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NASZA MISJA

NASZA WIZJA

Kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych 
warunków świadczenia usług transportu 

kolejowego

Nowoczesny i otwarty urząd dbający o wysokie 
standardy wykonywania usług na rynku 

transportu kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego
Al Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.utk.gov.pl

W dokumencie 
użyto ikon ze strony 
flaticon.com



Szanowni Państwo,

Europejski Rok Kolei dał ogromny impuls dla branży kolejowej w całej Europie 
do działań promujących ten środek transportu.

 
Dziś przekazuję w Państwa ręce dokument będący kroniką działań Urzędu 
Transportu Kolejowego w ramach Europejskiego Roku Kolei. Liczba aktywności 
oraz ich zasięg są imponujące. Udało nam się zrealizować projekty zarówno skiero-
wane do społeczeństwa, w których prezentowane były zalety kolei: ekologia, nowo-
czesność, dostępność, jak i do przedstawicieli instytucjonalnych, aby zachęcić ich  
do działań, które pomogą przyspieszyć rozwój kolei. Część naszych zamierzeń zreali-
zowalizowanych było przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją - Wybierz Kolej - Europejski 
Rok Kolei”.

 
Jestem przekonany, że okazja, jaką dał nam Europejski Rok Kolei, została dobrze 
wykorzystana i udało nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z jasnym 
komunikatem - WYBIERZ KOLEJ!

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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DLACZEGO ROK KOLEI?

kolej jako zrównoważony, innowacyjny, wzajemnie 
połączony i intermodalny, bezpieczny i przystępny 
cenowo rodzaj transportu;

podkreślanie europejskiego, transgranicznego 
wymiaru kolei;

zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii, 
przekonanie biznesu do większego korzystania z kolei 
w transporcie towarów;

stymulowanie świadomości zbiorowej, w szczególno-
ści przez historię kolei i jej dziedzictwo kulturowe; 
promowanie atrakcyjności zawodów związanych 
z koleją;

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
potencjalnej roli kolei w rozwoju zrównoważonej 
turystyki w Europie;

wdrożenie czwartego pakietu kolejowego.

Założenia Europejskiego Roku Kolei:
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„Rozpoczęta właśnie trzecia dekada XXI w. 
pokazuje, że jest i będzie czasem dynamicznego 
rozwoju polskiej kolei. Przyświeca nam jasny cel: 
jest nim bezpieczna, komfortowa i ekologiczna 
polska kolej.

Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 
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KOORDYNACJA ERK2021 
W POLSCE

Decyzją Ministra Infrastruktury  Krajowym 
Koordynatorem Europejskiego Roku Kolei w Polsce 
został dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego. 

W celu skutecznej komunikacji działań prowadzonych 
w ramach projektu przygotowana została strona inter-
netowa  - rokkolei.pl, na której znaleźć można informacje 
o ERK2021, kalendarium wydarzeń oraz wiele innych 
materiałów.

Wraz z uruchomieniem strony przygotowano także formu-
larz umożliwiający zgłaszanie planowanych aktywności 
w ramach ERK2021.



5Biuletyn Europejskiego Roku Kolei 2021

W 2021 roku w całym kraju odbywało się wiele wydarzeń, 
których celem była promocja kolei. W organizację zaan-
gażowani byli przedstawiciele branży kolejowej, instytu-
tucje samorządowe, placówki kulturalno-oświatowe oraz 
stowarzyszenia i sympatycy kolei.
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KONFERENCJE

Konferencje przygotowane przez Urząd Transportu 
Kolejowego w ramach Europejskiego Roku Kolei odby-
wały się pod wspólnym szyldem - Ogólnopolskie Forum 
Kolejowe. Było ich łącznie 8. Każda z nich poruszała istotną 
dla rozwoju kolei tematykę. Rozpoczęliśmy w kwietniu 
mówiąc o „Nowym wizerunku kolei”, a zakończyliśmy 
w grudniu, mówiąc o kulturze bezpieczeństwa i ekologii. 
W międzyczasie odbyły się konferencje poświęcone tema-
tyce regulacyjnej, pasażerskiej, dotyczące dostępności czy 
bocznic kolejowych i terminali intermodalnych. 

 W wydarzeniach udział wzięło liczne grono prelegen-
tów reprezentujących różne instytucje. Gościliśmy m.in. 
Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego – Panią Małgorzatę 
Manowską, Minister Edukacji i Nauki – Panią Marzenę 
Machałek, Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Bittela,  
Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych – 
Panią Joannę Lech i przedstawicieli wielu przedsiębiorców 
i organizacji funkcjonujących na rynku kolejowym 
i okołokolejowym. 
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Wszystkie konferencje cieszyły się dużą popularnością. 
Każda zgromadziła przed ekranami setki słuchaczy. 

Teraz są dostępne na profilu UTK na YouTube, gdzie można 
jeszcze raz wrócić do interesujących dyskusji i prezentacji. 
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toromistrz

dróżnik przejazdowy 

ustawiacz

Filmy zostały przygotowane przy współpracy z rozpozna-
walnym przez młodzież Youtuberem. 

Ruch na kolei         Trakcja

            Służba utrzymania nawierzchni

SOCIAL MEDIA

W ramach Europejskiego Roku Kolei  powstała seria 
filmów poświęconych ciekawym zawodom kolejowym, 
która ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem drogi 
zawodowej do pracy na kolei. Seria „Ciekawe zawody 
kolejowe” składa się z 3 odcinków, które opublikowane 
zostały na kanale UTK na YouTubie. 

Każdy z nich był poświęcony innym zawodom takim jak:

maszynista

dyspozytor

konduktor

rewident

nastawniczy

dyżurny

zwrotniczy
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Jednocześnie prowadzone były działania informacyj-
no-promocyjne na profilach UTK na innych portalach 
społecznościowych: Facebooku, Instagramie, Twitterze 
i LinkedIn.

/europejskirokkolei

/UTKgov

/UTKgovpl

/company/utkgov

W bieżących działaniach wykorzystywane były wpisy  
z infografikami, zdjęciami, zagadkami, postami infor-
macyjnymi oraz konkursami.
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KAMPANIA MEDIALNA

W ramach działań związanych z ERK2021 przygotowana 
została kampania medialna. Jednym z  jej elementów 
była produkcja spotów filmowych promujących zawody 
kolejowe.

  Maszynista      Dyżurny ruchu

Materiał był prezentowany m.in. na YouTubie oraz 
na ekranach u przewoźników (Koleje Mazowieckie, WKD 
oraz SKM w Trójmieście).

Spoty na YT obejrzało już ponad pół miliona osób! 

Kolejnym elementem kampanii medialnej były działania 
w radiu. Z myślą o tym kanale komunikacji przygotowane 
zostały specjalnie spoty radiowe, które można było usły-
szeć w najpopularniejszych rozgłośniach radiowych jak 
RMF FM, Radiu Zet czy 1. Programie Polskiego Radia. 
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STRONA KARIERA

Razem z prowadzoną kampanią medialną zachęcającą 
do pracy na kolei przygotowana została specjalna strona 
poświęcona temu tematowi. 

Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć filmy prezentu-
jące zawody kolejowe, ale znajdą tam także oferty pracy 
podmiotów z branży kolejowej czy informacje o szkołach 
średnich i uczelniach wyższych mających specjalizacje 
kolejowe. 

„Europejski Rok Kolei jest szansą na to, 
aby pokazywać, jaka jest kolej: nowoczesna, 
ekologiczna, a przede wszystkim bezpieczna. 
Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo to 
także zasługa pracowników odpowiedzial-
nych za prowadzenie ruchu kolejowego. Bez 
nich kolej nie mogłaby dobrze funkcjono-
wać. Młodzi ludzie, którzy wybiorą  pracę 
na kolei, zapewnią bezpieczne warunki 
przewozu milionom pasażerów i milionom 
ton ładunków.

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
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TRAKO 2021

Ważnym wydarzeniem w trakcie Europejskiego Roku Kolei 
były Międzynarodowe Targi TRAKO, które odbyły się 
w dniach 21-24 września w Gdańsku. Targi były okazją 
do spotkań, wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowo-
ści rynkowych. 

TRAKO cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.  
W ciągu 4 dni odwiedziło je blisko 23 tysiące osób 
z 39 krajów.  Udział ponad 500 wystawców z całego 
świata pokazuje, jak ważne jest to wydarzenie dla branży 
kolejowej. 

W trakcie TRAKO odbyło się wiele interesujących debat, 
prezentacji i spotkań. UTK tradycyjnie zorganizował semi-
narium i debatę poświęcone stanowi bezpieczeństwa 
na kolei. Tegoroczne targi były też miejscem ogłoszenia 
startu Kampanii Kolejowe ABC II.
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Byliśmy też świadkami interesujących premier nowych 
pojazdów kolejowych m.in. prototypu lokomotywy 
manewrowej SM42-6Dn napędzanej wodorem, czy Alstom 
Coradia iLint - pierwszego na świecie pasażerskiego 
pociągu wodorowego. . 

Na TRAKO swoją premierę miała również druga edycja  
przygotowanego przez UTK Małego Słownika Żargonu 
Kolejowego.
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Pociąg wyruszył z Lizbony 2 września i zakończył swoją 
podróż w Paryżu 7 października 2021 roku. W trakcie 
przejazdu przez Europę odwiedził 27 państw, w tym Polskę. 
Zatrzymywał się na 200 dworcach, w tym aż na 4 w naszym 
kraju.

Główne powitanie CEE w Polsce odbyło się 20 września 
na Dworcu Centralnym w Warszawie. 

CONNECTING EUROPE 
EXPRESS

Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z obcho-
dami Europejskiego Roku Kolei był sztandarowy projekt 
Komisji Europejskiej, czyli przejazd pociągu Connecting 
Europe Express. 

Było to niezwykłe wydarzenie dla wszystkich uczestników 
rynku kolejowego w całej Europie oraz dla tysięcy miesz-
kańców krajów, przez które ten pociąg przejechał.
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Projekt ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. 
Kolejki do placówek pocztowych w dniu premiery były tego 
najlepszym dowodem. 

Drugim projektem była gra rodzinna, której celem jest, 
oprócz walorów czysto rozrywkowych, zapoznanie graczy 
m.in. ze znakami kolejowymi, rodzajami wagonów czy 
zawodami kolejowymi.

Wykorzystanie gry karcianej w promocji kolei i ERK2021 
pozwoli dotrzeć z przekazem zarówno do dzieci i młodzieży, 
jak i do ich opiekunów.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 
PROMOCYJNE

Urząd Transportu Kolejowego zrealizował również 
specjalne projekty, które w atrakcyjny sposób promowały 
Europejski Rok Kolei wśród szerokiego grona odbiorców.

Wiosną 2021 roku zaprezentowany został efekt współ-
pracy UTK z Pocztą Polska S.A. - seria znaczków poczto-
wych „Nowoczesny Tabor Kolejowy” oraz kolekcja unikato-
wych kart pocztowych i kopert okolicznościowych.



Szanowni Państwo,

Europejski Rok Kolei już za nami. W trakcie jego trwania powstało wiele pomysłów oraz projektów, które pozostaną z nami 
na kolejne lata. Jestem świadomy, że jeszcze bardzo dużo ciężkiej pracy przed nami i nie możemy spoczywać na laurach, 
a kolej potrzebuje innowacyjnych rozwiązań oraz dobrej promocji. Wierzę jednak, że ten rok jest pozytywnym impulsem dla 
kolei – nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i pozwoli jej mocniej zaistnieć w świadomości  mieszkańców, jak i przedsiębiorców 
jako podstawowy, najbardziej ekologiczny oraz ekonomiczny środek transportu. 

Jako Prezes Urzędu Transportu Kolejowego mogę zapewnić, że będę wspierał każdą inicjatywę, która umożliwi rozwój polskich 
kolei i pozwoli utrzymać pozytywny trend zmian przez następne lata. W szczególności zależy mi na działaniach ukierunkowa-
nych na dalszy wzrost bezpieczeństwa na kolei oraz promocję zawodów kolejowych.

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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