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Szanowni Państwo,
Rok 2020 był testem. Testem tego, jak sobie radzimy jako instytucje oraz jako ludzie.
Niezwykle trudna sytuacja związana z epidemią COVID-19 wprowadziła utrudnienia
w działaniu. Niemal każdy przez ostatni rok w jakimś stopniu doświadczył konieczności
zmiany sposobu życia, braku dostępu do usług czy produktów. Ta sytuacja uzmysłowiła
nam również prawdziwe znaczenie słów - odpowiedzialność i solidarność. Wymagała
umiejętności szybkiej adaptacji do nowych warunków. Jednak zebrane wcześniej doświadczenia dały nam umiejętności, które pozwoliły nam działać sprawnie w tych trudnych
czasach.
Tegoroczny raport jest podsumowaniem działań, jakie podjęliśmy, aby wesprzeć innych.
Urząd Transportu Kolejowego zawsze myśli o swoich obowiązkach i interesariuszach.
Bycie odpowiedzialnym społecznie urzędem to nie są dla nas tylko puste słowa.
Bezpieczeństwo – to kluczowa wartość UTK, szczególnie w takich trudnych momentach
jak okres epidemii. Zarówno bezpieczeństwo branży, pasażerów, jak i pracowników i ich
rodzin oraz osób i instytucji, z którymi współpracujemy, jest podstawą wszystkiego,
co robimy. Nasze zaangażowanie w tym obszarze było widoczne w aktywnych działaniach
od pierwszych chwil, gdy pojawiło się zagrożenie COVID-19. Jednocześnie prowadziliśmy
nasze prace tak, aby sprawnie funkcjonować i prowadzić swoje projekty. W tym celu
nasze aktywności m.in.: Projekt Kampania Kolejowe ABC, Piątki z UTK czy Akademia
Bezpieczeństwa Kolejowego, były organizowane w nowej, zdalnej formule.
Raport prezentuje również, jak dbamy i wspieramy lokalne społeczności. Pomimo utrudnień udało nam się przeprowadzić akcje, których efektem była pomoc potrzebującym.
Nie zapomnieliśmy również o naszym dziedzictwie i przygotowaliśmy drugą część projektu „Zabytki kolejnictwa - ocalić od zapomnienia”, której tym razem bohaterem był
parowóz Ty2-323.
Przygotowanie tej publikacji uzmysłowiło nam, jak wiele udało nam się osiągnąć, ale także
co musimy postarać się poprawić. To budujące, bo pokazuje, jak dojrzałą organizacją jest
Urząd Transportu Kolejowego.
Mam nadzieję, że nasz raport spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Życzę inspirującej lektury!
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Urząd
Transportu
Kolejowego

1.1

Podstawowe informacje

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „UTK”,
został utworzony 1 czerwca 2003 roku na podstawie
ustawy o transporcie kolejowym1.
UTK obsługuje Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego, który jest centralnym organem administracji rządowej. Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego jest organem niezależnym, powoływanym
przez Prezesa Rady Ministrów.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes UTK

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. Prezes UTK jest także organem
właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem
praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Kierownictwo UTK
Zgodnie ze Statutem Urzędu Transportu Kolejowego
Prezes UTK kieruje UTK przy pomocy dwóch wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz osób kierujących
komórkami organizacyjnymi i oddziałami terenowymi,
o których mowa w § 3 Statutu. Kierownictwo UTK
w 2020 roku pracowało w składzie:

Kamil Wilde
Wiceprezes ds. bezpieczeństwa

dr inż. Ignacy Góra – Prezes UTK;
Kamil Wilde – Wiceprezes ds. bezpieczeństwa;
Małgorzata Kalata – Dyrektor Generalny.
Od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dotychczasowego
składu Kierownictwa dołączył mec. Marcin Trela,
któremu powierzono funkcję Wiceprezesa ds. regulacji. Nowy Wiceprezes pracuje w UTK od kwietnia
2013 roku – wcześniej jako Dyrektor Departamentu
Prawnego. Obecnie Kierownictwo UTK działa ponownie w czteroosobowym składzie:

Marcin Trela
Wiceprezes ds. regulacji

1 Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789
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Małgorzata Kalata
Dyrektor Generalny

Prezes UTK

Struktura UTK i podział administracyjny
oddziałów terenowych

Wiceprezes
ds. Bezpieczeństwa

Departament
Monitorowania
i Bezpieczeństwa

Departament
Techniki
i Wyrobów

Zgodnie z § 3 Statutu Urzędu Transportu
Kolejowego w skład UTK wchodzi 10 komórek
organizacyjnych w centrali oraz 7 oddziałów
terenowych. W ramach komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, mogą być
tworzone wydziały, zespoły zamiejscowe oraz
wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy.

Wiceprezes
ds. Regulacji

Departament
Przewozów
Pasażerskich

Departament
Regulacji Rynku

Dyrektor
Generalny

Biuro
Administracyjno-Informatyczne

Biuro Dyrektora
Generalnego

Biuro
Prezesa

Departament
Personelu
i Przepisów

Departament
Planowania
i Nadzoru

Departament
Obsługi Prawnej

Oddział
Terenowy
w Warszawie

Oddział
Terenowy
w Lublinie

Oddział
Terenowy
w Krakowie

Oddział
Terenowy
w Katowicach

Oddział
Terenowy
w Gdańsku

Oddział
Terenowy
we Wrocławiu

Oddział
Terenowy
w Poznaniu
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Mapa oddziałów UTK
Oddział Terenowy 5
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk

pomorskie

warmińsko
mazurskie

zachodnio
pomorskie

podlaskie

kujawsko
pomorskie

Centrala
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

mazowieckie

Oddział Terenowy 7
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

lubuskie

wielkopolskie

Oddział Terenowy 1
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

łódzkie
lubelskie

dolnośląskie

Oddział Terenowy 6
Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Oddział Terenowy 2
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin

świętokrzyskie

opolskie
śląskie

Oddział Terenowy 4
ul. Dworcowa 4
40-012 Katowice

podkarpackie
małopolskie

Oddział Terenowy 3
ul. Halicka 9
31-036 Kraków

KLUCZOWE PARTNERSTWA

AKTYWNE CZŁONKOSTWO
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Mapa interesariuszy
Działalność UTK to aktywność na rzecz rynku kolejowego w Polsce. Interesariuszami są wszystkie
organizacje, instytucje i grupy, na które oddziałuje
UTK poprzez swoje działania, ale również wszystkie
podmioty, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ
na funkcjonowanie urzędu. Można ich też podzielić na dwie grupy: kluczowych i specjalnych. Każdą
z nich interesują odmienne aspekty działalności UTK.
Mapa obok jest kolejną już wersją mapy interesariuszy UTK – zaktualizowaną na podstawie przeprowadzonych wewnętrznych analiz jej wcześniejszej
wersji. Efektem jest dodanie grupy „Średnie Szkoły
Zawodowe” oraz rozdzielenie grupy „Branża kolejowa”
na krajową i zagraniczną.

INTERESARIUSZE
SPECJALNI

KLUCZOWI

Ośrodki
Akademickie
i Naukowe

Administracja
Rządowa
i Publiczna

Organizacje
pozarządowe

Pasażerowie
Kolei

Organy Unii
Europejskiej

Pracownicy

Media
Miłośnicy
Kolei
Przedstawiciele
Zagranicznych
Organizacji
Branży Kolejowej
Przedsiębiorcy
Okołokolejowi
Uczestnicy
Akademii
Bezpieczeństwa
Kolejowego
Odbiorcy
Kampanii
Kolejowe ABC
Średnie Szkoły
Zawodowe

Przedstawiciele
Krajowej Branży
Kolejowej

1.2. Dobry pracodawca
Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą
zapewniającym swoim pracownikom stabilne
i przyjazne środowisko pracy. Na koniec grudnia
2020 roku w UTK pracowały 303 osoby. Kadra
kierownicza stanowi niecałe 17% ogółu pracowników, a członkowie Korpusu Służby Cywilnej
to blisko 84% pracowników UTK.

rozpoczęły pracę lub są na okresie próbnym. Ich
odsetek wynosi tylko 12,2%. Analiza struktury wieku
pracowników UTK pokazuje, że urząd zatrudnia przedstawicieli różnych grup wiekowych, ale większość stanowią osoby w wieku w przedziale 30-49 lat (62,4%).
Dzięki przemyślanej i skutecznej polityce kadrowej
udaje się budować zespół różnorodny pod względem
wiekowym i doświadczeń zawodowych. Chcemy
wiązać się z pracownikami na dłużej i mamy na tym
polu sukcesy. Analiza doświadczenia pracowników
UTK pokazuje silną reprezentację pracowników posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Liczną
grupę stanowią też wieloletni pracownicy urzędu.
Dzięki temu udaje się zachować ciągłość wiedzy instytucjonalnej, a także jest to podstawa do skutecznego
przekazywania specjalistycznej, eksperckiej wiedzy
nowym pracownikom UTK.

UTK przestrzega zasad równego traktowania, zapewniając wszystkim pracownikom takie same warunki
zatrudnienia, jednakowy dostęp do szkoleń i możliwości awansu. Ponad połowę pracowników urzędu
stanowią kobiety – blisko 53%. Kobiety zajmują
41,2% stanowisk kierowniczych.
Większość pracowników urzędu jest zatrudnionych
na podstawie umowy na czas nieokreślony. Umowy
okresowe mają najczęściej osoby, które niedawno

16,8%
kadra kierownicza

Kadra
kierownicza
vs pozostali
pracownicy
83,2%
pozostali pracownicy

0,7%
wyższe stanowiska
państwowe

15,5%
pracownicy
niemnożnikowi

Podział wg formy
zatrudnienia

83,8%
Służba Cywilna

47,2%
mężczyźni

Podział wg płci

52,8%
kobiety
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58,8%
mężczyźni

Podział kadry
kierowniczej
wg płci
41,2%
kobiety

12,2%
umowy
na czas
określony

Struktura rodzajów
umów o pracę

87,8%

umowy na czas
nieokreślony

6,3%
powyżej 60 lat

19,1%

12,2%

do 29 lat

50 – 59 lat

Podział wg wieku

21,2%

41,3%

40 – 49 lat

30 – 39 lat

2%
powyżej 30 lat

9,9%

26 – 30 lat

20,1%
do 5 lat

10,9%
21 – 25 lat

Podział
wg ogólnego
stażu pracy
29%

5,6%
powyżej 15 lat

28,1%

6,6%

6 – 10 lat

11 – 20 lat

10 – 14 lat

Podział wg stażu
pracy w UTK
55,1%
poniżej 5 lat

32,7%
6 – 9 lat

Urząd Transportu Kolejowego

11

Bardzo ważnym czynnikiem w działalności każdej
organizacji jest poziom fluktuacji. Kluczowe jest,
aby był on utrzymywany na odpowiednim, stabilnym,
jak najniższym poziomie. UTK jest atrakcyjnym pracodawcą, dającym możliwość rozwoju zawodowego,
stabilizacji i zadowolenia z pracy. Dzięki prowadzonej
polityce kadrowej udaje się poziom fluktuacji utrzymywać na niskim poziomie.
47
33

nowozatrudnieni

odchodzący,
w tym 4 osoby
odchodzące
na emeryturę

Poziom
ﬂuktuacji

Od kilku lat realizujemy politykę równych szans. Biura
urzędu, zarówno centrali jak i oddziałów, zostały
zaprojektowane z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Likwidacja barier pozwala
na zatrudnienie w UTK osób, które są fachowcami
w swoich dziedzinach bez względu na ich stan zdrowia. Łącznie w 2020 roku w UTK pracowało 12 osób
z niepełnosprawnością.

Benefity
premie
nagrody
kursy i szkolenia
pożyczka remontowa i mieszkaniowa
bony świąteczne
doﬁnansowanie do wypoczynku
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
możliwość wykupienia pakietu
na prywatną opiekę medyczną
w preferencyjnej cenie
możliwość przystąpienia
do grupowego ubezpieczenia na życie
doﬁnansowanie do zakupu okularów
możliwość przystąpienia do programu
sportowo-rekreacyjnego (Multisport)
doﬁnansowanie do nauki języków obcych
doﬁnansowanie do studiów
możliwość zakupu legitymacji
uprawniającej do przejazdów
kolejowych z 50% zniżką

Atrakcyjne miejsce pracy
Dbamy o to, by tworzyć miejsce pracy, które jest
przyjazne dla pracowników. Celem Kierownictwa UTK
jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla pracowników,
w którym chcą pracować i są gotowi je rekomendować.
Zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy to najlepsi
ambasadorowie UTK.
Wiemy, jak ważne jest odpowiednie docenienie i motywowanie pracowników. W tym celu opracowano pakiet
atrakcyjnych benefitów.
Ważnym elementem filozofii pracy w Urzędzie
Transportu Kolejowego jest podejście do zdrowia
i aktywności fizycznej pracowników. Świadomi, jak
ważne jest dobre zdrowie i kondycja fizyczna dla
dobrego samopoczucia i skuteczności działania, corocznie organizujemy Dzień Zdrowia.
Widząc ogromne zainteresowanie pracowników
udziałem w Dniu Zdrowia w 2020 roku wydarzenie
zostało rozbudowane i rozłożone na kilka dni. Dzięki
temu zamiast jednego „dnia zdrowia” zyskaliśmy cały
cykl „Dni Zdrowia”. W trakcie dwóch dni: 11 września
i 14 października odbyły się liczne wykłady:
Alfabet serca – jak dbać o serce – wykład kardiologa;
Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami – o wsparciu, jakie osoba z niepełnosprawnościami może otrzymać od pracodawcy;
Blok kulinarny, czyli Dieta a odporność oraz Jak
gotować i nie zwariować;
Higiena pracy zdalnej – wykład dotyczył organizacji pracy, zachowania równowagi między życiem
rodzinnym, pracą i efektywnym odpoczynkiem.
Dodatkowo każdy pracownik UTK otrzymał w ramach
„Dni Zdrowia” funkcjonalny lunchbox, aby zachęcić
do samodzielnego przygotowywania posiłków do pracy
i tym samym wprowadzić w życie poznane na prelekcjach zasady zdrowego żywienia.
Wspieramy nie tylko naszych pracowników, ale i ich
najbliższych. Jednym z kluczowych rozwiązań w tej
materii, w szczególności w czasie epidemii COVID-19,
było zapewnienie pracownikom sprawnego przejścia
na pracę w systemie zdalnym, a następnie hybrydowym.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy pracownik musiał pojawić się w biurze, a w związku z zamknięciem placówek
oświatowych nie miał z kim zostawić dziecka, niezwykle pomocne okazały się specjalne pokoje dla pracy
z dziećmi. Taki pokój jest urządzony w centrali, natomiast
w każdym oddziale znajduje się przygotowany kącik
wyposażony w akcesoria, które umilają czas dzieciom,
gdy ich rodzice wykonują obowiązki służbowe.

Rozwój pracownika
9,2%
1,3%

Urząd Transportu Kolejowego inwestuje w poszerzanie kompetencji zawodowych pracowników i stałe
podnoszenie kwalifikacji.

0,3%
podstawowe

średnie

policealne

UTK inspiruje swoich pracowników do stałego
pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. W ramach wsparcia pracownicy mogą ubiegać się
o dofinansowanie kosztów studiów oraz kursów nauki
języków obcych.

Wykształcenie

Podstawowym sposobem poszerzania wiedzy pracowników UTK pozostają szkolenia organizowane przez
Wydział Rozwoju Zawodowego.
Obecnie w Urzędzie realizowany jest Projekt
„Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”
nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19. Jest on współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego
w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego
poza TEN-T. W ramach ABK wdrażane są dwa bloki:

89,1%
wyższe

1
1

studia inżynierskie

aplikacja
legislacyjna

9

Studia
pracowników
doﬁnansowane
przez UTK

2
studia
doktoranckie

studia
podyplomowe

Akademia Wiedzy Kolejowej - działania edukacyjne dla rynku kolejowego;
Akademia Rozwoju Inspektora – działania skierowane do pracowników wykonujących zadania
kontrolne w imieniu Prezesa UTK, tj. pracowników
oddziałów terenowych.
W ramach Akademii Rozwoju Inspektora realizowane
są dwa Programy:

2
aplikacja radcowska

Program Rozwoju Inspektora
Program Startowy Inspektora

15
pracownicy studiujący

25
pracownicy uczestniczący
w kursach językowych

17
pracownicy uczestniczący w kursie
Polskiego Języka Migowego

7
szkoleń odbył statystycznie
każdy pracownik w 2020 roku
Urząd Transportu Kolejowego
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Program Rozwoju Inspektora i Program Startowy
Inspektora
W 2020 roku w ramach Akademii Rozwoju Inspektora
zorganizowano różnego rodzaju szkolenia, w których
udział wzięło blisko 700 osób. Statystycznie każdy
inspektor uczestniczył w 10 szkoleniach.
Jako dodatkowe wsparcie inspektorów w codziennej
pracy wydane zostało opracowanie „Standard Pracy
Inspektora”. Materiał zawiera informacje dotyczące
podstawowych procedur oraz standardów, według
jakich działa każdy inspektor Urzędu Transportu
Kolejowego. Informacje zawarte w materiale odnoszą
się do zasad etycznych, współpracy w zespole oraz
bezpiecznego zachowania się na terenie kolejowym.
Program Rozwoju Talentów „Najlepsi z Najlepszych”
W 2020 roku kontynuowana była rozpoczęta
w 2019 roku druga edycja programu. Działania rozwojowe w ramach tej edycji zostały zaplanowane do lipca
2021 roku. Laureaci programu mają szansę na różnego
rodzaju formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
które zostaną wskazane w ich ścieżkach rozwoju zawodowego. By zdobyć praktyczne doświadczenie otrzymują
również możliwość udziału w dodatkowych przedsięwzięciach projektowych organizowanych przez UTK.
W tej edycji programu uczestniczy 9 pracowników UTK.
Rozwój kompetencji pracowników UTK jest priorytetem Kierownictwa urzędu. Konsekwentnie realizując
ta zasadę w roku 2020 rozpoczęto działania związane
z wdrożeniem modelu kompetencyjnego. Jego wprowadzenie pozwoli pracownikom precyzyjnie poznać
oczekiwania pracodawcy wobec nich w zakresie
pożądanych i akceptowanych postaw oraz ustalanych
indywidualnie priorytetów związanych z rozwojem
zawodowym. Wdrożenie modelu zwiększy również
skuteczność prowadzonych w UTK naborów oraz
wpłynie na zwiększenie trafności dedykowanych pracownikom działań edukacyjnych.

Dialog z pracownikami
Kierownictwo urzędu na bieżąco informuje pracowników o działaniach i jest otwarte na dialog.
Podstawowym kanałem komunikacji z pracownikami
jest intranet. W 2020 roku intranet odnotował ponad
217 tys. odsłon, a odwiedzający spędzali na nim średnio 4 minuty w trakcie wizyty. W 2020 roku opracowano na potrzeby intranetu ponad 1 600 materiałów.
Od 2 listopada istnieje dział newsowy z komentarzami
Prezesa UTK, w którym ukazało się 7 tekstów. W tym
samym czasie pojawiły się nowe działy w intranecie:
Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Koordynator
Dostępności.
UTK tworzy organizację opartą na wzajemnym szacunku, współpracy, przestrzeganiu przyjętych zasad
i wartości. Każdy pracownik wie, do kogo może się
zgłosić w przypadku wątpliwości lub na wypadek
zaistnienia nieprawidłowości.
Pełnomocnik ds. Etyki
Wierzymy, że przestrzeganie standardów i wartości
etycznych wzmacnia nas jako organizację, a jednocześnie identyfikuje pracowników z urzędem. Jesteśmy
zobowiązani do poszanowania określonych zasad
podczas wypełniania codziennych obowiązków zawodowych, a także poza nimi – w stosunku do współpracowników, przełożonych, podwładnych, pracowników
kontrolowanych przedsiębiorstw, partnerów społecznych i innych osób współpracujących, z którymi mamy
kontakt.
Od 2016 roku w UTK obowiązuje Kodeks Etyki.
Dotyczy on wszystkich pracowników. Wszystkie
nowozatrudnione osoby są zobowiązane do zapoznania się z nim.
Kodeks ustanawia również funkcję Pełnomocnika
ds. Etyki, który powoływany jest na podstawie zarządzenia Prezesa UTK. Obecnie funkcję tę pełni Anna
Stadnicka. Do jej zadań należy m.in.:
dbanie o przestrzeganie przez pracowników zasad
służby cywilnej, zasad etyki korpusu służby cywilnej oraz zasad postępowania zgodnie z kodeksem
etyki pracowników UTK;
promowanie kultury uczciwości w UTK;
prowadzenie szkoleń z zakresu etyki;
wspieranie pracowników w sytuacjach konfliktu
interesów czy dylematów etycznych.
W 2020 roku zorganizowano 7 szkoleń dla inspektorów terenowych „Dylematy etyczne w służbie
cywilnej. Standardy postępowania”. Były to warsztaty
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poświęcone praktycznemu stosowaniu zasad etycznych w codziennej pracy inspektorów.
W ubiegłym roku we współpracy z Koordynatorem
ds. Antykorupcji zrealizowano badanie samooceny
kultury uczciwości w UTK. W ankiecie wzięło udział
50% pracowników UTK. Ponad 90% biorących udział
w ankiecie pracowników UTK ma dobre relacje
ze swoimi współpracownikami, niemal 87% uważa,
że przełożeni traktują ich z szacunkiem, ponad 90%
nigdy nie spotkało się z zrachowaniami, które w ich
opinii naruszałyby zasady etyki. Wyniki ankiety mogą
cieszyć, bo pokazują, że pracownicy urzędu tworzą
zgrany, potrafiący ze sobą współpracować i uczciwy
zespół. Szczegółowe wyniki ankiety zostały opublikowane w intranecie, dzięki czemu każdy pracownik
miał możliwość się z nimi zapoznać. Zebrany materiał
był też podstawą do wdrożenia zmian, które wynikały
bezpośrednio z danych z ankiety.
By jeszcze skuteczniej promować kulturę uczciwości i etyczne postawy wśród pracowników UTK
w 2020 roku rozpoczęliśmy cykl publikacji w intranecie poświęconych tej tematyce. Wśród wykorzystywanych sposobów komunikacji postawiliśmy na infografiki, które w jasny i ciekawy sposób prezentowały
przekaz o etyce. Wykorzystywaliśmy też w tym celu
tematykę bieżącą np. wybory prezydenckie i związaną
z tym zasadą zachowania neutralności politycznej
pracowników UTK.
Rzecznik Różnorodności
Od 2015 roku UTK jest sygnatariuszem Karty
Różnorodności, czyli dokumentu, który zobowiązuje
urząd do poszanowania tego, że każdy z nas jest inny,
mamy różne potrzeby, talenty, wiek, płeć, wyznanie,
stan zdrowia czy sytuację rodzinną. UTK jako pracodawca dba o zapewnienie pracownikom właściwego
miejsca pracy, umożliwia rozwój zawodowy i jest
wrażliwy na sytuację rodzinną pracowników.
Od 2017 roku Rzecznikiem Różnorodności jest Anna
Stadnicka.
Zadaniem Rzecznika jest reprezentowanie wszystkich
pracowników UTK – służenie opieką i wsparciem
w każdym obszarze naszej pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem dostępu do szkoleń i awansów,
wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych
z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem.
Przedstawiciel Pracowników
W sprawach istotnych, które dotyczą ogółu pracowników, przepisy wymagają od pracodawcy współpracy
z zakładową organizacją związkową. W przypadku
Urzędu Transportu Kolejowego w związku z brakiem
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organizacji związkowej, część tych zadań spoczywa
na przedstawicielu pracowników, tj. osobie upoważnionej przez pozostałych zatrudnionych do reprezentowania interesów ogółu załogi.
Przedstawicielem pracowników od 2018 roku jest
Agnieszka Kamińska.
W 2020 roku w związku z przygotowaniami do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
przeprowadzone zostały wybory do reprezentacji
pracowników. W głosowaniu wzięło udział blisko
65% pracowników UTK. W wyniku głosowania
wybrano ośmioosobową reprezentację, której
zadaniem było wyłonienie instytucji zarządzającej PPK. Z inicjatywy Przedstawiciela pracowników zmianie uległa Procedura antymobbingowa
obowiązująca w UTK.
Procedura antymobbingowa
W UTK obowiązują zasady przeciwdziałania mobbingowi zawarte w zarządzeniu Dyrektora Generalnego
UTK Nr DG.021.52.2020 z 15 października 2020 roku
„Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa w Urzędzie
Transportu Kolejowego”. W dokumencie zapisano podstawowe prawa pracowników oraz zasady składania

skarg w przypadku konfliktów interpersonalnych,
a także procedurę powoływania Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi. W 2020 roku każdy pracownik
UTK uczestniczył w szkoleniu dot. mobbingu i dyskryminacji. Celem szkolenia było zwiększenie świadomości pracowników na temat nieakceptowanych w UTK
postaw oraz przypomnienie pracownikom o ich prawach. Od 2020 roku każdy nowozatrudniony pracownik UTK uczestniczy w szkoleniu z tego zakresu.
Przeciwdziałanie nadużyciom – Polityka
Antykorupcyjna
Mając na uwadze przeciwdziałanie możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych i konfliktów interesów
od 2016 roku w Urzędzie Transportu Kolejowego obowiązuje polityka antykorupcyjna oraz działa koordynator ds. antykorupcji. Obecnie funkcję koordynatora
pełni Małgorzata Jerzewska. Jej głównym zadaniem
jest wspieranie pracowników UTK we wdrażaniu zaleceń wynikających z obowiązujących aktów prawnych
w zakresie zwalczania korupcji, a także programów
rządowych oraz przepisów wewnętrznych urzędu
w tym obszarze. Ponadto koordynator zajmuje się promowaniem prawidłowej postawy w zakresie polityki
antykorupcyjnej, w szczególności poprzez działania
edukacyjne i informacyjne.

1.3

Praca w UTK w trakcie epidemii
COVID-19

W związku z sytuacją epidemiczną, która zaistniała
od marca 2020 roku UTK, tak jak i inne organizacje,
zmuszony był do wprowadzenia w szybkim czasie
zmian w swoich działaniach. Całkowitej reorganizacji wymagał system pracy, ponieważ w szczytowych
momentach pandemii ponad 90% pracowników świadczyło pracę poza siedzibą urzędu. Dzięki sprawnie działającym procesom wewnętrznym bardzo szybko udało
się zmienić tryb pracy ze stacjonarnej na zdalną lub
w przypadku części pracowników hybrydową. By umożliwić jak największej liczbie pracowników urzędu świadczenie pracy w trybie zdalnym, a tym samym zapewnić
bezpieczne warunki pracy dokonano zmian m.in:
sposobu ewidencji czasu pracy;
obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
w tym dostosowano sposób opisywania dokumentów księgowych do świadczonej przez pracowników pracy w formie zdalnej;
sposobu realizacji polityki szkoleniowej UTK,
w szczególności zwiększono rolę szkoleń e-learningowych oraz szkoleń w formie zdalnej;
Począwszy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego pracownikom zagwarantowane zostały odpowiednie narzędzia teleinformatyczne. Wdrożono m.in.
program do komunikacji zdalnej MS Teams i każdemu
pracownikowi zapewniono możliwość udziału w szkoleniu z jego obsługi. Bazując na doświadczeniach opartych na metodykach zwinnych zarządzania projektami,
w tym metodyki SCRUM, wprowadzono również nową
formę komunikacji – krótkie spotkania typu Daily. Każdy
naczelnik codziennie, o stałej porze miał obowiązek
organizacji 15-minutowych spotkań zdalnych, podczas
których pracownicy przekazywali informacje o wykonywanych zadaniach i oraz pojawiających się trudnościach.
Analogicznie spotkania odbywały się również na wyższych szczeblach zarządzania. Zapewniło to ciągłość
realizacji zadań, skuteczny przepływ informacji oraz
identyfikację trudności i podejmowanie na bieżąco stosownych działań zaradczych. Zdalne spotkania były też
ważnym elementem utrzymania zaangażowania pracowników i budowania spójności zespołu.
Praca zdalna przez tak długi czas była dla większości
społeczeństwa czymś zupełnie nowym. W przypadku
UTK nie była to całkowicie nowa forma pracy, ponieważ od kilku lat pracownicy urzędu mieli możliwość
korzystania z telepracy, co bez wątpienia było pomocne
we wdrożenie pracy zdalnej dla tak dużej grupy pracowników. Jednak sytuacja wymagała zwrócenia szczególnej uwagi na nowe okoliczności zawiązane z realizacją zadań w innych warunkach pracy. Pracownicy
stanęli przed nowym, silnie stresującym wyzwaniem,

jakim było łączenie ról zawodowych i domowych
oraz np. konieczność zapewnienia wsparcia dzieciom,
które w tym czasie uczestniczyły w lekcjach zdalnych.
By wesprzeć pracowników przygotowano cykl artykułów w intranecie opracowanych przez psychologa:
efektywna komunikacja zdalna – dobre praktyki;
zmiana i kryzys – skuteczne strategie działania;
zarządzanie stresem i radzenie sobie z trudnymi
emocjami;
efektywna zdalna praca – dobre praktyki.
Przygotowano również 6 filmów instruktażowych
przez trenera jogi, których celem było umożliwienie
pracownikom zachowania komfortu pracy realizowanej w trybie zdalnym. Cykl nazwano „Aktywna przerwa w pracy”, a filmy obejmowały ćwiczenia:
karku;
barków;
dłoni i nadgarstków;
pleców;
wzmacniające uwagę i koncentrację;
niwelujące stres.
W intranecie umieszczano również informacje o pojawiających się na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia filmach instruktażowych dotyczących ćwiczeń
fizycznych oraz wywiadach z ekspertami.
W związku z sytuacją pandemiczną nie mogło się
odbyć spotkanie mikołajkowe dla dzieci pracowników. Dlatego przygotowany został 12-minutowy
film z bajką czytaną przez Rogatka (bohatera Projektu
Kampanii Kolejowe ABC), wspólnym śpiewaniem
świątecznej piosenki i instrukcją, jak samodzielnie
przygotować świąteczne ozdoby. Dodatkowo pracownicy będący rodzicami otrzymali karty podarunkowe
dla dzieci.
W roku 2020 słowa BEZPIECZEŃSTWO i WSPARCIE
nabrały szczególnego znaczenia. Sytuacja wymusiła opracowanie i wdrożenie procedur związanych
z wystąpieniem zagrożeń dotyczących zachorowań na COVID-19. W tym celu ustalano potrzeby
osób przebywających na kwarantannie lub izolacji
i w razie potrzeby organizowano zakupy niezbędnych
artykułów spożywczych, środków higieny osobistej bądź lekarstw. Podobny kontakt utrzymywany
był z emerytowanymi pracownikami urzędu. Także
z każdym z pracowników, który wcześniej wyraził
zgodę na kontakt po ustaniu stosunku pracy, omówiono formę wsparcia w przypadku wystąpienia
zachorowania.
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PRACA ZDALNA
Po torach do celu

Uprzedź domowników
o pracy zdalnej – wyjaśnij
im, jak będzie wyglądać.

Ułóż plan dnia, zadbaj
też o czas na posiłki
i zajęcie dla dzieci.

Przygotuj swoje
miejsce do pracy
w domu.

Rozpocznij dzień
od śniadania i chwili
aktywności.

Potwierdź zdalnie swoją
obecność w pracy.

Ustal listę priorytetów
z przełożonymi i zaplanuj
swój dzień pracy.

Bądź w kontakcie
ze swoim zespołem
i przełożonymi.

Pamiętaj o przerwach
w pracy – dbaj o higienę
i swoje samopoczucie.

Pamiętaj o swoich bliskich
i ich potrzebach. Dbaj
kontroluj swoje zdrowie.

Na koniec dnia
podsumuj efekty
pracy.

2

Relacje
z podmiotami
zewnętrznymi
Tytuł rozdziału
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Duży zakres zadań Urzędu Transportu Kolejowego
powoduje kontakt z szerokim spektrum podmiotów.
Są to zarówno przedsiębiorstwa, instytucje oraz
urzędy, jak i osoby prywatne. Ważne jest, aby wszyscy interesariusze mieli swobodny dostęp do usług,
które świadczy UTK. W związku z tym staramy się
być dostępni poprzez szeroki wachlarz rozwiązań.
Na bieżąco komunikujemy się z naszymi interesariuszami, wykorzystując w tym celu różne kanały.
Oczywiście nadal najpopularniejszym źródłem wiedzy
o działaniach UTK jest strona internetowa urzędu,
jednak z roku na rok rośnie znaczenie mediów społecznościowych. Z tego też względu jesteśmy aktywni
na Facebooku, Twitterze oraz LinkedIn.
Staramy się, aby możliwie jak najwięcej spraw w urzędzie można było załatwić bez konieczności osobistej

wizyty. W 2020 roku do centrali urzędu wpłynęło
63 557 pism. Jest to liczba porównywalna
z 2019 rokiem.
Zmieniła się jednak struktura wpływów. Zmniejszyła
się liczba pism wysyłanych pocztą tradycyjną, a wzrosła przesyłanych elektronicznie (o prawie 36%) oraz
za pośrednictwem ePUAP (o około 64%). Listów
tradycyjnych było mniej o niecałe 7% w porównaniu
do 2019 roku.
W naszym urzędzie działa także punkt potwierdzania
Profilu Zaufanego. Usługa ta jest bezpłatna i dostępna
zarówno w centrali urzędu, jak i wszystkich oddziałach.
W 2020 roku wzrosła liczba wniosków o potwierdzenie Profilu Zaufanego. W 2019 roku było ich 1 254,
a w 2020 – 1 770.

63 557

zarejestrowane pisma w UTK

1 770
wniosków

2.1

Klienci instytucjonalni

Podstawową grupę klientów stanowią przedstawiciele
rynku kolejowego oraz instytucje publiczne. Kontakty
z ich przedstawicielami dotyczą w większości tematów
związanych z wydawaniem certyfikatów, autoryzacji
i świadectw bezpieczeństwa, certyfikacji podmiotów
odpowiedzialnych za utrzymanie czy zatwierdzaniem dokumentacji systemu utrzymania pojazdów
kolejowych.
Ważnym elementem działalności UTK jest wydawanie
licencji maszynistom, które są świadectwem ich kwalifikacji i pozwalają na prowadzenie pojazdów, oraz
kontrola i weryfikacja tych licencji.
Urząd odpowiada także za weryfikację orzeczeń lekarskich dotyczących stanu zdrowia maszynistów.
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4 268

orzeczeń lekarskich

996
spraw związanych z wnioskami
dot. licencji maszynisty

Certyﬁkaty ECM
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Certyﬁkaty
bezpieczeństwa

209

Autoryzacje
bezpieczeństwa

47

188

Świadectwa
bezpieczeństwa

2020

Zezwolenia na dopuszczenie
do eksploatacji typów
pojazdów kolejowych

198

25

6

Zezwolenia
dla pojazdów
zgodnych
z dopuszczonym
typem

Zezwolenia
na dopuszczenie
do eksploatacji
podsystemów
strukturalnych
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Otwarty dostęp

„Kolejowe szkolnictwo zawodowe. Analiza UTK”;

Prezes UTK podejmuje decyzje o przyznaniu otwartego dostępu przewoźnikom kolejowym, którzy nie
posiadają podpisanej z organizatorem publicznego
transportu zbiorowego umowy o świadczenie usług
publicznych na danej trasie. W 2020 roku wydanych
zostało 13 decyzji administracyjnych przyznających
sześciu przewoźnikom kolejowym prawo otwartego
dostępu do infrastruktury kolejowej. 8 decyzji dotyczyło wniosków POLREGIO sp. z o.o., po 1 - Koleje
Mazowieckie - KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie
S.A., RegioJet a.s., Leo Express Global a.s. oraz
Leo Express s.r.o.

„Punktualność w przewozach pasażerskich
w 2019 r.”;

Raportowanie
Na potrzeby rynku UTK przygotowuje raporty i analizy,
które dotyczą m.in. bezpieczeństwa, wyników przewozowych, punktualności, konkurencji, bocznic czy
edukacji kolejowej. Wszystkie one powstają na podstawie otrzymanych sprawozdań od podmiotów
rynku. W 2020 roku pracownicy UTK przeanalizowali
3800 takich sprawozdań. Dzięki informacjom w nich
zawartym podmioty zewnętrzne mogą łatwiej zrozumieć zmiany zachodzące na rynku, a także aktualizować wiedzę. W 2020 roku zostało przygotowanych
ponad 20 publikacji m.in.:

„Badanie satysfakcji pasażerów kolei”;
„Raport z konsultacji z organizacjami reprezentującymi korzystających z usług kolejowych przewozów towarowych”;
„Przewozy intermodalne w 2019 r.”;
„Rok 2019 w przewozach pasażerskich
i towarowych”;
„Największe dworce kolejowe w Polsce”;
„Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach
w sprawie przyznania otwartego dostępu”;
„Raport tabor kolejowy w 2019 r.”;
„Przewodnik. Zezwolenia dla podsystemów instalacji stałych”;

„Magazyn Kultury Bezpieczeństwa 2020”;

„Przewodnik. Wytyczne dotyczące uzgodnień praktycznych na potrzeby procesu udzielania zezwoleń
dla pojazdu”;

„Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu
kolejowego w 2019 r.”;

„Poradnik. Utrzymanie a zarządzanie zmianami
pojazdu kolejowego”;

„Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu
kolejowego w 2019 r.”.

„IV pakiet kolejowy. Poradnik dla wnioskujących
o jednolity certyfikat bezpieczeństwa”.

Relacje z podmiotami zewnętrznymi
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Dialog z branżą
Staramy się poznać jak najlepiej opinie rynkowe
dotyczące istotnych zagadnień. Wiemy, jak ważny jest
dialog pomiędzy regulatorem a rynkiem. Prowadzenie
stałego dialogu z przedstawicielami rynku to kluczowe
zadanie z punktu widzenia działań UTK. Dbałość
o dobry kontakt, wsłuchiwanie się w ich opinie daje
możliwość lepszego zrozumienia i poznania potrzeb
i oczekiwań. Formuła i tematyka spotkań jest dobrana
z myślą o każdej z grup.
IV pakiet kolejowy
Strategicznym wydarzeniem z punktu widzenia
transportu kolejowego w Polsce było wejście w życie
w 2020 roku IV pakietu kolejowego. Przyniósł on dla
rynku kolejowego szereg ważnych zmian dotyczących
przede wszystkim procedury uzyskiwania jednolitych
certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych. Właściwe
wdrożenie wymagało ścisłej współpracy UTK z przedstawicielami rynku.
Aby wspomóc rynek w stosowaniu nowych przepisów
opracowano szereg informacji i dostosowano stronę
internetową w części dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem. Zebrano w jednym miejscu wszystkie
przewodniki wydane przez Agencję lub Prezesa UTK
dotyczące aspektów związanych z IV pakietem kolejowym. Szczegółowo opisano również nowe kryteria
dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, a także
uwarunkowania związane z nową procedurą oceny
wniosków o certyfikat.
Pod koniec 2020 roku do konsultacji publicznych
trafił także projekt „Przewodnika dla wnioskujących
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o jednolity certyfikat bezpieczeństwa”. Dokument
ten stanowi uzupełnienie analogicznego przewodnika wydanego przez Agencję i opisuje uwarunkowania związane z oceną przez Prezesa UTK
części krajowej wniosków o jednolity certyfikat
bezpieczeństwa.
„Piątki z UTK”
W ramach dialogu UTK organizuje spotkania
dające możliwość rozmów, wymiany opinii oraz
zgłaszania uwag i sugestii. Jedną z najpopularniejszych form są kameralne wydarzenia - „Piątki
z UTK”, które cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród interesariuszy. Są okazją do omówienia z ekspertami UTK zagadnień dotyczących interpretacji
przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji
kolejowych. W 2020 roku zorganizowano 52 takie
spotkania.
Oprócz tego UTK był organizatorem lub współorganizatorem dużych wydarzeń branżowych zarówno
o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.
W 2020 roku udało się zorganizować m.in.:
posiedzenia grup i podgrup roboczych IRG-Rail
(12 – 14 lutego);
VII Forum Bezpieczeństwa Kolejowego (27 lutego);
Rail22 „Prawo kolejowe – legislacja, regulacja
i bezpieczeństwo” (21 września);
II Forum Kultury Bezpieczeństwa (23 września);
X Kongres Kolejowy (18 – 20 listopada 2020).

Edukacja rynku
Stały rozwój branży wymaga ciągłej edukacji. UTK
widzi w tym swoją ważną rolę, dlatego też podejmuje
szereg działań w tym zakresie.
Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym
Jednym z kluczowych działań UTK w ramach promocji bezpieczeństwa na polskiej kolei jest projekt
„Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym”, który został stworzony z myślą o wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Jego zadaniem
jest zachęcanie do podejmowania wszelkich działań
zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.
Podpisanie Deklaracji jest wyrazem oświadczenia
woli przestrzegania i stosowania się do poniższych
zasad:
bezpieczeństwo jako wartość nadrzędna dla pracowników i organizacji;

Badania Wypadków Kolejowych, Komendant Główny
Policji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy,
użytkownicy bocznic kolejowych, a także jednostki
naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, kancelarie prawnicze, stowarzyszenia i media.
Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)
Kluczowym projektem UTK w ramach działań edukacyjnych jest Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego.
Jest to inicjatywa, której celem jest kształtowanie
bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie
funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników
sektora transportu kolejowego. Udział w szkoleniach
daje uczestnikom możliwość dzielenia się wiedzą
i zdobytymi doświadczeniami, dzięki czemu powstała
platforma, która zbliża wszystkich uczestników rynku
kolejowego. W 2020 roku w ramach zewnętrznego
bloku - Akademii Wiedzy Kolejowej przeszkolonych
zostało 1 097 osób.

akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością;
szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań;
odchodzenie od przypisywania winy;
rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń;
zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości
i błędów;
ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących
i zapobiegawczych;
zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa
oraz procedur wewnętrznych.
17 czerwca 2020 roku miało miejsce XI Podpisanie
Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa, dzięki czemu
grono Sygnatariuszy powiększyło się o kolejne
17 podmiotów. Lista organizacji, które podpisały
Deklarację, liczy już 217 sygnatariuszy. Wśród nich
są: Minister Infrastruktury, Państwowa Komisja
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sygnatariuszy Deklaracji
Kultury Bezpieczeństwa

Współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami
wyższymi
Współpraca z uczelniami wyższymi oraz szkołami
średnimi kształcącymi na kierunkach kolejowych jest
niezwykle ważna z punktu widzenia strategii UTK. Kolej,
aby się rozwijać, potrzebuje kadr mających niezbędną
wiedzę. W związku z tym Urząd Transportu Kolejowego
współpracuje z wieloma uczelniami. Pozwala to na stałe
podnoszenie poziomu nauczania i przygotowanie przyszłych pracowników dla systemu kolejowego.
Urząd zawarł w 2020 roku porozumienie
z Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w zakresie
m.in. praktyk studenckich, opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami
związanymi z transportem kolejowym, uruchomienie
i prowadzenie studiów podyplomowych, a także
kursów oraz szkoleń związanych z transportem
kolejowym.
W 2020 roku opublikowany został raport o stanie
szkolnictwa zawodowego. Powstał w oparciu o dane
statystyczne, wywiady z przewoźnikami i przede
wszystkim na podstawie ankiety przeprowadzonej
wśród dyrektorów szkół w 2019 roku.
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Centrum Egzaminowania i Monitorowania
Maszynistów
Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych
maszynistów, zwiększenie bezpieczeństwa, zapewnienie bezstronności egzaminów i monitorowanie
cyklu życia zawodowego maszynistów – to jedne
ze strategicznych zadań, jakie stoją przed transportem
kolejowym.
Z inicjatywy UTK rozpoczęto prace nad Projektem
POIiŚ nr 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania
i Monitorowania Maszynistów”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014 – 2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu
kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu
kolejowego poza TEN-T. W roku 2020 podpisano
umowę najmu powierzchni, w której zlokalizowane
będzie Centrum Egzaminowania i Monitorowania
Maszynistów. Pod koniec 2020 roku ogłoszono postępowanie na dostawę trzech symulatorów pojazdów
kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd
egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów,
wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń
niezbędną do poprawnego działania symulatorów,
przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki
serwisowej oraz utrzymaniowej.
CEMM zacznie funkcjonować zgodnie z nowelizacją
ustawy o transporcie kolejowym od 2023 roku.

2.2

Klienci indywidualni

Codziennie w centrali UTK i jego oddziałach
terenowych pojawiają się zgłoszenia i zapytania
od osób prywatnych. Pasażerowie kolei, którzy
chcą uzyskać poradę lub zgłosić problem, mogą
skorzystać ze specjalnej infolinii – 22 460 40 80
(czynna pon – pt w godz. 8 – 16) lub wybrać kontakt mailowy – pasazer@utk.gov.pl.

1 340

połączeń na infolinię
pasażerską
Rzecznik Praw Pasażera Kolei
Osoby prywatne mogą również zgłosić się
do Rzecznika Praw Pasażera Kolei, który działa
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.
Do jego zadań należy pozasądowe rozstrzyganiem
sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorstwami
kolejowymi. Bezpośredni kontakt i informacje o działalności Rzecznika można uzyskać na jego stronie
internetowej – www.pasazer.gov.pl

Funkcję Rzecznika Praw Pasażera Kolei pełni Joanna
Marcinkowska.
W 2020 roku Rzecznik otrzymał 203 wnioski
o wszczęcie postępowania polubownego oraz
140 innych zgłoszeń. Przedmiotem 36% postępowań
było odwołanie od wezwania do zapłaty wystawionego z powodu braku biletu lub zakwestionowania
jego ważności, podczas gdy rok wcześniej tej kategorii
dotyczyło 30% spraw. W 23% wniosków podróżni
domagali się zwrotu należności za niewykorzystane
bilety, natomiast w 18% odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie pociągu. Roszczenia związane
z zastrzeżeniami do komfortu podróży były przedmiotem 7% postępowań, natomiast zniszczenia odzieży
lub bagażu dotyczyło 3% wniosków.
Część spraw – w szczególności obejmujących zwroty
należności za niewykorzystane bilety albo odwołania od wezwań do zapłaty – była związana z sytuacją
epidemiczną, powodującą potrzebę modyfikacji planów
podróży, ale też skutkującą wprowadzeniem przez
część przewoźników zmienionych zasad odprawy.
Postępowanie prowadzone przez Rzecznika w 2020 roku
trwało średnio 32 dni. Uzgodnieniem akceptowalnego
rozwiązania zakończyło się 66% postępowań.
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2.3

Działania UTK w trakcie
COVID-19

Od początku sytuacji epidemicznej Prezes UTK zaangażowany był w zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom kolei. 3 marca zorganizowane
zostało spotkanie z przedstawicielami przewoźników,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przedstawicielami państw sąsiadujących z Polską. W rozmowach
uczestniczyło ponad 60 osób. Pozwoliło to na szybkie
przygotowanie rekomendacji uzgodnionych z GIS.
W UTK opracowano niemal 300 dziennych raportów na podstawie danych przekazywanych z rynku
kolejowego, które dotyczyły zapełnienia pociągów,
rezygnacji z przewidzianych w rozkładzie połączeń
i stwierdzonych zachorowań wśród pracowników
przedsiębiorstw kolejowych.
Od początku epidemii UTK zaangażowany był w utrzymanie międzynarodowych połączeń towarowych
i koordynował przekazywanie do Straży Granicznej
list pracowników kolei, którzy bez kwarantanny mogli
przekraczać granice. W trakcie pierwszej fali pandemii
odpowiadał również za rozdysponowanie do spółek

kolejowych środków ochrony osobistej z zasobów
Agencji Rezerw Materiałowych.
Jednocześnie z myślą o pasażerach i przedsiębiorcach na stronie internetowej UTK umieszczane były
aktualne komunikaty dotyczące wytycznych, zaleceń
i zmian w prawie związanych ze stanem epidemii.
W związku ze sprawami ograniczeń epidemicznych
położono nacisk na filmy dotyczące tych zagadnień.
Łącznie opublikowano 40 filmów w Polskim Języku
Migowym.
UTK włączyło się w akcję #ZawszeNaSłużbie,
a w ramach projektu Deklaracji Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powstało filmowe
podziękowanie dla kolejarzy za ich nieprzerwaną pracę
w czasie epidemii.
Pomimo utrudnień związanych z epidemią udało się
przeprowadzić w formie zdalnej większość zaplanowanych wydarzeń i szkoleń.

3

Zaangażowanie
społeczne
Tytuł rozdziału
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Urząd Transportu Kolejowego angażuje się
w działalność prospołeczną. Jesteśmy aktywni
i staramy się pomagać, szczególnie w obszarach

3.1

Dostępność

Urząd bez barier
Wszyscy odwiedzający Urząd Transportu Kolejowego
są obsługiwani zgodnie z najwyższymi standardami. Wszystkie nasze budynki są dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a biurowiec Eurocentrum w Warszawie, w którym mieści się
centrala UTK, posiada Certyfikat Obiekt Bez Barier.
W celu ułatwienia pracownikom UTK obsługi interesariuszy z niepełnosprawnościami stworzone zostały
specjalne procedury. Dotyczą one postępowania
w następujących przypadkach:
udostępnienie dokumentów w języku migowym;
udostępnienie informacji w druku powiększonym;
udostępnienie informacji i dokumentów w alfabecie Braille’a;
udostępnienie dokumentów w języku łatwym
do czytania i rozumienia;
specjalne przygotowywanie dokumentów i informacji w formacie PDF dla osób niewidzących
i słabowidzących korzystających z programów
czytających te pliki.
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nam najbliższych. Główny nacisk kładziemy
na edukację, pamięć o historii oraz budowanie
lokalnych więzi.

Raport CSR

Niezwykle ważnym elementem są relacje z osobami
z niepełnosprawnościami. UTK jako instytucja jest
bardzo przyjazny wszystkim. Łącznie w kursach
Polskiego Języka Migowego w UTK wzięło udział już
36 pracowników. Ułatwia to komunikację z głuchymi
klientami. W Urzędzie Transportu Kolejowego jest
także dostępna usługa zdalnego tłumacza języka
migowego.
Nasza strona internetowa przeszła audyt dostępności
i spełnia wymagania WCAG 2.1.
Sukcesywnie dodawane są nowe filmy w Polskim
Języku Migowym zawierające transkrypcje artykułów
z działu pasażerskiego lub wiadomości. Filmy są linkowane do tekstów, od których pochodzą.
Dostępność Plus
W 2020 roku nadal aktywnie uczestniczyliśmy
w rządowym programie „Dostępność Plus”. 21 stycznia Prezes UTK, Pan Ignacy Góra został powołany na członka Rady Dostępności funkcjonującej
przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zaangażowanie UTK w tym programie to m.in. udział
w posiedzeniach Rady Dostępności czy Zespołu roboczego ds. postępowania skargowego oraz opiniowanie przekazywanych dokumentów, w tym projektów

różnego rodzaju regulacji prawnych związanych
z tematyką dostępności. Ponadto zgłosiliśmy propozycje zmian wybranych przepisów w ramach zainicjowanego przez Radę Dostępności przeglądu prawa pod
kątem zapewnienia realizacji założeń ww. programu.
W ramach programu „Dostępność Plus” urząd koordynuje także realizację projektu szkoleniowego dla pracowników sektora transportu (UTK-PFRON-ITS) oraz
podejmuje bieżące działania na rzecz poprawy dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością w licznych wystąpieniach do podmiotów kolejowych – zarówno z inicjatywy własnej, jak i na podstawie
wpływających skarg pasażerów.
Koordynator Dostępności
W 2020 roku w UTK został powołany koordynator dostępności. Funkcja ta została powierzona
Karolowi Kłosowskiemu – Dyrektorowi Departamentu
Przewozów Pasażerskich.
Najważniejsze zadania koordynatora dostępności
wynikają z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami2 i jest to zapewnianie
dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w UTK. Dotyczy to przede
wszystkim wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami
w uzyskaniu dostępu do informacji i usług świadczonych przez urząd. Do zadań koordynatora należy także
tworzenie oraz wdrażanie planu na rzecz poprawy
dostępności, a także monitorowanie działalności
reprezentowanej instytucji w tym zakresie.

„Dobre Praktyki Obsługi Osób
z Niepełnosprawnościami na Kolei”
Z myślą o potrzebach zarówno pasażerów
z niepełnosprawnościami, jak i osób ich obsługujących w pociągach oraz na dworcach, UTK
opracował przewodnik „Dobre Praktyki Obsługi
Osób z Niepełnosprawnościami na Kolei”.
Publikację przygotowali eksperci organizacji społecznych zajmujących się na co dzień tematem
osób z niepełnosprawnościami. Przewodnik został
przekazany przewoźnikom operującym na polskim
rynku kolejowym oraz PKP S.A.
Przewodnik „Dobre Praktyki Obsługi Osób
z Niepełnosprawnościami na Kolei” jest zbiorem jasnych zasad dotyczących obsługi bezpośredniej wszystkich podróżnych. Niezależnie
od miejsca – na dworcach/stacjach kolejowych
czy na pokładzie pociągu. Z uwagi na różnice
poszczególnych grup pasażerów pierwszy rozdział
został poświęcony na dokładny opis potrzeb oraz
utrudnień, na jakie napotykają osoby z danymi niepełnosprawnościami. W kolejnych rozdziałach czytelnicy znajdą porady, jak należy zachować się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością: wzroku,
słuchu, narządu ruchu czy intelektualną, a także
seniorów i rodziców z małymi dziećmi. Publikacja
przygotowana na zlecenie Urzędu Transportu
Kolejowego pozwoli podnieść standardy obsługi
pasażerów z niepełnosprawnościami, a jednocześnie
będzie pomocą w codziennej pracy dla tysięcy pracowników kolei.

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z dnia 19 lipca 2019 roku
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podmiotów publicznych3. Szczególną uwagę zwrócono
na wymóg sporządzenia i opublikowania deklaracji
dostępności dla posiadanych stron internetowych,
a od 23 czerwca 2021 roku również dla aplikacji
mobilnych.
Uczestnicy spotkań zostali poinformowani również
o zakończeniu prac nad dokumentem pt. „Analiza
praktyk dostępności transportu kolejowego dla osób
ze szczególnymi potrzebami”, który powstał w ramach
projektu prowadzonego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
przy współpracy z UTK oraz Instytutem Transportu
Samochodowego (ITS) pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie
potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób
z niepełnosprawnościami”.
„O dostępności z CUPT”
Pracownicy UTK biorą aktywny udział również
w projekcie organizowanym przez Centrum Unijnych
Projektów Transportowych. W ramach projektu
odbywają się webinaria podczas, których omawiane
są różnego typu bariery i utrudnienia, na które
napotykają podróżni.
Zespół zadaniowy ds. osób z niepełnosprawnością
i Forum UTK na rzecz dostępnej kolei
W 2020 roku kontynuowały prace: Zespół przy
Prezesie UTK oraz Forum UTK na rzecz dostępnej
kolei. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
przewoźników oraz zarządców infrastruktury.
Tymczasem skład Forum stanowią przedstawiciele
instytucji publicznych i organizacji społecznych
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
W trakcie Forum przekazano najważniejsze informacje
dotyczące inicjatyw Prezesa UTK z zakresu poprawy
dostępności kolei dla osób niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej możliwości poruszania
się. Natomiast w trakcie spotkania Zespół rozmawiał
o obowiązkach wynikających z ustawy o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

3 Dz. U. poz. 848 z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Celem cyklu „O dostępności z CUPT” jest:
propagowanie dostępności;
pokazanie problemów osób z niepełnosprawnościami spotykanych w przestrzeni publicznej
związanej z transportem;
oswajanie z niepełnosprawnością – w ramach
możliwości organizowane były sesje
doświadczania;
integracja środowiska beneficjentów,
administracji rządowej i samorządowej,
użytkowników z ograniczoną mobilnością,
środowiska naukowego i biznesu;
wymiana poglądów i doświadczeń.

3.2

Bezpieczeństwo i edukacja

Projekt Kampania Kolejowe ABC
Jest to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym ze szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz
wychowawców i nauczycieli. Celem jest propagowanie
zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas
korzystania z transportu kolejowego, a także podczas
poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 w wysokości
23,5 mln zł (całkowita wartość to 27,6 mln w zł).
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w 2020 roku
zakres prowadzonych działań został rozszerzony
o zajęcia online. Zorganizowaliśmy 132 lekcje z zakresu
bezpieczeństwa na kolei, z czego 110 w szkołach
i przedszkolach oraz 22 w wersji online. Łącznie
od początku trwania projektu odwiedziliśmy 520 placówek edukacyjnych i spotkaliśmy się z ponad
15 tys. dzieci przy zachowaniu zaleceń związanych
z bezpieczeństwem osobistym w związku z epidemią.

Kampania Kolejowe ABC
w liczbach
Dane liczbowe dotyczące działań
realizowanych w ramach
Kampanii Kolejowe ABC

Lekcje
Interaktywne
przeprowadzono w

498
placówkach
Wyedukowano

14 706 dzieci

Drugim, równie ważnym elementem projektu, jest
informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz
poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa
pasażerów. Jej bezpośrednimi odbiorcami są dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, a pośrednimi
także ich nauczyciele, wychowawcy oraz opiekunowie. Kampania realizowana jest zarówno na szczeblu
ogólnopolskim, jak i lokalnym.
W 2020 roku bezpieczeństwo na obszarach kolejowych było tematem pięciu spotów edukacyjnych
emitowanych rotacyjnie w stacjach telewizyjnych,
kinach, na portalach internetowych oraz w pociągach
i w pobliżu dworców kolejowych. Dotychczas ponad
18 mln widzów obejrzało spoty w telewizji, a ponad
6 mln - spoty w kinach. Wyświetlenia spotów w internecie osiągnęły wynik prawie 25,5 mln.

Akcja Mural
zgłoszonych

1954 prac plastycznych

Projekty przygotowało łącznie 18 442 uczniów
szkół podstawowych z całej Polski

Spoty w Internecie: ponad 25,5 mln obejrzeń
Facebook i Instagram: ponad 40 tys. osób
Filmy stworzone we współpracy
z Vlogerami: ponad 3,5 mln wyświetleń
Pikniki edukacyjne przyciągnęły

do tej pory ponad 21 tys. osób

Spoty w TV: ponad 18 mln widzów
Spoty w Kinach: ponad 6 mln widzów
Wątki UTK ulokowane w TV: ponad 4 mln widzów
Gra Kolejowe ABC: ponad 18 tys. pobrań

www.kolejoweabc.pl
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Oprócz spotów w 2020 roku na antenie TVP ABC
emitowany był program dla dzieci „Twoja kolej” z udziałem bohatera projektu, nosorożca Rogatka, a na kanale
Mini Mini+ można było obejrzeć program „Myszka
w paski i podróże koleją” zawierający wątki związane
z bezpieczeństwem na kolei i Kampanią Kolejowe ABC.
Programy te obejrzało ponad 4 mln widzów. Ponadto
w 2020 roku w 18 największych miastach Polski
pojawiły się billboardy przypominające o konieczności
zachowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Dotychczas grę pobrało ponad 18 tys. użytkowników. Dzięki aplikacji dzieci mogą w przyjemny sposób
poznawać zasady bezpieczeństwa na kolei. W ramach
gry „Kolejowe ABC” w 2020 roku przeprowadzone
zostały również cztery konkursy z nagrodami dla
uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych. Trzy
klasy, które wygrały rywalizację w aplikacji, pojechały
na zielone szkoły zorganizowane w Bieszczadach, nad
morzem oraz na Mazurach. Zwycięzcy czwartego konkursu pojadą na wycieczkę w 2021 roku.

W ramach kampanii medialnej kontynuowaliśmy współpracę z dziecięcymi vlogerami popularnych kanałów
serwisu YouTube. Twórcy przygotowali kolejne filmy
z cyklu dotyczącego bezpieczeństwa na peronach,
w pociągach i na przejazdach kolejowych. Przekaz kierowany byt do dzieci w wieku 9 – 12 lat. Zadaniem vlogerów było przekazanie w swobodny sposób najważniejszych informacji o tym, jak bezpiecznie podróżować
pociągiem oraz jakich zasad przestrzegać, przebywając
na terenach kolejowych. Zaangażowani w projekt
vlogerzy od początku trwania projektu do października
2020 roku łącznie stworzyli 16 krótkich filmików, które
są dostępne na ich vlogach oraz na stronie internetowej kampanii. Do końca roku filmy miały blisko
4 mln wyświetleń.

Od początku października do połowy grudnia
2019 roku uczniowie klas III-VI szkół podstawowych
mieli okazję uczestniczyć w Akcji Mural - konkursie
na najlepszą pracę plastyczną prezentującą zasady
bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Akcja
ta przyciągnęła ponad 19 tys. uczestników z całej
Polski. Nadesłano prawie 2 tys. prac nawiązujących
do bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Wyniki
zostały ogłoszone na początku 2020 roku. Ostatecznie
nagrodę główną zdobyła klasa VI C z Zespołu Szkól
w Nowej Sarzynie, a mural wykonany na podstawie jej
pracy byt eksponowany na ścianie budynku przy placu
Zawiszy w Warszawie do końca 2020 roku.

W 2020 roku znacznie zwiększyła się liczba osób
obserwujących profile społecznościowe kampanii
na Facebooku i lnstagramie. Obecnie obserwuje
je ponad 40 tys. osób.

W listopadzie 2020 roku Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego i Dyrektor Centrum Unijnych
Projektów Transportowych podpisali umowę
o dofinansowanie Projektu Kampania
Kolejowe ABC lI ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

W 2020 roku dzieci z całej Polski mogły pobrać
aplikację „Kolejowe ABC” na urządzenia mobilne.
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Projekt Kampania Kolejowe ABC II

Jest to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, realizowanej przez Urząd
Transportu Kolejowego, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego.
W drugiej edycji projektu istotne jest wzmocnienie
oddziaływania poprzez zwiększenie zasięgu Kampanii.
Dlatego planowane jest objęcie kampanią medialną,
realizowaną na bardzo szeroką skalę, zarówno dzieci
i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań edukacyjnych
do końca 2023 roku łącznie w ramach obu projektów
w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tys. dzieci
z ponad 1000 placówek z całej Polski.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości
51 mln zł (całkowita wartość projektu to 60 mln zł).
Bezpiecznik – aplikacja dbająca o bezpieczeństwo
W 2020 roku uruchomiona została bezpłatna aplikacja
mobilna umożliwiająca zgłaszanie nieprawidłowości
związanych z bezpieczeństwem w ruchu kolejowym.
Stworzony przez Urząd Transportu Kolejowego
„Bezpiecznik” jest dostępny na smartfony z systemami operacyjnymi Android i iOS. Dzięki aplikacji
można zgłosić nieprawidłowości, które zaobserwujemy w trakcie podróży pociągiem czy przechodząc
lub przejeżdżając w pobliżu torów. „Bezpiecznik”

umożliwia także zadanie pytania i kontakt z czynną
całą dobę infolinią UTK.
Aby złożyć zgłoszenie wystarczy wypełnić krótki formularz. Niezbędne informacje, jakie należy przekazać,
to: określenie rodzaju sprawy (zgłoszenie/zapytanie);
podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie oraz opis zaistniałej sytuacji. Ponadto możliwe jest dołączenie plików,
zdjęć i filmów, które pozwolą na identyfikację wskazanego problemu. Użytkownik po przesłaniu zgłoszenia
ma możliwość śledzenia poszczególnych etapów sprawy.
Informacje te dostępne są w jednej z zakładek aplikacji. Zgłoszenie może pozostać anonimowe, wówczas
odpowiedź będzie dostępna wyłącznie poprzez aplikację. W przypadku, gdy użytkownik chce uzyskać odpowiedź w innej formie, powinien podać dodatkowe dane
np. adres e-mail, czy adres korespondencyjny. W celu
wysłania zgłoszenia niezbędne jest wyrażenie zgody
przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
Inteligentnych systemów monitoringu na przejazdach
kategorii D
Z inicjatywy Prezesa UTK rozpoczęto w 2020 roku
testowanie innowacyjnych systemów monitoringu
na przejazdach kategorii D. Poza automatycznym
wykrywaniem niezatrzymania się przed znakiem „Stop”,
urządzenia wyświetlają także komunikaty ostrzegające
kierowcę o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej.
Nowe rozwiązania pozwalają na automatyczny odczyt
danych z tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zdalne
przekazanie wybranych informacji do wyznaczonego
odbiorcy np. służb, które mogą wystawić mandat.

3.3

Ochrona środowiska
naturalnego

Urząd Transportu Kolejowego działa na rzecz zrównoważonego transportu, czyli takiego, który jest
w jak najmniejszym stopniu szkodliwy dla środowiska,
zdrowia, gospodarki i urbanistyki. Odpowiedzialność
za środowisko naturalne jest jedną z wartości, które
przyświecają działaniom UTK. Jednocześnie staramy
się, aby działania samego urzędu i jego pracowników
również odbywały się w zgodzie i w poszanowaniu dla
środowiska.
Główna siedziba Urzędu Transportu Kolejowego znajduje się w proekologicznym biurowcu Eurocentrum
Office Complex. Jest to jeden z niewielu biurowców
w Polsce certyfikowanych w systemie LEED Core and
Shell na poziomie platynowym. Jednym z warunków
przyznawania certyfikatu LEED jest osiągnięcie jak
najniższych parametrów energochłonności związanej
z eksploatacją budynku.
Dzięki wykorzystaniu szkła selektywnego na fasadzie
budynku wszystkie pomieszczenia biurowe są oświetlane naturalnym światłem. Dodatkowo takie rozwiązanie zapewnia optymalny komfort termiczny, także
w okresie letnim.
Dbamy o to, aby również oddziały terenowe, mieściły
się w nowoczesnych i ekologicznych budynkach.
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Jako świadoma ekologicznie organizacja UTK wprowadza własne, wewnętrzne ekologiczne rozwiązania:
EZD – większość spraw w urzędzie
prowadzonych jest elektronicznie, dzięki
czemu znacząco zmniejszyła się liczba
zużywanego papieru;
e-flota – UTK posiada dwa elektryczne
samochody. Są wykorzystywane do dojazdów
na spotkania służbowe. Mogą korzystać
z nich wszyscy pracownicy;
segregacja śmieci – w naszych biurach
działa system selektywnej zbiórki odpadów;
Przeprowadzamy także akcje związane
z utylizacją zbędnych dokumentów i wyposażenia, które są następnie poddawane procesom
recyklingu prowadzonym przez firmy posiadające
stosowne uprawnienia;
zielona ścianka – w naszym urzędzie również
znajduje się ścianka z ziołami, z której
mogą korzystać pracownicy. Oprócz waloru
smakowego i zdrowotnego jest zielonym,
naturalnym uzupełnieniem wystroju naszego
biura.

3.4

Wolontariat pracowniczy

Pracownicy UTK są zawsze chętni do bezinteresownej pomocy i dzielenia się z osobami potrzebującymi.
Działania z zakresu wolontariatu w UTK koordynuje
Rada Dobroczynności, w skład której wchodzą Prezes
UTK, Dyrektor Generalny, Rzecznik Różnorodności,
przedstawiciel Komisji ZFŚS oraz Przedstawiciel
Pracowników. Do Rady co roku zgłaszane są propozycje działań z zakresu wolontariatu. Rada jest również
inicjatorem akcji społecznych oraz prozdrowotnych.
Od lat UTK regularnie wspomaga seniorów – podopiecznych Fundacji Pomoc Transportowcom. Niestety
w 2020 roku przed Wielkanocą nie było to możliwe. Fundacja zmuszona była zamknąć klub seniora,
z którego każdego dnia korzystało ponad 30 osób,
spędzających wspólnie czas przy rozmowie, herbacie,
zajęciach, wspólnym oglądaniu telewizji i ciepłym
posiłku. Wiele osób pozostało bez wsparcia. Wspólnie
z Fundacją Charytatywni przekazaliśmy żywność
o długim terminie przydatności, maseczki wielorazowe, płyny dezynfekujące oraz rękawiczki. Trafią one
do najbardziej potrzebujących seniorów.

smaków i rodzajów, żele i szampony do mycia, kremy
do pielęgnacji ciała, oraz słodycze. Produktów było
tak dużo, że ledwo zmieściły się do busa. W podziękowaniu dzieci przekazały dyplom i stroik zrobiony
z pomocą opiekunek.
Pracownicy Oddziału Terenowego w Gdańsku jak
co roku włączyli się także w świąteczną pomoc dla
podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Grodzisko
w Gdańsku. Z uwagi na ograniczoną pracę Świetlicy
i wprowadzony podział opieki nad mniejszymi grupami podopiecznych oddział postanowił przygotować
prezenty ogólne. Zakupiono m.in. stół do piłkarzyków,
zestaw głośników do karaoke i przybory plastyczne.
Oddział Terenowy w Katowicach już od czterech
lat wspiera dzieci ze świetlicy środowiskowej
im. św. Wojciecha. Wsparcie nie ogranicza się
jedynie do zbiórek organizowanych z okazji Świąt
Wielkanocnych, początku roku szkolnego i Bożego
Narodzenia - a obejmuje także stałą współpracę.
W 2020 roku Oddział Terenowy w Katowicach pomógł
zorganizować ferie zimowe - działania obejmowały
wizytę w siedzibie oddziału, muzeum historii Katowic,
a także wycieczkę do Wisły. Wdrożono również projekt, w którym dzieci przejawiające szczególne talenty,
otrzymały artykuły, które pomogą im się rozwijać
(np. zestawy plastyczne). Oddział katowicki nawiązał też w 2020 roku współpracę z Domem Dziecka
Stanica w Katowicach w ramach, której przeprowadził
m.in. zbiórkę rzeczy niezbędnych artykułów.
Oddział Terenowy w Poznaniu również zorganizował
zbiórkę przedświąteczną. Początkowo planowano
zakupić artykuły pierwszej potrzeby dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, jednak
dyrekcja DPS poprosiła o zakup owoców. Do podopiecznych DPS trafiły mandarynki, pomarańcze,
grejpfruty i banany.

Akcją o ogromnym odzewie była także zorganizowana
zbiórka świąteczna dla 21 dzieci z Domu Dziecka
nr 16 w Warszawie. Zebrano wiele produktów, w tym:
mleko w proszku, pampersy, chusteczki nawilżane,
kaszki mleczno-ryżowe, płatki śniadaniowe różnych

Już trzeci rok Pracownicy Departamentu Obsługi
Prawnej i Oddziału Terenowego w Warszawie
pomagają rodzinie zmarłego pracownika Oddziału
Terenowego w Warszawie. To wyjątkowa pomoc dla
czteroosobowej rodziny, szczególnie w okresie gdy
od września przez sześć tygodni cała rodzina chorowała na COVID-19. Każde z dzieci otrzymało prezenty,
a cała rodzina zakupy spożywcze i chemiczne.
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3.5

Działania filantropijne

Kolejowa kropla krwi

„Zabytki kolejnictwa – ocalić od zapomnienia”

UTK zorganizował również w ubiegłym roku
akcję „Kolejowa Kropla Krwi”. Z powodu obostrzeń
związanych z koronawirusem pobór krwi odbył
się w ambulansie ustawionym w pobliżu siedziby
UTK. Do oddania krwi zgłosiło się ponad 50 osób.
Niestety w związku z sytuacją epidemiczną Centrum
Krwiodawstwa zaostrzyło kryteria medyczne do oddania krwi i podczas wywiadu lekarskiego zdyskwalifikowano prawie połowę chętnych. Pomimo tego zebrano
blisko 10 litrów krwi.

W ubiegłym roku Urząd Transportu Kolejowego kontynuował rozpoczęty w 2019 roku projekt „Zabytki
kolejnictwa – ocalić od zapomnienia”, którego celem
jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego. W 2020 roku powstał kolejny reportaż. Tym
razem jego bohaterem była lokomotywa Ty2-323.
Oprócz reportażu, którego emisja zaplanowana
została na luty 2021 roku, poddano digitalizacji
dokumentację parowozu Ty2-323. Powstała ekspozycja poświęcona historii parowozu oraz monografia.
Na wystawie, która jest prezentowana w siedzibie
UTK na 14 piętrze, można zobaczyć historyczną dokumentację po renowacji introligatorskiej, dotyczącą
tej lokomotywy, schemat techniczny kotła parowozu
oraz miniaturę Ty2.
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3.6

COVID-19 a sprawa wspólna

W ramach spotkań Zespółu zadaniowego ds. osób
z niepełnosprawnościami były omawiane także zagadnienia związane z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz osób z niepełnosprawnościami w czasie
epidemii COVID-19.
UTK przekazał 9 kombinezonów wodoodpornych
w ramach wsparcia dla Szpitala Bródnowskiego,
a Oddział Terenowy w Gdańsku dostarczył
do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gdańsku środki ochrony osobistej.
W ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC w związku
z ogłoszonym stanem epidemii i zawieszeniem lekcji
w placówkach oświatowych, poza prowadzeniem zajęć
w formie online, UTK zaangażował się we wsparcie
nauczania zdalnego. Na stronie internetowej projektu

www.kolejoweabc.pl udostępnione zostały materiały
edukacyjne m.in. takie jak oprogramowanie multimedialne wykorzystywane w trakcie lekcji kolejowego
bezpieczeństwa prowadzonych przez edukatorów
UTK czy podręczniki online dla trzech grup wiekowych - przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Ponadto na internetowej platformie Peronowo dzieci,
ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą znaleźć
ciekawe gry, quizy i materiały multimedialne. Zakładka
ta w 2020 roku miała ponad 9 tys. odsłon. Ponad
6 tys. razy zostały pobrane multimedialne lekcje bezpieczeństwa kolejowego, gra edukacyjna na smartfony,
kolorowanka i podręczniki z gotowymi scenariuszami
lekcji. Dodatkowo na potrzeby Projektu Kampanii
Kolejowe ABC przygotowane zostały dwa filmy
z Rogatkiem zakładającym maseczkę – „Wychodzisz
– załóż maseczkę! Zobacz, jak robi to Rogatek!” oraz
„Rogatek w pociągu”.
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