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Rozdział I Tematyka Projektu 

Projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej” to program działań promocyjno-
informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym w ramach Europejskiego Roku Kolei 
uwzględniający w swoim przekazie podkreślenie roli kolei jako bezpiecznego, 

dostępnego i ekologicznego środka transportu. Jest on skierowany do ogółu 

społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.  

Celem Projektu jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach 

kolejowych poprzez edukację i promocję transportu kolejowego oraz podkreślenie 

roli zawodów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego przez 

pryzmat nowoczesnej, bezpiecznej kolei rozwijającej się dzięki wsparciu środków 
UE. Realizacja programu przyczyni się do większego społecznego zrozumienia 

znaczenia bezpieczeństwa systemu kolejowego w tym w szczególności w kontekście 

zawodów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu 
kolejowego i eksploatacją pojazdów. 

Działania realizowane będą dwutorowo.  

Pierwszym rodzajem działań będzie kampania edukacyjno-promocyjna w środkach 

masowego przekazu skoncentrowana na propagowaniu bezpiecznego zachowania 

na terenach kolejowych oraz roli i zadaniach wybranych zawodów kolejowych 

w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Przekaz 

za pośrednictwem mediów o zasięgu ogólnopolskim będzie skierowany do ogółu 

społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych stojących przed 

wyborem ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo działania skierowane do młodzieży 

będą przekazywane w ramach bezpośredniej współpracy z placówkami 

edukacyjnymi, w tym szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami.  

Komplementarnymi działaniami będą konferencje i debaty oraz warsztaty 

poświęcone zagadnieniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu 

kolejowym. Będą one adresowane do ogółu społeczeństwa a ich bezpośrednimi 

uczestnikami będą w szczególności przedstawiciele rynku kolejowego. Ich tematyka 

będzie obejmowała między innymi wskazane poniżej zagadnienia: 

Konferencje, debaty – obszar działania poświęcony zagadnieniem dotyczącym 
w szczególności:  

• możliwości i rozwoju kolei jako nowoczesnego środka transportu przyjaznego 

środowisku oraz bezpiecznego dla pasażerów,  

• integracji transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu,  

• rozwoju międzynarodowych połączeń kolejowych,  

• przepisów i regulacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego,  

• innowacji w służbie bezpiecznego transportu kolejowego, 

• roli odpowiednio przygotowanej kadry dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
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Warsztaty – obszar działania poświęcony tematyce dotyczącej kształtowania 

właściwych postaw i rozwiązań związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem rynku 

kolejowego i korzystaniem z transportu kolejowego, w tym m.in.: 

• prawa pasażerów w UE, 

• podróżowanie koleją w kontekście bezpiecznego i nowoczesnego środka 
transportu,  

• warunki podróżowania koleją osób z niepełnosprawnościami,  

• przewóz koleją osób i towarów, w tym rozwój i perspektywy wykorzystania 

transportu intermodalnego). 

Ponadto w otoczeniu Projektu będą realizowane działania podmiotów 

i przedsiębiorstw rynku kolejowego w ramach grupy ds. Europejskiego Roku Kolei 

koordynowanej przez Prezesa UTK. Do inicjatyw planowanych w tym obszarze 

należą m.in.: 

• emisja przygotowanych materiałów na ekranach dostępnych w pociągach 

i przestrzeniach dworcowych; 

• przygotowanie i udostępnienie wzoru oklejenia lokomotyw w motyw 

związany z Europejskim Rokiem Kolei w ramach współpracy z przewoźnikami 

kolejowymi; 

• organizacja konkursów promujących podróżowanie koleją,  

• organizacja wydarzeń realizujących cele Europejskiego Roku Kolei.  

Z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych w ramach prac tej grupy Prezes UTK 

zapewni spójność działań na poziomie krajowym poprzez uzgodnienia oraz 

utworzenie kalendarium wydarzeń. Prezesa UTK obejmie część z nich swoim 

patronatem oraz zapewni w nich udział przedstawicieli UTK.  

W UTK funkcjonuje także Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Europejskiego Roku Kolei 

zapewniający bieżącą współpracę z Komisją Europejską w tym zakresie. 
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Rozdział II Opis Urzędu Transportu Kolejowego jako 
Beneficjenta Projektu 

 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest centralnym organem administracji 

rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem 
transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu 

bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, właściwym m.in. w sprawach 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego i ochrony praw pasażerów w transporcie 

kolejowym. Realizuje m.in. zadania z zakresu spójnego z interesem publicznym 

rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw 

pasażerów w transporcie kolejowym, promocji tych praw oraz edukacji na rzecz 

bezpieczeństwa. 

Prezes UTK wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Transportu Kolejowego.  

W ramach prowadzonych w powyższym zakresie zadań Prezes UTK zainicjował 
i prowadzi szereg działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze informacji 

pasażerskiej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa w tym w szczególności dla 

uczestników sektora transportu kolejowego. Ich zasadniczym celem jest 

kształtowanie bezpiecznego, konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego 
systemu kolejowego poprzez upowszechnianie dobrych praktyk a także 

wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu 

kolejowego. Prezes UTK jest krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei. 

Zdobyte doświadczenie, zarówno merytoryczne, jak i praktyczne, pozwoli 

na sprawną realizację Projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej”.  

Od 2017 r. UTK realizuje działania edukacyjne w ramach Projektów POIiŚ 2014-

2020 „Kampania Kolejowe ABC”. Są to dwa etapy ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. 

Działania te obejmują prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz informacyjno-

edukacyjną kampanię medialną na rzecz poprawy szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Projekt cieszy się dużą popularnością i 

uznaniem odbiorców, a dobrane metody sprawdzają się – dzieci zapamiętują zasady 

oraz dzielą się wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi.  

Ponadto od 2019 r. wdrażany jest program szkoleń w ramach Projektu POIiŚ 

„Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego - ABK”. Stanowi on kontynuację 

wcześniejszych działań UTK finansowanych od 2016 r. ze środków własnych 

pn. „Akademia UTK” i jest odpowiedzią na zidentyfikowane w tym obszarze 

zapotrzebowanie rynku kolejowego. Aktualny program ABK jest przeznaczony dla 

przedstawicieli/pracowników podmiotów rynku kolejowego bezpośrednio 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zapewnia 
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on upowszechnianie dobrych praktyk, bezpośrednie zapoznawanie się z aktualnie 

obowiązującymi przepisami a ułatwiając zrozumienie wymagań i regulacji wpływa na 

prawidłowe ich wdrażanie. Działania te przekładają się  na usprawnienie procesu 

właściwego przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych z jednoczesnym 

zapewnieniem stosowania właściwych standardów bezpieczeństwa. 

Znaczenie transportu kolejowego jako nowoczesnego środka transportu 

spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa, odpowiadającego na rosnące 

potrzeby klientów oraz silnie wspierającego rozwój gospodarczy regionów świata 

nieustannie wzrasta. 

Dotychczasowe doświadczenia UTK potwierdzają istnienie realnej potrzeby 

prowadzenia działań o charakterze informacyjno-promocyjnych mających na celu 

podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarze aspektów związanych 

z bezpieczeństwem na obszarach kolejowych. W szczególności w pełni uzasadnionym 

jest pełnienie przez Prezesa UTK funkcji edukatora i propagatora dobrych praktyk. 

Proaktywne działania edukacyjne UTK w długofalowej perspektywie przekładają się 

bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, co jest priorytetem 

zadań Prezesa UTK. 

Prezentowany obecnie Projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej” stanowi 

rozszerzenie dotychczasowych działań Prezesa UTK. Uwzględnia on również kolejną 

grupę społeczną, która odgrywa kluczową rolę dla bezpieczeństwa prowadzenia 

ruchu kolejowego.  

Potencjał i dotychczasowe doświadczenia UTK do prowadzenia tego typu działań 
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Rozdział III Opis odbiorców Projektu 

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ogół społeczeństwa. Do grupy docelowej należą 

trzy kategorie odbiorców, do których dostosowane będą poszczególne działania 

prowadzone w ramach Projektu, w tym: 

1) ogół społeczeństwa 
2) młodzież stojąca przed wyborem drogi zawodowej (uczniowie i studenci); 
3) przedstawiciele podmiotów zatrudniających pracowników bezpośrednio 

związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego. 

Zasadniczym założeniem przekazu adresowanego do ogółu społeczeństwa jest 

propagowanie właściwych zachowań na terenach kolejowych wraz z promocją roli 

zawodów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

w kontekście nowoczesnej, bezpiecznej kolei rozwijającej się dzięki wsparciu 

środków UE. Celem przygotowanych i publikowanych materiałów będzie 

zwiększenie świadomości społecznej w zakresie unikania zagrożeń występujących 

przy prowadzeniu ruchu kolejowego oraz na terenach kolejowych, a także roli 

wybranych zawodów kolejowych w tym aspekcie. W tym zakresie prezentowany 

będzie również komunikat skierowany do młodych osób stojących u progu wyboru 

swojej ścieżki zawodowej. Zainteresowanie młodych ludzi wyborem zawodów 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na kolei może potencjalnie wpłynąć na 

zapewnienie ciągłości pracy na stanowiskach związanych z organizacją i realizacją 

przewozów kolejowych, a w efekcie na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania 

systemu kolejowego. 

Działania realizowane w ramach niniejszego Projektu będą stanowiły uzupełnienie 

pozostałych przedsięwzięć Prezesa UTK obejmujących kampanie informacyjno-

promocyjne oraz szkolenia dla przedstawicieli rynku kolejowego. 

Działania adresowane do podmiotów rynku kolejowego i współpraca w ramach 

Projektu z przedstawicielami pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego będą 

koncentrować się na zagadnieniach kluczowych dla bezpieczeństwa w kontekście 

rozwoju kolei jako nowoczesnego i przyjaznego środowisku środka transportu. 
Upublicznienie dyskusji na temat zagadnień i rozwiązań dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa w ramach systemu kolejowego zapewni promocję i propagowanie tej 

wiedzy wśród szerokiego grona odbiorców. Dzięki tym działaniom możliwe będzie 

przybliżenie ogółowi społeczeństwa aspektów bezpieczeństwa na obszarach 

kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zadań pracowników 

kolejowych, którzy mają na nie bezpośredni wpływ w codziennej pracy.  

Z uwagi na ogólnopolski zakres Projektu odbiorcami tego spójnego merytorycznie 
informacyjno-promocyjnego przekazu medialnego staną się wszyscy obywatele.  
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Rozdział IV Termin i miejsce realizacji Projektu 

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Będzie on realizowany w 2021 r., w szczególności: 

• warsztaty oraz konferencje i debaty w okresie II – IV kwartał;  

• kampania edukacyjno-promocyjna w środkach masowego przekazu – IV 

kwartał.  

Zastosowanie nowoczesnych metod prowadzenia konferencji umożliwi ich 

organizację niezależnie od istniejących ograniczeń związanych ze stanem pandemii. 

Możliwe będzie dostosowanie formuły organizowanych działań do aktualnej sytuacji, 

w tym wykorzystanie formy bezpośrednich spotkań oraz formy zdalnej lub 

hybrydowej. 
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Rozdział V Uzasadnienie realizacji Projektu  

Znaczenie transportu kolejowego jako nowoczesnego środka transportu 

spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa, odpowiadającego na rosnące 

potrzeby klientów nieustannie wzrasta.  

Podejmowanie przez UTK inicjatyw edukacyjnych i promocyjnych w obszarze 

bezpieczeństwa związane było z troską o bezpieczeństwo na terenach kolejowych. 

W Polsce jest ponad 12 tysięcy przejazdów kolejowych. 70% wypadków na kolei 

to wypadki lub potrącenia na przejazdach i tzw. dzikich przejściach spowodowane 

głównie nieostrożnością kierowców i pieszych. Choć następuje spadek ogólnej liczby 

wypadków na kolei, tendencja w grupie incydentów związanych z uczestnictwem 

osób postronnych (np. kierowców przemierzających przejazdy drogowo-kolejowe) 

pozostaje stała. Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych oraz na tzw. dzikich 

przejściach dochodzi do ok. 200 tragicznych wypadków.  

Zasadniczym celem realizowanych przedsięwzięć jest kształtowanie bezpiecznego, 

konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego poprzez 

upowszechnianie dobrych praktyk a także wyrównywanie poziomu wiedzy 

i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Od 2017 r. UTK realizuje 

działania edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 

ich nauczycieli i wychowawców w ramach Projektów POIiŚ „Kampania Kolejowe 
ABC”. Ponadto od 2019 r. wdrażany jest program szkoleń w ramach Projektu POIiŚ 
„Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego - ABK”, który jest przeznaczony dla 

przedstawicieli/pracowników podmiotów rynku kolejowego bezpośrednio 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Wskazane powyżej doświadczenia i analizy uwidoczniły, że działania w zakresie 

podnoszenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenach kolejowych powinny być 

realizowane stale a także uwzględniać różne grupy społeczne i zawodowe co wiąże 

się z rozszerzaniem grupy docelowej. Zasadna jest kontynuacja kompleksowej 

edukacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz dalszej realizacji działań 

zwracających uwagę społeczeństwu na problem negatywnych, tragicznych zdarzeń 

na terenach kolejowych (wymiar prewencyjny). Projekt „Bezpiecznie koleją – 
Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” obejmuje upowszechnianie dobrych praktyk, 

edukację, oraz wymianę doświadczeń z podmiotami rynku kolejowego. Uwzględnia 

on również działania mające na celu budowanie świadomości młodych ludzi poprzez 

przygotowanie odpowiedniego przekazu dotyczącego znaczenia kolei oraz funkcji 

zawodów kolejowych istotnych z punktu bezpieczeństwa. 

Dotychczasowe doświadczenie Urzędu, zarówno merytoryczne, jak i praktyczne, 

pozwoli na sprawną realizację wnioskowanego Projektu. Jednak, ze względu 

na ograniczone aktualnie zasoby finansowo-organizacyjne Urzędu, bez 

zewnętrznego wsparcia w formie projektu współfinansowanego z funduszy UE, nie 
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byłoby możliwości wdrożenie przedsięwzięcia odpowiadającego na identyfikowane 

potrzeby. 

Rozdział VI Cele realizacji Projektu, zakładane produkty 
i rezultaty 

Zasadniczym celem Projektu jest promocja transportu kolejowego w kontekście 

konieczności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, jako niezbędnego 

elementu rozwoju infrastruktury kolejowej. Jest to tym bardziej znaczące, biorąc pod 

uwagę rolę kolei jako powszechnie dostępnego i ekologicznego środka transportu 

Celem jest dotarcie z przekazem do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodych ludzi. Projekt obejmuje swoim zakresem edukację, 

upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń z podmiotami rynku 

kolejowego. Uwzględnia on również działania mające na celu budowanie 

świadomości młodych ludzi poprzez przygotowanie odpowiedniego przekazu 

dotyczącego znaczenia kolei oraz funkcji zawodów kolejowych istotnych z punktu 

bezpieczeństwa. 

Głównymi zakładanymi rezultatami projektu są m.in.: 

• podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zalet kolei jako 

nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu;  

• umożliwienie młodzieży świadomego wyboru ścieżki kariery w zawodach 
związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego co przekłada się 

bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa przewozów kolejowych; 

• podniesienie wiedzy i świadomości uczestników rynku kolejowego 

w zakresie bezpieczeństwa.  

Podstawowe zadania Projektu: 

• organizacja i prowadzenie konferencji i debat, 

• organizacja i prowadzenie warsztatów, 

• przygotowanie, produkcja i emisja materiałów audiowizualnych. 

Projekt będzie realizowany w oparciu o specyficzne wskaźniki produktu: 

• liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa na terenach kolejowych, 

• liczba zorganizowanych wydarzeń informacyjno-promocyjnych 
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Rozdział VII Sposób realizacji Projektu 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

• kampanię edukacyjno-promocyjną w środkach masowego przekazu takich jak 

radio, internet i media społecznościowe, skoncentrowaną na propagowaniu 

bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych oraz roli i zadaniach 

wybranych zawodów kolejowych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 

w ruchu kolejowym; 

• cykle konferencji i warsztatów poświęcone zagadnieniom związanym 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu kolejowym organizowanych 

w szczególności dla przedstawicieli rynku kolejowego reprezentujących 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych 

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Będą one dostępne dla 

ogółu społeczeństwa poprzez publikację w internecie.  

Projektowane obszary działań ze względu na swój charakter wzajemnie się 

uzupełniają: 

Konferencje, debaty 

W tym obszarze prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia dotyczące 

w szczególności:  

• możliwości i rozwoju kolei jako nowoczesnego środka transportu przyjaznego 

środowisku oraz bezpiecznego dla pasażerów,  

• integracji transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu,  

• rozwoju międzynarodowych połączeń kolejowych,  

• przepisów i regulacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego,  

• innowacji w służbie bezpiecznego transportu kolejowego, 

• roli odpowiednio przygotowanej kadry dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Będą one udostępniane dla ogółu społeczeństwa poprzez publikację w internecie. Ich 

uczestnikami będą w szczególności przedstawiciele przewoźników, zarządców 

infrastruktury, organizatorów publicznego transportu zbiorowego, zarządców 

infrastruktury punktowej, organizacji społecznych, instytucji administracji 

publicznej. 

Edukacja i Promocja 

Celem planowanych działań jest zwiększenie świadomości społecznej a w efekcie 

kształtowanie bezpiecznych zachowań, które pozwolą na unikanie zagrożeń 

występujących przy prowadzeniu ruchu kolejowego. 

Konsekwencją założenia dotarcia do jak największej liczby osób, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodych ludzi, jest edukacyjno-promocyjna kampania medialna. 

Obejmuje ona opracowanie i emisję filmów edukacyjnych oraz spotów reklamowych 
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promujących właściwe postawy i bezpieczne zachowania na terenach kolejowych, 

a także prezentujących zawody zasadnicze w kontekście zapewnienia 

bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zakładany w tym zakresie przekaz dotyczący 

roli i zadań zawodów kolejowych będzie elementem wzmacniającym komunikat 

o aspektach ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze kolei. 

Jednocześnie adresowanie ww. przekazu do młodych ludzi umożliwi, oprócz 

kształtowania właściwych postaw, zainteresowanie wyborem ścieżki kariery 

zawodowej związanej z transportem kolejowym. Tego typu oddziaływanie miałoby 

pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa poprzez potencjalne pozyskiwanie 

wykwalifikowanej kadry dla bezpiecznego funkcjonowania systemu kolejowego.  

Przygotowane materiały będą emitowane w środkach masowego przekazu, głównie 

takich jak radio, internet i media społecznościowe a także w pociągach i na terenach 

kolejowych. Opracowane w ramach kampanii materiały promocyjne udostępniane 

będą podczas konferencji, spotkań i warsztatów organizowanych w ramach Projektu. 

Dodatkowo materiały filmowe będą przekazywane również do emisji w szkołach 

branżowych i na uczelniach wyższych. 

Ponadto w ramach planowanych działań, we współpracy z Pocztą Polską 

i przewoźnikami kolejowymi wyemitowana zostanie seria znaczków poświęcona 

nowoczesnym pojazdom kolejowym. 

Warsztaty 

W tym obszarze planowana jest organizacja warsztatów o tematyce związanej 

z kształtowaniem właściwych postaw i rozwiązań związanych z bezpiecznym 

funkcjonowaniem rynku kolejowego i korzystaniem z transportu kolejowego, w tym 

m.in.: 

• prawa pasażerów w UE, 

• podróżowanie koleją w kontekście bezpiecznego i nowoczesnego środka 
transportu,  

• warunki podróżowania koleją osób z niepełnosprawnościami,  

• przewóz koleją osób i towarów, w tym rozwój i perspektywy wykorzystania 

transportu intermodalnego). 

Będą one udostępniane dla ogółu społeczeństwa poprzez publikację w internecie. Ich 

uczestnikami będą w szczególności przedstawiciele przewoźników, zarządców 

infrastruktury, organizatorów publicznego transportu zbiorowego, zarządców 

infrastruktury punktowej, organizacji społecznych. 

Ponadto w otoczeniu Projektu będą realizowane działania podmiotów 

i przedsiębiorstw rynku kolejowego w ramach grupy ds. Europejskiego Roku Kolei 

koordynowanej przez Prezesa UTK. Do inicjatyw planowanych w tym obszarze 

należą m.in.: 
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• emisja przygotowanych materiałów na ekranach dostępnych w pociągach 

i przestrzeniach dworcowych; 

• przygotowanie i udostępnienie wzoru oklejenia lokomotyw w motyw 

związany z Europejskim Rokiem Kolei w ramach współpracy z przewoźnikami 

kolejowymi; 

• organizacja konkursów promujących podróżowanie koleją,  

• organizacja wydarzeń realizujących cele Europejskiego Roku Kolei.  

Z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych w ramach prac tej grupy Prezes UTK 

zapewni spójność działań na poziomie krajowym poprzez uzgodnienia oraz 

utworzenie kalendarium wydarzeń. Prezesa UTK obejmie część z nich swoim 

patronatem oraz zapewni w nich udział przedstawicieli UTK.  

W UTK funkcjonuje także Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Europejskiego Roku Kolei 

zapewniający bieżącą współpracę z Komisją Europejską w tym zakresie. 
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