
DZIEŃ KOLEJARZA 

Kolejarz – pracownik zatrudniony 

 w transporcie kolejowym. 



Dzień Kolejarza lub Święto Kolejarza  
polskie święto obchodzone corocznie 
przez kolejarzy i pracowników kolei 
 25 listopada (od 1981) w dniu 
wspomnienia św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. 
 
Męczennica chrześcijańska, jedna z 
Czternastu Świętych Wspomożycieli 



Data i miejsce urodzenia ok. 282  
Aleksandria  
Data i miejsce śmierci ok. 300  
Aleksandria  
 
Czczona przez Kościół katolicki 
Cerkiew prawosławną  
 
Wspomnienie 25 listopada 
 
Atrybuty koło do łamania kości, anioł, 
Dziecię Jezus, filozofowie, gałązka 
palmowa, korona, krzyż, księga, miecz, 
piorun 
 
 Patronka zakonu katarzynek, Nowego 
Targu, uniwersytetów, wielu zawodów, 
uczniów, nauczycieli, polskich kolejarzy, 
orędowniczka od bólu gardła i głowy  



Pomnik Kolejarza w Szczecinie 





PAROWÓZ  - 200 km/h 





LUXTORPEDA PKP 



•automatyk aparatury sterowania 
ruchem kolejowym 
•automatyk sterowania ruchem 
kolejowym 
•doradca do spraw bezpieczeństwa 
przewozu materiałów niebezpiecznych 
drogą kolejową 
•dróżnik obchodowy 
• dróżnik przejazdowy 
• dyżurny ruchu 
• dyżurny ruchu dysponujący 
• dyżurny ruchu manewrowy 
• dyżurny ruchu peronowy 
• dyżurny ruchu pomocniczy 

ZAWODY KOLEJOWE 



•kasjer biletowy 
• kierowca drezyny i wózka motorowego 

• kierowca lokomotywy spalinowej 

• kierownik pociągu 

• konduktor manewrowy 

• maszynista wieloczynnościowych i 
ciężkich maszyn do kolejowych robót 
budowlanych (maszyn kolejowych) 

• maszynista pojazdu trakcyjnego 

• monter nawierzchni kolejowych  
•mostowniczy 
•nastawniczy 

ZAWODY KOLEJOWE 



•rewident taboru kolejowego 

• Strażnik Ochrony Kolei  
•toromistrz 

• ustawiacz 

• zwrotniczy 
•elektromonter 
•diagnosta 
•komisarz odbiorczy 
•dyspozytor 
•manewrowy 
•itd. 
 
 

  

ZAWODY KOLEJOWE 



W 2017 roku przewoźnicy i zarządcy infrastruktury 
zatrudniali około 90 tys. osób.  

Najwięcej pracowników zatrudniają zarządcy infrastruktury. 
Liczba zatrudnionych przez zarządców infrastruktury wynosi 
około 40 tys. osób. 
 
U przewoźników towarowych pracowało około 27 000 osób. 
 
U przewoźników pasażerskich pracowało około 23 000 osób. 
 
 



NAJWIĘKSI PRACODAWCY TOWAROWI 



NAJWIĘKSI PRACODAWCY PASAŻERSCY 







Powstanie PKP i prace na liniach 
28 września 1926 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego 
Mościckiego powołano przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” jako samoistną 
osobę prawną. Przedsiębiorstwo to objęło w zarząd i użytkowanie cały majątek 
nieruchomy należący do kolei, a na własność – cały majątek ruchomy kolei. W 
listopadzie otwarto linię Kalety – Wieluń – Podzamcze (wkrótce po uruchomieniu 
stację nazwano Podzamcze-Wieruszów). Najpierw jeździły nią pociągi towarowe, a w 
następnym roku linia została otwarta całkowicie do użytku publicznego. Ruszyły nią 
pociągi osobowe, w tym i pospieszne. Głównym celem linii było pominięcie 
Kluczborka położonego na terytorium niemieckim i umożliwienie dowozu węgla do 
Gdańska i Gdyni kolejami przebiegającymi wyłącznie przez terytorium polskie. 
Wówczas linia ta posiadała bardzo duże znaczenie dla rozwoju przemysłu węglowego 
i stanowiła jedną z głównych arterii, po których był wywożony węgiel ze Śląska. 
Przepustowość na niej została obliczona na 24 pary pociągów na dobę. 
 





ELEKTRYFIKACJA 

























KOLEJ NA PODUSZCE MAGNETYCZNEJ 



MAGLEW JAPONIA  -  603 km/h. 



SNCF – 575 km/h. 




