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Film edukacyjny Urzędu Transportu
Kolejowego „Bezpieczne przejazdy” został
nagrodzony na XV Festiwalu FilmAT.
Animacja UTK zdobyła I nagrodę w kategorii
„Bezpieczeństwo na drodze”. Film powstał z
myślą o kierowcach i przyszłych kierowcach,
by poznali zasady zachowania na przejazdach
kolejowo-drogowych. W interencie obejrzało
go już ponad milion osób.
Film zgłoszony przez Urząd Transportu Kolejowego miał
premierę w połowie października 2019 r. Powstał jako
odpowiedź na dużą liczbę wypadków na przejazdach
kolejowych. W Polsce jest niemal 13 tysięcy przejazdów
kolejowo-drogowych. Co roku na skrzyżowaniach dróg i torów
dochodzi do ponad dwustu wypadków. Materiał cieszy się
bardzo dużą popularnością. W serwisie youtube.com na kilku
kanałach ﬁlm miał ponad milion wyświetleń. Blisko 25 tysięcy
razy wyświetlono go na stronach Urzędu Transportu
Kolejowego. Na stronie „Kolej. Edukacja. Informacja”
prowadzonej przez UTK na Facebooku ﬁlm doczekał się 71,5
tys. odsłon, a użytkownicy portalu polecili go blisko 1000 razy.
- Cieszę się, że ﬁlm edukacyjny przygotowany przez UTK został
doceniony. Zależy nam na tym by dotarł do jak największej
liczby kierowców. Film przypomina najważniejsze zasady
zachowania przy przejeżdżaniu przez tory. Liczymy, że działania
edukacyjne zmniejszą liczbę wypadków. Niestety zdarzenia na
przejazdach kolejowo-drogowych nadal to olbrzymi problem dla
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bezpieczeństwa systemu kolejowego – mówi dr inż. Ignacy
Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Z wstępnych szacunków wynika, że w 2020 r. doszło na liniach
kolejowych do 172 wypadków na przejazdach kolejowodrogowych. W 2019 r. takich zdarzeń było 199. Najwięcej
wypadków – 110 – było na najliczniejszych przejazdach kategorii
D. Zabezpieczone są one przez krzyż św. Andrzeja i niektóre
również przez znak stop.
Tematyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych jest
jednym z podstawowych zagadnień, jakimi zajmuje się Urząd
Transportu Kolejowego. W tych miejscach zbyt często dochodzi
do wypadków wynikających z lekkomyślności kierowców czy
nieznajomości przepisów. Stąd działania UTK – z jednej strony
inicjatywa testowania nowoczesnych urządzeń monitorujących
przejazdy z drugiej edukacja – Kampania Kolejowe ABC i ﬁlm dla
kierowców i przyszłych kierowców.
Film pokazuje, że aby uniknąć tragedii wystarczy przestrzegać
kilku reguł. Dzięki krótkiej i atrakcyjnej formie może być z
powodzeniem wykorzystywany podczas kursów nauki jazdy. Dla
wzmocnienia efektu edukacyjnego w ﬁlmie wykorzystano
nagrania z prawdziwych wypadków na przejazdach. Dzięki temu
można zobaczyć, czym kończy się nieprzestrzeganie zasad
ruchu drogowego i np. omijanie zamkniętej półrogatki.
Treść ﬁlmu była konsultowana z Krajową Radą Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Komendą Główną Policji, Głównym
Inspektoratem Transportu Drogowego i PKP Polskimi Liniami
Kolejowymi, największym zarządcą infrastruktury kolejowej.
Festiwal FilmAT należy do międzynarodowej organizacji
International Committee of Tourism Film Festivals CIFFT, która
od 32 lat, jako jedyna na świecie, wybiera najpiękniejszy
turystyczny ﬁlm świata. Wiele z nich bierze również udział w
wielkim światowym rankingu. Zarówno sam CIFFT, jak i
członkowie CIFFT działają przy wsparciu takich
międzynarodowych organizacji jak: World Tourism Organization
UNWTO, European Travel Commission, Caribbean Tourism
Organization, Centro America. Patronem i partnerem Festiwalu

FilmAT jest Polska Organizacja Turystyczna, która uczestniczy w
pracach jurorskich. W tym roku partnerem Festiwalu jest
również Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

