oddziału Terenowego
w Lublinie
 Dyrektor Oddziału Terenowego
w Krakowie
 Dyrektor Oddziału Terenowego
w Katowicach
 Dyrektor Oddziału Terenowego
w Gdańsku
 Dyrektor Oddziału Terenowego
we Wrocławiu
 Dyrektor Oddziału Terenowego
w Poznaniu

Aktualne dane dotyczące składu kierownictwa
oraz osób zajmujących stanowiska dyrektorów
dostępne są na stronie
https://utk.gov.pl/pl/urzad/.

System Kontroli Zarządczej i Zarządzanie Ryzykiem
W Urzędzie Transportu Kolejowego, funkcjonu- ■■ efektywności i skuteczności przepływu
je system kontroli zarządczej. Celem systemu
informacji
w UTK jest zapewnienie:
■■ zarządzania ryzykiem wewnętrznym
w UTK.
■■ zgodności działalności z przepisami prawa
i procedurami wewnętrznymi
System kontroli zarządczej w UTK ma na celu
■■ skuteczności i efektywności działania
uzyskanie możliwie pełnej informacji o zagro■■ wiarygodności sprawozdań
żeniach mogących negatywnie wpływać na
■■ ochrony zasobów
osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych
■■ przestrzegania i promowania zasad etyczUrzędu, jak również uzyskanie pełnej zgodności
nego postępowania, w szczególności stodziałania z przepisami prawa w szczególności:
sowania zasad służby cywilnej oraz zasad
ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo
etyki korpusu służby cywilnej
zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilUrząd Transportu Kolejowego
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nej, statutu i regulaminu organizacyjnego UTK
oraz innych aktów normatywnych.
Celem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia określonych
celów i realizacji zadań poprzez identyfikację
obszarów ryzyka, analizę ryzyka, a następnie
określenie reakcji na ryzyko w postaci działań,
które należy podjąć dla wyeliminowania lub
redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu.
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2. Jak podchodzimy do CSR
2.1. Działania społecznie odpowiedzialne UTK
W Urzędzie Transportu Kolejowego działania z zakresu społecznej odpowiedzialności prowadzimy w wielu obszarach aktywności Urzędu. Co prawda działania te nie są
usystematyzowane w strategię CSR, ale obszary działań mamy zidentyfikowane.
Nasze działania społecznie odpowiedzialne
uwzględniają cele strategiczne Urzędu i wpisują
się w ich realizację. Odpowiedzialność społeczna
to dla nas swego rodzaju kultura organizacyjna,
która w realizacji zadań uwzględnia oczekiwania pracowników i innych grup interesariuszy –
klientów czy organizacji społecznych. Działania
CSR realizują również cele zrównoważonego
rozwoju (SDG) wpisane do Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 przyjętej uchwałą Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r.

Aktywnie uczestniczymy w dyskusji o CSR
w Administracji Publicznej i chętnie dzielimy się
z innymi własnym doświadczeniem i dobrymi
praktykami.

W UTK konsekwentnie pracujemy nad tym, by
CSR był obecny w każdym obszarze działania
Urzędu. Wierzymy, że takie podejście przynosi
korzyści zarówno nam samym jak i otoczeniu,
w którym funkcjonujemy oraz prowadzi do
długofalowego rozwoju.

Bezpieczeństwo

Często nasze działania CSR są podyktowane
oczekiwaniami naszych pracowników lub są
zgłaszane przez naszych interesariuszy.
Nad realizacją działań CSR czuwa Kierownictwo
Urzędu. Na co dzień w poszczególne projekty
CSR zaangażowanych jest wielu pracowników
UTK. Koordynacją obszaru CSR w Urzędzie zajmuje się Wydział Strategii i Jakości podległy
Dyrektorowi Biura Prezesa.

Obszary naszych działań:

Dostępność

Czyste środowisko

Ambitny zespół
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2.2. Dialog i relacje
Prowadzenie dialogu z interesariuszami przyczynia się do lepszego poznania oczekiwań naszych klientów, partnerów w działaniach i pracowników.
Klienci/rynek transportu kolejowego:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

pasażerowie
maszyniści
ośrodki szkoleniowe
producenci
przewoźnicy
zarządcy infrastruktury
dysponenci
certyfikowane ECM
użytkownicy bocznic
koleje turystyczne
jednostki badawcze

■■ okresowe badanie satysfakcji
klienta
■■ współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
■■ współpraca ze stowarzyszeniami
rynkowymi
■■ różnorodność kanałów
komunikacji
■■ badanie potrzeb szkoleniowych

Pracownicy:
 pracownicy komórek
merytorycznych
 pracownicy komórek
obsługowych
 kadra zarządzająca
 kandydaci na pracowników
 stażyści i praktykanci

■■ badania satysfakcji z usług
wewnętrznych
 Przedstawiciel Pracowników
 skrzynka idei
 badanie potrzeb
szkoleniowych
 badania ip-121
 ocena 360°

 instytucje nadzorujące – Prezes
Rady Ministrów, Minister
Finansów
 instytucje współdziałające
na gruncie – Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa
Agencja Kolejowa UE, Komisja
Europejska






Otoczenie prawne:
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Otoczenie społeczne:
 organizacje pozarządowe
 instytucje publiczne
 organy administracji rządowej
i samorządowej
 rząd
 media
 uczelnie

badania
spotkania
konsultacje
partnerstwo w realizacji
programów
 współpraca
 członkostwo
w organizacjach





Środowisko naturalne:
 firmy recyklingowe i utylizacji
odpadów
 organy administracji
państwowej
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2.3. Zaangażowanie społeczne
Podchodzimy odpowiedzialnie do kwestii społecznych, budujemy długofalowe
działania, szczególnie w oparciu o profil naszej działalności. Staramy się reagować
na zmieniające nas otoczenie – ważne wydarzenia, zdarzenia losowe – i odpowiednio dostosowywać do nich nasze działania.
Zaangażowanie społeczne Urzędu Transportu
Kolejowego ciężko jest wycenić. Staramy się,
żeby realizacja naszych zadań ustawowych jak
również pozaustawowych inicjatyw za każdym razem uwzględniała zasady społecznej
odpowiedzialności.
Jedynym z zadań realizowanych przez utworzony w 2016 r. w Biurze Prezesa Wydział Strategii
i Jakości jest wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności w działaniach UTK.

Takie powiązanie zadań pozwala nam na każdorazowe uwzględnianie zasad społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w ramach wyznaczania kierunków działań
i przyjmowanych strategii rozwoju UTK.

Również w ramach swoich zadań Wydział Strategii
i Jakości dba o zapewnienie spójności planów
i harmonogramów działań Urzędu zgodnie
z przyjętymi kierunkami i strategiami rozwoju.

Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
Nasze zaangażowanie społeczne to także bez- jest wzajemna wymiana informacji oraz ścisła
pośrednia współpraca Urzędu z różnymi orga- współpraca nad istotnymi problemami.
nizacjami społecznymi czy branżowymi.
Wierzymy, że dobra współpraca z innymi jest
kluczem do rozwoju zarówno Urzędu jak i wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych
na rynku kolejowym w Polsce. Dlatego jedną
z podstaw naszych działań jest dialog.

W ramach prowadzonej współpracy zawarliśmy
szereg porozumień o współpracy, których celem
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3. Bezpieczeństwo
3.1. Kultura bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo jest kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej. Każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym
powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeństwa.

Deklaracja
Kulturę bezpieczeństwa można zdefiniować
jako system obejmujący postawy określonej
grupy wobec ryzyka, bezpieczeństwa i zagrożeń,
wskazujący wartości, które w danym obszarze
uznawane są za kluczowe.

zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako
wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku
dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu kolejowego,
127
a bazujące na kulturze bezpieczeństwa systemy
sygnatariuszy
zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem
są elementami niezbędnymi we wszystkich organizacjach kolejowych w celu utrzymywania Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeńi podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.
stwa w transporcie kolejowym została dotychczas podpisana przez 127 przedstawicieli rynku
Prawidłowo rozumiana kultura bezpieczeństwa kolejowego, w tym między innymi: Ministerstwo
opiera się na wysokim poziomie zaufania i sza- Infrastruktury i Budownictwa, Państwową Komisję
cunku pomiędzy pracownikami i kierownictwem, Badania Wypadków Kolejowych, przewoźników,
dlatego musi być kreowana i wspierana przez zarządców i podmioty odpowiedzialne za utrzykierownictwo wyższego szczebla.
manie infrastruktury, jednostki certyfikujące,
jednostki naukowe i badawcze, producentów
W 2016 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy projekt taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszeDeklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpie- nia, a także media.
czeństwa w transporcie kolejowym. Jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz
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Konkurs
Pomysł stworzenia konkursu o Nagrodę Prezesa
UTK Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym narodził się jako kontynuacja inicjatywy Deklaracji, stąd dedykowany został przede
wszystkim sygnatariuszom Deklaracji.
Celem Konkursu, oprócz corocznego nagrodzenia
osób lub przedsiębiorców najbardziej aktywnych
w programie podnoszenia stopnia bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym, jest możliwość wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu oraz rozpowszechnienie dobrych
praktyk związanych z promowaniem kultury
bezpieczeństwa. Wybór i nagrodzenie najbardziej
aktywnych przedsiębiorców ma spowodować
wzrost motywacji w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Nagrodami w konkursie są statuetki kultury
bezpieczeństwa oraz możliwość posługiwania
się złotym logotypem kultury bezpieczeństwa
przez kolejny rok. Ponadto informacja o nagrodzonych działaniach jest publikowana na
stronie internetowej www.utk.gov.pl oraz przekazywana mediom.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie
podjętych działań, które przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa. Każdy pracodawca Za projekt „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie
może zgłosić pracownika, który przyczynił się do Kolejowym” odpowiada zespół Departamentu
uniknięcia wypadku bądź ma inne osiągnięcia Nadzoru.
w dziedzinie kultury bezpieczeństwa. Prace oceniane są przez Kapitułę konkursu, która może również
przydzielić Wyróżnienie niezależnie od udziału
w Konkursie.
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3.2. Edukacja
Uważamy, że nowoczesny Urząd to Urząd, który nie tylko stoi na straży prawa
i obowiązujących procedur, ale to również Urząd, który pełni funkcję edukatora
i propagatora dobrych praktyk. Proaktywne działania Urzędu w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w obszarach bezpieczeństwa, praw pasażerów czy też
wyjaśniające obowiązujące procedury oraz podejmowanie działań prewencyjnych
przygotowujących rynek kolejowy do nadchodzących zmian prawa, w długofalowej
perspektywie przełożą się na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego co, jest
priorytetem naszych działań.

3.3. Kolejowe ABC

słuchaczom, prowadząc zajęcia w mobilnym
miasteczku kolejowym.

Wyznajemy zasadę, że każde podjęte działanie
powinno mieć swój cel. Nasz jest prosty – chcemy rozpowszechniać wiedzę o bezpiecznym
zachowaniu już wśród najmłodszych i budować
w nich odpowiedzialność za siebie i innych. Ta
wizja jest z nami od początku. By wzmocnić
swój przekaz, a jednocześnie podnieść atrakNasza kampania powstała w 2013 roku. Od tego cyjność zajęć, zaprosiliśmy do współpracy Straż
momentu spotykamy się z dziećmi z przedszkoli, Ochrony Kolei.
szkół podstawowych i gimnazjów, by rozmawiać
o bezpieczeństwie na drodze i kolei. Nie stoimy
jednak z kredą przy tablicy. Prowadzimy lekcje
angażujące dzieci i młodzież, nie traktujemy ich
jednak jak uczniów, lecz jak partnerów w dyskusji o naszym wspólnym bezpieczeństwie. Już
czterolatki umieją posługiwać się tabletami, dlatego nie widzimy powodów, by nie wykorzystać
tego potencjału. W swojej pracy posługujemy
się narzędziami mobilnymi, multimedialną
prezentacją, a także – dosłownie i w przenośni
– wychodzimy naprzeciw naturalnemu pragnieniu dziecka, by mogło dotknąć każdą nowo
poznaną rzecz. Umożliwiamy to naszym małym
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Kolejowe ABC w liczbach:

7980

5905

281

minut edukacyjnych

wyedukowanych
dzieci

dzieci odbyło lekcje
w pociągu

To nie jedyne nasze działania skierowane do
najmłodszych uczestników ruchu kolejowego.
Organizujemy również konkurs „Torowisko to
nie boisko”, którego celem jest propagowanie
zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach
stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.
Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów
małych twórców.
Za działania skierowane do najmłodszych uczestników transportu kolejowego odpowiedzialny
jest zespół Departamentu Praw Pasażerów.

Dzień Pasażera

126

76

przeprowadzonych
prelekcji

prelekcji z wykorzystaniem mobilnego
miasteczka

20%

zajęć odbyło się poza
salą lekcyjną

15

godzin przejechanych na symulatorze

Wiemy, że dziecko doskonale
zapamięta lekcję, na której
pojawi się funkcjonariusz SOK
w pełnym umundurowaniu
wraz ze specjalnie wyszkolonym psem służbowym.
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Kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona
prawom pasażerów. Kampanię „Dzień Pasażera”
prowadzimy już od 2011 roku. Spotykamy się
z podróżnymi, by udzielać im bezpłatnych porad i informacji na temat praw przysługujących
pasażerom kolei. Promujemy wiedzę o transporcie kolejowym oraz doradzamy podróżnym
w przypadku sporów ze spółkami kolejowymi.
Nasza inicjatywa – będąc unikalną w skali kraju
– szeroko wpisuje się w propasażerską politykę
Komisji Europejskiej.
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Dzień Pasażera w liczbach:
Liczba osób
które wypełniły
ankietę

Przede wszystkim informujemy i edukujemy.
Rozdajemy ulotki, na których znajduje się zestaw praktycznych wskazówek: co, gdzie i jak
zrobić w przypadku opóźnienia lub odwołania
pociągu. Uczymy też niepełnosprawnych podróżnych jak i kiedy można zgłosić potrzebę
pomocy przy wsiadaniu do pociągu. Od 2013
roku przeprowadzamy wśród podróżnych ankietę dotyczącą satysfakcji z usług oferowanych
przez spółki kolejowe oraz dworce. Cel jest
prosty – pragniemy się dowiedzieć, z czego
pasażerowie są najbardziej zadowoleni, a jakie
kwestie wymagają pilnej poprawy. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z podróżnymi bliżej
poznajemy problemy związane z korzystaniem
z transportu kolejowego. W ramach kampanii
odwiedzamy miasta w całej Polsce. W każdym
spotkaniu uczestniczy pracownik UTK posługujący się Polskim Językiem Migowym.
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33

Tarnowskie
Góry

72

Toruń Główny

119

Warszawa
Zachodnia

52

Lublin

21

Piotrków
Trybunalski

28
267

Sosnowiec

21

SkarżyskoKamienna

67
60

Katowice

Kraków

Białystok
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W zakresie praw pasażerów można się z nami
skontaktować za pośrednictwem infolinii pasażerskiej, która jest dostępna w języku migowym,
dedykowanej skrzynki e-mail oraz formularza
kontaktowego.

Uznaliśmy, że podnoszenie wiedzy interesariuszy przyczyni się do usprawnienia pracy
Urzędu, a co za tym idzie do efektywniejszego
wydatkowania środków publicznych.

Za kampanię pasażerską odpowiedzialny jest
zespół Departamentu Praw Pasażerów.

Akademia UTK

Jednym z najważniejszych naszych działań z zaW 2016 roku wystartowaliśmy z programem kresu szkolenia podmiotów rynku kolejowego
„Akademia Wiedzy Kolejowej”, który jest częścią są opublikowane na naszej stronie scenariusze
większego projektu „Akademia UTK”
szkoleniowe maszynistów z użyciem symulatorów, obejmujące różne sytuacje, z jakimi maszyInicjatywa ma na celu propagowanie dobrych nista może spotkać się podczas swojej pracy.
praktyk wśród uczestników rynku kolejowego Poza standardowymi czynnościami obejmują
poprzez prowadzone przez Urząd bezpłatnw również zdarzenia nietypowe oraz uwzględszkolenia i warsztaty, a dodatkowo ma dać niają nieprawidłowości jakie mogą pojawić się
możliwość bieżącego reagowania na problemy w składzie prowadzonego pociągu.
rynku kolejowego – w tym także te wynikające
ze zmian przepisów prawa. To uczestnicy szkoleń mają bezpośredni wpływ na tematykę organizowanych spotkań. Szkolenia w Akademii
są bezpłatne.
W ramach projektu została uruchomiona specjalna platforma, dzięki której zapisy na szkolenia odbywają się elektronicznie. Platforma
posiada również szereg innych funkcji m.in.
umożliwiających weryfikację jakości prowadzonych przez Urząd szkoleń oraz monitorowanie
zapotrzebowania podmiotów rynku kolejowego
na poszczególne szkolenia.
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4. Dostępność
Dostępność rozumiemy dwojako. Z jednej strony to dostępność kolei dla potrzeb
osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się. Z drugiej strony to dostępność Urzędu dla jego interesariuszy.

4.1. Dostępność kolei
Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności ruchowej swobody przemieszczania się koleją oraz podniesienia poziomu dostępności
należy do naszych najważniejszych zadań.

Nasze oddziaływanie
W celu prawidłowej realizacji przez przewoźników
kolejowych oraz zarządców dworców przepisów
prawa dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami stosujemy różne środki, od prewencyjnych, takich jak dialog z przedstawicielami
rynku kolejowego oraz powołanie specjalnych
zespołów aż po działania dyscyplinujące. Jest dla
nas powodem do satysfakcji, że nasze propozycje spotykają się z pozytywną reakcją przedstawicieli rynku kolejowego. Tak było z projektem
skrócenia terminu 48 godzin na przyjmowanie
zgłoszeń od osób z niepełnosprawnościami.
Dokładamy starań, aby przewoźnicy zapewniali
większą dostępność informacji dla pasażerów
w zakresie stron internetowych oraz komunikatów głosowych.

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

,,

Zawsze jednak wymagając od innych, staramy się przede wszystkim wymagać od siebie.
Infolinia UTK dla pasażerów jest dostępna
w języku migowym. Przedstawiciel naszego Urzędu uczestniczy w pracach organu
pomocniczego Rady Ministrów - Zespół do
spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie
Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych
i Członków ich Rodzin.
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Rada Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się

,,

Piotr Pawłowski
Prezes Fundacji „Integracja”
Przewodniczący Rady Ekspertów ds. osób
o ograniczonej możliwości poruszania się

Organizacje pozarządowe na bieżąco dzielą
się wiedzą na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, czego przykładem są
cykliczne spotkania w zespole eksperckim
Urzędu Transportu Kolejowego. Eliminując
bariery na każdym szczeblu systemu transportowego, wspólnie uda nam się osiągnąć
pełną dostępność.

Zespół zadaniowy do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystRada działa przy Prezesie Urzędu Transportu kich pasażerskich przewoźników kolejowych,
Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale zarządcy infrastruktury oraz spółki PKP S.A.
znające problemy osób z niepełnosprawnością. Główne zadania zespołu to współpraca na rzecz
eliminowania barier w dostępie do infrastruktury
Przewodniczącym Rady Ekspertów jest Piotr kolejowej, wypracowanie wspólnych rozwiązań
Pawłowski, Prezes Fundacji „Integracja”.
ułatwiających osobom z niepełnosprawnością
korzystanie z usług transportu kolejowego oraz
Efektem pracy Rady jest Ekspertyza w zakresie reagowanie na występujące problemy.
dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ogra- Uważamy, że istnieje potrzeba ciągłego i wszechniczoną możliwością poruszania się.
stronnego szkolenia pracowników kolei, zarówno
pod kątem właściwego świadczenia pomocy
osobom z niepełnosprawnością, jak i prawiUrząd Transportu Kolejowego
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dłowej obsługi urządzeń przeznaczonych dla
tych osób. Chcemy znać też najważniejsze problemy, z jakimi spotykają się w przedsiębiorcy
kolejowi w bieżącej działalności na rzecz osób
z niepełnosprawnością.

,,
Karol Kłosowski
Przewodniczący Zespołu zadaniowego do
spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się
Widzimy ogromny potencjał w Zespole zadaniowym ds. osób o ograniczonej możliwości
poruszania się. Mamy szansę na wypracowanie jednolitych, wspólnych rozwiązań,
które będzie można wdrożyć na poziomie
systemowym. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłyną one na dostępność transportu
kolejowego dla osób z niepełnosprawnością oraz przyczynią się do poprawy jakości
świadczonej obsługi i pomocy.

Wraz z przewoźnikami i zarządcami infrastruktury
szukamy nowych rozwiązań, chcemy także edukować – dlatego wysłaliśmy do przewoźników
poradniki dotyczące umiejętnego udzielania
pomocy osobom z niepełnosprawnością.
Do wszystkich przewoźników pasażerskich
w Polsce trafiły już poradniki„Savoir-vivre wobec
osób z niepełnosprawnością” opracowane przez
Urząd wspólnie z Fundacją„Integracja”. Poradniki
w przystępny sposób pokazują jak zachować się
wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami,
oraz podpowiadają jak nawiązać z nimi kontakt.
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4.2. Dostępność Urzędu
Chcemy żeby usługi, które świadczymy były dostępne dla jak największej liczby
interesariuszy. Jednocześnie staramy się być dostępni za pośrednictwem możliwie
wielu kanałów komunikacji.

e-Administracja

W naszej ocenie dostępny i nowoczesny Urząd nie
powinien ograniczać się do stosowania dostępDokładamy wszelkich starań, żeby UTK był do- nych rozwiązań. Dlatego staramy się wychodzić
stępny dla interesariuszy. Naszą ideą jest, żeby naprzeciw oczekiwaniom podmiotów rynku.
możliwie wiele spraw w Urzędzie można było W tym celu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy
załatwić bez konieczności odwiedzania naszej dedykowane do kilkudziesięciu usług eleksiedziby. W tym celu stale wdrażamy w Urzędzie troniczne formularze wniosków na platformie
nowe rozwiązania IT oraz aktywnie korzystamy e-PUAP, które mają zachęcić do wybierania tej
z dostępnych na rynku narzędzi.
metody komunikacji z Urzędem.

e-PUAP

Używanie systemu w kontaktach z Urzędem pozwoli również oszczędzić czas i pieniądze, które
Niezależnie od tematyki załatwianej sprawy trzeba poświęcić załatwiając sprawy w sposób
udostępniamy możliwość kontaktu z nami za tradycyjny.
pośrednictwem skrytki w systemie e-PUAP. Nie
ograniczamy się jedynie do działań związanych System Obsługi Licencji Maszynistów
z realizacją spraw przez e-PUAP, ale promujemy
wśród podmiotów rynku kolejowego korzysta- W Urzędzie Transportu Kolejowego wdrożyliśmy
nie z platformy.
System Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM),
wspierający proces wydawania licencji maszyDo korzystania z systemu konieczne jest posiadanie nisty. SOLM zastąpił dotychczas funkcjonujące
Profilu Zaufanego , który jest odpowiednikiem rozwiązania. Celem wdrożenia SOLM jest autopodpisu elektronicznego w systemie e-Admi- matyzacja obsługi wniosków o wydanie licencji
nistracji. Promując nowoczesne rozwiązania maszynisty. Dzięki zastosowaniu kreatora oraz
w Urzędzie uruchomiliśmy punkt potwierdza- systemu walidacji danych, czyli sprawdzania
nia Profilu Zaufanego. Usługa ta jest dostępna poprawności wprowadzanych informacji, zazarówno w centrali Urzędu jak i wszystkich kładamy zminimalizowanie liczby błędów
Oddziałach Terenowych.
we wnioskach.
System umożliwia wypełnienie wniosku za
pomocą kreatora na stronie internetowej.
Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek wypełniony w kreatorze za pomocą elektronicznej
platformy usług publicznych e-PUAP.
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Szkolenia z obsługi SOLM odbywają się w ra- UTK dostępne dla osób
mach Akademii UTK.
z niepełnosprawnością

Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentami

Stale prowadzimy prace związane z zapewnieniem
dostępności do naszych usług i budynków dla
osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Obiekt bez barier
darmowy

Siedziba naszej centrali, która zlokalizowana
jest w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134
otrzymała Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER.

jednolity

nowoczesny

W celu sprawnej realizacji spraw wpływających
do Urzędu w formie elektronicznej konieczne
jest posiadanie elektronicznego systemu obiegu
dokumentów wewnątrz UTK. Taką rolę odgrywa
u nas system EZD. Staramy się inicjować i aktywnie uczestniczyć w zmianach systemu, tak
żeby był on dostępny zarówno dla użytkownika
wewnętrznego jak i zewnętrznego. EZD umożliw
już dziś elektroniczne przeglądanie akt postępowań administracyjnych, bez konieczności
dostępu do tomów akt.
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Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
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Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER przyznawany
obiektom architektonicznym, m.in. użyteczności
publicznej, biurowym, handlowym, usługowym
i mieszkalnym. Certyfikat to znak dostępności
architektonicznej wskazanego obiektu dla osób
z ograniczoną sprawnością.
Warunkiem otrzymania certyfikatu OBIEKT BEZ
BARIER jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu dostępności architektonicznej. Audytorzy
Integracji – eksperci w zakresie dostępności oraz
testerzy z różnymi niepełnosprawnościami –
analizują dostępność architektoniczną obiektu
podczas wizji lokalnej oraz na podstawie udostępnionych planów architektonicznych.
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Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER to czytelna wskazówka, że obiekt jest przyjazny i dostosowany do
potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: poruszających się na wózku, niewidomych,
słabo widzących czy niesłyszących. To także potwierdzenie jego dostosowania do potrzeb osób
starszych, o ograniczonej możliwości poruszania
się lub przemieszczających się z małymi dziećmi.

Strona internetowa bez barier

Przyjazny Urząd
Otrzymaliśmy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”.
Kapituła Konkursu, przyznając tytuł doceniła
wysokie standardy jakościowe związane z obsługą klienta, świadczeniem usług publicznych,
profesjonalizm oraz rzetelność w działaniach
na rzecz swoich interesariuszy zewnętrznych.
Podkreślono zastosowane w Urzędzie nowoczesne i efektywne rozwiązania w zakresie
świadczenia usług publicznych oraz obsługi
klienta. Doceniono również nasze inwestycje
we własne kadry oraz prospołeczny stosunek
do otoczenia.

Dodatkowo otrzymaliśmy Wyróżnienie
Przez Fundację Widzialni zostaliśmy docenieni Nadzwyczajne„Innowacyjny Urząd” za wdrożenie
za nasze serwisy internetowe, które otrzymały najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych
certyfikat strony internetowej bez barier.
rozwiązań w świadczeniu usług publicznych.
Nasze strony internetowe zapewniają dostępność
zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie
AA. Każdorazowo w postępowaniach na usługi
wykonania stron i aplikacji internetowych, wymagamy aby interfejs zastosowany w systemach
był przystosowany dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z WCAG 2.0 na poziomie AA.
Lodołamacz 2016 i Przyjaciel

Integracji

Nasze serwisy umożliwiają skorzystanie z videorozmowy z tłumaczem polskiego języka Zostaliśmy również docenieni za całokształt dziamigowego oraz przełączenie wyświetlania na łań na rzecz promowania wysokich standardów
tryb wysokiego kontrastu.
obsługi osób z niepełnosprawnością oraz ich
zawodowej aktywizacji. Potwierdzają to statuUprościliśmy również interfejs naszego serwisu etki „Lodołamacz 2016” i Przyjaciel Integracji.
w celu zwiększenia jego dostępności dla podmiotów rynku.
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5. Czyste środowisko
Chcemy realizować nasze ustawowe zadania oraz strategiczne cele z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.

5.1. Ekologiczne miejsce pracy
Staramy się, aby nasze miejsce pracy było ekologiczne. Nasza główna siedziba,
w której pracuje największa część naszego zespołu, to wyjątkowe miejsce, zaprojektowane i wybudowane z dbałością o ochronę środowiska.
LEED (The Leadership in Energy & Environmental
Design), amerykański system certyfikacji budynków pod względem rozwiązań proekologicznych, przyznawany jest przez U.S. Green
Building Council. Jest to najszybciej rozwijający
się i najbardziej popularny na świecie system
certyfikacji dla inwestycji proekologicznych.

Proces certyfikacji rozpoczyna się już na etapie
wstępnego projektowania. W czasie jego trwania
weryfikuje się rozwiązania zawarte w projekcie
i potwierdza przez niezależnych inspektorów
wykonanie budynku według rozwiązań deklarowanych w projekcie.
Eurocentrum jest zgłoszony do certyfikacji LEED
na poziomie GOLD.

Nasze biuro to również naturalne światło słoneczne, zoptymalizowane oświetlenie stanowisk pracy, indywidualna kontrola temperatury
oraz zastosowanie bezpiecznych materiałów
Zgodnie z wytycznymi„zielone budynki” powinny budowlanych przyczyniające się do lepszego
być energooszczędne, zużywać niewiele wody samopoczucia pracowników.
i emitować mało zanieczyszczeń. Do budowy
należy wykorzystać materiały przyjazne środowisku i, tam gdzie to jest możliwe, surowce wtórne.
W takim projekcie muszą się znaleźć dodatkowe
udogodnienia dla najemców, takie jak stojaki
na rowery i wygodne łazienki z prysznicami.
Budynek powinien być efektywnie zaprojektowany i dobrze doświetlony. Nie może w nim Ekologia oraz idea zrównoważonego rozwoju
zabraknąć powierzchni biologicznie czynnej ma dla nas znaczenie dlatego też cieszymy się,
i „zielonych” powierzchni wspólnych.
że dachy budynków, w których pracujemy, zostały przemienione w miejskie pasieki. W 2016
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roku na dachu biurowca Eurocentrum powstała Takimi działaniami podnosimy świadomość
podniebna pasieka.
ekologiczną naszych pracowników.
Również nasze Oddziały Terenowe przenoszą się e-Dokumenty
do nowoczesnych i ekologicznych budynków.
Elektronizacja naszej działalności również przyZarządzanie odpadami
czynia się do zmniejszania zużycia papieru, na
którym drukujemy dokumenty, czy tego w forNasza działalność prowadzi do powstawania mie kopert oraz zwrotek.
różnorodnych odpadów, takich jak zużyty sprzęt
elektoniczny czy makulatura.
Umowy, które zawieramy z kontrahentami dostarczającymi materiały eksploatacyjne, zobowiązują
ich do odbioru i odpowiedniego zarządzania
odpadami. Okresowo przeprowadzamy akcje
mające na celu archiwizację dokumentów czy
utylizację wyposażenia.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tego typu urządzenia
– zbędne i nienadające się do dalszego użytku Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami po– są traktowane jako odpady i przekazywane zwoliło nam całkowicie odstąpić od generowania
odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. pism wewnętrznych, które funkcjonują jedynie
elektronicznie.
Naszych pracowników wyposażyliśmy w kwalifikowane podpisy elektroniczne co umożliwia
im elektroniczne podpisywanie dokumentów.
Możliwość korespondencji za pośrednictwem
e-PUAP pomiędzy instytucjami publicznymi
pozwala zaoszczędzić kolejne kartki papieru.
Wprowadziliśmy w naszych biurach system Staramy się stale zachęcać podmioty rynku
selektywnej zbiórki odpadów. Używane przez do zmiany trybu komunikacji z nami na tryb
nasz Urząd pojemniki w zależności od ich ulo- elektroniczny.
kowania dają możliwość podziału odpadów od
6 do 11 frakcji.
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6. Ambitny zespół
Podstawą funkcjonowania Urzędu są ludzie. Bez zespołu nie byłoby możliwe efektywne wykonywanie ustawowych zadań UTK. Nieustannie dążymy do zapewnienia
optymalnego poziomu zatrudnienia. To pozwoli nam wszystkim spokojnie realizować powierzone obowiązki.

6.1. Środowisko pracy
Chcemy tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje.

Nowoczesne narzędzia pracy
Jako Nowoczesny Urząd staramy się wyko- wewnątrz organizacji. Zaproponowaliśmy prarzystać nowe technologie wykorzystywane cownikom ustandaryzowanie komunikacji wew pracy z klientem zewnętrznym jak i wewnątrz wnętrznej poprzez popularyzację komunikatora
organizacji.
SLACK. W celu sprawnego zarządzania
projektami udostępniliśmy pracownikom naW UTK jest obecnie zatrudnionych blisko 300 rzędzie OpenProject.
pracowników, którzy załatwiają miesięcznie tysiące spraw wewnętrznych, takich jak aktualiza- Wyposażyliśmy pracowników w nowoczesny
cja danych osobowych, urlopy wypoczynkowe sprzęt umożliwiający skuteczną realizację zadań.
i okolicznościowe i wiele innych.
Wszystkie nasze sale konferencyjne wyposażone
W celu podniesienia satysfakcji pracowników są w projektory multimedialne, w części z nich
część procesów wewnętrznych została prze- istnieje możliwość prowadzenia wideokonferenniesiona do EZD, co ogranicza obieg papierowy cji. Każdy z używanych w UTK komputerów ma
dokumentów.
oprogramowania pozwalające na uczestniczenie
w rozmowach video.
Dostęp do danych związanych z wynagradzaniem
oraz przysługującymi i wykorzystanymi urlopami Inspektorzy pracujący w Oddziałach Terenowych
posiada każdy pracownik po zalogowaniu się dysponują nowoczesnym sprzętem badawczodo systemu za pośrednictwem Intranetu.
-pomiarowym, który przekłada się na skuteczność prowadzonych działań.
Jako nowoczesna organizacja staramy się wykorzystać nowe technologie dedykowane do
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Skrzynka idei
W Urzędzie funkcjonuje skrzynka idei, która
jest dostępna dla wszystkich pracowników za
pośrednictwem Intranetu. Poprzez skrzynkę idei
pracownicy mogą przedstawić swoje uwagi,
autorskie pomysły dotyczące usprawnień, innowacji lub uatrakcyjnienia pracy w Urzędzie.
Wiadomości skierowane na skrzynkę idei trafiają
bezpośrednio do Kierownictwa UTK.

Przewodnik zawiera najważniejsze informacje,
które będą przydatne podczas pierwszych dni
w UTK, a także już w trakcie pracy w naszym
Urzędzie.

Bezpieczeństwo w pracy
Ważnym elementem przyjaznego środowiska
pracy jest bezpieczeństwo i zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP. Każdy pracownik Dodatkowe świadczenia
w pierwszym dniu swojej pracy musi przejść
szkolenie z zakresu BHP. Każda z nowozatrudnio- UTK stwarza swoim pracownikom przyjazne
nych osób otrzymuje od nas Poradnik po UTK. warunki pracy:
 Pracownicy UTK mogą skorzystać z programów opieki medycznej w 150 placówkach
Grupy LuxMex oraz 1380 placówkach partnerskich;
 W UTK funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który stanowi formę pomocy socjalnej adresowanej do potrzebujących wsparcia pracowników.
W ramach Funduszu oferujemy:
■■ - dopłaty do urlopu wypoczynkowego - „wczasy pod gruszą”;
■■ - dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych;
■■ - niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.
 Pracownicy mają możliwość skorzystania z programów sportowych i kulturalnych Benefit.
 Pracownicy UTK mają możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 Pracownicy UTK mają możliwość skorzystania z udziału w treningach piłkarskich.
 Pracownicy UTK mają możliwość skorzystania z udziału w treningach grupy biegowej.

6.2. Różnorodność
Zapewnienie przejrzystych kryteriów oceny pracowników oraz przestrzeganie zasad równego traktowania jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania
społecznie odpowiedzialnego Urzędu.
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Różnorodność jest dla nas wartością, a umie- Urząd jest pracodawcą równych szans, o czym
jętne zarządzanie różnorodnością w miejscu świadczy m.in. przekroczenie 6 proc. wskaźnika
pracy stwarza nowe możliwości. Kluczowe jest zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
dla nas tworzenie kultury organizacji opartej na
wzajemnym szacunku do różnic, które charakteryzuje każdego z nas. Jesteśmy przekonani, że
jej podstawą jest edukacja, więc propagujemy
wiedzę na ten temat wśród pracowników.

UTK jest sygnatariuszem Karty Różnorodności,
która jest pisemną deklaracją pracodawcy, który
zobowiązuje się do aktywnego przeciwdziałania
dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się
działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania
wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów
biznesowych i społecznych w te działania.
Bardzo ważny jest dla nas równy dostęp do
stanowisk pracy bez względu na płeć czy wiek.
Istotnym wyzwaniem jest dla nas promowanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.
W Urzędzie powołaliśmy Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych. Jego głównym zadaniem
jest reprezentowanie i ochrona interesów pracowników UTK z niepełnosprawnościami – służenie opieką, pomocą i wsparciem. W Kancelarii
Głównej UTK znajduje się również pojemnik
oznaczony napisem„RON”, w którym pracownicy
mogą składać uwagi, propozycje, sugestie czy
zgłaszać ewentualne problemy.
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Działania podejmowane przez Urząd
Transportu Kolejowego adresujemy do osób
z niepełnosprawnościami korzystających
z kolei, a także osób z niepełnosprawnościami, które są pracownikami
naszego urzędu. Wypływa to z naszego
głębokiego przekonania, że administracja
państwowa powinna dawać więcej,
zapewniać osobom z niepełnosprawnościami nie tylko ułatwie-nia w podróży, ale
także stwarzać możliwość pracy i rozwoju
zawodowego. Cieszę się, że nasze
inicjatywy zostały docenione i uhonorowane nagrodami przyznanymi urzędowi
przez organizacje, które reprezentują
osoby z niepełnosprawnościami.
Swoimi doświadczeniami chcemy dzielić się
z innymi. W 2016 r. przedstawiciele Urzędu
Transportu Kolejowego, Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego oraz Mazowieckiego
Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto” podpisali porozumienia dotyczące
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wymiany doświadczeń, współpracy i promocji
przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

GITD swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
zdobytymi w trakcie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. W efekcie naszych wspólnych
Na mocy porozumienia wspieramy GITD w pro- działań w GITD zatrudnionych zostało 11 osób
cesie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. z niepełnosprawnością w tym osoby ze szczeStworzyliśmy swoistą platformę doświadczeń gdzie gólnymi schorzeniami dzięki czemu GITD 6 %
podczas spotkań dzielimy się z pracownikami wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

6.3. Rozwój
W UTK działa proces oceny i rozwoju pracowników, który realizowany jest na podstawie wyników ocen okresowych oraz indywidualnych planów rozwoju zawodowego.

Ocena

Program rozwoju talentów

Jako Urząd większość pracowników zatrudniamy w Służbie Cywilnej, której uregulowania nakładają na nas obowiązek dokonywania oceny
okresowej pracowników w służbie cywilnej.
Każdy pracownik ma wpływ na kryteria, wobec
których będzie oceniany. Dodatkowo wprowadziliśmy kwartalne oceny pracowników, które
ułatwiają dokonywanie ocen długofalowych
i mogą szybciej wskazać obszary konieczne
do poprawy.

Staramy się dostrzegać pośród naszych pracowników tych z największym potencjałem. Osoby
te zostają poddane badaniu ip-121, które jest
narzędziem psychometrycznym do kompleksowego badania (profilowania) osobowości
zawodowej. Dodatkowo przeprowadzane jest
również badanie stylów zarządzania, które jest
indywidualnym programem rozwoju wykorzystującym metodę znaną jako Ocena 360 stopni.

Osoby biorące udział w programie rozwoju
Awans
talentów są też angażowane do wielu projektów realizowanych w UTK. Część z nich zostaje
W UTK widzimy dwie ścieżki rozwoju pracow- również Trenerami w Akademii UTK.
ników. Rozwój ekspercki, który ma charakter
awansu poziomego oraz wśród pracowników
charakteryzujących się kompetencjami kierowniczymi – awans pionowy.
Często w Urzędzie pojawiają się oferty naborów
wewnętrznych mających na celu awans lub
rozwój zatrudnionych osób. Duża cześć osób
zajmujących kierownicze stanowiska wywodzi
się spośród organizacji.
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Szkolenia
W Urzędzie realizujemy wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji
i odpowiednie przygotowanie pracowników do
realizacji strategicznych zadań Urzędu.

Nasi pracownicy uczestniczą również w specjalistycznych szkoleniach z zakresu wiedzy technicznej z zakresu transportu kolejowego. W tym
zakresie jesteśmy beneficjentem Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Naszych pracowników, którzy awansują na
stanowiska kierownicze wysyłamy na szkolenia
Nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje specjali- związane z zarządzaniem zespołem, co ma postyczne, językowe, mają możliwość dofinansowania móc im zaadaptować się w nowej roli.
nauki na studiach wyższych, podyplomowych,
w tym MBA czy aplikacji prawniczych.
Z inicjatywy naszych pracowników w Intranecie
nasi pracownicy posługujący się Polskim Językiem
Od 2016 roku podstawowym miejscem szkoleń Migowym szkolą z tej umiejętności pozostanaszych pracowników jest Akademia UTK, w ra- łych pracowników, nagrywając dla nich filmiki
mach której prowadzone są szkolenia z grupy instruktażowe.
UTK dla UTK, gdzie wzajemnie dzielimy się posiadaną specjalistyczną wiedzą.
Rozpoczęliśmy również tworzenie pierwszych
e-learningowych szkoleń wewnętrznych, które
Każdy z pracowników może skorzystać z bez- mają pozwolić zapoznawać się z regulacjami
płatnego kursu z języka angielskiego prowa- wewnętrznymi.
dzonego w siedzibie Urzędu.

Sport

Staramy się wspierać aktywność fizyczną naszych pracowników. Uważamy sport za jedną
z najlepszych metod integracji naszego zespołu.
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Każdy z pracowników ma możliwość skorzystania z dedykowanych dla UTK programów
Multisport umożliwiających korzystanie
z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

W Urzędzie działa również grupa biegowa, która
skupia pasjonatów biegania. Grupa ta reprezentuje niezależnie od pory rok reprezentuje nas
w wielu biegach długodystansowych.

W urzędzie co tydzień z pomocą ZFŚS wynajmujemy pobliskie boisko, żeby móc szlifować
formę reprezentacji UTK w piłce nożnej, która
co roku uczestniczy w mistrzostwach Polski
branży kolejowej.

6.4. Nieformalny wolontariat
Zespół UTK to wielu ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie
dzielą się swoją wiedzą i dobrą energią z innymi.
Urząd to przede wszystkim ludzie, którzy go rają fundusze na osoby z naszego najbliższego
tworzą. Nie zapominamy więc o tych, którzy otoczenia.
znajdują się w potrzebie.

1%
Naszych pracowników zachęcamy do przekazywania 1% podatku dla potrzebujących,
szczególnie bliskie są nam fundacje, które zbieUrząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433
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6
Paczki świąteczne

W czasie dotychczasowych akcjach udało się
zebrać ok. 9000 zł, które przeznaczyliśmy na
pomoc dla potrzebujących dzieci z rodzin naszych pracowników.

Od 2015 roku prowadzimy w Urzędzie zbiórki
żywności i artykułów chemicznych, z których
potem tworzymy paczki świąteczne dla potrzebujących. Ostatnio naszymi zbiórkami wspieramy Inne działania
znajdujące się w potrzebie dzieci oraz emerytowanych pracowników kolei, którzy znaleźli Nasi pracownicy chętnie angażują się także
się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. w inne projekty, realizowane przez fundacje
czy stowarzyszenia, których celem jest pomoc
Dobre Ciasto w Dobrej wierze
drugiemu człowiekowi.

Pamiętamy także o dzieciach pochodzących
z ubogich rodzin. Ich uśmiech jest najlepszą
formą wdzięczności.

Jest to akcja skierowana do wszystkich pracowników Urzędu w szczególności do tych posiadających zdolności cukiernicze oraz do miłośników
słodkich wypieków i świeżo wyciskanych soków.
W akcji można uczestniczyć na dwa sposoby:
■■ upiec coś słodkiego, a następnie przekazać
wypieki organizatorom akcji,
■■ zasilić wystawioną skarbonkę kupując
słodkości.
Sklepik z ciastami, babeczkami i świeżo wyciskanymi sokami pierwszy raz otworzyliśmy 14
października 2015 r.
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Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Wiemy, że bez drobnych, często mało spektakularnych działań, żaden sukces nigdy nie
zostałby osiągnięty.
Dlatego mogę zagwarantować, że Urząd
Transportu Kolejowego w dalszym ciągu
będzie aktywnie uczestniczyć w tego typu
projektach oraz inicjować kolejne działania
zbieżne z przedstawioną misją i wizją.
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