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”

Każdy kolejny 
raport CSR ukazuje 
nasze osiągnięcia 
zrealizowane w oparciu 
o wizję nowoczesnego 
i otwartego urzędu, 
oraz o przyjęte 
wartości. Mam nadzieję, 
że tegoroczny raport 
CSR będzie nie tylko 
interesującą lekturą, 
ale także ciekawą 
inspiracją.



Szanowni Państwo,

w 2020 roku każdemu z nas przyszło się mierzyć z nową, pandemiczną 
rzeczywistością. Rok 2021 upłynął pod znakiem dalszej walki z wieloma 
skutkami Covid-19. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu 
UTK wypracowaliśmy zasady, które w trakcie pandemii pozwalały nam 
w nieprzerwany i wydajny sposób realizować nasze obowiązki oraz 
angażować się społecznie. Wiemy bowiem, że w każdej dziedzinie życia, 
także na kolei, szeroko rozumiane bezpieczeństwo to fundamentalna sprawa. 

W kolejnym wydaniu raportu CSR prezentujemy działania Urzędu Transportu 
Kolejowego, którym nieustannie przyświeca zaangażowanie i otwartość. 
Opisujemy m.in. nowe obowiązki statutowe urzędu, które wynikają przede 
wszystkim z wdrożenia IV pakietu kolejowego. To pewnego rodzaju 
rewolucja dla całej branży kolejowej. Dlatego aktywnie włączaliśmy się 
w pomoc i dialog z przedstawicielami kolei, aby dodatkowo szerzyć wiedzę 
i ułatwiać implementację nowych przepisów. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem w 2021 roku były obchody Europejskiego 
Roku Kolei ustanowionego przez Komisję Europejską. Prezes UTK był 
krajowym koordynatorem działań związanych z ERK. Zrealizowaliśmy 
wiele inicjatyw, m.in. cykl konferencji branżowych oraz promocję zawodów 
kolejowych wśród młodzieży. Najbardziej widocznym elementem wspólnych 
europejskich obchodów był przejazd pociągu Connecting Europe Express. 

Bezpieczeństwo to wartość, która jest główną osią działalności UTK. 
Kontynuujemy istotne dla społeczeństwa akcje edukacyjne. Rozpoczęliśmy 
II edycję Kampanii Kolejowe ABC, aby szerzyć wiedzę na temat 
bezpieczeństwa wśród najmłodszych, a także starszych. Poszerzamy grono 
sygnatariuszy Deklaracji Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, 
aby promować dobre praktyki. Dzielimy się wiedzą w ramach Akademii 
Bezpieczeństwa Kolejowego i Piątków z UTK, które są formą spotkań 
niezwykle dobrze przyjętych przez rynek. 

Zespół UTK od zawsze wyróżniała otwartość, zaangażowanie i dbałość 
o to, co cenne. W raporcie prezentujemy również różne akcje pomocowe, 
jak np. zbiórki artykułów i żywności dla potrzebujących. Nie zapominamy 
o tych, którzy potrzebują cennego leku jakim jest krew. Nasza akcja Kolejowa 
Kropla Krwi gromadzi coraz większe grono krwiodawców. Nieustannie 
ważne jest dla nas nasze dziedzictwo, dlatego przygotowaliśmy trzecią część 
projektu „Zabytki kolejnictwa – ocalić od zapomnienia” o najpiękniejszych 
górskich liniach kolejowych w Polsce. 

Każdy kolejny raport CSR ukazuje nasze osiągnięcia zrealizowane w oparciu 
o wizję nowoczesnego i otwartego urzędu, oraz o przyjęte wartości. Mam 
nadzieję, że tegoroczny raport CSR będzie nie tylko interesującą lekturą, ale 
także ciekawą inspiracją.

Życzę miłej lektury 
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Urząd Transportu Kolejowego obsługuje 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
który jest centralnym organem administracji 
rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza 
ustawa o transporcie kolejowym. Jest on 
krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym 
regulatorem transportu kolejowego 
w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 
z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności 
i regulacji transportu kolejowego, właściwym 
w sprawach: regulacji transportu kolejowego, 
licencjonowania transportu kolejowego, 
nadzoru technicznego nad eksploatacją 
i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz 
pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, interoperacyjności i spójności 
technicznej transportu kolejowego oraz licencji 
i świadectw maszynistów. 

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

UTK został utworzony 1 czerwca 2003 r. 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
jest organem niezależnym powoływanym 
na 5-letnią kadencję przez Prezesa Rady 
Ministrów.

Kierownictwo UTK

Zgodnie ze statutem Urzędem Transportu 
Kolejowego kieruje Prezes UTK. W skład 
kierownictwa wchodzą także wiceprezesi 
i dyrektor generalny.

Komórkami organizacyjnymi i oddziałami 
terenowymi kierują dyrektorzy oraz 
ich zastępcy.

W 2021 r. kierownictwo UTK pracowało 
w składzie:

dr inż. Ignacy Góra – Prezes UTK,

Kamil Wilde – Wiceprezes ds. bezpieczeństwa,

Marcin Trela – Wiceprezes ds. regulacji,

Małgorzata Kalata – Dyrektor Generalny.

1. O Urzędzie Transportu 
   Kolejowego



Marcin Trela 
Wiceprezes ds. regulacji

dr inż. Ignacy Góra 
Prezes UTK

Kamil Wilde 
Wiceprezes ds. bezpieczeństwa

Małgorzata Kalata 
Dyrektor Generalny
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Prezes UTK

Wiceprezes
ds. bezpieczeństwa

Departament
Monitorowania
i Bezpieczeństwa

Departament
Techniki
i Wyrobów

Departament
Przewozów
Pasażerskich

Departament
Regulacji Rynku

Wiceprezes
ds. regulacji

Biuro
Administracyjno-
-Informatyczne

Biuro Dyrektora
Generalnego

Dyrektor 
Generalny

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

Struktura UTK i podział administracyjny 
oddziałów terenowych w 2021 r.

W skład UTK wchodzi 10 komórek 
organizacyjnych w centrali 
oraz 7 oddziałów terenowych.
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pomorskie
warmińsko
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podlaskie

zachodnio
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świętokrzyskieopolskie
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małopolskie
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Oddział Terenowy 7
ul. Górecka 1

60-201 Poznań
e-mail: utko7@utk.gov.pl

tel.: 61 25 03 590

Oddział Terenowy 6
Fabryczna 6

53-609 Wrocław
e-mail: utko6@utk.gov.pl

tel.: 71 72 07 630

Oddział Terenowy 4
ul. Dworcowa 4

40-012 Katowice
e-mail: utko4@utk.gov.pl 

tel.: 32 74 09 600

Oddział Terenowy 5
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
e-mail: utko5@utk.gov.pl
tel.: 58 67 04 620

Centrala
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
e-mail: utk@utk.gov.pl
tel.: 22 74 91 400

NIP: 526-26-95-081
REGON: 015481433

ePUAP:
/UTK/skrytka

/UTK/SkrytkaESP

Oddział Terenowy 1
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
e-mail: utko1@utk.gov.pl
tel.: 22 74 91 570

Oddział Terenowy 2
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin
e-mail: utko2@utk.gov.pl
tel.: 81 51 65 650Oddział Terenowy 3

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
e-mail: utko3@utk.gov.pl
tel.: 12 35 09 610

Poznań Warszawa

Lublin

Kraków

Katowice

Wrocław

Gdańsk

Mapa oddziałów 
terenowych w 2021 r.
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UTK działa w otoczeniu interesariuszy. 
Są to przedsiębiorstwa (m.in. przewoźnicy, 
zarządcy infrastruktury, zarządcy bocznic 
kolejowych, właściciele i zarządcy 
dworców, producenci taboru, jednostki 
szkolące maszynistów, instytuty badawcze), 
pasażerowie, organy władzy państwowej, 
miłośnicy kolei, odbiorcy Kampanii Kolejowe 
ABC oraz uczestnicy szkoleń organizowanych 
w ramach Akademii Bezpieczeństwa 
Kolejowego.

KLUCZOWE
PARTNERSTWA

KLUCZOWE
CZŁONKOSTWO
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Przedstawiciele
Krajowej Branży
Kolejowej
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ROK 2021 W URZĘDZIE
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

STYCZEŃ

Rozpoczęcie Europejskiego
Roku Kolei #EUYearofRail

Nagroda dla UTK
za film edukacyjny
„Bezpieczne przejazdy”
na XV Festiwalu FilmAT.
Animacja UTK zdobyła
I nagrodę w kategorii
„Bezpieczeństwo na drodze”

LUTY

„Kampania Kolejowe ABC II”
z patronatem Ministra
Edukacji i Nauki oraz
Rzecznika Praw Dziecka 

Start strony internetowej
rokkolei.pl uruchomionej
z okazji Europejskiego
Roku Kolei 

MARZEC

Oficjalny start Europejskiego
Roku Kolei pod hasłem
„Wybierz kolej!” 

VIII Forum Bezpieczeństwa
Kolejowego 

Wydanie przez Prezesa UTK
pierwszego jednolitego
certyfikatu bezpieczeństwa

Wydanie z Pocztą Polską
serii 5 znaczków promujących
ekologiczną kolej
z okazji Europejskiego
Roku Kolei 

„Bezpieczeństwo i regulacja
kolei” – Ogólnopolskie Forum
Kolejowe – kolejna debata
organizowana w ramach ERK

Międzynarodowy dzień
bezpieczeństwa
na przejazdach kolejowych 

MAJ

IV Konferencja
naukowo-techniczna
„Transport Kolejowy
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” 

KWIECIEŃ

Ogólnopolskie forum kolejowe
„Nowy wizerunek kolei”  

Nowi sygnatariusze Deklaracji
w sprawie rozwoju
kultury bezpieczeństwa 

Premiera reportażu
UTK z cyklu „Zabytki
kolejnictwa – ocalić
od zapomnienia”
o parowozie Ty2 

CZERWIEC
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LIPIEC

Zakończone wdrożenie
IV Pakietu Kolejowego

Publikacja „Poradnika
wakacyjnego” 

SIERPIEŃ

V „Kolejowa Kropla Krwi”

Wyróżnienie dla Prezesa UTK
w trakcie IX Forum Transportu
Intermodalnego FRACHT 2021
Statuetką Lidera Transportu
Intermodalnego

Seminarium „Prawa pasażerów
w transporcie kolejowym”
zorganizowane w ramach
Europejskiego Roku Kolei

WRZESIEŃ

Pociąg Connecting Europe
Express w Polsce w ramach
Europejskiego Roku Kolei 

UTK na Międzynarodowych
Targach Kolejowych TRAKO
w Gdańsku 

Uroczysta inauguracja
II edycji kampanii
„Kolejowe ABC” 

III Forum Kultury
Bezpieczeństwa

Premiera II edycji Małego
Słownika Żargonu Kolejowego

Publikacja raportu
CSR Urzędu Transportu
Kolejowego

V Konferencja Kultury Bezpieczeństwa
oraz finał konkursu „Kultura
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Konferencja podsumowująca
I edycję „Kampanii Kolejowe ABC”

Premiera filmu Kultury Bezpieczeństwa

III wydanie Magazynu
Kultury Bezpieczeństwa

Nagrody dla kolejowych
bohaterów na V Konferencji
Kultury bezpieczeństwa

Nagrody za tworzenie
kultury bezpieczeństwa

II edycja badania satysfakcji
pasażerów kolei

LISTOPAD

Konferencja UTK w ramach Europejskiego
Roku Kolei „Jak założyć bocznicę
lub terminal intermodalny”

Konkursy UTK z okazji Europejskiego Roku Kolei 

Debata UTK w ramach ERK – Ogólnopolskie
Forum Kolejowe „Kolej dostępna dla wszystkich” 

Wyróżnienie UTK w konkursie na najlepsze
praktyki work-life balance w służbie cywilnej
organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej

UTK ze specjalną „Zieloną Nagrodą Kolejową”
od Railway Business Forum oraz redakcji
Rynku Kolejowego za organizację obchodów
Europejskiego Roku Kolei w Polsce

PAŹDZIERNIK

UTK uczestnikiem
„Porozumienia sektorowego
na rzecz rozwoju gospodarki
wodorowej w Polsce”

Start kampanii
edukacyjno-promocyjnej
Europejskiego Roku Kolei
w mediach 

 

GRUDZIEŃ
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Urząd Transportu Kolejowego jest instytucją 
otwartą. Wykorzystuje szerokie spektrum 
narzędzi, dzięki którym informacja skutecznie 
dociera do interesariuszy. Najważniejsze 
z nich to aktualizowana każdego dnia strona 
internetowa oraz profile UTK w mediach 
społecznościowych na portalach: Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram oraz YouTube. 

W 2021 r. na stronie internetowej UTK 
opublikowano 285 artykułów w dziale Aktualności 
oraz 635 artykułów w pozostałych sekcjach. 

Ze stałego monitorowania ruchu na stronie 
internetowej wynika, że w 2021 r. odwiedziło 
ją łącznie 918 tys. unikalnych użytkowników, czyli 
o 66% więcej niż w roku poprzednim (550 tys.). 
Wzrosła również liczba odsłon w stosunku 
do 2020 r. – o 27,5% (2 494 tys. odsłon).

Nowoczesne podejście do załatwiania 
spraw zmienia strukturę ich wpływu do UTK 
z tradycyjnej (listowej) na elektroniczną.  

O 22% wzrosła liczba korespondencji 
wpływającej do UTK w stosunku do 2020 r. 
Podobnie jak w poprzednim roku, także w 2021 r. 
widoczny był rosnący udział korespondencji 
przekazywanej elektronicznie (ePuap i poczta 
elektroniczna) względem formy papierowej. 

Podstawową grupę klientów stanowią 
przedstawiciele rynku kolejowego oraz 
instytucje publiczne. Relacje z nimi dotyczą 
przede wszystkim wydawania certyfikatów, 
autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa, 
certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie czy zatwierdzanie dokumentacji 
systemu utrzymania pojazdów kolejowych.

Do zadań Prezesa UTK w zakresie regulacji 
transportu kolejowego należy także wydawanie 
decyzji o otwartym dostępie. Regularny 
przewóz kolejowy osób, niebędący przewozem 
o charakterze użyteczności publicznej, jest 
wykonywany na podstawie decyzji o przyznaniu 
otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu 
ograniczonego dostępu.

Warto dodać także, że prowadzono 
20 postępowań administracyjnych w sprawie 
przyznania przewoźnikom kolejowym 
otwartego dostępu (13 wniosków dotyczyło 
tras krajowych, a 7 tras międzynarodowych). 
Wydano 9 decyzji przyznających otwarty 
dostęp do infrastruktury kolejowej oraz 
1 decyzję o umorzeniu postępowania w całości, 
ze względu na wycofanie wniosku przez 
aplikanta. Nie wydano decyzji o przyznaniu 
ograniczonego dostępu, albo odmawiających 
przyznania otwartego dostępu. 

2. Relacje z podmiotami 
  zewnętrznymi
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285 artykuły opublikowane
w dziale Aktualności

STATYSTYKI INTERNETOWE

635 artykuły opublikowane
w pozostałych działach

918 000 66%odwiedzin unikalnych
użytkowników

w stosunku
do roku 2020

2 494 000 liczba odsłon
strony 27,5% w stosunku

do roku 2020

20
postępowań administracyjnych
w sprawie przyznania
przewoźnikom kolejowym
otwartego dostępu, w tym:

liczba decyzji przyznających
otwarty dostęp do
infrastruktury kolejowej 

OTWARTY DOSTĘP 

13 wniosków dotyczyło
tras krajowych 7 wniosków dotyczyło

tras międzynarodowych

9 
liczba umorzonych postępowań
ze względu na wycofanie
wniosku przez aplikanta1

LICENCJONOWANIE TRANSPORTU
KOLEJOWEGO W LICZBACH

16
30

6

certyfikaty ECM

DSU

16
194 zezwolenia dla pojazdów

zgodnych z dopuszczonym typem 

zezwolenia na dopuszczenie
do eksploatacji podsystemów
strukturalnych  

nowe zezwolenia
na dopuszczenie do eksploatacji
dla pojazdów kolejowych

zezwolenia na dopuszczenie
do eksploatacji typów
pojazdów kolejowych

36

6
16

143 świadectwa
bezpieczeństwa 

jednolite certyfikaty
bezpieczeństwa 

autoryzacje
bezpieczeństwa 

1 770 liczba wniosków
w 2020 r.

WNIOSKI O POTWIERDZENIE
PROFILU ZAUFANEGO

2 364 liczba wniosków
w 2021 r. 33,6% w stosunku

do roku 2020

ePuap
udział 

procentowy
poczta 

elektroniczna
udział 

procentowy

forma 
papierowa 

i inne 
udział 

procentowy łącznie

2020 3 577 6% 21 082 33% 38 898 61% 63 557

2021 4 166 5% 28 119 36% 45 294 58% 77 579

Zmiana 
20/21 +16% +33% +16% +22%

KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA DO UTK



Europejski Rok Kolei

Komisja Europejska ustanowiła rok 2021 
Europejskim Rokiem Kolei (ERK). Jego celem 
była promocja kolei jako bezpiecznego, 
ekologicznego i zrównoważonego środka 
transportu. Ten rok miał kluczowe znaczenie 
dla polityki kolejowej UE, ponieważ był 
to pierwszy pełny rok wdrażania przepisów 
zawartych w IV pakiecie kolejowym. 
Pakiet ten dąży do stworzenia w pełni 
zintegrowanego europejskiego obszaru 
kolejowego, usunięcia pozostałych przeszkód 
instytucjonalnych, prawnych i technicznych, 
oraz wspierania wzrostu gospodarczego. 
Koordynatorem ERK w Polsce był 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

W ramach ERK zorganizowano wiele ciekawych 
inicjatyw. Kierowane były do szerokiego 
grona odbiorców - zarówno bezpośrednio 
do społeczeństwa, gdzie prezentowane były 
zalety kolei, czyli ekologia, nowoczesność, 
dostępność, jak i do przedstawicieli 
instytucjonalnych. 

Jednym z podstawowych źródeł informacji 
o ERK w Polsce była specjalna strona 
(www.rokkolei.pl) uruchomiona przez UTK. 
Odwiedzający portal mogli odnaleźć tu 
wszystkie informacje na temat projektu oraz 
wydarzeń odbywających się w ciągu całego 
roku. Do projektu zgłoszono aż 94 inicjatywy. 

Z myślą o młodzieży i studentach powstała 
także podstrona ułatwiająca zapoznanie się 
z zawodami kolejowymi oraz możliwościami 

podjęcia pracy na kolei. Na bieżąco pracownicy 
UTK współpracowali z instytucjami chcącymi 
włączyć się w obchody ERK.

Urząd Transportu Kolejowego opracował 
i zrealizował cykl spotkań dotyczących kolei 
pod nazwą Ogólnopolskie Forum Kolejowe. 
W jego ramach łącznie odbyło się 8 wydarzeń, 
a każde z nich poruszało istotną dla rozwoju 
kolei tematykę. Zorganizowano także 
konferencje poświęcone tematyce regulacyjnej 
i pasażerskiej, dotyczące dostępności i bocznic 
kolejowych. Nagrania tych spotkań są cały czas 
dostępne na profilu UTK na kanale YouTube. 

Jesienią 2021 r. odbyło się wyjątkowe 
wydarzenie, które dotychczas nie miało miejsca 
w historii kolejnictwa. Przez Europę przejechał 
specjalny pociąg – Connecting Europe Express. 
Zatrzymał się w ponad 40 miastach w 26 krajach. 
Gościł aż na 4 dworcach w Polsce. Na Dworcu 
Centralnym w Warszawie powitał go Prezes UTK. 
Podróż tego pociągu przez Europę była 
ciekawym eksperymentem z punktu widzenia 
interoperacyjności kolei, chociażby z powodu 
65 lokomotyw, które zostały wykorzystane 
do jego przejazdu.

Urząd Transportu Kolejowego z okazji ERK 
zrealizował szeroką kampanię medialną. 
Wyprodukowano spoty filmowe promujące 
zawód maszynisty i dyżurnego ruchu. Obejrzało 
je ponad pół miliona osób. Można je było 
zobaczyć m.in. na YouTube oraz na ekranach 
w pociągach niektórych przewoźników (Koleje 
Mazowieckie, WKD oraz SKM w Trójmieście). 
Powstała także seria filmów poświęconych 

Connecting Europe Express 
na Dworcu Centralnym 

w Warszawie

http://www.rokkolei.pl
https://www.youtube.com/c/Urz%C4%85dTransportuKolejowego
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zawodom kolejowym. Miały one zachęcić 
młodzież stojącą przed wyborem drogi 
zawodowej do pracy na kolei. Zostały one 
przygotowane przy współpracy ze znanym 
youtuberem. 

Kolejnym elementem kampanii medialnej 
były spoty radiowe, które można było 
usłyszeć w najpopularniejszych rozgłośniach 
w Polsce – RMF FM, Radiu Zet czy w Programie 
1 Polskiego Radia.

Z okazji ERK przygotowano także unikalne 
znaczki pocztowe i gry o tematyce kolejowej. 
Seria znaczków, kopert i folder Nowoczesny 
tabor kolejowy powstały we współpracy z Pocztą 
Polską. Drugą pamiątką po ERK jest gra 
rodzinna w stylu Dobble w wydaniu kolejowym.

Projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – 
Europejski Rok Kolei” otrzymał dofinansowanie 
ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość 
projektu wynosi 1,5 mln zł, z czego 1,2 mln zł 
stanowi dofinansowanie UE.

TRAKO 2021

W 2021 roku odbyło się największe w tym roku 
spotkanie branży kolejowej - targi TRAKO 2021. 
Aktywność UTK podczas tego wydarzenia była 
bardzo duża. Zorganizowano dwa seminaria 
oraz dwie konferencje prasowe. Przedstawiciele 
urzędu aktywnie uczestniczyli także w licznych 
debatach i seminariach zewnętrznych, a stoisko 
UTK odwiedziły setki zainteresowanych osób. 

Podczas Targów UTK przygotował również 
dwie premiery. Zaprezentowano drugie 
wydanie Małego słownika żargonu kolejowego. 
W premierze uczestniczyli m.in. minister 
i wiceminister infrastruktury oraz prezes 
PKP. Ogłoszony został także start Kampanii 
Kolejowe ABC II. Porozumienia o współpracy 
w ramach nowej odsłony tego projektu 
podpisali wszyscy przewoźnicy pasażerscy oraz 
Fundacja Grupy PKP.

2.1. Publikacje UTK

Dbając o dostęp do rzetelnych danych jako 
źródła cennej wiedzy i informacji, UTK regularnie 
przygotowuje raporty i analizy dotyczące 
rynku kolejowego w Polsce, np. punktualności, 
konkurencyjności czy wyników przewozowych. 
Są one tworzone na podstawie sprawozdań 
od podmiotów rynku. W 2021 r. wpłynęło 
do UTK 4 025 takich analiz.

Publikacje 2021 

Magazyn Kultury Bezpieczeństwa 2021; 

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku 
transportu kolejowego w 2020 r.; 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego w 2020 r.; 

Biuletyn Kultury Bezpieczeństwa 2021.

Publikacje elektroniczne

Koleje wąskotorowe w Polsce – 2019; 

Wymiana pasażerska w 2019 r. Funkcjonowanie 
kolei w województwach; 

Podsumowanie 2020 – przewozy pasażerskie 
i towarowe; 

Utrzymanie a zarządzanie zmianami pojazdu; 

Priorytety i cele nadzoru Prezesa UTK na 2021 r.; 

IV pakiet kolejowy – Zezwolenie dla 
pojazdu – praktyczne wytyczne; 

Punktualność pociągów pasażerskich 2020; 

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek kolejowy 
w 2020 r.; 

Kolejowi przewoźnicy towarowi w Polsce. 
Badanie przewoźników, którzy uzyskali licencje 
w latach 2013-2020; 
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Przewozy intermodalne 2020; 

Transport kolejowy 2020 r. (Akty prawa Unii 
Europejskiej); 

Grupy towarów 2020; 

Usługi trakcyjne na polskim rynku przewozów 
kolejowych; 

Koleje pasażerskie w województwach. 
Dynamika zmian w latach 2010-2020; 

Punktualność pociągów towarowych 
w 2020 r. – analiza Prezesa UTK; 

Otwarty dostęp. Powiadamianie aplikanta oraz 
metodyka badania równowagi ekonomicznej; 

Poradnik wakacyjny 2021 – co warto wiedzieć, 
podróżując koleją?; 

Badanie poziomu zabezpieczenia finansowego 
odpowiedzialności cywilnej przewoźników 
kolejowych 2020; 

IV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Transport Kolejowy 
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”; 

Poradnik dla wnioskujących o jednolity 
certyfikat bezpieczeństwa; 

Zezwolenia dla instalacji stałych; 

Funkcjonowanie i bezpieczeństwo transportu 
kolejowego 2020; 

Plan działania na rzecz poprawy podejścia 
do zarządzania bezpieczeństwem opartego 
na ryzyku; 

Report on rail transport market operations, wersja 
angielska raportu: Sprawozdanie z funkcjonowania 
rynku transportu kolejowego 2020; 

Konkurencyjność kolei; 

IV pakiet kolejowy – poradnik dla 
wnioskujących o uzyskanie autoryzacji 
bezpieczeństwa.

Portal Dane Kolejowe 

Portal Dane Kolejowe prowadzony przez UTK 
prezentuje statystyki dotyczące przewozów 
pasażerskich i towarowych, punktualności, 
grup towarowych, transportu intermodalnego, 
infrastruktury kolejowej, zatrudnienia oraz 
taboru. Jest on istotnym źródłem informacji 
w wielu procesach decyzyjnych związanych 
z polskim rynkiem kolejowym. Publikowane 
są tam najbardziej rzetelne statystyki dotyczące 
funkcjonowania rynku transportu kolejowego 
w Polsce. 

W ciągu roku funkcjonowania portalu 
odwiedziło go ponad 33 tys. unikalnych 
użytkowników, którzy wyświetlili stronę 
ponad 220 tys. razy. Średni czas, jaki 
spędzali na stronie wyniósł 2 min. 45 sek. 
Najczęściej odwiedzanymi działami były 
przewozy towarowe, przewozy pasażerskie, 
transport intermodalny, analizy i opracowania, 
infrastruktura, tabor i zatrudnienie.
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2.2. Dialog z branżą

Aby lepiej poznać potrzeby rynku kolejowego 
oraz opinie na temat istotnych zagadnień, stale 
rozbudowujemy narzędzia dialogu pomiędzy 
urzędem – jako regulatorem, a branżą kolejową. 
To kluczowe zadanie z punktu widzenia misji 
UTK. Dlatego wykorzystujemy wiele narzędzi 
do komunikowania się z rynkiem kolejowym, jak 
np. konsultacje, spotkania on-line i stacjonarne, 
konferencje i seminaria, publikacje artykułów 
i poradników, itp.

Przykładem może być wdrożenie IV pakietu 
kolejowego, które było niezwykle istotnym 
wydarzeniem dla całej branży kolejowej. Jest 
to wielowątkowy i skomplikowany proces. 
UTK stale współpracuje z podmiotami rynku 
kolejowego i wspiera branżę we wprowadzaniu 
nowych przepisów w życie. 

Piątki z UTK

Jedną z najpopularniejszych form dialogu 
UTK z rynkiem kolejowym są Piątki z UTK. 
To bezpośrednie spotkania interesariuszy 
z ekspertami urzędu, w trakcie których można 
zgłosić uwagi, sugestie, wymienić opinie 
czy wyjaśnić interesujące kwestie. W 2021 r. 
zorganizowano 78 takich spotkań. 

2.3. Edukacja rynku

Dynamiczny rozwój rynku kolejowego w Polsce 
wiąże się z koniecznością ciągłej edukacji. 
UTK odgrywa w tym procesie istotną rolę. 
Organizuje wiele wydarzeń, które pomagają 
podnieść i wyrównać poziom wiedzy wśród 
interesariuszy rynku kolejowego. 

Deklaracja kultury bezpieczeństwa

Jednym z kluczowych projektów w zakresie 
edukacji jest Deklaracja kultury bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym. Podpisując Deklarację, 
podmioty wyrażają wolę przestrzegania 
i stosowania się do następujących zasad: 

bezpieczeństwo jako wartość nadrzędna 
dla pracowników i organizacji;

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.

Do końca 2021 r. do Deklaracji przystąpiło 
prawie 250 podmiotów, przedsiębiorstw, 
instytucji i organizacji. To niemal dwa razy 
więcej niż w roku 2016.
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Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego

Projektem w ramach działań edukacyjnych 
jest Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK). To cykl szkoleń, które pozwalają 
na kształtowanie bezpiecznego, 
konkurencyjnego i sprawnie funkcjonującego 
systemu kolejowego oraz wyrównywanie 
poziomu wiedzy i kompetencji uczestników 
sektora transportu kolejowego.

W 2021 r. trwały prace nad wdrożeniem 
e-platformy szkoleniowej oraz aplikacji mobilnej 
realizowanych w ramach ABK. Jej celem jest 
usprawnienie procesu organizacji i prowadzenia 
szkoleń zarówno dla przedstawicieli rynku 
kolejowego, jak i dla inspektorów UTK. Dzięki 
platformie uczestnicy szkoleń mogą zapisywać 
się na szkolenia, uczestniczyć w szkoleniach 
zdalnych oraz korzystać z udostępnionych 
szkoleń e-learningowych. Obecnie trwa proces 
połączenia platformy z węzłem krajowym. 

Projekt „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)” uzyskał dofinansowanie ze środków 
Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. 
Łączna wartość projektu wynosi 4,3 mln zł, 
z czego 3,6 mln stanowi dofinansowanie UE.

Współpraca ze szkołami

Współpraca ze szkołami to istotny 
element strategii urzędu, który ma wpływ 
na rozwój kolei i kształcenie przyszłej 
kadry posiadającej wyspecjalizowaną 

wiedzę. UTK podpisało 13 porozumień 
z uczelniami. Obejmują one współpracę 
w zakresie praktyk studenckich, jak również                                                           
w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

CEMM

Od początku 2023 r. zaczną obowiązywać nowe 
zasady egzaminowania maszynistów. Zmiany 
dotyczą tylko kandydatów na maszynistów – 
egzaminu na licencję i pierwsze świadectwo 
maszynisty. Zadania te realizowane będą 
w Centrum Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów (CEMM) utworzonym przez UTK.

Na powierzchni niemal 1 000 m2 znajdują się: 
dwie sale pozwalające na egzaminowanie 
w formie elektronicznej z części teoretycznej 
egzaminu na licencję i świadectwo maszynisty, 
punkt wydawania licencji maszynisty i wygodna 
poczekalnia dla osób zdających. To jedno 
z najnowocześniejszych centrów w Europie, 
wyposażone w trzy symulatory: lokomotywy 
elektrycznej, manewrowej oraz elektrycznego 
zespołu trakcyjnego. W symulatorach 
wykorzystane będzie odwzorowanie ponad 
5 000 km rzeczywistych tras kolejowych z polem 
widzenia 360°. Zapisy na egzaminy oraz wnioski 
o wydanie licencji maszynisty będą realizowane 
przez Internet. W sposób bezstronny i innowacyjny 
na skalę europejską weryfikowane będą wiedza 
i umiejętności kandydatów na maszynistów. 
Nowością będzie wykorzystanie symulatorów 
w CEMM dla potrzeb państwowego egzaminu 
na świadectwo maszynisty.



Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego 
poprzez budowę Systemu Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany 
jest z Funduszy Europejskich ze środków POIiŚ. 
Łączna wartość projektu wynosi 46 mln zł, 
z czego 39 mln zł stanowi dofinansowanie UE.

Klienci indywidualni

Codziennie w centrali UTK i jego oddziałach 
terenowych pojawiają się zgłoszenia i zapytania 
od osób prywatnych. Pasażerowie  mogą również 
uzyskać informację na temat swoich praw 
korzystają ze specjalnej infolinii – 22 460 40 80 
(czynna pon. – pt. w godz. 8.15 – 16.15) lub 
wybrać kontakt mailowy – pasazer@utk.gov.pl.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

Każdy pasażer może zgłosić się do Rzecznika 
Praw Pasażera, który działa przy Prezesie 
Urzędu Transportu Kolejowego i rozstrzyga 
pozasądowo spory pomiędzy pasażerami 
a przedsiębiorstwami kolejowymi. Funkcję 
tę pełni Joanna Marcinkowska. 

Wśród spraw niebędących wnioskami 
o wszczęcie postępowania polubownego 
znajdowały się pytania na temat praw 
przysługujących pasażerom w transporcie 
kolejowym, procedury reklamacyjnej 

oraz możliwych sposobów postępowania 
w przypadku zastrzeżeń do rozstrzygnięcia 
spraw przez przedsiębiorstwa kolejowe. 
Podróżni przedstawiali ponadto uwagi i sugestie 
dotyczące różnych aspektów funkcjonowania 
transportu publicznego.

Rzecznik przedstawiał stosowne wyjaśnienia lub 
wskazywał podmioty mogące udzielić pomocy. 
W sytuacjach, w których mogło być wymagane 
podjęcie działań nadzorczych zgodnych 
z kompetencjami Prezesa UTK, sprawa była 
przekazywana do tego organu. 

Średni czas trwania postępowania 
w sprawie pozasądowego rozwiązanie sporu 
wyniósł 31 dni. Postępowania polubowne 
doprowadziły do rozwiązania sporu, a strony 
zastosowały się do zaproponowanego 
rozwiązania w 67% przypadków (liczba 
ta nie obejmuje przypadków wycofania się 
strony z postępowania lub odmowy jego 
prowadzenia).

W 2021 r. zarejestrowano 1 349 zapytań, skarg 
i wniosków pasażerskich (o 43% więcej niż 
w 2020 r.). Odebranych zostało 2 019 połączeń 
w ramach obsługi infolinii dotyczącej praw 
pasażerów kolei. To wynik aż o 51% wyższy 
niż w roku 2020, kiedy przeprowadzono 
1 340 rozmów z pasażerami.

Joanna Marcinkowska 
Rzecznik Praw Pasażera Kolei

185 liczba wniosków o wszczęcie
postępowań polubownych

POSTĘPOWANIA PROWADZONE
PRZEZ RZECZNIKA PRAW PASAŻERA KOLEI

182 liczba pozostałych spraw, w których
pasażerowie zwrócili się o pomoc



24 Raport CSR

Urząd Transportu Kolejowego tworzy 
przyjazne środowisko pracy, zapewniając 
pracownikom stabilne zatrudnienie oraz 
szereg atrakcyjnych benefitów. Doświadczenie 

zawodowe pracowników pozwala budować silny 
zespół, wspierany ekspercką wiedzą wieloletnich 
pracowników urzędu. Na koniec grudnia 2021 r. 
w UTK zatrudnionych było 314 osób.

Dane na 31 grudnia 2021 r.

314 wszyscy
pracownicy
urzędu

ZATRUDNIENIE 

57 kadra
kierownicza 257 pozostali

pracownicy

3 kierownicze stanowiska
państwowe

25 dyrektorzy/zastępcy dyrektorów
komórek organizacyjnych

15
liczba osób
z niepełnosprawnościami
pracujących w UTK 

liczba nowozatrudnionych
osób z niepełnosprawnościami
pracujących w centrali 4

Dyrektor Generalny1 Rzecznik Praw
Pasażera Kolei1 

naczelnicy wydziałów
(w tym Główny Księgowy)27

47 liczba pracowników
zatrudnionych w 2021 r. 39

liczba pracowników, z którymi zakończono
stosunek pracy w 2021 r.,
w tym 3 osoby rozpoczęły emeryturę

3. Dobry 
  pracodawca
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46,8%
mężczyźni 53,2%Podział

wg płci
kobiety

26%
40 – 49 lat

11%
50 – 59 lat

7%
60 lat i więcej

38%

Podział
wg wieku

30 – 39 lat

18%
poniżej 30 lat
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28%
11 – 20 lat

11%
21 – 30 lat

9%
31 – 40 lat

3%
41 lat i więcej

30%

Podział
wg ogólnego
stażu pracy

5 – 10 lat

19%
poniżej 5 lat

34%
5– 9 lat

8%
10 – 14 lat

6%
15 lat i więcej

Podział
wg stażu pracy

w UTK / GIK
52%

poniżej 5 lat
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1,6%
policealne

8,6%
średnie

Podział wg
wykształcenia

89,2%
wyższe

0,6%
podstawowe

16,88%
pracownicy
niemnożnikowi

Podział
wg formy

zatrudnienia

82,16%
korpus
służby

cywilnej

0,96%
kierownicze
stanowiska
państwowe
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16,6%
umowy na czas
określony

Struktura
rodzajów umów

o pracę

83,4%
umowy na czas

nieokreślony

56,15%
mężczyźni

Podział kadry
kierowniczej

wg płci

43,85%
kobiety
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Work-life balance

Urząd Transportu Kolejowego to atrakcyjne 
miejsce pracy. Realizujemy dobre praktyki 
work-life balance, ciekawe inicjatywy 
i ulepszenia, które sprawiają, że pracownicy 
są zadowoleni z warunków pracy. 

Katalog projektów UTK w ramach praktyk 
work-life balance jest bardzo szeroki. W centrum 
działań stoi pracownik. Do wszystkich 
problemów i spraw zgłaszanych przez 
pracowników podchodzimy indywidualnie. 
Staramy się reagować otwarcie na ich potrzeby, 
ponieważ w każdej instytucji najważniejszy jest 
człowiek. W naszym urzędzie jest wiele osób 
wrażliwych na potrzeby innych. To dzięki nim 
działania skierowane do osób potrzebujących 
są możliwe i z roku na rok coraz bardziej 
zróżnicowane i aktywne. 

W UTK działa Rada Dobroczynności, która 
inicjuje i koordynuje inicjatywy, dotyczące życia 
społecznego i pomocy osobom najuboższym, 
dotkniętym wykluczeniem lub wypadkiem 
losowym. Rzecznik Różnorodności, który jest 
członkiem Rady Dobroczynności, podejmuje 
działania na rzecz wszystkich pracowników 
urzędu: czuwa aby stosować zasady równego 
traktowania i niedyskryminacji oraz uwrażliwia 
pracowników na problemy drugiego człowieka.

16 listopada 2021 r. Dyrektor Generalny 
Małgorzata Kalata odebrała od Szefa Służby 
Cywilnej wyróżnienie w konkursie na najlepsze 
praktyki work-life balance w służbie cywilnej. 
Zostało ono przyznane za powołanie 
i działalność Rady Dobroczynności oraz 
Rzecznika Różnorodności. Nagroda została 
wręczona w kategorii praktyk w szczególny 
sposób integrujących pracowników.

Edukacja zdrowotna dla pracowników

Stałym elementem szerzenia wiedzy 
na temat zagadnień związanych ze zdrowiem 
są spotkania z ekspertami. W 2021 r. odbyły 
się prelekcje ze specjalistką chorób zakaźnych, 
dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. 

W 2021 r. zorganizowano już trzecią edycję 
Dnia Zdrowia, który tym razem poświęcony był 
przeciwdziałaniu stresowi. Skupiono się przede 
wszystkim na walce ze stresem, opisano jego 
skutki oraz metody związane z przeciwdziałaniem 
jego negatywnym następstwom. W ramach 
III Dnia zdrowia:

odbył się wykład pt. „Stres – przyjrzyjmy 
się mu bliżej” poprowadzony przez 
psycholog. Pracownicy otrzymali także 
drobne niespodzianki wspierające zdrowe 
nawyki – butelkę filtrującą na wodę, sok 
owocowy, mus owocowy oraz smoothie. 

przygotowany został i przetłumaczony 
na Polski Język Migowy film instruktażowy 
z automasażu redukującego stres. Ćwiczenia 
prezentował wykwalifikowany fizjoterapeuta. 
Film został udostępniony w intranecie.

dwukrotnie – 3 sierpnia oraz 
15 października 2021 r. zorganizowano 
badania mammograficzne dla pracowników 
urzędu. Przed siedzibą UTK ustawiony 
był Mammobus, w którym panie w wieku 
50 - 69 lat pracujące w UTK, w budynku 
Eurocentrum oraz kobiety mieszkające 
w najbliższej okolicy, miały możliwość 
bezpłatnych badań mammograficznych. 

W urzędzie zorganizowano także Dzień Jesieni. 
Z tej okazji przygotowano do dyspozycji 
pracowników herbaty owocowe i ziołowe, miód, 
imbir oraz cytryny, a także opis ich działania 
na zdrowie. 

Na koniec 2021 r. udostępniono wszystkim 
pracownikom UTK trzy poradniki:

Dbaj o siebie – poradnik dla pracowników 
powracających po długiej chorobie oraz 
propagujący zdrowy styl życia;

Możesz. Poradnik dla osób 
z niepełnosprawnościami zatrudnionych w UTK;

Uprawnienia rodzicielskie – poradnik 
dla rodziców – pracowników UTK.
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Szkolenie z pierwszej pomocy

W ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy 
ustanowionego przez Międzynarodowy 
Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca, 28 października w UTK 
zorganizowano szkolenie z pierwszej pomocy, 
które poprowadził czynny ratownik medyczny. 
Podczas zajęć omówiono zagadnienia związane 
ze stanami zagrożenia życia u dorosłych i dzieci, 
takimi jak: zadławienia, udary, oparzenia, 
zawały serca, omdlenia czy złamania. 

W trakcie zajęć praktycznych zaprezentowano: 
procedurę udzielania pierwszej pomocy, 
postępowanie przy urazach, ocenę 
poszkodowanego, wykonanie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, a także ćwiczenia na 
manekinach obejmujące prace z automatycznym 
defibrylatorem zewnętrznym (AED). 

Dla pracowników 

Świadomi wyzwań i barier, z jakimi borykają 
się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami, 
dbamy nie tylko o urząd bez barier 
architektonicznych. UTK wydał specjalny 
poradnik Możesz dla pracowników 
z niepełnosprawnościami. Zawiera on wiele 
szczegółowych informacji dotyczących czasu 

Dyrektor Generalny Małgorzata 
Kalata odbiera od Szefa Służby 
Cywilnej wyróżnienie w konkursie 
na najlepsze praktyki work-life 
balance w służbie cywilnej
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pracy, zwolnień lekarskich, wskazówek 
co zrobić w przypadku utraty zdolności 
do pracy na dotychczasowym stanowisku, czy 
jakie są obowiązki pracodawcy wobec osób 
z niepełnosprawnościami. Poradnik zawiera też 
informacje na temat Rzecznika Różnorodności 
oraz Przedstawiciela Pracowników działających 
w UTK. Termin publikacji nie był przypadkowy – 
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami. 

Dla wszystkich rodziców – pracowników UTK, 
przygotowano poradnik, w którym można 
znaleźć instrukcje dotyczące powrotu do pracy 
po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 
ojcowskim lub wychowawczym. Zostały 
w nim również umieszczone informacje 
o dodatkowych uprawnieniach w urzędzie, 
czyli szczegóły dotyczące np. pokoju do pracy 
rodzica z dzieckiem czy informacje na temat 
wsparcia finansowego z ZFŚS. 

Dla potrzeb pracowników urzędu opracowany 
został także poradnik Dbaj o siebie. Wyjaśnione 
w nim zostały prawne kwestie niezdolności 
do pracy, obowiązki pracodawcy względem 
pracownika i odwrotnie. Ponadto umieszczono 
w nim zagadnienia dotyczące podstawowej 
profilaktyki zdrowotnej oraz inne, pomocne 
informacje dotyczące wspierania działań 
prozdrowotnych.

Nauka języków obcych to doskonała 
gimnastyka umysłu, podczas której ćwiczymy 
pamięć, rozwijamy kreatywność czy podnosimy 
efektywność naszego mózgu. Kierując się tymi 
zasadami, z inicjatywy Joanny Marcinkowskiej – 
Rzecznika Praw Pasażera Kolei – zaplanowano 
organizację spotkań konwersacyjnych 
w różnych językach obcych. Można przystąpić 
do grup trenujących język angielski, niemiecki, 
rosyjski, hiszpański lub francuski.

W ramach promowania rozwoju swoich 
pasji i zainteresowań, które są nieodzownym 
elementem koncepcji work-life balance, 
w intranecie publikowane są rozmowy 
z pracownikami UTK o ich ciekawych 
sposobach spędzania wolnego czasu. Wśród 

pracowników znajdziemy fotografów, górskich 
piechurów, kolarzy, biegaczy, miłośników motyli, 
organistów i dyrygentów, a także kierowców 
rajdowych. 

Pracownicy UTK, których ciekawi fotografia 
i jednocześnie kolej, mieli okazję sprawdzić 
swoje umiejętności w trzeciej edycji konkursu 
na najlepsze zdjęcia oraz prace plastyczne 
do kalendarza firmowego. Wszyscy miłośnicy 
kolei mogli zgłosić fotografie lub prace 
wykonane dowolną techniką, a najlepsze 
zostały nagrodzone. Zwycięzca otrzymał także 
nagrodę specjalną Prezesa UTK.

Kolejną inicjatywą dla pracowników, która 
wpisuje się w ideę work-life balance, jest akcja 
Dwie godziny dla rodziny, w ramach której 
pracownicy w wybrany dzień mogą zakończyć 
pracę 2 godziny wcześniej, by poświęcić 
ten czas swoim bliskim. W ramach akcji, 
kierownictwo UTK wraz z Zakładowym 
Funduszem Świadczeń Socjalnych przygotowało 
dla wszystkich pracowników kartę podarunkową 
do sieci sklepów sportowych. Miały one 
zachęcić do wspólnego wysiłku fizycznego. 
Były również elementem promocji aktywności 
fizycznej, ponieważ w UTK wiemy, że wpływa 
ona na poprawę kondycji, odporności, 
ma zbawienny wpływ na zdrowie psychiczne, 
samopoczucie, a także ułatwia radzenie sobie 
ze stresem i poprawia jakość snu. 

Zespół UTK budują wykwalifikowani pracownicy 
będący ekspertami w swoich dziedzinach. 
Nie brakuje wyróżniających się pracowników, 
którzy mogą być wzorem dla innych. W 2021 r. 
odbyła się kolejna edycja konkursu o tytuł 
Pracownika Roku 2020, w którym każdy 
mógł wziąć udział. Był to doskonały sposób 
na wyróżnienie i docenienie osób, które 
dzięki swojej aktywnej postawie, podejściu 
do pracy i zaangażowaniu, każdego dnia tworzą 
pozytywny wizerunek urzędu. 

Dla kierownictwa jest to ważna inicjatywa, 
dzięki której może wyrazić swoją wdzięczność 
i uznanie za trud, poświęcenie i doskonałe 
wyniki w pracy.
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3.1. Rozwój pracownika

Inwestowanie w kompetencje zawodowe 
pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji 
wpływa na efektywność pracy urzędu 
i sprawność realizacji zadań statutowych. 
Pracownicy UTK mają możliwość uczestniczenia 
w różnego rodzaju szkoleniach. Dotyczą one 
m.in. zagadnień związanych z codziennym 
wykonywaniem obowiązków służbowych, 
a także składania wniosków o refundację 
kursów językowych, studiów podyplomowych 
oraz studiów wyższych I, II oraz III stopnia.

Jak co roku, również w 2021 r. udzielane 
było pracownikom wsparcie finansowe 
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
Łącznie udzielono 11 dofinansowań studiów, 
studiów podyplomowych, aplikacji oraz 
24 kursów językowych.

W UTK funkcjonuje moduł szkoleń 
wewnętrznych realizowanych w ramach 
Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. 
Umożliwia on śledzenie aktualnie dostępnych 
szkoleń, rejestrację, a także wzięcie 
udziału w szkoleniach on-line. W 2021 r. 
szacunkowo jeden pracownik uczestniczył 

aż w 6,6 szkoleniach. Zorganizowano 59 szkoleń, 
w których uczestniczyło 680 osób, oraz 
55 szkoleń zewnętrznych, w których łącznie 
wzięło udział 458 pracowników. Przygotowano 
i udostępniono obowiązkową ankietę potrzeb 
szkoleniowych na 2022 rok.

W utrzymaniu stałego kontaktu z pracownikami 
UTK, zarówno w centrali, jak i w oddziałach 
terenowych, ważną rolę pełni intranet. 
To platforma, z której każdy pracownik 
może czerpać wiedzę i pomoc w zakresie 
wykonywanych obowiązków, spraw 
pracowniczych, a także ważnych wydarzeń. 
Intranet służy też jako platforma do komunikacji 
w zakresie akcji charytatywnych, relacji z realizacji 
projektów, działań filantropijnych czy inicjatyw 
pracowniczych, a nawet wskazówek na temat 
dbałości o zdrowie i środowisko naturalne 
(segregacja śmieci, akcje rowerowe). W intranecie 
publikowane są także ważne komunikaty 
do pracowników od kadry kierowniczej.

W 2021 r. w intranecie opublikowano 
883 informacje. Odnotowano 260 tysięcy 
odsłon. Łącznie wszyscy pracownicy na czytaniu 
wiadomości spędzili 10 tysięcy godzin, 
co w przełożeniu na jednego pracownika daje 
blisko 8 minut dziennie.

DOFINANSOWANIA

1
1
2
7

Studia I stopnia
Informatyka

Studia podyplomowe

1
1

22 Kurs języka angielskiego

Kurs języka francuskiego

Kurs języka niemieckiego
Studia II stopnia
Administracja oraz Zarządzanie
bezpieczeństwem

Aplikacja radcowska
II rok aplikacji



Pełnomocnik ds. Etyki

Aby zapewnić transparentność działań 
i dać pracownikom możliwość rozpoznania 
pewnych spraw pod kątem etyki, w UTK 
powołano Pełnomocnika ds. etyki. Funkcję 
tę pełni Anna Stadnicka, doradca w Biurze 
Prezesa. Zastępcą pełnomocnika jest Katarzyna 
Szadkowska, Dyrektor Biura Prezesa.

Zadaniem Pełnomocnika ds. etyki jest:

dbanie o przestrzeganie przez pracowników 
służby cywilnej zasad etyki korpusu służby 
cywilnej oraz zasad postępowania zgodnie 
z kodeksem etyki pracowników UTK,

promowanie kultury uczciwości,

wspieranie pracowników w sytuacjach 
konfliktu interesów czy dylematów etycznych,

prowadzenie szkoleń z zakresu etyki,

udział w zespole doradców ds. etyki przy 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

realizacja zadań zleconych przez Prezesa UTK.

Rzecznik Różnorodności 

Od 2015 r. UTK jest sygnatariuszem Karty 
Różnorodności, czyli dokumentu, który 
zobowiązuje pracodawcę do poszanowania tego, 
że każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby, 
talenty, wiek, płeć, wyznanie, stan zdrowia 
czy sytuację rodzinną. Zadaniem Rzecznika 
jest reprezentowanie wszystkich pracowników 
UTK – służenie opieką i wsparciem w każdym 
obszarze pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, 
godzenia obowiązków zawodowych z życiem 
prywatnym i rodzinnym, ochrony przed 

883 opublikowane
informacje

INTRANET W LICZBACH

260 000 odsłon
strony

10 000 godzin spędzili łącznie wszyscy
pracownicy na czytaniu wiadomości

8 minut dziennie spędził każdy
pracownik na czytaniu wiadomości  

Anna Stadnicka 
Rzecznik Różnorodności 
Pełnomocnik ds. etyki
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mobbingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem. 
Funkcję Rzecznika pełni Anna Stadnicka, 
doradca Prezesa UTK.

Koordynator dostępności

Obowiązkiem podmiotów publicznych, 
w tym Urzędu Transportu Kolejowego, jest 
wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności. 
W UTK funkcję tę od września 2020 r. pełni 
Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu 
Przewozów Pasażerskich. Zadania koordynatora 
ds. dostępności to przede wszystkim wsparcie 
osób z niepełnosprawnościami w dostępie 
do informacji o danym podmiocie i usługach 
jakie świadczy urząd. Koordynator jest 
opiekunem tematu dostępności i rzecznikiem 
rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi 
potrzebami, ułatwia kontakt i dostęp 
do usług świadczonych przez dany podmiot 
publiczny. Oprócz bieżącego monitoringu 
stanu dostępności architektonicznej, cyfrowej 
i informacyjno-komunikacyjnej Urzędu, 
Koordynator w 2021 r. zainicjował cykl szkoleń 
dla pracowników. Szkolenia dotyczą podstaw 
komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami 
oraz zasad zapewniania dostępności przez 
podmioty publiczne, w tym UTK. Tylko w 2021 r. 
odbyło się 12 szkoleń, w których udział wzięli 
pracownicy wszystkich biur i departamentów 

centrali oraz wybranych oddziałów terenowych. 
Szkolenia są kontynuowane w 2022 r.

Przedstawiciel pracowników

Przedstawiciel pracowników w UTK jest osobą 
upoważnioną przez pozostałych pracowników 
do reprezentowania ich interesów. W związku 
z tym, że w urzędzie nie ma organizacji 
związkowej, pracodawca jest zobowiązany 
współpracować z Przedstawicielem w zakresie 
spraw pracowniczych. W 2021 r. odbyły się 
wybory Przedstawiciela pracowników na nową 
kadencję. Funkcję tę do końca października 
2021 r. pełniła Agnieszka Kamińska, 
a od listopada Karina Skrońska. 

Procedura antymobbingowa

W UTK obowiązują zasady przeciwdziałania 
mobbingowi zawarte w zarządzeniu 
Dyrektora Generalnego UTK. Zasady 
te określają podstawowe prawa pracowników 
oraz warunki składania skarg w przypadku 
konfliktów interpersonalnych, a także procedurę 
powoływania Komisji ds. przeciwdziałania 
mobbingowi. Nowi pracownicy uczestniczą 
w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym 
mobbingu i dyskryminacji. Jego celem 
jest zwiększenie świadomości na temat 

Karol Kłosowski 
Koordynator dostępności



Karina Skrońska 
Przedstawiciel pracowników

nieakceptowanych w UTK postaw oraz 
przypomnienie pracownikom ich praw. 

Polityka antykorupcyjna

Pracowników Urzędu Transportu Kolejowego 
wspiera także Koordynator ds. antykorupcji. 
Pomaga on wdrażać zalecenia wynikające 
z obowiązujących aktów prawnych w zakresie 
zwalczania korupcji, a także programów 
rządowych oraz przepisów wewnętrznych 
urzędu w tym obszarze. Ponadto 
zajmuje się promowaniem prawidłowej 
postawy pracowników w zakresie polityki 
antykorupcyjnej poprzez działania edukacyjne 
i informacyjne. Obecnie funkcję Koordynatora 
ds. antykorupcji pełni Małgorzata Jerzewska. 

Pokój rodzinny

W Urzędzie Transportu Kolejowego 
funkcjonuje pokój rodzinny. Może korzystać 

z niego każdy rodzic, który w nagłej sytuacji 
nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki, 
a musi w danym dniu wykonywać obowiązki 
służbowe w biurze.

Przeciwdziałanie skutkom pandemii

W 2021 r. w UTK kontynuowane były 
działania mające na celu ograniczenie wpływu 
pandemii COVID-19 na funkcjonowanie 
urzędu. Większość szkoleń i warsztatów była 
organizowana zdalnie. Dzięki cyfryzacji urzędu 
i elektronicznemu obiegowi dokumentów, 
pracowaliśmy bez zakłóceń. 

Aby wspierać pracowników, promowano 
zdrowe nawyki, a także aktywność sportową. 
Kontynuowano działania mające na celu 
ograniczenie wpływu pandemii COVID-19 
na branżę kolejową. Jednym z nich była 
organizacja szeregu wydarzeń promujących 
kolej w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Małgorzata Jerzewska 
Koordynator ds. antykorupcji
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Zaangażowanie w działalność społeczną to ważny 
element funkcjonowania Urzędu Transportu 
Kolejowego. Chętnie pomagamy, edukujemy 
i dbamy o historię budując lokalne więzi.

4.1. Urząd bez barier

Najwyższy standard obsługi klientów 
to priorytet UTK. Aby sprostać oczekiwaniom 
wszystkich grup interesariuszy oraz 
pracowników, budynki urzędu są dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
a biurowiec Eurocentrum, w którym mieści się 
centrala, posiada Certyfikat Obiekt Bez Barier. 

W UTK wdrożono procedury ułatwiające 
pracownikom obsługę interesariuszy 
z niepełnosprawnościami. Dotyczą one:

udostępniania dokumentów w języku migowym,

udostępniania informacji w druku 
powiększonym,

udostępniania informacji i dokumentów 
w alfabecie Braille`a,

udostępniania dokumentów w języku łatwym 
do czytania i rozumienia,

specjalnego przygotowywania dokumentów 
i informacji w formacie PDF dla osób 
niedowidzących i słabowidzących, 
korzystających z programów czytających 
te pliki,

usługi zdalnego tłumacza języka migowego, 
a także możliwości porozumienia się 
z pracownikami UTK za pomocą pętli 
indukcyjnej,

dodawania nowych filmów w PJM 
z transkrypcją artykułów,

członkostwa w programie Dostępność Plus,

bieżących działań na rzecz poprawy 
dostępności transportu kolejowego dla osób 
z niepełnosprawnościami,

koordynatora dostępności, którego celem jest 
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami 
w uzyskaniu dostępu do informacji i usług 
świadczonych przez urząd.

Szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier”

PFRON w partnerstwie z UTK i Instytutem 
Transportu Samochodowego (ITS) przygotował 
w 2021 r. scenariusz do szkoleń Różni 

4. Zaangażowanie 
  społeczne
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podróżni – obsługa bez barier. Projekt stanowi 
realizację rządowego programu Dostępność 
Plus – Szkolenia dla pracowników sektora 
transportu. 

Jego głównym celem jest podniesienie 
kompetencji pracowników sektora transportu 
zbiorowego (kołowego i kolejowego) 
w zakresie profesjonalnej obsługi osób 
o szczególnych potrzebach, w tym osób 
z niepełnosprawnościami. Z ramienia tych 
organizacji został powołany Zespół Ekspercki, 
który tworzą osoby posiadające kompetencje 
oraz doświadczenie w zakresie standardów 
i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw 
transportu zbiorowego.

Zespół zadaniowy i Forum UTK

W 2021 r. swoją pracę kontynuował Zespół 
przy Prezesie UTK oraz Forum UTK na rzecz 
dostępnej kolei. W skład Zespołu wchodzą 
przedstawiciele przewoźników oraz zarządców 
infrastruktury. W skład Forum natomiast 
przedstawiciele instytucji publicznych 
i organizacji społecznych, działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. 

Organy te mają na celu wymianę informacji 
z zakresu poprawy dostępności kolei dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej 
możliwości poruszania się m.in. w kontekście 
obowiązujących przepisów.

4.2. Bezpieczeństwo i edukacja

Kolejowe ABC i Kolejowe ABC II

Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania 
informacyjno-edukacyjna skierowana 
do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
ze szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz 
ich wychowawców i nauczycieli. Jej 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.

O sukcesie „Kampanii Kolejowe ABC” świadczy 
ponad 21 000 przedszkolaków i uczniów 
z ponad 700 placówek uczestniczących 
w interaktywnych lekcjach, dziesiątki 
milionów odbiorców spotów i programów 
z Rogatkiem oraz tysiące uczestników pikników 
rodzinnych. Spoty z nosorożcem Rogatkiem 
promujące bezpieczeństwo na kolei obejrzały 
miliony widzów. 

W ramach pierwszej edycji kampanii, w 2021 r. 
odbyły się 4 pikniki wakacyjne: w Mielnie, 
Stegnie, Giżycku i Szczyrku. Na zakończenie 
wakacji odbył się piknik w Warszawie. 
Wszystkie spotkania przyciągnęły ponad 
9 000 uczestników. W pikniki zaangażowało się 
aż 42 pracowników urzędu – zarówno z centrali, 
jak i oddziałów terenowych z Warszawy 
i Katowic. Przejechali oni łącznie 3 000 km.

Projekt „Kampania Kolejowe ABC” uzyskał 
dofinansowanie ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna 
wartość projektu wynosi 27 mln zł, z czego 
23 mln zł stanowi dofinansowanie UE.

Po sukcesie pierwszej odsłony Kampanii UTK 
postanowił rozszerzyć działania. Dlatego 
powstała Kampania Kolejowe ABC II, 
zainicjowana 23 września podczas Targów 
TRAKO w Gdańsku. 



38 Raport CSR

Do końca 2023 roku przeprowadzone zostaną 
lekcje dla kolejnych 10 000 dzieci. Zaplanowana 
została również intensywna kampania medialna 
obejmująca szeroko zakrojone działania 
m.in. w telewizji, kinach, Internecie, radiu czy 
w pobliżu dworców. Będzie ona skierowana nie 
tylko do najmłodszych, ale także do dorosłych 
odbiorców. Poza tym przewidziano rodzinne 
pikniki edukacyjne z nowoczesnymi atrakcjami, 
liczne konkursy oraz inne aktywności. 

Łącznie w ramach obu projektów w zajęciach 
edukacyjnych weźmie udział około 31 000 dzieci 
z ponad 1 000 placówek z całej Polski. 

Kampania Kolejowe ABC II jest 
współfinansowana ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna 
wartość projektu wynosi 60 mln zł, z czego 
51 mln zł stanowi dofinansowanie z UE.

Aplikacja mobilna „Bezpiecznik”

Bezpiecznik to stworzona przez UTK 
bezpłatna aplikacja mobilna umożliwiająca 
zgłaszanie nieprawidłowości związanych 
z bezpieczeństwem w ruchu kolejowym. 
Jest dostępna na smartfony z systemami 
operacyjnymi Android i iOS. Dzięki niej 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.

Inteligentne systemy na przejazdach 

Prezes UTK podejmuje szereg inicjatyw, które 
wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa kolei. 

W 2021 r. przetestowano systemy, które mogą 
przyczynić się do eliminacji nieodpowiedzialnego 
zachowania kierowców na przejazdach 
kolejowych. Testowano system na przejeździe 
kategorii D. Doświadczenia płynące z projektu 
pozwolą ocenić np. w jakich warunkach i w jakim 
stopniu możliwe jest wykorzystanie energii 

Kampania Kolejowe ABC 
w liczbach

Dane liczbowe dotyczące działań 
realizowanych w ramach 
Kampanii Kolejowe ABC w 2021 roku 

 

 

Przeprowadzono

Interaktywne 
244 lekcje 

 

Wyedukowano 

6 215 dzieci

Strona internetowa: ponad 67 tys. odwiedzin

Facebook: prawie  50 tys.  obserwatorów

Zakładka z materiałami
edukacyjnymi: ponad 3,3 tys. wyświetleń

Pikniki edukacyjne
 przyciągnęły  9 tys. osób

Gra Kolejowe ABC: w sumie  30 tys. pobrań

www.kolejoweabc.pl

Spoty w TV: ponad 5 mln  widzów
Spoty w Kinach: ponad  1,8 mln  widzów
Spoty na YouTube: ponad 16,6 tys.  wyświetleń
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słonecznej do zasilania urządzeń tego rodzaju. 
Docelowe zastosowanie niezależnego źródła 
energii do zasilania systemu umożliwiłoby 
jego łatwą instalację na przejazdach, przy 
których nie występują przyłącza do sieci 
elektroenergetycznej. Znacząco obniżyłoby 
to koszty zabudowy systemu na przejazdach 
oddalonych od stosownej infrastruktury.

Uruchomiony został także system 
na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A. 
Jego funkcjonalnością jest m.in. nadawanie 
komunikatów o zagrożeniu dla pieszych, którzy 
wtargnęli w obszar przejazdu przy zamkniętych 
rogatkach. 

Ochrona środowiska

UTK aktywnie działa na rzecz zrównoważonego 
transportu, czyli takiego, który jest w jak 
najmniejszym stopniu szkodliwy dla środowiska. 
Odpowiedzialność za środowisko jest wpisana 
w nasze wartości. Jak jeszcze wspomagamy 
środowisko?

Biura UTK znajdują się w biurowcu 
Eurocentrum Office Complex z certyfikatem 

LEED Core and Shell na poziomie 
platynowym, czyli gwarantującym osiągnięcie 
najniższych parametrów energochłonności 
związanej z eksploatacją budynku, 

sprawy prowadzone elektronicznie, 
co ogranicza zużycie papieru,

elektryczne samochody służbowe 
dla pracowników UTK,

segregacja śmieci w biurach.

W 2021 r. trwały także prace nad projektem 
EkoKolej. Założeniem projektu było stworzenie 
bazy informacji pozwalających lepiej zrozumieć 
dlaczego transport kolejowy jest określany 
najbardziej ekologicznym środkiem transportu. 
Zebrane dane pochodziły m.in. z publikacji 
Europejskiej Agencji Środowiska czy Komisji 
Europejskiej. Przygotowano odnośniki 
na stronie internetowej w wybranych zakresach 
tematycznych, jak również materiały źródłowe 
w formie plików Excel. Każde zagadnienie było 
dodatkowo opracowywane w formie plakatu 
zaprojektowanego przez UTK przy udziale 
Fundacji „Pro Kolej”.
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4.3. Odpowiedzialność 
społeczna

Odpowiedzialność społeczna to dla UTK 
element kultury organizacyjnej, która 
uwzględnia oczekiwania pracowników i innych 
grup interesariuszy. W 2017 r. powstał pierwszy 
Raport Społecznej Odpowiedzialności (CSR), 
a UTK był pionierem w tym zakresie wśród 
instytucji państwowych.

W UTK działania społecznie odpowiedzialne 
prowadzone są w wielu obszarach, uwzględniają 
cele strategiczne i wpisują się w ich realizację.

Wolontariat pracowniczy

Pracownicy UTK chętnie włączają się w akcje 
charytatywne, które niosą realną pomoc dla 
potrzebujących w wielu dziedzinach ich życia. 

W 2021 roku zorganizowano zbiórki:

książek dla dzieci przebywających 
w oddziałach szpitalnych Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie,

artykułów szkolnych dla podopiecznych 
Fundacji Pomoc Transportowcom oraz 
świetlic środowiskowych we Wrocławiu 
i Katowicach,

plastikowych nakrętek na rzecz 
podopiecznych Fundacji Przyjaciele Braci 
Mniejszych w Nowym Dworze Mazowieckim 
(zbiórka całoroczna), a także okolicznościowa 
zbiórka koców, karmy, zabawek, smyczy itp. 
dla zwierząt ze schroniska prowadzonego 
przez tę Fundację.

Ponadto od trzech lat pracownicy UTK 
wspierają Dom Dziecka numer 16 w Warszawie. 
W 2021 r. z okazji Dnia Dziecka pokryli koszty 
wynajmu dla dzieci maszyny do waty cukrowej, 
popcornu oraz fotobudki, którą obsługiwali. 

Dodatkowo pracownicy UTK zaopatrzyli dzieci 
w kilka kartonów mleka w proszku, pampersy 
i środki higieniczne.

Organizowane były także świąteczne zbiórki 
pomocowe. Do osób potrzebujących i często 
samotnych trafiły artykuły spożywcze o długim 
terminie ważności, artykuły higieniczne, środki 
ochrony osobistej, a także słodycze, kawa i herbata. 

Pracownicy UTK wielokrotnie okazali 
solidarność społeczną, a każdy dar był znakiem 
nadziei, że zawsze jest i będzie ktoś, na kogo 
można liczyć. 

Działania filantropijne

Urząd Transportu Kolejowego od 5 lat wspiera 
ideę honorowego krwiodawstwa poprzez 
organizację akcji Kolejowa Kropla Krwi. Dzięki 
takim akcjom codziennie w wielu szpitalach 
na terenie całego kraju ratowane jest ludzkie 
zdrowie i życie. 

W akcji co roku biorą udział nie tylko 
pracownicy urzędu, ale także pobliskich firm 
i instytucji oraz osoby przechodzące lub 
przejeżdżające w pobliżu siedziby UTK. 

W 2021 r. akcję przeprowadzono w krwiobusie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Zebrano 12 litrów tego 
drogocennego płynu. We wszystkich edycjach 
zebrano łącznie krew, która może pomóc blisko 
300 osobom.

12 litrów krwi zebrano
podczas Kolejowej
Kropli Krwi 2021 

300 liczba osób, którym można
pomóc dzięki zebranej
we wszystkich edycjach krwi



Dbałość o historię kolei

Ważnym elementem społecznej 
odpowiedzialności UTK jest dbałość 
o zachowanie historii kolei w Polsce. 
Służy temu m.in. projekt pn. Zabytki 
kolejnictwa – ocalić od zapomnienia. Jest to cykl 
reportaży na temat interesujących zabytków 
kolejnictwa. Został zainaugurowany w 2019 r. 

Pierwszym filmem z serii była opowieść 
o wagonie motorowym Ganz. Film opowiada 
o niezwykłych przeżyciach i doświadczeniach 
zawodowych oraz pasji maszynisty związanego 
z lokomotywownią Wzgórze Hetmańskie 
w Szczecinie.

Drugi reportaż poświęcony był parowozowi 
Ty2-323. Obejrzało go ponad 12 000 widzów. 
Przedstawia historię najpopularniejszej serii 

lokomotyw parowych na ziemiach polskich. 
W tym wyjątkowym projekcie opracowaliśmy 
monografię, nagraliśmy reportaż i stworzyliśmy 
ciekawą wystawę. Szczególną wartość 
poznawczą ma ocalała dokumentacja parowozu  
Ty2-323, która została przez nas zdigitalizowana. 
Oryginalna wersja papierowa, po introligatorskiej 
renowacji,  wraz z wielkoformatowymi grafikami, 
jest częścią ekspozycji, która znajduje się 
w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego.

Trzeci reportaż Kolej na wyprawę, nad 
którym prace trwały w 2021, prezentuje 
bogatą historię, krajobrazowe a także 
architektoniczne i inżynieryjne walory dwóch 
górskich linii kolejowych. Uchodzą one 
za jedne z najpiękniejszych w Polsce i biegną 
z Wałbrzycha do Kłodzka oraz z Tarnowa 
do Leluchowa. Reportaż prezentuje niezwykłe 
mosty i tunele kolejowe.







Urząd Transportu Kolejowego
Al Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
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