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Szanowni Państwo,

w tym roku mija 15 lat od utworzenia Urzędu Transportu 
Kolejowego. Jest to doskonała okazja, żeby podsumować 
kolejny rok naszych działań z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności (CSR). W 2017 roku zaprezentowaliśmy 
Państwu przełomowy, bo pierwszy w całej administra-
cji publicznej, tego typu raport. Teraz chcemy pokazać 
kolejne elementy naszej codziennej działalności, które 
mogą wpłynąć na otoczenie, w którym funkcjonujemy. 
Jednocześnie chciałbym podkreślić, że naszym zamysłem 
jest inspirować inne jednostki administracji publicznej 
i podmioty rynku kolejowego do podejmowania po-
dobnych inicjatyw jak te, o których mowa w raporcie. 
Pamiętajmy, że często robiąc niewiele z naszego punktu 
widzenia - wiele czynimy dla innych.

Kształtując strategię Urzędu Transportu Kolejowego 
zawsze pamiętamy o tym, że decyzje podejmowane 
w naszej pracy mają wpływ na funkcjonowanie wielu 
przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji związanych 
z transportem kolejowym, a w konsekwencji również na 
jakość usług świadczonych pasażerom. 

Dwa lata temu podjęliśmy świadomą decyzję o zdefi-
niowaniu odpowiedzialności społecznej w działalności 

urzędu, dziś stoimy przed kolejnymi wyzwaniami. Prezentując pierwszy raport w 2017 roku uświadomili-
śmy sobie, jaki potencjał mamy jako zespół i jak dużo możemy zrobić razem. Zawiesiliśmy sobie wysoko 
poprzeczkę, która wraz z kolejnymi pomysłami jeszcze się podnosi. Dziś możemy powiedzieć, że Społeczna 
Odpowiedzialność to stały element funkcjonowania urzędu.

Cieszy fakt, że wśród podmiotów rynku kolejowego widać chęć działalności w duchu Celów Zrównoważonego 
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności. Transport kolejowy ze względu na bezpośredni kontakt z pasa-
żerami wydaje się obszarem, w którym Społeczna Odpowiedzialność jest szczególnie potrzebna. Istotna 
jest również kultura bezpieczeństwa, która wpisuje się w działalność z zakresu CSR. 

Do najważniejszych obszarów naszych działań należy szeroko rozumiane bezpieczeństwo, dostępność 
kolei i urzędu, wpływ na środowisko oraz ambitny zespół, bez którego realizacja CSR nie byłaby możliwa. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszym raportem.

Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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1. Kim jesteśmy?
1.1. O Urzędzie Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego obsługuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
który jest centralnym organem administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyzna-
cza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą bezpieczeństwa i krajo-
wym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 
z  zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i  regulacji transportu kolejowego. 
Prezes UTK jest także organem właściwym w  sprawach nadzoru nad przestrzega-
niem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

200
pracowników centrali* 

80
pracowników oddziałów 
terenowych*

7
oddziałów terenowych

ochrona praw pasażerów

licencjonowanie transportu 
kolejowego regulacja transportu kolejowego

*(Stan na 31 grudnia 2017 r.)
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Lokalizacje Oddziałów 
Terenowych UTK:

 

TO1 – Warszawa

TO2 – Lublin

TO3 – Kraków

TO4 – Katowice

TO5 – Gdańsk

TO6 – Wrocław

TO7 - Poznań

 

interoperacyjność i spój-
ność techniczna kolei

 

bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego

licencje i świadectwa 
maszynistów

TO1 – Warszawa
TO7 - Poznań

TO5 – Gdańsk

TO6 – Wrocław

TO4 – Katowice

TO3 – Kraków

TO2 – Lublin

nadzór techniczny nad 
eksploatacją i utrzy-
maniem infrastruktury 
i pojazdów kolejowych
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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

 

neutralność – nie ulegamy wpływom 
i naciskom, które mogą doprowadzić 
do konfliktu interesów, a w konse-
kwencji do działań stronniczych lub 
sprzecznych z prawem

 

uczciwość – wykazujemy się lojalnością 
wobec urzędu, a także jesteśmy bez-
interesowni, bezstronni oraz w równy 
sposób traktujemy wszystkich intere-
sariuszy urzędu

 

uprzejmość i życzliwość w kontaktach 
międzyludzkich – jesteśmy życzliwi 
i uprzejmi, także w kontaktach z  in-
nymi pracownikami, nie kierujemy się 
przy tym emocjami i uprzedzeniami, 
a jedynie względami merytorycznymi 
i formalnymi

 

profesjonalizm – wykonujemy swo-
je obowiązki, w pełni wykorzystując 
posiadaną wiedzę, doświadczenie 
i umiejętności, a także stale podnosimy 
kwalifikacje zawodowe

 

szybkie poszukiwanie najprostszych 
rozwiązań – sprawy załatwiamy bez 
zbędnej zwłoki, sprawnie i szybko, 
natomiast w przypadku niezrozumia-
łych zagadnień kierujemy interesanta 
urzędu do właściwych i kompetentnych 
komórek

Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna 

Kodeks Etyki pracowników Urzędu Transportu 
Kolejowego zawiera zasady i wartości etyczne, 
wyznaczające standardy postępowania pra-
cowników urzędu. Staramy się, żeby zasady 
Kodeksu były znane wszystkim pracownikom, 
dlatego zapoznanie się z nim jest obowiązko-
we. Dodatkowo w ramach projektu UTK dla 
UTK prowadzimy szkolenie „Etyka i dylematy 
etyczne w służbie cywilnej” przeznaczone dla 
wszystkich pracowników. 

W  urzędzie funkcjonuje również Polityka 
Antykorupcyjna, która ma na celu przeciw-
działanie wystąpieniu zjawisk korupcyjnych 

i konfliktowi interesów w obszarze działalności 
UTK. Wprowadziliśmy także instrukcję w spra-
wie zawierania umów cywilno-prawnych, której 
celem jest zapewnienie prawidłowości zawie-
rania i realizacji kontraktów oraz podnoszenie 
świadomości pracowników. 

Za tematykę etyki odpowiedzialny jest Pełnomocnik 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do spraw 
etyki. W przypadku naruszenia zasad etycznych 
czy postanowień Polityki Antykorupcyjnej przez 
pracowników możliwe jest przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika 
Dyscyplinarnego.
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1.3. Struktura organizacyjna 
Urząd Transportu Kolejowego, jako centralny urząd administracji rządowej obsłu-
gujący Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, został utworzony 1 czerwca 2003 r. 
w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.

Struktura organizacyjna urzędu została określona 
w statucie. W wyniku zmian w ustawie o trans-
porcie kolejowym w 2017 r. Urząd Transportu 
Kolejowego otrzymał nowy Statut nadany przez 
Prezesa Rady Ministrów. Zmiana ustawy o trans-

porcie kolejowym wprowadziła większy ład 
korporacyjny w działalność Prezesa UTK, który 
jest powoływany na okres 5-letniej kadencji. 
Takie przepisy pozwalają na większą stabiliza-
cję organizacyjną oraz możliwości planowania.

Aktualne dane dotyczące składu kierownictwa oraz osób zajmujących stanowiska dyrektorów 
dostępne są na stronie https://utk.gov.pl/pl/urzad/.
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System kontroli zarządczej, zarządzanie 
ryzykiem i audyt wewnętrzny  

Kontrola Zarządcza 

W Urzędzie Transportu Kolejowego funkcjonu-
je system kontroli zarządczej. Celem systemu 
w UTK jest zapewnienie:

 ■ zgodności działalności z przepisami prawa 
i procedurami wewnętrznymi

 ■ skuteczności i efektywności działania
 ■ wiarygodności sprawozdań
 ■ ochrony zasobów
 ■ przestrzegania i promowania zasad etycz-

nego postępowania, w szczególności sto-
sowania zasad służby cywilnej oraz zasad 
etyki korpusu służby cywilnej

 ■ efektywności i skuteczności przepływu 
informacji

 ■ zarządzania ryzykiem wewnętrznym 
w UTK.

Jednocześnie system kontroli zarządczej w UTK 
ma za zadanie uzyskanie możliwie pełnej infor-
macji o zagrożeniach mogących negatywnie 
wpływać na osiągnięcie celów strategicznych 

i operacyjnych urzędu, jak również uzyskanie 
pełnej zgodności działania z przepisami prawa, 
w szczególności: ustawy o finansach publicznych, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 
o służbie cywilnej, statutu i regulaminu organiza-
cyjnego UTK oraz innych aktów normatywnych.

Zarządzania ryzykiem

Jego celem jest zwiększenie prawdopodobień-
stwa osiągnięcia określonych celów i realizacji 
zadań poprzez identyfikację obszarów ryzyka, 
analizę ryzyka, a następnie określenie reakcji 
na ryzyko w postaci działań, które należy pod-
jąć dla wyeliminowania lub redukcji ryzyka do 
akceptowalnego poziomu.

Audyt Wewnętrzny 

Jego głównym zadaniem jest usprawnienie 
operacyjne urzędu. Przez działania weryfikujące 
i doradcze audyt wewnętrzny ma też wnosić do 
organizacji wartość dodaną. Audyt wewnętrzny 
pomaga nam w osiąganiu celów poprzez sys-
tematyczne i metodyczne podejście do oceny 
i doskonalenia skuteczności procesów zarządza-
nia ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.  
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2. Jak podchodzimy do CSR
2.1. Działania społecznie odpowiedzialne UTK
W Urzędzie Transportu Kolejowego działania z zakresu społecznej odpowiedzialno-
ści prowadzimy w wielu obszarach naszej aktywności. 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 podstawa 
kultury organizacyjnej, 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.

 

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. 

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 zaj-
muje się Biuro Prezesa. 

Aktywnie uczestniczymy w dyskusji o CSR 
w administracji publicznej i chętnie dzielimy się 
z innymi własnym doświadczeniem i dobrymi 
praktykami. 
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 Obszary naszych działań

Nasze działania wpisują się w następujące cele zrównoważonego rozwoju określone przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. 
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2.2.  Dialog i relacje
Dbamy o  to, żeby nasza działalność uwzględniała potrzeby i  oczekiwania naszych 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Prowadzenie dialogu z interesariusza-
mi przyczynia się do lepszego poznania ich oczekiwań.  

W tym celu prowadzimy szereg działań, m.in. 
cykliczne spotkania kadry kierowniczej z pra-
cownikami, badania satysfakcji pracowników 
z podejmowanych działań, ankiety zadowolenia 
wśród uczestników naszych szkoleń, konsultacje 

społeczne, spotkania z przedstawicielami rynku 
oraz udział w targach branżowych. 

Dzięki tym działaniom możemy ciągle dosko-
nalić organizację i wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom rynku. 

Mapa interesariuszy
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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 odpowied-
nio dostosowywać do nich nasze działania.

Zaangażowania społecznego Urzędu Transportu 
Kolejowego nie da się zamienić na pieniądze. 
Staramy się, żeby realizacja naszych zadań 
ustawowych, jak również inicjatyw pozausta-
wowych za każdym razem uwzględniała zasady 
społecznej odpowiedzialności.

Jednym z ponad ustawowych zadań realizo-
wanych przez urząd jest wdrażanie zasad spo-
łecznej odpowiedzialności w  ramach swojej 
działalności. 

Takie powiązanie zadań pozwala nam każdora-
zowo uwzględniać zasady społecznej odpowie-
dzialności i zrównoważonego rozwoju podczas 
wyznaczania kierunków działań i przyjmowanych 
strategii rozwoju UTK. 

Współpraca z organizacjami 
i instytucjami społecznymi 

Nasze zaangażowanie społeczne to także bez-
pośrednia współpraca urzędu z różnymi orga-
nizacjami społecznymi czy branżowymi.

W ramach prowadzonej współpracy zawarliśmy 
szereg porozumień o współpracy, których celem 
jest wzajemna wymiana informacji oraz ścisła 
współpraca nad istotnymi problemami z obszaru 
nauki, biznesu i społeczeństwa.

Wierzymy, że dobra współpraca z innymi jest 
kluczem do rozwoju zarówno urzędu, jak i wpro-
wadzenia pozytywnych zmian społecznych 
na rynku kolejowym w Polsce. Dlatego jedną 
z podstaw naszych działań jest dialog. Chcemy 
rozwiązywać problemy wspólnie z przedstawi-
cielami rynku. 
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3. Bezpieczeństwo
3.1. Kultura bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo jest kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwo-
ju branży kolejowej. Każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym 
powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeń-
stwa.

 

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.

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłan-
ką skutecznie działającego systemu kolejowego, 
a bazujące na kulturze bezpieczeństwa systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem 
są elementami niezbędnymi we wszystkich or-
ganizacjach kolejowych w celu utrzymywania 
i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Prawidłowo rozumiana kultura bezpieczeństwa 
opiera się na wysokim poziomie zaufania i sza-
cunku pomiędzy pracownikami i kierownictwem, 
dlatego musi być kreowana i wspierana przez 
kierownictwo wyższego szczebla.

W 2017 r. kontynuowaliśmy opracowany i wdrożony 
w 2016 r. projekt Deklaracja w sprawie rozwoju 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejo-

wym. Jego głównym założeniem jest wdrożenie 
zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przed-
siębiorców działających w branży kolejowej do 
poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowe-
go jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego 
warunku dla zrównoważonego rozwoju branży 
kolejowej.

 

170 
sygnatariuszy

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym została 
do końca 2017 r. podpisana przez 170  pod-
miotów, w tym między innymi: Ministerstwo 
Infrastruktury, Państwową Komisję Badania 
Wypadków Kolejowych, Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego przewoźników, zarządców i podmio-
ty odpowiedzialne za utrzymanie, jednostki 
certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, 
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producentów taboru oraz urządzeń kolejowych, 
stowarzyszenia, a także media.

Konkurs

Pomysł stworzenia konkursu o Nagrodę Prezesa 
UTK Kultura bezpieczeństwa w transporcie ko-
lejowym narodził się jako uzupełnienie inicjaty-
wy Deklaracji, stąd dedykowany został przede 
wszystkim sygnatariuszom Deklaracji.

Celem Konkursu, oprócz corocznego nagro-
dzenia osób lub przedsiębiorców najbardziej 
aktywnych w programie podnoszenia stopnia 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, jest 
możliwość wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami konkursu oraz rozpo-
wszechnienie dobrych praktyk związanych 
z promowaniem kultury bezpieczeństwa. 
Wybór i nagrodzenie najbardziej aktywnych 
przedsiębiorców ma spowodować wzrost mo-
tywacji w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie 
podjętych działań, które przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa. Każdy pracodawca 
może zgłosić pracownika, który przyczynił się 
do uniknięcia wypadku bądź ma inne osiągnię-
cia w dziedzinie kultury bezpieczeństwa. Prace 
oceniane są przez Kapitułę Konkursu, która może 

również przydzielić Wyróżnienie niezależnie od 
udziału w Konkursie. 

50
zgłoszeń

 

Nagrodami w Konkursie są statuetki kultury 
bezpieczeństwa oraz możliwość posługiwania 
się złotym logotypem kultury bezpieczeństwa 
przez kolejny rok. Ponadto informacja o na-
grodzonych działaniach jest publikowana na 
stronie internetowej www.utk.gov.pl oraz prze-
kazywana mediom. 

W edycji 2017 zadaniem uczestników konkur-
su było przedstawienie działań podjętych dla 
rozwoju kultury bezpieczeństwa spełniających 
kryteria: innowacyjność, korzyści dla bezpie-
czeństwa transportu kolejowego i pozytywny 
wpływ na rozpowszechnianie zasad kultury 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Do 
Konkursu zgłoszonych zostało 50 prac. Nagrody 
zostały rozdane w kategoriach:  „Czynnik ludzki 
– edukacja”, „Pasażer z niepełnosprawnością”, 
„Praca dyplomowa”, „Rozwiązanie systemowe”, 
„Rozwiązanie techniczne”. 

Ignacy Góra      

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Gdy przystępowaliśmy do realizacji „Kultury bezpieczeństwa”, 
jednym z naszych celów było zachęcenie przedsiębiorców 
do rzetelnego zgłaszania oraz do późniejszej analizy zda-
rzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, co przyczynia 
się do zwiększania bezpieczeństwa. Cel ten, dzięki Państwa 
zaangażowaniu, został w dużym stopniu zrealizowany.,,
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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 podnosze-
nia 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. 

„Kampania Kolejowe ABC”

„Kampania Kolejowe ABC” to ogólnopolska 
kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu 
bezpieczeństwa kolejowego skierowana do 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz 
ich nauczycieli i wychowawców. Kampania 
jest współfinansowana ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu 
Spójności mamy możliwość stworzenia no-
wego pakietu edukacyjnego wzbogaconego 
o nowoczesne środki przekazu. Chcemy dotrzeć 
do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z te-
renu całej Polski, by propagować zasady bez-
pieczeństwa oraz wartości i wzorce związane 
z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas 
korzystania z transportu kolejowego.

Działania w ramach projektu będziemy realizo-
wać dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań 
będą zajęcia edukacyjne prowadzone w przed-
szkolach i szkołach podstawowych na terenie 
całej Polski – zakłada się przeprowadzenie 
około 500 takich zajęć. Drugą warstwą realiza-
cji projektu będzie informacyjno-edukacyjna 
kampania medialna na rzecz poprawy szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa pasażerów. Projekt 
realizujemy w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 
31 grudnia 2020 r. 

8 czerwca 2017 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w Sochaczewie przy udziale Pierwszej Damy 
Agaty Kornhauser-Dudy oraz Prezesa Ignacego 
Góry odbyła się lekcja inauguracyjna „Kampanii 
Kolejowe ABC”. Hasłem przewodnim kampanii 
jest  „Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC”.  
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„Kampania Kolejowe ABC” w liczbach:

500

 

zaplanowanych 
lekcji

23 

 

mln złotych 
dofinansowania

1

 

aplikacja mobilna

1

 

kampania 
informacyjna

Kampania jest bezpośrednim następcą projektu 
Kolejowe ABC, w ramach którego spotykaliśmy 
się z dziećmi z przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów, by rozmawiać o bezpieczeństwie 
na drodze i  kolei. 

Wyznajemy zasadę, że każde podjęte działanie 
powinno mieć swój cel. Nasz jest prosty – chce-
my 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 atrak-
cyjność zajęć, zaprosiliśmy do współpracy Straż 
Ochrony Kolei.

Radosław Pacewicz      

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Uważamy, że kulturę bezpieczeństwa na 
kolei należy rozwijać już wśród najmłod-
szych. Staramy się stale pogłębiać nasze 
działania w tym zakresie. Dzięki dofinanso-
waniu „Kampanii Kolejowe ABC” ze środków 
Funduszy Unijnych uda nam się dotrzeć do 
znacznie większego grona dzieci i młodzie-
ży. Zajęcia te muszą zapadać słuchaczom 
w pamięć, dlatego w ich trakcie staramy się 
wykorzystywać nowoczesne formy przekazu 
wiedzy. Chcemy, żeby nasza idea dotarła 
do możliwie szerokiego grona osób, w tym 
celu planujemy ogólnopolską kampanię 
informacyjną w mediach.

,,
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To nie jedyne nasze działania skierowane do 
najmłodszych uczestników ruchu kolejowego. 
Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wyko-
rzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów 
małych twórców. 

W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” w sierp-
niu 2017 r. zorganizowaliśmy specjalną lekcję 
dla dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach. Dzięki niej dotarliśmy do 
dzieci, które na co dzień nie mogą uczestniczyć 
w zajęciach w swoich szkołach. Lekcja pozwoliła 
im choć na chwilę zapomnieć o otaczającej je 
szpitalnej codzienności, a na ich buziach zago-
ściły szerokie uśmiechy.

W 2017 r. z wieloma atrakcjami uczestniczy-
liśmy w Dniu Dziecka zorganizowanym pod 
hasłem „Polak mały” przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów. 

„Dzień Pasażera”

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjno-
-edukacyjna poświęcona prawom pasażerów. 
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 propasa-
żerską politykę Komisji Europejskiej.

Przede wszystkim informujemy i edukujemy. 
Rozdajemy informatory, na których znajduje 
się zestaw praktycznych wskazówek: co, gdzie 
i jak zrobić w przypadku opóźnienia lub odwo-
łania pociągu. Uczymy też niepełnosprawnych 
podróżnych, jak i kiedy można zgłosić potrzebę 
pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. 
W trakcie spotkań przeprowadzamy wśród po-
dróżnych ankietę dotyczącą satysfakcji z usług 
oferowanych przez spółki kolejowe oraz dwor-
ce. 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 ich problemy. W ramach Kampanii 
odwiedzamy miasta w całej Polsce. W każdym 
spotkaniu uczestniczy pracownik UTK posługu-
jący się Polskim Językiem Migowym.

W zakresie praw pasażerów można się z  nami 
skontaktować za pośrednictwem infolinii pasa-
żerskiej (dzięki wideo-tłumaczowi jest ona do-
stępna także w języku migowym, dedykowanej 
skrzynki e-mail oraz formularza kontaktowego. 

W 2017 r. odbyło się 5 spotkań z cyklu Dzień 
Pasażera w Bydgoszczy, Częstochowie, Gliwicach, 
Opolu i Szczecinie.
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Rzecznik Praw Pasażera Kolei

W 2017 r. zaczęła działać nowa instytucja uła-
twiająca pasażerom dochodzenie swoich praw 
– Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Rzecznik działa 
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego 
i zajmuje się polubownym rozwiązywaniem 
sporów pasażerów z przedsiębiorcami świad-
czącymi usługi na kolei.

Joanna Marcinkowska

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

Pasażerowie zyskują szybki sposób roz-
wiązywania konfliktu z przedsiębiorcami 
kolejowymi. Będę się starała, by sprawy 
kończyły się szybciej niż przewidziane 
w ustawie 90 dni. Wizerunkowo na pew-
no zyskają też przewoźnicy – pokazując 
otwartość na problemy klientów.

Liczba działań rzecznika w liczbach

150

 

liczba wnio-
sków o wszczęcie 
postępowania

102

 

inne wnioski złożo-
ne do Rzecznika

63%

 

spraw zakończo-
nych poprzez za-
stosowanie się do 
zaproponowanego 
przez Rzecznika 
rozwiązania

45 

 

dni trwa średnio 
postępowanie 
przed Rzecznikiem

,,
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Akademia UTK

W 2017 r. kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2016 r. 
program „Akademia Wiedzy Kolejowej”, który 
jest częścią większego projektu „Akademia UTK”. 

Inicjatywa ma na celu propagowanie dobrych 
praktyk wśród uczestników rynku kolejowego 
poprzez prowadzenie przez urząd bezpłatnych 
szkoleń i warsztatów, a dodatkowo ma dać 
możliwość bieżącego reagowania na problemy 
rynku kolejowego – w tym także na te wynika-
jące ze zmian przepisów prawa. To uczestnicy 
szkoleń mają bezpośredni wpływ na tematykę 
organizowanych spotkań. Szkolenia w Akademii 
są bezpłatne. 

W ramach projektu została uruchomiona spe-
cjalna platforma, dzięki której zapisy na szko-
lenia odbywają się elektronicznie. Platforma 
posiada również szereg innych funkcji m.in. 
umożliwiających weryfikację jakości prowadzo-
nych przez urząd szkoleń oraz monitorowanie 
zapotrzebowania podmiotów rynku kolejowego 
na poszczególne szkolenia.

Uznaliśmy, że podnoszenie wiedzy interesariuszy 
przyczyni się do usprawnienia pracy urzędu, a co 

za tym idzie do efektywniejszego wydatkowania 
środków publicznych.

1548

 

uczestników

280 

 

godzin 
szkoleniowych

56

 

przeprowadzo-
nych szkoleń

Konferencja naukowo-techniczna

W 2017 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
w UTK konferencję naukowo-techniczną Transport 
Kolejowy 2017 „Przeszłość – Teraźniejszość – 
Przyszłość”. Uczniowie szkół kolejowych, stu-
denci, doktoranci i pracownicy naukowi spotkali 
się w naszej siedzibie. Blisko 100 uczestników 
dyskutowało o problemach, ale przede wszyst-
kim o szansach i dobrych rozwiązaniach dla 
polskiej kolei.
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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 dru-
giej strony to dostępność urzędu dla jego interesariuszy. 

4.1. Dostępność kolei
Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności ru-
chowej swobody przemieszczania się koleją oraz podniesienie 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 niepełnospraw-
nościami stosujemy różne środki – od prewen-
cyjnych, 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 przedstawi-
cieli rynku kolejowego. Tak było np. 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 komuni-
katów głosowych. 

W 2017 r. jednym z najważniejszych wydarzeń 
związanych z pracami nad poprawą dostępności 
kolei była zorganizowana przez nas konferencja 
prezentująca „Ekspertyzę w zakresie dostępno-
ści kolejowych obiektów obsługi podróżnych 
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną 
możliwością poruszania się”. 

Dostępność serwisów internetowych

W 2017 r. na nasze zlecenie Fundacja Widzialni 
przeprowadziła audyt dostępności serwisów 
internetowych. W ramach tych działań eksperci 
zbadali 18 serwisów podmiotów kolejowych. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, tylko 
dwa serwisy internetowe otrzymały ocenę bar-
dzo dobrą. Trzem witrynom przyznano ocenę 
dostateczną. Pozostałe serwisy uzyskały ocenę 
niedostateczną. Wynikami podzieliliśmy się 
z podmiotami prowadzącymi poszczególne 
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strony. Również w kolejnych latach będziemy 
sprawdzali dostępność serwisów przewoźników. 

Ignacy Góra 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego stoi na 
straży dostępności kolei do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz podejmuje 
działania nadzorcze i prewencyjne w tym 
zakresie. Korzystamy z prac uczelni wyż-
szych, instytutów naukowo-badawczych 
zajmujących się tą problematyką oraz 
doświadczeń osób z niepełnosprawno-
ściami. Tylko takie kompleksowe podej-
ście gwarantuje, że rozwiązania dla osób 
z niepełnosprawnościami będą popraw-
ne. Dbamy o to, by przewoźnicy kolejowi 
i zarządcy dworców przestrzegali prawa 
osób z niepełnosprawnościami. Ważna jest 
sama podróż, ale równie istotne jest to, co 
dzieje się jeszcze przed jej rozpoczęciem. 
Wiąże się z tym prawo do informacji. Jego 
prawidłowa realizacja pozwala nie tylko 
bezproblemowo zorganizować podróż, ale 
również dostarczyć wszystkich niezbędnych 
szczegółów. 

,,

Rada Ekspertów do spraw osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się

Rada działa przy Prezesie Urzędu Transportu 
Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale 
znające problemy osób z niepełnosprawnością. 

Przewodniczącym Rady Ekspertów jest Piotr 
Pawłowski, Prezes Fundacji „Integracja”. 

Piotr Pawłowski 

Prezes Fundacji „Integracja”

Przewodniczący Rady Ekspertów ds. osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się

Dzięki Prezesowi Urzędu Transportu 
Kolejowego zorganizowaliśmy konferencję, 
która ukazuje największe problemy dostęp-
ności w praktyce, ale także prezentuje dobre 
praktyki i rozwiązania. Jednocześnie obok 
ułatwień równie ważne jest przestrzeganie 
podstawowych zasad savoir-vivre wobec 
osób z niepełnosprawnością. A problem ten 
dotyczy około 5 mln osób w naszym kraju.

,,
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W 2017 r. Rada kontynuowała swoje prace i była 
współgospodarzem konferencji „Dostępność 
kolejowych obiektów obsługi podróżnych 
z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej 
możliwości poruszania się”.

Zespół zadaniowy do spraw osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 
wszystkich pasażerskich przewoźników kole-
jowych, największego zarządcy infrastruktury 
oraz spółki PKP S.A. Główne zadania zespołu 
to współpraca na rzecz eliminowania barier 
w dostępie do infrastruktury kolejowej, wypra-
cowanie wspólnych rozwiązań ułatwiających 
osobom z niepełnosprawnością korzystanie 
z usług transportu kolejowego oraz reagowanie 
na występujące problemy.

Uważamy, że istnieje potrzeba ciągłego i wszech-
stronnego szkolenia pracowników kolei, za-
równo pod kątem właściwego świadczenia 
pomocy osobom z niepełnosprawnością, jak 
i prawidłowej obsługi urządzeń przeznaczonych 
dla tych osób. Chcemy znać też najważniejsze 
problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy 
kolejowi w bieżącej działalności na rzecz osób 
z niepełnosprawnością.

Wraz z przewoźnikami i zarządcami infrastruktury 
szukamy nowych rozwiązań. Chcemy także edu-
kować – 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 
nasz urząd wspólnie z Fundacją „Integracja”. 
Poradniki w przystępny sposób pokazują jak 
zachować się wobec osób z różnymi niepełno-
sprawnościami oraz podpowiadają jak nawiązać 
z nimi kontakt. 

Nasze działania mają na celu zapewnienie stosowania 
i przestrzegania jednolitego standardu dostępności kolei 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej 
możliwości poruszania. W tym celu wymagamy stosowania 
w procesie certyfikacji infrastruktury i taboru kolejowego 
technicznych specyfikacji interoperacyjności. Ważne jest, 
żeby standardy dostępności uwzględniane były już w fazie 
projektowania. Tylko wtedy osiągniemy stacje kolejowe 
zapewniające trasę wolną od przeszkód i dostosowany 
do nich tabor. 

Kamil Wilde 
Wiceprezes  
Urzędu Transportu Kolejowego

,,



23

4
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

Dokładamy wszelkich starań, żeby UTK był 
dostępny dla interesariuszy. Naszą ideą jest to, 
żeby możliwie wiele spraw w urzędzie można 
było załatwić bez konieczności wizyty w naszej 
siedzibie. W tym celu stale wdrażamy nowe 
rozwiązania IT oraz aktywnie korzystamy z do-
stępnych na rynku narzędzi.

e-PUAP

Niezależnie od tematyki załatwianej sprawy 
udostępniamy możliwość kontaktu z nami za 
pośrednictwem skrytki w systemie e-PUAP. Nie 
ograniczamy się jedynie do działań związanych 
z realizacją spraw przez e-PUAP, ale promujemy 
wśród podmiotów rynku kolejowego korzysta-
nie z platformy. 

Do korzystania z systemu konieczne jest posia-
danie Profilu Zaufanego, który jest odpowied-
nikiem podpisu elektronicznego w systemie 
e-Administracji. Promując nowoczesne roz-
wiązania w urzędzie uruchomiliśmy punkt 
potwierdzania Profilu Zaufanego. Usługa ta 
jest bezpłatna i dostępna zarówno w centrali 
urzędu, jak i wszystkich Oddziałach Terenowych.  

W naszej ocenie dostępny i nowoczesny urząd 
nie powinien ograniczać się do stosowania 

standardowych rozwiązań. Dlatego staramy 
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pod-
miotów rynku. W tym celu zaprojektowaliśmy 
i wdrożyliśmy dedykowane dla kilkudziesięciu 
usług elektroniczne formularze wniosków na 
platformie e-PUAP, które mają zachęcić do wy-
bierania tej metody komunikacji z urzędem.  

Używanie systemu w kontaktach z urzędem po-
zwoli również oszczędzić czas i pieniądze, które 
trzeba poświęcić załatwiając sprawy w sposób 
tradycyjny.

 

788
profili zaufanych

W 2017 r. w UTK 788 osób potwierdziło Profil 
Zaufany.

Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentami

W celu sprawnej realizacji spraw wpływających 
do urzędu w formie elektronicznej konieczne 
jest posiadanie elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów wewnątrz UTK. Taką rolę odgry-
wa u nas system EZD. Staramy się inicjować 
i aktywnie uczestniczyć w zmianach systemu 
tak, żeby był on dostępny zarówno dla użyt-
kownika wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 
EZD umożliwia już dziś elektroniczne przeglą-
danie akt postępowań administracyjnych, bez 
konieczności dostępu do tomów akt. 
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darmowy 

 

jednolity 

 

nowoczesny

Stanowisko komputerowe do 
przeglądania akt

W 2017 r. uruchomiliśmy w UTK stanowisko do 
elektronicznego przeglądania akt sprawy. Kiedy 
my prowadzimy postępowania w formie elektro-
nicznej nie widzimy potrzeby, żeby nasi klienci 
przeglądali tomy papierowych akt. Na specjalnie 
przygotowanym do tego komputerze udostęp-
niamy niezbędne akta w wersji elektronicznej, 
umożliwiamy ich zgranie na nośnik danych lub 
wysłanie na adres poczty elektronicznej. 

UTK dostępny dla osób 
z niepełnosprawnością

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

Obiekt bez barier 

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

Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER przyznawany jest 
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 au-
dytu dostępności architektonicznej. Audytorzy 
Integracji – eksperci w zakresie dostępności oraz 
testerzy z różnymi niepełnosprawnościami – 
analizują dostępność architektoniczną obiektu 
podczas wizji lokalnej oraz na podstawie udo-
stępnionych planów architektonicznych.

Certyfikat OBIEKT BEZ BARIER to czytelna wska-
zówka, że obiekt jest przyjazny i dostosowany 
do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami: poruszających się na wózku, niewido-
mych, słabowidzących czy niesłyszących. To 
także potwierdzenie jego dostosowania do 
potrzeb osób starszych, o ograniczonej moż-
liwości poruszania się lub przemieszczających 
się z małymi dziećmi.
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Nowa strona internetowa 

W 2017 r. uruchomiliśmy nową stronę urzędu. 
Jest bardziej przejrzysta, z czytelnym układem 
menu oraz dostępna dla osób słabowidzących. 
Zmieniliśmy wygląd i układ witryny tak, by każ-
dy mógł wygodnie korzystać z odnowionego 
serwisu.

Nowa strona internetowa wpisuje się w  misję 
i wizję UTK. Podstawową zmianą na stronie www 
jest przejrzyste menu, w którym internauta od-
najdzie usługi oferowane przez urząd. Po wej-
ściu w odpowiedni dział (pasażer, maszynista, 
producent czy zarządca infrastruktury) można 
zobaczyć całą ofertę urzędu przeznaczoną 
dla danej grupy. Informacje obejmują zakres 
świadczonych usług, wiadomości oraz – jeśli 
są aktualnie dostępne – szkolenia w Akademii 
UTK i najnowsze zmiany w obowiązujących 
przepisach prawa.

Przyjazny Urząd

W 2017 r. już po raz trzeci otrzymaliśmy wyróż-
nienie „Przyjazny Urząd”. Zdobyliśmy również 
wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”. 
To potwierdza, że realizujemy naszą wizję: no-
woczesny i otwarty urząd dbający o wysokie 
standardy wykonywania usług na rynku trans-
portu kolejowego.

Znak „Przyjazny Urząd” jest potwierdzeniem 
wysokiej jakości świadczonych usług, profesjo-
nalizmu i rzetelności w działaniu oraz osiągnięcia 
wysokich standardów w zakresie kultury pracy. 
Nagroda jest wynikiem przeprowadzonego 
audytu. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, poza głównym 
wyróżnieniem otrzymaliśmy również wyróż-
nienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”. 
Kapituła konkursu doceniła nasze starania na 
rzecz budowania w urzędzie nowoczesnej kul-
tury organizacyjnej z wykorzystaniem innowacji 
technologicznych i procesowych, które w sposób 
bezpośredni wpływają na jakość obsługi klienta 
oraz na efektywność i skuteczność świadczonych 
usług publicznych. Kapituła konkursu podkre-
śliła, że UTK to nowoczesny urząd, w którym 
funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów 
oraz wprowadzane są innowacyjne rozwiązania. 
Jednym z nich jest wykonany na potrzeby urzę-
du System Obsługi Licencji Maszynisty. Ułatwia 
on złożenie wniosków o licencję maszynisty. 
Aplikacja prawie całkowicie eliminuje możliwość 
błędnego wypełnienia formularzy, co pozwala 
na szybszą obsługę klientów.
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Dobre praktyki zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych w dokumencie 
„Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych 
zamówień publicznych”, który stanowi zbiór 
19 dobrych praktyk w zakresie zamówień 
uwzględniających aspekty środowiskowe oraz 
aspekty społeczne, wskazał nas jako jeden z wy-
różnionych urzędów. Autorzy we wstępie pod-
kreślili: „Społecznie odpowiedzialne zamówienia 
w Urzędzie Transportu Kolejowego powiązane 
są z prowadzoną przez Urząd polityką równych 
szans wobec osób niepełnosprawnych. Urząd 
prowadzi taką politykę od wielu lat, stwarza-
jąc osobom niepełnosprawnym równe szanse 
zatrudnienia, pracy oraz współpracy, za co wie-
lokrotnie był nagradzany (np. Urząd bez barier, 
Strona internetowa bez barier, Lodołamacze, 
Przyjazny Urząd, Innowacyjny Urząd). Wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie 
od kilku lat utrzymuje się na poziomie przekra-
czającym próg 6% określony Ustawą o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Wśród zatrudnionych 

osób znajdują się osoby o różnych stopniach 
i przyczynach niepełnosprawności, w tym osoby 
głuchonieme. Urząd zatrudnia pracowników 
posługujących się językiem migowym, dzięki 
czemu zarówno osoby niepełnosprawne, jak 
i interesanci z deficytem słuchu posługujący się 
językiem migowym mogą otrzymać wsparcie. 
Dla stworzenia stanowisk pracy odpowiadają-
cych potrzebom osób niepełnosprawnych cała 
powierzchnia biurowa Urzędu została zaprojek-
towana z myślą o ich potrzebach. Przykładowo, 
w przetargach na zakup mebli biurowych oraz 
konferencyjnych w opisie przedmiotu zamó-
wienia, została uwzględniona wysokość biurek 
oraz stołów konferencyjnych tak, aby umożliwić 
swobodny wjazd wózka inwalidzkiego. W od-
niesieniu do tzw. zielonych zamówień, UTK do-
konuje wyboru produktów, które są przyjazne 
dla środowiska, stara się zaoszczędzić materiały 
oraz zmniejszyć ilość odpadów i zanieczyszczeń, 
a także dba, aby kupowany sprzęt był energo-
oszczędny, a dostawy do Urzędu odbywały się 
poza godzinami szczytu”. 
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Promocja Dobrych praktyk

W 2017 r. staraliśmy się na różne sposoby pro-
mować  dobre praktyki z zakresu społecznej 
odpowiedzialności, w działalności organów ad-
ministracji publicznej. Widzimy w tym obszarze 
wiele możliwości, którymi chętnie się dzielimy. 
Społeczną odpowiedzialność promowaliśmy 
również na największym branżowym wyda-
rzeniu w Polsce. W 2017 r. po raz 12 odbyły się 
Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako. Stałą 
pozycją na naszym stoisku wystawienniczym 

był Raport CSR oraz wiele pozycji informa-
cyjno-edukacyjnych przygotowanych dla in-
teresariuszy. W ramach Trako umożliwiliśmy 
spotkania z ekspertami pracującymi w urzędzie. 
Każdy zainteresowany mógł zapisać się na takie 
spotkanie, określając jego temat, za pośrednic-
twem elektronicznego narzędzia dostępnego na 
naszej stronie internetowej. W ramach udziału 
w Trako włączyliśmy się w wiele działań towa-
rzyszących, takich jak „Dzień kariery” czy akcja 
Trako Dzieciom.  
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5. Czyste środowisko
Chcemy realizować nasze ustawowe zadania oraz strategiczne cele z  poszanowa-
niem 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, zaprojek-
towane i wybudowane z dbałością o ochronę środowiska.

LEED (The Leadership in Energy & Environmental 
Design), amerykański system certyfikacji bu-
dynków pod względem rozwiązań proekolo-
gicznych, przyznawany jest przez U.S. Green 
Building Council. Jest to najszybciej rozwijający 
się i najbardziej popularny na świecie system 
certyfikacji dla inwestycji proekologicznych.

Zgodnie z wytycznymi  „zielone budynki” powinny 
być energooszczędne, zużywać niewiele wody 
i emitować mało zanieczyszczeń. Do budowy 
należy wykorzystać materiały przyjazne środo-
wisku, a 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 prysz-
nicami. Budynek powinien być efektywnie za-
projektowany i dobrze doświetlony. Nie może 
w nim zabraknąć powierzchni biologicznie 
czynnej i „zielonych” powierzchni wspólnych.

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 dekla-
rowanych w projekcie.

Eurocentrum jest zgłoszone do certyfikacji LEED 
na poziomie GOLD.

Nasze biuro to również naturalne światło sło-
neczne, zoptymalizowane oświetlenie stano-
wisk pracy, indywidualna kontrola temperatury 
oraz zastosowanie bezpiecznych materiałów 
budowlanych, przyczyniające się do lepszego 
samopoczucia pracowników.

 

Ekologia oraz idea zrównoważonego rozwoju ma 
dla nas znaczenie, dlatego też cieszymy się, że 
dachy budynków, w których pracujemy, zostały 
przemienione w miejskie pasieki. Odpowiedzialne 
wykorzystanie zasobów naturalnych to również 
właściwe gospodarowanie wodą opadową, która 
jest w 100% wykorzystywana do spłukiwania 
toalet oraz podlewania kwiatów w atriach.

Również nasze Oddziały Terenowe przenoszą się 
do nowoczesnych i ekologicznych budynków. 
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Zarządzanie odpadami

Nasza działalność prowadzi do powstawania 
różnorodnych odpadów, takich jak zużyty sprzęt 
elektoniczny czy makulatura. 

Umowy, które zawieramy z kontrahentami dostar-
czającymi 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 elektrycz-
nym i elektronicznym, tego typu urządzenia 
– zbędne i nienadające się do dalszego użytku 
– są traktowane jako odpady i przekazywane 
odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia.

Wprowadziliśmy w naszych biurach system 
selektywnej zbiórki odpadów. Używane przez 
nasz urząd pojemniki w zależności od ich ulo-
kowania dają możliwość podziału odpadów od 
6 do 11 frakcji.

Takimi działaniami podnosimy świadomość 
ekologiczną naszych pracowników.

e-Dokumenty

Elektronizacja naszej działalności przyczynia 
się również do zmniejszenia zużycia papieru, 
na którym drukujemy dokumenty, a co za tym 
idzie używamy mniej kopert i zwrotnych po-
twierdzeń odbioru. 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami po-
zwoliło nam prawie całkowicie odstąpić od 
generowania pism wewnętrznych, które funk-
cjonują głównie elektronicznie. 

Naszych pracowników wyposażyliśmy w kwali-
fikowane podpisy elektroniczne, co umożliwia 
im elektroniczne podpisywanie dokumentów. 

Możliwość korespondencji za pośrednictwem 
e-PUAP pomiędzy instytucjami publicznymi 
pozwala zaoszczędzić kolejne kartki papieru 
i czas ich doręczenia.

Staramy się stale zachęcać podmioty rynku 
do zmiany trybu komunikacji z nami na tryb 
elektroniczny. 

W wewnętrznej działalności ograniczamy ilość 
drukowanych dokumentów. W 2017  r. wpro-
wadziliśmy elektroniczny system wydawania 
upoważnień, co pozwoliło nam zaoszczędzić 
papier, na którym te dokumenty zostałyby 
wydrukowane. 

„Just one towel”

W myśl idei, że drobne czynności mogą wiele 
zmienić, pośród naszych pracowników propa-
gujemy zasadę stosowania jednego kawałka 
ręcznika papierowego do wycierania rąk. 
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6. Ambitny zespół
Podstawą funkcjonowania urzędu są ludzie. Bez zespołu nie byłoby możliwe efek-
tywne wykonywanie ustawowych zadań UTK. Nieustannie dążymy do zapewnienia 
optymalnego poziomu zatrudnienia. To pozwoli nam wszystkim spokojnie realizo-
wać powierzone obowiązki.

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

Nowoczesne narzędzia pracy

Jako nowoczesny urząd staramy się stosować 
nowe technologie wykorzystywane w pracy 
z klientem zewnętrznym jak i wewnątrz organizacji. 

W UTK jest obecnie zatrudnionych 280 pracow-
ników, którzy, oprócz pracy merytorycznej na 
rzecz klientów urzędu, realizują tysiące spraw 
wewnętrznych, takich jak aktualizacja danych 
osobowych, urlopy wypoczynkowe i okolicz-
nościowe oraz wiele innych.

W celu podniesienia satysfakcji pracowników 
część procesów wewnętrznych została prze-
niesiona do EZD, co ogranicza papierowy obieg 
dokumentów.

Dostęp do danych związanych z wynagradzaniem 
oraz przysługującymi i wykorzystanymi urlopami 
posiada każdy pracownik po zalogowaniu się 
do systemu za pośrednictwem Intranetu. 

Jako nowoczesna organizacja staramy się 
wykorzystać nowe technologie dedykowane 
do wewnątrz organizacji. Zaproponowaliśmy 
pracownikom ustandaryzowanie komunikacji 
wewnętrznej poprzez popularyzację komuni-
katorów SLACK i WhatsApp.

 

Wyposażyliśmy pracowników w nowoczesny 
sprzęt umożliwiający skuteczną realizację zadań. 

Wszystkie nasze sale konferencyjne wyposażone 
są w projektory multimedialne, w części z nich 
istnieje możliwość prowadzenia video-konfe-
rencji. Każdy z używanych w UTK komputerów 
ma oprogramowania pozwalające na uczestni-
czenie w rozmowach video. 

Inspektorzy pracujący w Oddziałach Terenowych 
dysponują nowoczesnym sprzętem badawczo-
-pomiarowym, który przekłada się na skutecz-
ność prowadzonych działań.

Elastyczne formy pracy

Wiemy, że życie naszych pracowników to nie 
tylko praca, ale i życie rodzinne. Dlatego każdy 
z pracowników ma możliwość skorzystania z po-
koju pracy z dzieckiem, który jest wyposażony 
w  sprzęt niezbędny do pracy, a także w wiele 
atrakcji dla najmłodszych. Naszym pracow-
nikom dajemy również możliwość telepracy. 
Sprzęt, którym dysponujemy, umożliwia pracę 
zdalną, z zachowaniem pełnej funkcjonalności 
narzędzi pracy. 
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Skrzynka idei

W urzędzie funkcjonuje skrzynka idei, która jest 
dostępna dla wszystkich pracowników za po-
średnictwem Intranetu. Poprzez skrzynkę idei 
pracownicy mogą przedstawić swoje uwagi, 
autorskie pomysły dotyczące usprawnień, in-
nowacji lub uatrakcyjnienia pracy w urzędzie. 
Wiadomości skierowane na skrzynkę idei trafiają 
bezpośrednio do Kierownictwa UTK. 

Bezpieczeństwo w pracy

Ważnym elementem przyjaznego środowiska 
pracy jest bezpieczeństwo i zapewnienie pra-
cownikom warunków pracy zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami BHP. Każdy pracownik 
w pierwszym dniu swojej pracy musi przejść 
szkolenie z zakresu BHP. Każda z  nowozatrud-
nionych osób otrzymuje od  nas Przewodnik 
adaptacyjny. Zawiera on najważniejsze informa-
cje, które będą przydatne podczas pierwszych 
dni w UTK, a także w trakcie pracy w  naszym 
urzędzie.

Pociąg do książek

Niepokojący spadek osób deklarujących czyta-
nie książek zainspirował nas do zainicjowania 
w urzędzie akcji „Pociąg do książek”, na którą 
składają się dwie niezależne części. Pierwsza 
ma zachęcić naszych pracowników do czytania. 
W jej ramach stworzyliśmy w UTK biblioteczkę 
umożliwiającą wymianę książek lub „uwalnia-
nie” książek, które już przeczytaliśmy, a mogą 
spodobać się innym. Druga część to zbiórka 
książek dla dzieci przebywających w szpitalach, 
które pomogą zająć im czas w trudnych dla 
nich chwilach. 

Dodatkowe świadczenia

UTK stwarza swoim pracownikom przyjazne warunki pracy:

 ■ Pracownicy UTK mogą skorzystać z programów opieki medycznej w 150 placówkach 
Grupy LuxMed oraz 1380 placówkach partnerskich;

 ■ W UTK funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który stanowi formę pomo-
cy 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.
 ■ Bilety do kina. 
 ■ Vouchery do sklepów z zabawkami, książkami i muzyką.
 ■ Pracownicy UTK mają możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 ■ Pracownicy UTK mają możliwość udziału w treningach piłkarskich i grupy biegowej oraz 

możliwość zgłaszania innych aktywności.
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6.2. Różnorodność
Zapewnienie przejrzystych kryteriów oceny pracowników oraz przestrzeganie zasad 
równego traktowania jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania spo-
łecznie odpowiedzialnego urzędu. 

Różnorodność jest dla nas wartością, a umie-
jętne zarządzanie różnorodnością w miejscu 
pracy stwarza nowe możliwości. Kluczowe jest 
dla nas tworzenie kultury organizacji opartej na 
wzajemnym szacunku do różnic, które charakte-
ryzują 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 różnorod-
ności 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 ak-
tywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. 

W 2017 r. zarządzanie różnorodnością skupiało 
się w szczególności na trudnym zadaniu, jakim 
jest zarządzanie wiekiem. Z jednej strony musimy 
wspierać młode osoby startujące w swoje życie 

zawodowe, z drugiej nie możemy zapominać 
o osobach, których staż jest dużo dłuższy. 

W urzędzie powołaliśmy Rzecznika Różnorodności. 
Jego głównym zadaniem jest zapewnienie sku-
tecznego stosowania zasad równego traktowania 
i niedyskryminacji, jak i uwrażliwienie pracowni-
ków UTK na problemy drugiego człowieka oraz 
stosowanie Karty Różnorodności. W przypadku 
kłopotów komunikacyjnych pomiędzy naszymi 
pracownikami Rzecznik chętnie włączy się w taką 
sytuację w celu poszukiwania najlepszego roz-
wiązania oraz ewentualnych mediacji. 

Rzecznik różnorodności w 2017 r. przeprowadził 
cykl wywiadów z pracownikami o różnorodności. 
Wywiady te zostały opublikowane w Intranecie. 
Możemy w nich przeczytać, z czym pracowni-
kom kojarzy się różnorodność oraz jak do niej 
podchodzą. W tym cyklu pojawiły się wywiady 
z rodzicami, którzy na co dzień zajmują się swo-
imi dziećmi, a UTK jako pracodawca podchodzi 
do nich z wyrozumiałością, a także z osobami 
z niepełnosprawnością, które opowiadają jak 
odnaleźć się w zespole. 
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Urząd jest pracodawcą równych szans, o czym świadczy m.in. przekroczenie 6 proc. wskaźnika 
zatrudnienia osób z  niepełnosprawnościami.

Działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego 
adresujemy do  osób z niepełnosprawnościami, które są 
pracownikami naszego urzędu. Wypływa to z naszego 
głębokiego przekonania, że administracja publiczna po-
winna dawać więcej, stwarzać możliwość pracy i rozwoju 
zawodowego. Cieszę się, że nasze inicjatywy zostały doce-
nione i uhonorowane nagrodami przyznanymi urzędowi 
przez organizacje, które reprezentują osoby z niepełno-
sprawnościami. Stale staramy się podnosić ofertę dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Małgorzata Kalata 
Dyrektor Generalny  
Urzędu Transportu Kolejowego

,,
 Monitoring różnorodności

W 2017 r. wzięliśmy udział w projekcie pn. 
„Administracja centralna na rzecz Konwencji  
o prawach osób z niepełnosprawnościami. 
Monitoring wdrażania” realizowanym przez 

Polski Związek Głuchych w  partnerstwie 
z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego 
oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
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6.3. Rozwój
W UTK działa proces oceny i rozwoju pracowników, który realizowany jest na pod-
stawie wyników ocen okresowych oraz indywidualnych programów rozwoju zawo-
dowego. 

Ocena 

Większość naszych pracowników stanowi kor-
pus służby cywilnej. Ustawa o służbie cywil-
nej nakłada na nas obowiązek dokonywania 
oceny okresowej pracowników i urzędników 
służby cywilnej. Każdy pracownik ma wpływ 
na kryteria, według których będzie oceniany. 
Dodatkowo wprowadziliśmy kwartalne oceny 
pracowników, które ułatwiają dokonywanie 
ocen długofalowych i mogą szybciej wskazać 
obszary konieczne do poprawy. 

Awans

W UTK widzimy dwie ścieżki rozwoju pracow-
ników. Rozwój ekspercki, który ma charakter 
awansu poziomego oraz wśród pracowników 
charakteryzujących się kompetencjami kierow-
niczymi – awans pionowy. 

Zasadą jest, że ogłaszamy nabory wewnętrzne 
mające na celu awans lub rozwój zatrudnionych 
osób. Duża część osób zajmujących kierownicze 
stanowiska wywodzi się spośród pracowników 
organizacji. 

Program rozwoju talentów

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

Osoby biorące udział w programie rozwoju 
talentów są też angażowane do wielu projek-
tów realizowanych w UTK. Część z nich zostaje 
również Trenerami w Akademii UTK.  
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Szkolenia 

W urzędzie realizujemy wiele programów szkole-
niowych, których celem jest rozwój kompetencji 
i odpowiednie przygotowanie pracowników do 
realizacji strategicznych zadań urzędu.

Nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje spe-
cjalistyczne i  językowe. Mają możliwość do-
finansowania nauki na studiach wyższych, 
podyplomowych, w tym aplikacji prawniczych. 

Od 2016 r. podstawowym miejscem szkoleń na-
szych pracowników jest Akademia UTK, w ramach 
której prowadzone są szkolenia z grupy UTK dla 
UTK, gdzie wzajemnie dzielimy się posiadaną 
specjalistyczną wiedzą. UTK dla UTK do nie tylko 
szkolenia z zakresu wiedzy specjalistycznej, ale 
i szkolenia przydatne w każdej pracy, takich jak 
„Zarządzenie czasem” czy „Tworzenie nowocze-
snych prezentacji”.

Każdy z pracowników może skorzystać z  bez-
płatnego kursu języka angielskiego prowadzo-
nego w siedzibie urzędu.

W 2017 r. zapoczątkowaliśmy kurs Polskiego 
Języka Migowego. Kurs ten zakończony jest 
egzaminem i certyfikatem. 

Szkolenia z PJM ułatwiają komunikację w róż-
norodnym zespole. 

Z naszej inicjatywy pracownicy posługujący 
się Polskim Językiem Migowym nagrywają dla 
osób zainteresowanych filmiki instruktażowe 
z podstawowymi zwrotami w PJM i zamieszczają 
je w Intranecie. 

Nasi pracownicy uczestniczą również w spe-
cjalistycznych szkoleniach z zakresu wiedzy 
technicznej dotyczącej transportu kolejowego. 
W tym zakresie jesteśmy beneficjentem Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

Naszych pracowników, którzy awansują na sta-
nowiska kierownicze, wysyłamy na szkolenia 
związane z zarządzaniem zespołem, co ma im 
pomóc zaadaptować się w nowej roli. 

W 2017 r. zorganizowaliśmy również zaawanso-
wane szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej, w  którym udział wzięło 
40 pracowników. 
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Sport

Staramy się wspierać aktywność fizyczną na-
szych pracowników. Uważamy sport za jedną 
z najlepszych metod integracji naszego zespołu.

Każdy z pracowników ma możliwość skorzystania 
z dedykowanych dla UTK programów Multisport 
umożliwiających korzystanie z obiektów spor-
towych i  rekreacyjnych.

 

Ze środków ZFŚS wynajmujemy pobliskie boisko, 
żeby co tydzień szlifować formę reprezentacji 
UTK w  piłce nożnej, która co roku uczestni-
czy w mistrzostwach Polski branży kolejowej. 
W 2017 r. nasza drużyna odniosła pierwsze hi-
storyczne zwycięstwo. 

 

W urzędzie działa również grupa biegowa, która 
skupia pasjonatów biegania. Grupa ta nieza-
leżnie od pory roku reprezentuje nas w wielu 
biegach długodystansowych. W 2017 r. wzięła 
udział w sztafecie EKIDEN oraz w zimowej szta-
fecie Parking Relay.

W 2017 r. włączyliśmy się również w akcję  „Bike 
to Eurocentrum” organizowaną przez zarządcę 
budynku, w którym mieści się nasza siedziba. 
Pracownicy urzędu z chęcią zaangażowali się w tę 
akcję, dojeżdżając do pracy rowerem. Zawsze 
duch rywalizacji motywuje do podejmowania 
nowych wyzwań.

Stale czekamy na nowe inicjatywy sportowe 
naszych pracowników, co pozwoli nam mieć 
większy wpływ na zdrowie i kondycję naszego 
zespołu.  
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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 
tworzą. Nie zapominamy więc o tych, którzy 
znajdują się w potrzebie. 

1% podatku

Naszych pracowników zachęcamy do przekazywa-
nia 1% podatku dla potrzebujących, szczególnie 
bliskie są nam fundacje, które zbierają fundusze 
na osoby z naszego najbliższego otoczenia. 

Paczki świąteczne

Od 2015 r. prowadzimy w urzędzie zbiórki żyw-
ności i artykułów chemicznych, z których potem 
tworzymy paczki świąteczne dla potrzebujących. 
Ostatnio naszymi zbiórkami wspieramy znajdu-
jące się w potrzebie dzieci oraz emerytowanych 
pracowników kolei znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej i zdrowotnej, którymi opie-
kuje się Fundacja Pomocy Transportowcom. 

Kolejowa Kropla Krwi

W 2017 r. pierwszy raz odbyła się niezwykła 
akcja honorowego oddawania krwi. Przy tej 
okazji była również możliwość porozmawiania 
o tradycji krwiodawstwa w branży kolejowej, 
zapoznania się z historią Kolejarskiej Służby 
Krwi oraz poznania innych krwiodawców wśród 
kolegów po fachu. 

W wyniku pierwszej akcji Kolejowa Kropla Krwi 
udało się nam zebrać blisko 20 litrów krwi, która 
może pomóc prawie 130 osobom. 

 

20
litrów
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Zbiórka przyborów szkolnych

 

W sierpniu 2017 r. nad województwem pomor-
skim i kujawsko-pomorskim przeszły gwałtowne 
nawałnice. W ich wyniku uszkodzona została 
nie tylko infrastruktura drogowa czy energe-
tyczna, ale również lokale mieszkalne. Wiele 
rodzin przez długi czas nie miało dostępu do 
energii elektrycznej, a jednocześnie pracowa-
ło nad odbudowaniem swoich domów, często 
pozbawionych dachów czy okien. Sytuacji nie 
ułatwiały im kolejne intensywne opady deszczu. 
Wiedzieliśmy, że przed nadchodzącym rokiem 
szkolnym w wielu rodzinach nie wystarczy już 
środków na zakup podstawowych artykułów 
szkolnych, takich jak zeszyty czy tornistry. 
Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę 
przyborów szkolnych, które przekazaliśmy po-
trzebującym uczniom Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w miejscowości Legbąd w gminie 
Tuchola.

Nakręcamy się na pomoc

W urzędzie prowadzimy również zbiórkę plasti-
kowych zakrętek po napojach, które zbieramy 
na cele charytatywne. Kiedy uda nam się zebrać 
wystarczającą ilość, wspólnie decydujemy o celu 
naszej zbiórki. 

Inne działania

Nasi pracownicy chętnie angażują się także 
w inne projekty, realizowane przez fundacje 
czy stowarzyszenia, których celem jest pomoc 
drugiemu człowiekowi. 

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

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

W działaniach społecznie odpowiedzialnych 
ważne są drobne, często mało spektakular-
ne działania, bez nich żaden sukces nigdy 
nie zostałby osiągnięty. Ważne jest dla nas 
angażowanie się w akcje społeczne, które 
nie kosztują nas dużo, a innym przynoszą 
wiele dobrego. Mam nadzieję, że w kolej-
nych latach uda nam się kontynuować nasze 
przedsięwzięcia oraz włączać się w coraz 
to nowe idee. Naszymi działaniami chce-
my inspirować innych. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne aktywności w duchu 
społecznej odpowiedzialności w admini-
stracji publicznej, ale i wśród podmiotów 
rynku transportu kolejowego. 

,,

Nasze plany na kolejny rok

Chcemy, żeby cele, które sobie stawiamy, z każ-
dym rokiem przynosiły bardziej wymierne efekty 
naszej pracy. Część realizowanych przez nas 
projektów funkcjonuje na styku działań spo-
łecznie odpowiedzialnych i tych wynikających 
z przepisów prawa. 

W 2017 r. rozpoczęliśmy ważny dla nas projekt, ja-
kim jest Centrum Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów. Chcemy, żeby efektem tego projektu 
była większa standaryzacja szkoleń dla maszy-
nistów, rozdzielenie podmiotów szkolących od 
zajmujących się egzaminowaniem. Projekt ten 
ma również przyczynić się do rozwoju szkoleń na 
symulatorach. Finalnym efektem naszych działań 
ma być zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. 

Chcąc dostarczać podmiotom rynku większą 
ilość rzetelnych analiz i danych w 2017 r. rozpo-
częliśmy pracę na projektem Kolejowe e-Bezpie-
czeństwo, który pomoże nam lepiej zarządzać 
posiadanymi przez nas danymi. 

Chcemy, żeby efekty tych projektów były wi-
doczne już w 2018 r. 

To jednak nie wszystko, co chcemy zrobić w naj-
bliższym czasie. Już w 2018 r., wychodząc na-
przeciw ochronie środowiska oraz założeniom 
projektu ustawy o elektromobilności, zamie-
rzamy wprowadzić do naszej floty samochód 
elektryczny. 




