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serdecznie dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego na Politechnice 
Warszawskiej. Niestety z uwagi na epidemię koronawirusa nie mogę osobiście uczestniczyć 
w tym ważnym wydarzeniu.

Politechnika Warszawska to uczelnia o bogatej tradycji, wielkich osiągnięciach naukowych oraz 
ciesząca się powszechnym uznaniem społecznym. Od wielu lat odgrywa kluczową rolę 
w kształceniu kadr z dziedziny transportu, w tym także o specjalnościach związanych z transportem 
kolejowym. Jestem zaszczycony, że Urząd Transportu Kolejowego z powodzeniem współpracuje 
z Politechniką Warszawską na wielu płaszczyznach. 

Pragnę podkreślić, że nasi eksperci wspierają studentów w rozwoju kompetencji, a także 
w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego w ramach realizowanego przez 
Państwa Programu Mentoringowego. W 2016 roku pomiędzy Wydziałem Transportu a UTK 
podpisane zostało porozumienie o współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. 
Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w Urzędzie oraz uczestniczyć w wyjazdach 
edukacyjnych przez nas współorganizowanych. W ubiegłym roku na Wydziale Transportu 
uruchomione zostały studia podyplomowe na kierunku  „Interoperacyjność Systemu Kolei”, które 
są realizowane przy współpracy merytorycznej UTK. Wszystkie te działania zmierzają do tego, aby 
studenci uzyskali jak najlepsze wykształcenie kierunkowe, które wpłynie na rozwój ich kariery 
zawodowej i przyniesie wymierne korzyści polskiej kolei.

Jestem przekonany, że w nowym roku akademickim Uczelnia nadal będzie odnosiła spektakularne 
sukcesy i umacniała swoją pozycję wśród najlepszych uczelni technicznych w całej Polsce oraz 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie wyrażam nadzieje, że nasza współpraca będzie 
owocowała zarówno dla urzędu, jak i dla dobra całej społeczności akademickiej.  

Całej kadrze naukowej życzę nowych dokonań dydaktycznych, satysfakcji w wykonywaniu 
odpowiedzialnej pracy pedagoga oraz aby Państwa wysiłek i  zaangażowanie w kształcenie 
młodych pokoleń przynosił osobistą satysfakcję i był nieustannie doceniany. 
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Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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