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Dear Sirs or Madams, 

from June 30 2017, I have the pleasure to chair the Supervisory Board of Metro 
Warszawskie. The effi cient organization and development of the warsaw metro is 
one of the priority tasks whose implementation changes the face of Warsaw, giving 
the city the dimension of a modern metropolis. When the January Uprising broke 
out in Warsaw in January 1863, the fi rst metro stations were opened in London. Over 
the next decades history did not save Warsaw, but the capital never renounced the 
aspirations that President Stefan Starzynski made in his speech, when in the tragic 
days of September 1939 he talked about the dreams on the radio, "that Warsaw 
would be beautiful". Today these dreams come true before our very our eyes, and 
one of them is the realization of the underground vision, the construction of which 
was already planned in the interwar period.

Last year was a year of many challenges for Metro Warszawskie, which thanks to 
the consistent policy of the Management Board, the support of the Supervisory 
Board and the huge involvement of the Company’s employees were successfully 
completed.

The continuation of the extension of the second metro line in Warsaw, repairs and 
modernization of infrastructure and preparation for the purchase of a new rolling 
stock, along with the consistently implemented policy of current metro operation, 
are key tasks undertaken in 2017 by Metro Warszawskie Sp. z o.o.

In the period covered by the Annual Report, the Supervisory Board, among other 
things, approved the amended Organizational Regulations of the Company; issued 
opinions on the purchase of new trains for the needs of metro I and II lines and 
on the conclusion of the settlement with the Siemens Consortium–Newag; analysed 
and accepted or gave positive opinions on the Management Board’s conclusions 
about the acceptance of obligations regarding the supply and purchase of services 
necessary for an uninterrupted implementation of the transport and investment 
process as well as the smooth operation of the Company.

I would like to thank everyone who supported the Metro Warszawskie Company 
in 2017. Special thanks go to the Employees, the Board and my Co-workers from 
the Supervisory Board.

Chairman of the Supervisory 
Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

prof. dr hab. Marek Michalski

Letter from
Chairman 
of the Supervisory 
Board
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Szanowni Państwo, 

od 30 czerwca 2017 roku mam przyjemność przewodniczyć Radzie Nadzorczej Spółki 
Metro Warszawskie. Sprawna organizacja oraz rozbudowa metra warszawskiego nale-
ży do priorytetowych zadań, których realizacja zmienia oblicze Warszawy, nadając mia-
stu wymiar nowoczesnej metropolii. Gdy w styczniu 1863 roku w Warszawie wybuchało 
Powstanie Styczniowe, w Londynie  uruchomiono pierwsze stacje metra. Przez kolejne 
dziesiątki lat historia nie oszczędzała Warszawy, jednak stolica nigdy nie wyrzekła się 
aspiracji, które zawarł w swoich słowach Prezydent Stefan Starzyński, gdy w tragicznych 
dniach września 1939 roku na falach radiowych mówił o marzeniach, „aby Warszawa 
była piękna”. Dzisiaj na naszych oczach marzenia te zdają się ziszczać, a jednym z nich 
jest urzeczywistnienie wizji metra, nad którego budową pracowano już w okresie mię-
dzywojennym. 

Ubiegły rok był dla Metra Warszawskiego rokiem wielu wyzwań, które dzięki konse-
kwentnej polityce Zarządu, wsparciu Rady Nadzorczej oraz ogromnemu zaangażowa-
niu pracowników Spółki z powodzeniem udało się zrealizować. 

Kontynuacja rozbudowy drugiej linii metra w Warszawie, remonty i modernizacje 
infrastruktury oraz przygotowania do zakupu nowego taboru wraz z konsekwentnie 
realizowaną polityką bieżącej eksploatacji metra to kluczowe zadania podejmowane 
w 2017 roku przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

W okresie objętym niniejszym Raportem Rocznym Rada Nadzorcza m.in. zatwierdziła 
znowelizowany regulamin organizacyjny Spółki, opiniowała wnioski na zakup nowych 
pociągów dla potrzeb pierwszej i drugiej linii metra oraz zawarcia ugody z Konsorcjum 
Siemens-Newag, analizowała i akceptowała albo pozytywnie opiniowała wnioski Za-
rządu dotyczące wyrażania zgody na zaciągnięcie zobowiązań dostaw i zakupu usług 
niezbędnych do nieprzerwanej realizacji procesu przewozowego oraz inwestycyjnego, 
a także sprawnego funkcjonowania Spółki. 

Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy z  zaangażowaniem wspierali Spółkę Metro 
Warszawskie w  2017 roku. Szczególne podziękowania składam Pracownikom, 
Zarządowi oraz moim Współpracownikom z Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

prof. dr hab. Marek Michalski

List 
Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
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Letter from 
the President 
of the 
Management 
Board

 Dear Sirs or Madams, 

I am submitting the report on the activities of our Company in 2017. 

The year 2017 was the time of the consistent infrastructure modernization and the 
improvement of the management systems by the Company.

The actions taken by the Company allowed to obtain, in the opinions of passengers, 
a high level of evaluation of the services we provide. According to the research, 
the satisfaction rate was 96%. Thank you for this assessment and I also treat it as 
a commitment for our Company to set out how to act in the next years.

In 2017 we completed the preparations and we announced an open tender for the 
purchase of another batch of trains that would allow the entire second line to be 
served and the oldest operated trains to be removed from service.

As part of the Company’s performance of the Substitute Investor function, the extension 
of the second metro line was continued for another six stations and preparatory works 
were carried out, the effect of which was the announcement of unlimited tenders 
for the construction of the next eight stations and the New Technical and Holding 
Station Mory.

I thank the Company’s Supervisory Board and the organizational units of the Warsaw 
self-government for their cooperation and support. 

I should give special thanks to the Employees of the Company for their professionalism 
and commitment during the implementation of the planned tasks.

President 
of the Management Board 

Jerzy Lejk, Phd. Eng.
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Szanowni Państwo, 

przekazuję Państwu raport z działalności naszej Spółki w 2017 roku.

Miniony rok to czas konsekwentnie prowadzonej przez Spółkę modernizacji eksploato-
wanej infrastruktury oraz doskonalenia systemów zarządzania.

Podjęte przez Spółkę działania pozwoliły na uzyskanie, w opiniach pasażerów, wyso-
kiej oceny poziomu świadczonych przez nas usług. Według badań wskaźnik satysfakcji 
wyniósł 96%. Dziękuję za tę ocenę i traktuję ją także jako zobowiązanie wyznaczające 
sposób działania w latach następnych. 

W 2017 roku zakończyliśmy przygotowania i ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na 
zakup kolejnej partii pociągów pozwalającej na obsługę całej drugiej linii oraz wycofa-
nie z ruchu najstarszych eksploatowanych pojazdów. 
 
W ramach pełnienia przez Spółkę funkcji inwestora zastępczego kontynuowano rozbu-
dowę drugiej linii metra o kolejne sześć stacji oraz realizowano prace przygotowawcze, 
których efektem było ogłoszenie przetargów nieograniczonych na budowę następ-
nych ośmiu stacji i nowej Stacji Techniczno-Postojowej Mory.

Dziękuję za współpracę i wsparcie ze strony Rady Nadzorczej Spółki oraz jednostek 
organizacyjnych warszawskiego samorządu. 

Szczególne podziękowania kieruję do Pracowników Spółki za ich profesjonalizm 
i zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań. 

Prezes Zarządu 

dr inż. Jerzy Lejk

List 
Prezesa
Zarządu 
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1
Przedmiot 
działalności 
i organizacja Spółki

Subject of activities 
and organisation 
of the Company



Metro Warszawskie Sp. z o.o. is the capital city enterprise providing services in the 
communication sector. The main activity of Metro Warszawskie Sp. z o.o. is the provision 
of metro transport services, day-to-day maintenance and operation of infrastructure, 
as well as investment replacement and supervision of construction works on the 
development of the metro network. The Capital City of Warsaw is the owner of 100% 
shares in Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

From 1 January to 30 June 2017 the Management Board of Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. managed the Company’s affairs in the following composition:  

Jerzy Lejk    
Management Board President, CEO 

Dariusz Kostaniak   
Ma nagement Board Member for Investments

Marek Sokołowski   
Management Board Member for Exploitation   

Anna Zabłocka   
Management Board Member for Finances and Administration 

The owner 
and subject 
of activities

Management 
Board

On 30 June 2017 Ms. Anna Zabłocka was dismissed from the Company’s Management 
Board and Mr. Hubert Meronk joined the Management Board. On 8 August 2017 
Mr. Piotr Michalski became a Member of the Board.

From 8 August 2017 the Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. managed 
the Company’s affairs in the following composition: 

Jerzy Lejk    
Management Board President 

Dariusz Kostaniak   
Management Board Member for Investments 

Marek Sokołowski   
Management Board Member for Operations  

Hubert Meronk    
Management Board Member for Support 

Piotr Michalski    
Management Board Member for Economic and Financial Affairs
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołeczne przedsiębiorstwo oferujące usługi w branży 
komunikacyjnej. Podstawową działalnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest świad-
czenie usług przewozowych metrem, bieżące utrzymanie i eksploatacja infrastruktury 
oraz zastępstwo inwestycyjne i nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie 
sieci metra. Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Miasto 
Stołeczne Warszawa. 

Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku prowa-
dził sprawy Spółki w następującym składzie: 

Jerzy Lejk    
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Dariusz Kostaniak   
Członek Zarządu ds. Inwestycji

Marek Sokołowski   
Członek Zarządu ds. Eksploatacji   

Anna Zabłocka   
Członek Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych 

Właściciel 
i przedmiot
działalności

Zarząd

Jerzy Lejk    
Prezes Zarządu 

Dariusz Kostaniak   
Członek Zarządu ds. Inwestycji 

Marek Sokołowski   
Członek Zarządu ds. Operacyjnych  

Hubert Meronk    
Członek Zarządu ds. Wsparcia  

Piotr Michalski    
Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych  

W dniu 30 czerwca 2017 roku z Zarządu Spółki odwołano Panią Annę Zabłocką, a do 
Zarządu Spółki dołączył Pan Hubert Meronk. 8 sierpnia 2017 roku Członkiem Zarządu 
został Pan Piotr Michalski.

Od 8 sierpnia 2017 roku Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadził sprawy 
Spółki w następującym składzie: 
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Supervisory 
Board

Composition on the Supervisory Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
until 30 June 2017:

Composition on the Supervisory Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. from 30 June 
2017 to 31 December 2017:

On 14 December 2017 Mr Robert Jaryczewski and Mr Rafał Czerechów joined 
the Supervisory Board of the Company. 

Michał Olszewski   
Chairman

Bohdan Szułczyński   
Supervisory Board Member  

Krzysztof Kulik   
Supervisory Board Member

Henryk Pawłowski  
Supervisory Board Member 

Piotr Ber     
Supervisory Board Member 

Zbigniew Górski     
Supervisory Board Member 

Marek Michalski   
Chairman 

Krzysztof Kulik   
Supervisory Board Member  

Henryk Pawłowski  
Supervisory Board Member 

Marcin Kulicki     
Supervisory Board Member 
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Rada 
Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej Metra Warszawskiego Sp. z o. o. do 30 czerwca 2017 roku:

Skład Rady Nadzorczej Metra Warszawskiego Sp. z o.o. od 30 czerwca do 31 grudnia 
2017 roku:

W dniu 14 grudnia 2017 roku do Rady Nadzorczej Spółki dołączyli Pan Robert 
Jaryczewski oraz Pan Rafał Czerechów.

Michał Olszewski   
Przewodniczący

Bohdan Szułczyński   
Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Kulik   
Członek Rady Nadzorczej 

Henryk Pawłowski  
Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Ber     
Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Górski     
Członek Rady Nadzorczej 

Marek Michalski  
Przewodniczący 

Krzysztof Kulik   
Członek Rady Nadzorczej  

Henryk Pawłowski  
Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Kulicki     
Członek Rady Nadzorczej 
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Biuro Kadr i Szkoleń
HR and Training 

Offi ce
DK

Sekcja 
Administracyjno-

Kadrowa
HR and 

Administrative Section
DKA

Sekcja Rekrutacji
i Selekcji

Recruitment and 
Selection Section

DKR

Sekcja Szkoleń
Training Section

DKS

Sekcja Rachuby Płac
Wage Calculation  

Section
DKP

Biuro Zarządu
Management Offi ce

DO

Sekcja Sekretariatu
Administrative 
Offi ce Section

DOS

Biuro Kontroli 
Wewnętrznej

Internal 
Control Offi ce

DW

Biuro Prawne
Legal Offi ce

DR

Biuro Prasowe
Press Offi ce

DM

Biuro Promocji
Promotion Offi ce

DP

Prezes Zarządu
Management 

Board President
D

Członek Zarządu
ds. Wsparcia

Member of the Board
for Support

W

Członek Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Member of the Board for
Economic and Financial Affairs

E

Członek Zarządu ds. Inwestycji
Member of the Board  

for Investments
I

                                                     ZARZĄD        

Biuro Zamówień 
Publicznych

Public Procurement 
Offi ce

WP

Sekcja Prowadzenia
Postępowań

Proceedings Section
WPP

Sekcja Analiz 
i Badania Rynku

Analysis and Market
Research Section

WPA

Biuro Zaopatrzenia
i Gospodarki 
Magazynowej

Supply 
and Management 
Offi ce Warehouse

WZ

Biuro Informatyki
IT Offi ce

WI

Biuro Ochrony
Środowiska

Environmental
Protection Offi ce

WS

Biuro ds. BHP
Health 

and Safety Offi ce
 WB

Biuro Ochrony
Ludności i Informacji

Niejawnych
Offi ce for Civil 
Protection and 

Classifi ed Information
WO

Sekcja  Archiwum
Zakładowego

In-House Archives
Section
WOA

Biuro 
Administracyjno
-Gospodarcze
Administrative 

and Economic Offi ce
WA

Dyrektor 
ds. Rachunkowości– 
Główny Księgowy

Accounting Director 
Chief Accountant

EK

Dział Finansowy
Financial Department

EKF

Dział Księgowości
Rozrachunkowo-

Kosztowej
Settlement and 

Cost Accounting 
Department

EKR

Dział Księgowości
Materiałowej 
i Majątkowej
Material and 

Asset Accounting 
Department

EKM

Sekcja
 Inwentaryzacji

Stocktaking 
Section
EKMI

Biuro Kontrolingu
Controlling Offi ce

EE

Biuro Najmu 
i Reklamy
Lease and 

Advertising Offi ce
ES

Biuro Kosztorysów
i Wycen

Cost Estimates and
 Pricing Offi ce

EW

Dyrektor 
ds. Przygotowania 

Inwestycji
Investment 
Preparation

Director
IP

Dział Przygotowania
Inwestycji

Investment
 Preparation 
Department

IPP

Dział Dokumentacji
Przygotowawczej

Preparatory 
Documentation 

Department
IPD

Biuro Geodezji
i Nieruchomości

Geodesy and 
Real Property Offi ce

IG

Sekcja Obsługi 
Geodezyjnej 
i Monitoringu

Geodesic Services 
and Monitoring 

Section
IGM

Sekcja Mapy
Numerycznej 

i Nieruchomości
Numerical Map 

and Real 
Property Section

IGN

Biuro Analiz 
i Rozliczeń Inwestycji

Analysis 
and  Investment 
Clearing Offi ce

IA

Dyrektor ds.
Realizacji Inwestycji

Investment
Performance 

Director
IR

Dział Realizacji
Odc. Wschodniego

II linii metra
Department of

  Implemention of 
the  Eastern Section 

of II Metro Line
IRW

Dział Realizacji
Odc. Zachodniego

II linii metra
Department of 

 Implementation of
the Western Section 

of II Metro Line
IRZ

Dział Inwestycji 
Modernizacyjnych

Modernization 
Investments 
Department

IRM

Dział Dokumentacji 
Kontraktowej

Contract 
Documentation 

Department
IRD

Dział Kontroli 
Technicznej

Technical Control 
Department

PK
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Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Member of the Board 
for Operational Affairs

P

      MANAGEMENT BOARD       

Dyrektor ds. Ochrony 
i Zarządzania
Kryzysowego

Security and Crisis
 Management 

Director
PZ

Dział
Ochrony Metra
Metro Security

Department
PZO

Dział Ochrony 
Przeciwpożarowej

Fire Safety 
Department

PZP

Dział Analiz
Bezpieczeństwa
Safety Analysis 

Department
PZA

Dział Mechaniczny
 Mechanical
 Department

PLM

Dział Techniczny
Technical Department

PLR

Dział 
Utrzymania STP

THS Maintenance 
Department

PLU

Sekcja Utrzymania
Maintenance 

Section
PLUU

Sekcja Budowlana
Construction 

Section
PLUB

Sekcja Elektryczna
Electrical Section

PLUE

Sekcja Sanitarna
Sanitary Section

PLUS

Dyrektor 
ds. Infrastruktury

Infrastructure 
Director

PL

Dział Automatyki
i Łączności

Automation and 
Communications 

Section
PLA

Sekcja Przeglądów
Inspection Section

PLAP

Sekcja Elektroniczna
Electronic Section

PLAE

Sekcja Szkoleń
Training Section

PLAS

Dział Budowlany
Construction 
Department

PLB

Dział
Elektrotrakcyjny
Electric Traction

 Department 
PLE

Sekcja Pomiarów
Measurements 

Section
PLEP

Dział Torowy
Track Department

PLT

Sekcja Diagnostyki
Diagnostics 

Section
PLTD

Sekcja Defektoskopii
Defectoscopy

Section
PLTF

Sekcja Sprzętu 
Torowego

Track Devices 
Section

PLTS

Dyrektor 
ds. Przewozów
Transportation 

Director
PR

Dział Nadzoru Ruchu
Traffi c Control
 Department

PRN

Sekcja 
Przygotowania Ruchu

Traffi c Preparation 
Section
PRNP

Sekcja Prac 
Manewrowych

Maneuver Work
 Section
PRNM

Sekcja Szkoleń 
i Pouczeń Okresowych

Training and
 Periodic Instruction 

Section
PRNS

Dział Realizacji
Przewozów

Transportation 
Operation 

Department
PRP

Dział Stacji
Station Department

PRS

Dział Obsługi
Pasażerów

Passenger Service 
Department

PRO

Sekcja Mechaniczna
Mechanical Section

PTRM

Sekcja Pneumatyczna
Pneumatics Section

PTRP

Dyrektor 
ds. Taboru

Rolling Stock 
Director 

PT

Dział Przeglądów
Inspection 

Department
PTP

Sekcja Dyspozytorów
Dispatcher Section

PTPD

Sekcja Przeglądów
Kontrolnych

Control Inspection
Section
PTPK

Sekcja Przeglądów
Okresowych

Periodic Inspection
Section
PTPO

Sekcja Taboru
Pomocniczego

Auxiliary Rolling 
Stock Section

PTPT

Dział
Technologiczny
Technological 
Department

PTT

Dział Logistyki
Logistics 

Department
PTL

Dział Remontów 
Renovation 
Department

PTR

Sekcja Elektryczna
Electrical Section

PTRE

Sekcja Elektroniczna
Electronics Section

PTRN

Schemat
organizacyjny

Organisation 
Chart
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2
2017 
Metro w liczbach

2017 
Metro in numbers



1 051,69 mln  PLN 472,07 mln PLN

32,21 mln  PLN

2 409

96%

6 003 317 76 051 117

wartość netto bilansowa 
rzeczowych aktywów trwałych

net balance sheet value 
of the tangible assets 

liczba pracowników w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.

number of employees of Metro Warszawskie Sp. z o.o.

pozytywne opinie uzyskane 
przez Spółkę podczas badania zadowolenia pasażerów

positive opinions obtained by the Company during 
customer satisfaction survey

liczba kilometrów, 
przejechanych przez 
wszystkie pojazdy metra 
warszawskiego 

number of kilometres that all 
the Warsaw metro vehicles 
travelled

liczba kilometrów, 
przejechanych przez 
pojazdy warszawskiego metra 
od 1995 roku 

number of kilometres that all 
the Warsaw metro vehicles 
travelled since 1995

Przychody 
Metra 
Warszawskiego 
Sp. z o.o. 

Revenues 
of Metro 
Warszawskie 
Sp. z o.o.

Pracownicy 

Employees

Pozytywne
opinie 

Positive 
opinions

Liczba
kilometrów 

Number of 
kilometres

przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 

net sales revenue 
and equivalents revenues 

przychody Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o. 
z działalności pozaprzewozowej  

revenues of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
from non-transportation activities
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36

22,7 km

21

625 000  

359 000

279 000

147,18 mln 

166 000

100 000

67 000

39,95 mln

7

6,3 km

12
liczba pojazdów 
obsługujących linię 

number of vehicles 
servicing the metro line 

długość linii metra

the length 
of the metro line

liczba stacji linii metra

number of the metro 
line stations

szacunkowa maksymalna liczba 
pasażerów na linii przewiezionych 
w ciągu dnia roboczego 

e  stimated maximum number 
of passengers on the line 
transported during a business day

szacunkowa maksymalna liczba 
pasażerów na linii  przewiezionych 
w sobotę

e stimated maximum number 
of passengers on the line 
transported on  Saturday

szacunkowa maksymalna liczba 
pasażerów na linii przewiezionych 
w niedzielę

estimated maximum number 
of passengers on the line 
transported on Sunday

szacunkowa liczba pasażerów 
korzystających z linii 

estimated passenger number 
using the line 

Linie
metra
w liczbach
linie M1 i M2 

Metro
lines 
in numbers
M1 and M2 Lines

Szacunkowa
liczba
pasażerów 

E stimated 
maximum 
number 
of passengers 

linia 
M1

linia 
M2

l ine 
M1

l ine 
M2

21

187,1 mln

szacunkowa liczba pasażerów 
korzystających z usług 
warszawskiego metra 
(linie M1 i M2) 

estimated passenger number 
using the Warsaw metro 
(M1and M2 Lines)









3
Działalność Spółki – 
utrzymanie 
oraz eksploatacja 
urządzeń 
i obiektów metra

Activities of the 
Company – maintenance 
and operation 
of  the metro devices 
and facilities





The current technical infrastructure of the Metro includes: 

The Handover Group with a siding track

Technical Holding Station

M1 Metro Line
M2 Metro Line

długość torów
   track length 24 km 8,8 km

liczba rozjazdów
number of turnouts 99 7
liczba skrzyżowań torów
number of track intersections 1
liczba smarownic torowych
 number of track lubricators 2
liczba smarownic prowadnicowych
number of lubricators on guidebars 2

długość linii
line length 22,7 km 6,3 km
liczba stacji
number of stations 21 7
długość torów
track length 49 km 15,9 km
liczba rozjazdów
 number of turnouts 39 25
liczba skrzyżowań torów
number of track intersections 5 4
liczba smarownic torowych
number of track lubricators 24 5
liczba smarownic prowadnicowych
number of lubricators on guidebars 1

3.1

Infrastruktura
metra

Metro 
infrastructure

grupa

ZDAWCZO-
ODBIORCZA
z torem łącznicowym

stacja

TECHNICZNO-
POSTOJOWA

station

HOLDING
TECHNICAL
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W skład obecnej infrastruktury technicznej metra wchodzi: 

Grupa Zdawczo-Odbiorcza z torem łącznicowym

Stacja Techniczno-Postojowa

Linia metra M1

Linia metra M2

minimalna 119,2 m – 
stacja Dworzec Gdański 
peron wschodni; 
maksymalna 142,5 m – 
stacja Wilanowska

minimum 119,2 m – 
Gdański Station Eastern 
platform; 
maximum 142,5 m – 
Wilanowska Station

wszystkie perony 
pasażerskie mają 
długość równą 120 m

all the passenger 
platforms are 120 m long

długość peronów 
pasażerskich
the length 
of passenger 
platforms

group

THE 
HANDOVER 
with a siding track

linia 
M1

linia 
M2

l ine 
M1

l ine 
M2



3.2

Maintenance 
of  the metro 
infrastructure

Maintenance strategy of the metro infrastructure is based on the producer’s guidelines 
included in the technical and operational documentation of the machines, devices 
and installations. On the basis of the reviews and repair cycles recommended by 
the producers, annual and monthly work schedules are prepared. Once a year 
a comprehensive review of buildings including installations and equipment is carried 
out. Based on the results of the reviews, a physical and fi nancial plan is prepared for 
modernization and day-to-day maintenance costs, broken down into the infrastructure 
owned by the Company and the infrastructure owned by the Capital City of Warsaw.

Works related to the maintenance and modernization of infrastructure in the Metro 
tunnel are almost exclusively conducted during the night break in vehicle traffi c, 
without disrupting transport services. As part of daily work carried out at night and 
related to the maintenance of infrastructure, the following are performed:

• repairs of defects in the railway traffi c protection system,
• repairs of the automatic speed limitation system and power supply inspection,
• track inspections, including adjustment and maintenance of turnouts and 

the third rail,
• inspections of rail fastening elements and clearance gauge control,
• inspection of technical condition and replenishment of lubricant in lubricators,
• cleaning of the trackbed,
• inspections of the construction of stations and tunnels,
• geodetic measurements of deformation of track foundations and control 

of their geometry,
• inspection of fi refi ghting equipment,
• inspection of signalling devices,
• checking semaphores and light indicators,
• washing the lenses,
• inspections of switch locks and point clamps,
• inspections of switch drives and fi xings,
• inspection of transmitters,
• maintenance and inspections in electrical substations,
• checking and charging of emergency power supply batteries,
• inspection, maintenance, repair and replacement of lighting points,
• maintenance, cleaning and ongoing repairs in the passenger area.

The condition of remote control and control systems is also automatically monitored. 
During the night break also scheduled maintenance and repairs of defects of 
the vehicle movement protection system, the automatic speed limiting system and 
remote control systems for energy and sanitary-technical equipment are conducted.
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3.2

Utrzymanie 
infrastruktury 
metra

Strategia utrzymania infrastruktury metra opiera się na wytycznych producentów, które 
są zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn, urządzeń i instalacji. Na pod-
stawie zalecanych przez producentów cyklów przeglądowo-naprawczych sporządzane 
są roczne i miesięczne harmonogramy prac. Raz w roku dokonywany jest komplekso-
wy przegląd obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami. Na podstawie 
wyników przeglądów sporządza się projekt planu rzeczowo-fi nansowego w zakresie 
prac modernizacyjnych oraz kosztów bieżącego utrzymania w podziale na infrastruktu-
rę stanowiącą własność Spółki oraz infrastrukturę stanowiącą własność miasta stołecz-
nego Warszawy. 

Prace związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury w tunelu metra odbywa-
ją się niemal wyłącznie w czasie przerwy nocnej w ruchu pojazdów, bez zakłócania 
usług przewozowych. W ramach codziennych prac prowadzonych w nocy i związanych 
z utrzymaniem infrastruktury wykonywane są:

 naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu kolejowego,
 naprawy automatycznego systemu ograniczenia prędkości oraz inspekcja 

zasilania,
 inspekcje torów, w tym regulacja i konserwacja rozjazdów oraz trzeciej szyny,
 inspekcje elementów mocujących szyny oraz kontrola skrajni,
 kontrola stanu technicznego i uzupełnianie smaru w smarownicach,
 sprzątanie podtorza,
 inspekcje konstrukcji stacji i tuneli, 
 geodezyjne pomiary deformacji podbudowy torów i kontrola ich geometrii,
 sprawdzenie urządzeń przeciwpożarowych,
 sprawdzenie urządzeń sygnalizacyjnych,
 sprawdzenie semaforów, wskaźników świetlnych,
 mycie soczewek,
 sprawdzenie zamków zwrotnicowych i spon,
 przeglądy napędów zwrotnicowych i mocowań,
 sprawdzenie przekaźników,
 konserwacja i przeglądy w podstacjach elektrycznych,
 sprawdzanie i ładowanie akumulatorów zasilania awaryjnego,
 przeglądy, konserwacja, naprawy i wymiana oświetlenia,
 konserwacja, sprzątanie i bieżące naprawy w strefi e pasażerskiej. 

Automatycznie monitorowany jest również stan systemów zdalnego sterowania i kon-
troli. W czasie przerwy nocnej prowadzone są także planowe konserwacje i naprawy 
usterek systemu zabezpieczenia ruchu pojazdów, systemu automatycznego ograni-
czenia prędkości oraz systemów zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi 
i sanitarno-technicznymi.
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3.3

Modernizations 
and 
improvements

During the day the following works are performed:

• cleaning of ventilation ducts and fi lters,
• inspections of pumping stations and water drainage,
• inspections of traction and power substations, 
• inspections and replacement of light sources,
• inspections and maintenance works of lifts and escalators,
• inspection of tracks, turnouts and the third rail on the surface,
• cleaning of stations and wagons.

While optimizing the costs of the Metro infrastructure maintenance, the following rules 
have been adopted:
 
• purchases of equipment and materials as well as commissioning services are 

made in the form of tenders, which allows to obtain  favourable prices;
• specifi cations of orders detail all the requirements, conditions and standards, 

which guarantees a high level of services and deliveries;
• service and maintenance of individual types of devices are usually ordered 

in the form of contracts covering all the devices of a given type on the entire 
Metro line, which allows to negotiate much more  favourable price conditions 
in comparison with annual contracts or with a smaller subject range;

• when purchasing and designing new devices and systems we take into account 
the future costs related to maintenance, labour consumption, environmental 
requirements and other elements making up the so-called cost of functioning 
of the system;

• all the traction power supply equipment must be adapted to energy recuperation.

In 2017 as part of signifi cant activities related to infrastructure maintenance Metro 
Warszawskie Sp. z o.o.:

• took over the operation of the new motive power depot (facility 6) at the Kabaty 
Technical and Holding Station,

• completed the modernization of railway traffi c control devices for the head of the 
eastern motive power depot at the Kabaty Technical and Holding Station.

At the same time, the following works in the scope  of modernization and repair of the 
Metro infrastructure were carried out:

• corrective polishing of M1 and M2 tracks to reduce vibration and noise emissions, 
• start-up of escalators at the entrance to Stokłosy station, 
• modernization and renovation works in the infrastructure of the M1 line in co- 

operation with Public Transport Authority. The following modernization and 
renovation works were performed from the funds of Public Transport Authority: 
the renovation of public toilets at the stations as well as the construction 
of additional external lifts. The renovation of the roof of Młociny station was also 
performed. 
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3.3

Modernizacje
i ulepszenia

W ciągu dnia prowadzone są następujące prace: 

• czyszczenie kanałów wentylacyjnych i fi ltrów,
• inspekcje przepompowni i odwodnienia,
• inspekcje podstacji trakcyjnych i energetycznych,
• inspekcje i wymiana źródeł światła,
• inspekcje oraz prace utrzymaniowe wind i schodów ruchomych,
• inspekcje torów, rozjazdów i trzeciej szyny na powierzchni,
• sprzątanie stacji i wagonów.  

Przy optymalizacji kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury metra przyjęte 
zostały następujące zasady postępowania:

 zakupy urządzeń i materiałów oraz zlecanie usług dokonywane są w formie prze-
targów, co pozwala uzyskać korzystne ceny;

 specyfi kacje zamówień szczegółowo określają wszystkie wymagania, warunki 
i standardy, co gwarantuje wysoki poziom usług i dostaw;

 serwis i konserwacja poszczególnych typów urządzeń z reguły zlecane są w for-
mie umów obejmujących wszystkie urządzenia danego rodzaju na całej linii metra, 
co pozwala wynegocjować znacznie korzystniejsze warunki cenowe w porównaniu 
z kontraktami rocznymi, czy o mniejszym zakresie przedmiotowym; 

 przy zakupie i projektowaniu nowych urządzeń i systemów brane są pod uwagę 
przyszłe koszty związane z utrzymaniem, pracochłonność obsługi, wymagania śro-
dowiskowe i inne elementy składające się na tzw. koszt życia systemu;

 wszystkie urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego muszą być przystosowane 
do rekuperacji energii. 

W 2017 roku w ramach istotnych działań dotyczących utrzymania infrastruktury Metro 
Warszawskie Sp. z o.o.:

 przejęło do eksploatacji nową elektrowozownię (obiekt 6) na Stacji Techniczno-
Postojowej Kabaty,

 zakończyło modernizację urządzeń sterowania ruchem pociągów głowicy wschod-
niej elektrowozowni na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Jednocześnie wykonane zostały następujące prace z zakresu modernizacji i remontu 
infrastruktury metra: 

 korekcyjne szlifowanie szyn linii M1 i M2 w celu ograniczenia emisji drgań i hałasu,
 uruchomienie schodów ruchomych w wejściu do stacji Stokłosy,
 realizacja prac modernizacyjnych i remontowych infrastruktury linii M1 przy współ-

pracy z Zarządem Transportu Miejskiego. Ze środków ZTM zrealizowano następu-
jące prace modernizacyjne i remontowe: remont toalet publicznych na stacjach 
oraz budowę dodatkowych wind zewnętrznych. Przeprowadzono również remont 
dachu stacji Młociny. 
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4
Utrzymanie
i eksploatacja 
taboru

Maintenance 
and operation 
of the rolling stock





4.1

Tabor
metra

Metro
rolling 
stock 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. eksploatuje cztery typy taboru: 

tabor serii „81” 

Metropolis 98B

nowy typ taboru serii „81” 

tabor typu Inspiro

Metro Warszawskie Sp. z o.o. operates four types of rolling stock: 

"81" series vehicles 

Metropolis 98B

new model of "81" series vehicles 

Inspiro vehicles

450 

132 

210 

108 

75

22

35

18

wagonów

coaches

wagony

coaches

wagonów

coaches

wagonów

coaches

sześciowagonowych pojazdów

six-coach vehicles

sześciowagonowe pojazdy

six-coach vehicles

sześciowagonowych pojazdów

six-coach vehicles

sześciowagonowych pojazdów

six-coach vehicles

Łącznie Spółka posiada:
In total the Company owns:

w tym:
including:

pojazdy serii „81” i „81” nowy typ
vehicles of the "81" and "81" new model series

pojazdy Inspiro
vehicles of the Inspiro type

pojazdy typu Metropolis 98 B
vehicles of the Metropolis 98B type
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Tabor 
serii „81”

"81" series 
vehicles

Struktura taboru 
metra serii „81” 

stan na 
31.12.2017 r. 

Rolling stock 
structure of metro 
"81" series  

as of 31/12/2017

rok produkcji 
production year

1989

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

1994  

wagony
coaches 

rok produkcji 
production year

1997

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

2007

wagonów
coaches 

10

32

18

30

Najstarszymi pojazdami metra są pojazdy serii „81”. 
Zostały wprowadzone do eksploatacji w latach 1994–1997. 

The oldest vehicles of the Metro are vehicles of the "81" series. 
They were put into operation in the years 1994-1997.

6 

256

200 Mg

24 x 110/112/114 kW

1020

34 Mg

90  km/h

33 Mg

1,2  m/s2

liczba miejsc 
siedzących w pociągu

number of seats 
on the train 

masa
pociągu

mass 
of the train 

moc

power 

liczba miejsc 
stojących w pociągu

number of standing 
places on the train

masa
wagonu czołowego

mass 
of the front coach

prędkość 
maksymalna

maximum 
speed 

masa
wagonu pośredniego

mass 
of the intermediate coach 

przyspieszenie

acceleration

wagonów napędowych
drive coaches

• silniki napędowe — szeregowe
• rozruch — oporowy
• konstrukcja pudła wagonu — stalowa
• wentylacja przedziału pasażerskiego — swobodny nawiew
• zawieszenie II stopnia — sprężyny śrubowe
• zawieszenie I stopnia — sprężyny śrubowe
• sprężarka — tłokowa

• drive engines — serial
• start-up — resistor based
• structure of the coach body — steel
• ventilation of a passenger compartment — free fl ow
• second degree suspension — coil springs
• fi rst degree suspension — coil springs
• compressor — piston based

liczba i rodzaj wagonów 
w pociągu

number and type 
of coaches in a train



Tabor 
typu
Metropolis 98B

Metropolis 
98B rolling 
stock

Struktura taboru 
metra Metropolis 98B 

stan na 
31.12.2017 r. 

Metro Metropolis 98B 
structure 
of the rolling stock 

as of 31/12/2017

rok produkcji 
production year

2000

wagony
coaches 

rok produkcji 
production year

2001  

wagony
coaches 

rok produkcji 
production year

2002

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

2004

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

2005

wagonów
coaches 

24

24

30

18

12

W latach 2000-2005 zakupiono i wprowadzono do eksploatacji tabor typu Metropolis 
98B. Dzięki wydajnemu napędowi opartemu na przekształtniku IGBT, aluminiowemu 
nadwoziu oraz przemyślanej konstrukcji był to bardzo nowoczesny tabor charakteryzu-
jący się niskim jak na ówczesne czasy zapotrzebowaniem na obsługę serwisową. 

The Metropolis 98B-type vehicles were purchased and introduced in the years 2000-
2005. Thanks to the effi cient drive based on the IGBT converter, aluminum bodywork 
and clever design structure, it was a very modern rolling stock characterized by low 
demand for service at that time.

4
2

264

174 Mg

16 x 180 kW

1206

28 Mg

90  km/h

31 Mg

1,2  m/s2

liczba miejsc 
siedzących w pociągu

number of seats 
on the train 

masa
pociągu

mass 
of the train 

moc

power 

liczba miejsc 
stojących w pociągu

number of standing 
places on the train

masa
wagonu czołowego

mass 
of the front coach

prędkość 
maksymalna

maximum 
speed 

masa
wagonu pośredniego

mass 
of the intermediate coach 

przyspieszenie

acceleration

wagony napędowe (pośrednie)
drive coaches (middle)

wagony doczepne (czołowe)
trailer coaches (frontal)

• silniki napędowe — asynchroniczne
• rozruch — falownik
• konstrukcja pudła wagonu — aluminiowa
• wentylacja przedziału pasażerskiego — wymuszona
• zawieszenie II stopnia — pneumatyczne (poduszka powietrzna)
• zawieszenie I stopnia — sprężyny metalowo-gumowe
• sprężarka — śrubowa

• drive engines — asynchronous
• start-up — inverter based
• structure of the coach body — aluminium
• ventilation of the passenger compartment — forced
• second degree suspension — pneumatic (air cushion)
• fi rst degree suspension —  metal-rubber springs 
• compressor — spring-based
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liczba i rodzaj wagonów 
w pociągu

number and type 
of coaches in a train
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Tabor 
serii „81”
nowy typ

New model 
"81" series 
vehicles

Struktura taboru 
metra serii „81” 
nowego typu

stan na 
31.12.2017 r. 

Metro "81" series 
structure 
of the rolling stock 

as of 31/12/2017

rok produkcji 
production year

2008

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

2009  

wagonów
coaches 

12

30

W celu uzupełnienia taboru, co ma związek z wymaganym wzrostem zdolności przewo-
zowych, w latach 2008–2009 zakupiono i wprowadzono do eksploatacji partię siedmiu 
pojazdów unowocześnionego typu „81”. Wagony zyskały nowy wygląd zewnętrzny, kli-
matyzację kabiny maszynisty, nowy wystrój wnętrza, wymuszoną wentylację przedziału 
pasażerskiego oraz wyświetlacze informacji pasażerskiej. 

In order to supplement the rolling stock related to the required transportation capacity 
increase in 2008-2009 a batch of seven modernized "81". Vehicles was purchased and 
put into operation. The wagons gained a new exterior appearance, air conditioning 
of the driver’s cab, new interior design, forced ventilation of the passenger compartment 
and passenger information displays.

6 

256

204 Mg

24 x 114 kW

1020

35,5 Mg

90  km/h

34,5 Mg

1,2  m/s2

liczba i rodzaj wagonów 
w pociągu

number and type 
of coaches in a train

liczba miejsc 
siedzących w pociągu

number of seats 
on the train 

masa
pociągu

mass 
of the train 

moc

power 

liczba miejsc 
stojących w pociągu

number of standing 
places on the train

masa
wagonu czołowego

mass 
of the front coach

prędkość 
maksymalna

maximum 
speed 

masa
wagonu pośredniego

mass 
of the intermediate coach 

przyspieszenie

acceleration

wagonów napędowych
drive coaches

• silniki napędowe — szeregowe
• rozruch — oporowy
• konstrukcja pudła wagonu — stalowa
• wentylacja przedziału pasażerskiego — wymuszona
• zawieszenie II stopnia — sprężyny śrubowe
• zawieszenie I stopnia — sprężyny śrubowe
• sprężarka — tłokowa

• drive engines — serial
• start-up – resistor based
• structure of the coach body — steel
• ventilation of a passenger compartment — forced
• second degree suspension — coil springs
• fi rst degree suspension — coil springs
• compressor — piston based



Tabor 
typu
Inspiro

Inspiro 
rolling 
stock

Struktura taboru 
metra typu Inspiro

stan na 
31.12.2017 r. 

Metro Inspiro
type structure 
of the rolling stock 

as of 31/12/2017

rok produkcji 
production year

2012

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

2013  

wagonów
coaches 

rok produkcji 
production year

2014

wagonów
coaches 

6

36

168

Najnowszym typem taboru Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest zakupiona w latach 
2012–2015 partia 35 pojazdów typu Inspiro do obsługi I i II linii metra. Głównymi ce-
chami, jakie wyróżniają składy Inspiro, są: niskie zużycie energii elektrycznej, jedno-
przestrzenność i długie okresy międzyprzeglądowe.

The newest type of rolling stock of Metro Warszawskie Sp. z o.o. is the group of thirty 
fi ve vehicles of the Inspiro type for the Metro lines I and II, purchased in the years 
2012-2015. The main features that distinguish Inspiro vehicles are: low electricity 
consumption, single space and long service intervals.

4
2

232

158,2 Mg

16 x 140 kW

1268

29,2 Mg

90  km/h

27,1 Mg

1,2  m/s2

liczba i rodzaj wagonów 
w pociągu

number and type 
of coaches in a train

liczba miejsc 
siedzących w pociągu

number of seats 
on the train 

masa
pociągu

mass 
of the train 

moc

power 

liczba miejsc 
stojących w pociągu

number of standing 
places on the train

masa
wagonu czołowego

mass 
of the front coach

prędkość 
maksymalna

maximum 
speed 

masa
wagonu pośredniego

mass 
of the intermediate coach 

przyspieszenie

acceleration

wagony napędowe 
(2 czołowe i 2 pośrednie)
drive coaches 
(2 frontal and 2 middles ones)
wagony doczepne (pośrednie)
trailer coaches (intermediate ones)

• silniki napędowe — asynchroniczne
• rozruch — falownik
• konstrukcja pudła wagonu — aluminiowa
• wentylacja przedziału pasażerskiego — wymuszona
• zawieszenie II stopnia — pneumatyczne (poduszka powietrzna)
• zawieszenie I stopnia — sprężyny metalowo-gumowe
• sprężarka — śrubowa

39

• drive engines — asynchronous
• start-up — inverter based
• structure of the coach body — aluminium
• ventilation of the passenger compartment — forced
• second degree suspension — pneumatic (air cushion)
• fi rst degree suspension —  metal-rubber springs 
• compressor — spring-based



Lokomotywa manewrowa 418 D, rok prod. 1991

Shunting locomotive 418 D, year of manufacturing 1991
1 

Lokomotywa manewrowa 418 Da, rok prod. 1999

Shunting locomotive 418 Da, year of manufacturing 1999
1

Lokomotywa manewrowa CZ LOKO 797.8, rok prod. 2007

Shunting locomotive CZ LOKO 797.8, year of manufacturing 2007
1

Lokomotywa LM 400, rok prod. 2012

Locomotive LM 400, year of manufacturing 2012 
1

Wózek motorowy typu DS-10-03, rok prod. 1989

Motor trolley type DS-10-03, year of manufacturing 1989
1

Wózek motorowy typu DS-Ż-03, rok prod. 1991

Motor trolley type DS-Ż-03, year of manufacturing 1991
1

Wózek motorowy typu DS-10-03, rok prod. 1994

Motor trolley type DS-10-03, year of manufacturing 1994
1

Wózek motorowy typu DS-Ż-03, rok prod. 1994

Motor trolley type DS-Ż-03, year of manufacturing 1994
2

Drezyna hydrauliczna DH-350.11, rok prod. 2014

Hydraulic draisine DH-350.11, year of manufacturing 2014
3

Wagon typu 208Kg/M, rok prod. 1987

Wagon type 208Kg/M, year of manufacturing 1987
2

Przyczepa PWM-10, rok prod. 1990

Trailer PWM-10, year of manufacturing 1990
7

Przyczepa PWM-10, rok prod. 1991

Trailer PWM-10, year of manufacturing 1991
2

Przyczepa PWM-10, rok prod. 1993

Trailer PWM-10, year of manufacturing 1993
2

Przyczepa PWM-10, rok prod. 2000

Trailer PWM-10, year of manufacturing 2000
2

Przyczepa PWM-10W, rok prod. 1994

Trailer PWM-10W, year of manufacturing 1994
5

Platforma zagłębiona ZPA-10/M, rok prod. 2006

Lowered platform ZPA-10/M, year of manufacturing 2006
1

Platforma zagłębiona ZPA-10/M, rok prod. 2008

Lowered platform ZPA-10/M, year of manufacturing 2008
1

Platforma pomiarowa PP-15.01, rok prod. 2014

Measuring platform PP-15.01, year of manufacturing 2014
1

Platforma PWM-15.01, rok prod. 2014

Platform PWM-15.01, year of manufacturing 2014 
5

     

Struktura taboru pomocniczego przedstawiała się następująco:

The structure of the rolling stock was as follows:
4.2

Tabor 
pomocniczy

Auxiliary 
rolling stock

szt.  
item / items
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4.3

Przeglądy 
i remonty 
pojazdów metra

Inspections 
and repairs 
of the metro 
vehicles
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W 2017 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. wykonało następującą liczbę przeglądów 
i remontów pojazdów metra:

In 2017 Metro Warszawskie Sp. z o.o. performed the following number of inspections 
and repairs of Metro vehicles:

Tabor serii „81”
Series "81" rolling stock

pojazdy
vehicles

P1 (pierwszy poziom utrzymania, codzienny)
P1 (fi rst level of maintenance, daily) 4469

P2 (drugi poziom utrzymania, co 7 tys. km lub co 48 dni)
P2 (second level of maintenance, every 7 000 km or 48 days) 196

P3 (trzeci poziom utrzymania, co 35 tys. km lub co 240 dni)
P3 (third level of maintenance, every 35 000 km or 240 days) 26

wagony
coaches

P4.1 (czwarty poziom utrzymania, co 70 tys. km lub co 1 rok)
P4.1 (fourth level of maintenance, every 70 000 km or 1 year)   114

P4.2 (czwarty poziom utrzymania, co 280 tys. km lub co 4 lata) 
P4.2 (fourth level of maintenance, every 280 000 km or 4 years) 18

P4.3 (czwarty poziom utrzymania, co 560 tys. km lub co 8 lat)
P4.3 (fourth level of maintenance, every 560 000 km or 8 years) 6

P5 (piąty poziom utrzymania, co 1 120 000 km lub co 16 lat)
P5 (fi fth level of maintenance, every 1 120 000 km or 16 years) 12

W 2017 roku średni roczny przebieg pojazdu serii „81” wyniósł około 67,9 tys.  km.

In 2017 the average annual mileage of the "81" series vehicle amounted 
to approximately 67.9 thousand kilometres.

Tabor typu Metropolis
Metropolis type rolling stock

pojazdy
vehicles

P1 (pierwszy poziom utrzymania, co 14 dni)
P1 (fi rst level of maintenance, every 14 days) 291

P2 (drugi poziom utrzymania, co 3 miesiące)
P2 (second level of maintenance, every 3 months)  52

P3 (trzeci poziom utrzymania, co 105 tys. km lub co 1 rok)
P3 (third level of maintenance, every 105 000 km or 1 year) 11

P4.1 (czwarty poziom utrzymania, co 210 tys. km lub co 2 lata) 
P4.1 (fourth level of maintenance, every 210 000 km or 2 years) 4

P4.2 (czwarty poziom utrzymania, co 420 tys. km lub co 4 lata)
P4.2 (fourth level of maintenance, every 420 000 km or 4 years) 1

P5 (piąty poziom utrzymania, co 1 680 000 km lub co 16 lat)
P5 (fi fth level of maintenance, every 1 680 000 km or 16 years) 5

W 2017 roku średni roczny przebieg pojazdu typu Metropolis wyniósł około 99,8 tys. km.

In 2017 the average annual mileage of the Metropolis type vehicle amounted to 
approximately 99.8 thousand kilometers.





Tabor typu Inspiro
Inspiro type rolling stock

pojazdy
vehicles

P 1.1 (pierwszy poziom utrzymania, co 33 tys. km lub co 2 miesiące) 
P 1.1 (fi rst level of maintenance, every 33 000 km or 2 months) 80

P 1.2 (pierwszy poziom utrzymania, co 67 tys. km lub co 4 miesiące)
P 1.2 (fi rst level of maintenance, every 67 000 km or 4 months) 77

P 2 (drugi poziom utrzymania, co 100 tys. km lub co 6 miesięcy)
P 2 (second level of maintenance, every 100 000 km or 6 months) 37

P 3 (trzeci poziom utrzymania, co 200 tys. km lub co 12 miesięcy) 
P 3 (third level of maintenance, every 200 000 km or 12 months) 24

P 4.1 (czwarty poziom utrzymania, co 400 tys. km lub co 2 lata)
P 4.1 (fourth level of maintenance, every 400 000 km or 2 years) 1

P 4.2 (czwarty poziom utrzymania, co 800 tys. km lub co 4 lata)
P 4.2 (fourth level of maintenance, every 800 000 km or 4 years) 12

 
W 2017 roku średni roczny przebieg pojazdu typu Inspiro wyniósł około 77,5 tys. km.

In 2017 the average annual mileage of the Inspiro type vehicle was around 
77.5 thousand km.

Przeglądy i remonty pojazdów pomocniczych

Inspections and repairs of the metro auxiliary vehicles

W 2017 roku wykonano następującą liczbę przeglądów i napraw pomocniczych 
pojazdów kolejowych metra (cykl przeglądowy w zależności od typu taboru 
pomocniczego): 

In 2017 the following number of inspections and repairs of auxiliary railway vehicles 
Metro (inspection cycle depending on the type of auxiliary rolling stock) were 
performed:

przegląd poziomu
level inspections

P2 230

P3 38

naprawa poziomu
level repairs

P4 1

P5 2
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Vehicle kilometres travelled (VKT) is a unit of account used to assess the transport 
performance performed by the metro (the product of the number of wagons and the 
kilometers travelled by them).

In 2017 36,209.20 vehicle kilometres were travelled. Since 2008 a gradual increase 
in the number of vehicle-kilometres has been noticeable. This is the result of the 
increasing plan of transport and increasing accessibility of the operating rolling stock.
In the years 2009-2013, the required available number of vehicles was 32. In 2013, due 
to the construction of a link between M1 and M2 lines, and the closure of the M1 line 
central stations during the summer holiday, about 2 million vehicle kilometres fewer 
than in 2012 were travelled. In 2014, the required number of operating vehicles was 
increased to 33, which raised the number of vehicle kilometres. In 2015, as a result 
of opening the central section of the 2nd metro line 12 vehicles were introduced for 
operation on M2 line, and from 1 September 2015, the number of vehicles on M1 
line was increased to 36, which resulted in a signifi cant increase in vehicle kilometres. 
The number of vehicles on the move in 2017 did not change.

Vehicle kilometres with passengers (without technical rides) in 2017 amounted to: 
35 556 627.3, of which Metro M1 line: 29 118 144.3 and M2 line: 6 438 483.

Frequency of train departures on working days at peak hours: 

• for M1line: 2 min 20 sec.
• for M2 line: 2 min 50 sec.

Metro vehicles operated in the Warsaw Metro travelled overall 6 003 317 kilometers in 
2017. In total, since the opening of the Metropolitan Metro, that is from April 1995 to 
the end of 2017, all the vehicles covered the distance of 76 051 117 kilometres.

In 2017 the failure rate was 0,28. 

In the years 2007-2008, the failure frequency was lower than the average value over 
the last 10 years, which was 0.36. In 2009-2010, new vehicles manufactured in Russia 
were introduced, which increased the failure frequency. This confi rms the rule that the 
introduction of new vehicles into traffi c, increases failure frequency, which results from 
the so-called "young age disease".

Since 2010, the general failure rate has been falling. It is caused by a decrease in the 
number of breakdowns in the new "81" series cars and a stabilized number of failures 
in the remaining types of the rolling stock. The confi rmation of this rule are the years 
2012 and 2013, which brought a further reduction in the failure rate and brought it 
below the average level of the last 10 years.

From October to November 2013 Inspiro vehicles were introduced into service. This 
did not affect the failure frequency indicator. In the second quarter of 2014 Inspiro 
vehicles started to be used again. The reported faults in the so-called period of young 
age disease had an impact on a signifi cant increase in the number of failures. In 2015 
Inspiro vehicles operated all year round and the failure frequency indicator remained 
at a similar level as in 2014. Since then the failure rate had started to fall again and in 
2017 stopped at 0.28.

4.4

Vehicle 
kilometres 
of the metro 
vehicles

4.5

Failure 
frequency

The average 

failure rate 

per 10 thousand km 

in the years 

2008-2017

0,35
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Wozokilometr (wzkm) to jednostka rozliczeniowa służąca ocenie pracy przewozowej 
wykonanej przez metro (iloczyn liczby wagonów i przejechanych przez nie kilometrów). 

W 2017 roku wykonano 36 209,20 wozokilometrów. Od roku 2008 zauważalny jest 
stopniowy wzrost liczby wykonanych wozokilometrów. Spowodowane jest to zwięk-
szającym się planem przewozów i rosnącą dostępnością taboru w ruchu. W latach 
2009–2013 wymagana dostępna liczba pojazdów wynosiła 32. W roku 2013 – ze wzglę-
du na budowę łącznika pomiędzy linią M1 i linią M2 oraz zamknięcie na czas wakacji 
centralnych stacji linii M1 – wykonano około 2 mln wozokilometrów mniej niż w roku 
2012. W roku 2014 wymagana liczba pojazdów w ruchu zwiększona została do 33, 
co spowodowało wzrost wykonanych wozokilometrów. W 2015 roku, w związku z otwar-
ciem centralnego odcinka drugiej linii metra, wprowadzono do ruchu 12 pojazdów na 
linii M2, a od 1 września 2015 roku podwyższono do 36 liczbę pojazdów na linii M1, 
co spowodowało znaczny wzrost wykonanych wozokilometrów. Liczba pojazdów w ru-
chu w 2017 roku nie uległa zmianie. 

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2017 roku wyniosły: 
35 556 627,3, z tego na linii metra M1: 29 118 144,3 a na linii M2: 6 438 483.  

Częstotliwość ruchu pociągów w dni robocze w godzinach szczytowych: 

 dla linii M1: 2 min 20 sek.
 dla linii M2: 2 min 50 sek.

Pojazdy metra eksploatowane w Metrze Warszawskim przejechały w 2017 roku łącznie 
6 003 317 kilometrów. W sumie od otwarcia stołecznego metra, czyli od kwietnia 1995 
roku do końca 2017 roku, wszystkie pojazdy pokonały dystans 76 051 117 kilometrów.

W 2017 roku współczynnik awaryjności wyniósł 0,28. 

W latach 2007–2008 wskaźnik zjazdów awaryjnych był niższy niż średnia wartość 
w okresie ostatnich 10 lat, która wyniosła 0,36. W latach 2009–2010 wprowadzono do 
eksploatacji nowe pojazdy produkcji rosyjskiej, przez co wzrósł wskaźnik zjazdów awa-
ryjnych. Potwierdza to regułę, że wprowadzenie nowych pojazdów do ruchu zwiększa 
awaryjność, co spowodowane jest tak zwaną chorobą wieku dziecięcego.

Od 2010 roku notuje się spadek ogólnego wskaźnika awaryjności. Spowodowane jest 
to zmniejszeniem liczby awarii w nowych wagonach serii „81” i ustabilizowaną liczbą 
awarii w pozostałych typach taboru. Potwierdzeniem tej reguły są lata 2012 i 2013, 
które przyniosły kolejne obniżenie wskaźnika awaryjności i sprowadziły go do poziomu 
poniżej średniej w ostatnich 10 latach. 

Od października do listopada 2013 roku do eksploatacji wprowadzane były pojazdy 
typu Inspiro. Nie miało to wpływu na wskaźnik zjazdów awaryjnych. W II kwartale roku 
2014 ponownie rozpoczęła się eksploatacja pojazdów Inspiro. Odnotowane usterki 
w tak zwanym okresie choroby wieku dziecięcego miały wpływ na znaczne zwiększe-
nie liczby zjazdów awaryjnych. W roku 2015 pojazdy typu Inspiro eksploatowane były 
cały rok i wskaźnik zjazdów awaryjnych utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku 
2014. Od tego czasu współczynnik awaryjności ponownie zaczął opadać i w 2017 roku 
zatrzymał się na poziomie 0,28. 

4.4

Wozokilometry 
pojazdów 
metra 

4.5

Awaryjność

Średni wskaźnik 

zjazdów 

na 10 tys. 

kilometrów 

w latach 

2008-2017

0,35
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The most important events in 2007 related to the operation of the rolling stock: 

• taking over the operation of 35 Inspiro vehicles after the end of the guarantee 
period;

• development and approval of the updated edition of the Maintenance System 
Documentation of the "81" series vehicles;

• updating the technology of carrying out inspections P1, P2, P3 and repairs P4.1, 
P4.2, P4.3, P5 of the Metropolis vehicles after approval of the new edition of the 
Maintenance System Documentation; 

• updating the technology of performance inspections P1, P2, P3 and repairs 
P4.1, P4.2, P4.3, P5 of vehicles series "81" after approval of a new edition of the 
Maintenance System Documentation;

• continuation of the contract for the repair of the fi fth maintenance P5 10 level  of 
Metropolis vehicles;

• commencement of the contract for the repair of the fi fth maintenance P5 64 level 
of  coaches of series "81" vehicles;

• participation in the negotiations of the Settlement Agreement with the Siemens-
Newag Consortium regulating the contentious issues related to, among other 
things, excessive wear of vehicle wheels and infrastructure;

• commencement of the Settlement Agreement;
• commencement of the implementation of the contract for the installation of the 

access control system for the driver’s cab in all types of the Metro vehicles;
• commencement of the execution of the contract for the installation of air 

conditioning in the Metropolis vehicle cabin;
• modernization of the Metro vehicles in the scope of: shaft solenoid valve and 

contactor drive of series "81" vehicles,  brake cylinder release valve on Metropolis 
vehicles;

• modernization of control and measurement stations;
• purchase of diagnostic and repair stations;
• purchase of workshop equipment that improves working conditions and 

productivity.

At the same time in 2017 the following were developed:

• technical specifi cation for the purchase of new rolling stock;
• technical specifi cation for the assembly of air conditioning in driver’s cabs of 

Metropolis vehicles;
• new edition of the "81" vehicles maintenance system documentation;
• technical specifi cation for the assembly of the driver’s cab access control system 

in all types of Metro vehicles;
• technical specifi cation for wheel replacement in 8 Inspiro vehicles.

4.6

The most 
important events 
in  2017 related 
to the operation 
of the rolling 
stock 
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4.6

Najważniejsze 
wydarzenia 
w 2017 roku 
związane 
z eksploatacją 
taboru

Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku związane z eksploatacją taboru to:

 przejęcie eksploatacji 35 pojazdów metra typu Inspiro po zakończeniu okresu 
gwarancji;

 opracowanie i zatwierdzenie zaktualizowanego wydania Dokumentacji Systemu 
Utrzymania Pojazdów Serii „81”;

 aktualizacja technologii wykonania przeglądów P1, P2, P3 i napraw P4.1, P4.2, 
P4.3, P5 pojazdów Metropolis po zatwierdzeniu nowego wydania Dokumentacji 
Systemu Utrzymania;

 aktualizacja technologii wykonania przeglądów P1, P2, P3 i napraw P4.1, P4.2, 
P4.3, P5 pojazdów serii „81” po zatwierdzeniu nowego wydania Dokumentacji 
Systemu Utrzymania;

 kontynuacja realizacji umowy na naprawę piątego poziomu utrzymania P5 10 po-
jazdów Metropolis;

 rozpoczęcie realizacji umowy na naprawę piątego poziomu utrzymania P5 64 wa-
gonów pojazdów serii „81”;

 udział w uzgadnianiu umowy Ugody z Konsorcjum Siemens-Newag regulującej 
sporne tematy dotyczące m.in. nadmiernego zużycia kół pojazdów i infrastruktury;

 rozpoczęcie realizacji umowy Ugody;
 rozpoczęcie realizacji umowy na montaż systemu kontroli dostępu do kabiny ma-

szynisty we wszystkich typach pojazdów metra;
 rozpoczęcie realizacji umowy na montaż klimatyzacji w kabinach maszynisty pojaz-

dów Metropolis;
 modernizacje pojazdów metra w zakresie: elektrozaworu wału i napędu styczni-

ka pojazdów serii „81” odluźniacza cylindra hamulcowego na wózkach pojazdów 
typu Metropolis;

 modernizacja stanowisk kontrolno-pomiarowych;
 zakup stanowisk diagnostyczno-naprawczych;
 zakup wyposażenia warsztatowego poprawiającego warunki i wydajność pracy.

Jednocześnie w 2017 roku opracowano: 

 specyfi kację techniczną na zakup nowego taboru;
 specyfi kację techniczną na montaż klimatyzacji w kabinach maszynisty pojazdów 

typu Metropolis;
 nowe wydanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów serii „81”;
 specyfi kację techniczną na montaż systemu kontroli dostępu do kabiny maszynisty 

we wszystkich typach pojazdów metra;
 specyfi kację techniczną na wymianę kół w 8 pojazdach typu Inspiro.
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5
Przewóz pasażerów 
– dane liczbowe

Passenger 
transportation 
– numerical data



Every day, using the passage counters at the barrier gates of the Fare Collection System 
(FCS) and the Passenger Counting System (PCS) in the connector between the M1 
and M2 lines, the number of passengers using individual Metro stations is measured. 
In 2017, the number of passengers according to FCS and PCS meters for the Metro M1 
and M2 lines amounted to 119 203 269. The actual number of passengers transported 
in 2017 is estimated to be approximately 67.9 million larger (passengers using lifts, 
jumping over the gates and in the vast majority passengers using emergency exits on 
the Metro M1 line). In 2017, 147.18 million passengers used the M1 line. 39.95 million 
passengers were transported on the M2 line.

We therefore assume that in 2017 Metro Warszawskie Sp. z o.o. transported an 
estimated 187.1 million passengers, which gives a 1.9% increase in the number of 
transported passengers in comparison with 2016.

The connection of the M1 and M2 metro lines at Świętokrzyska station enables 
passengers to continue their journey without leaving the metro area. In 2017 
13.75 million passengers used the link between the M1 and M2 metro lines. Of all 
passengers using the M2, around 16% continued their journey with the M1 line. 
However of all the passengers travelling on the M1 line, around 5% changed to the M2 
line trains.

Liczba pasażerów metra 

zarejestrowanych przez SPOzP (w tys.)

Number of metro passengers 

recorded by  FCS (in thousands)

Szacunkowa liczba pasażerów 

metra (w tys.)

Estimated number of metro 

passengers (in thousands)

Linia metra M1

M1 Metro line

dzień roboczy
working day 323 625

sobota 
saturday 196 359

niedziela
sunday 149 279

Linia metra M2

M2 Metro line

dzień roboczy
working day 165 166

sobota 
saturday 100 100

niedziela
sunday 67 67

Maksymalne 

dzienne liczby 

przewiezionych 

pasażerów 

w 2017 roku

The maximum 

daily number 

of passengers 

transported 

in 2017
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Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść w bramkach Systemu Pobierania Opłat za 
Przejazdy oraz z Systemu Zliczania Pasażerów w łączniku pomiędzy liniami M1 i M2, 
prowadzone są pomiary liczby pasażerów korzystających z poszczególnych stacji me-
tra. W roku 2017 liczba pasażerów według liczników SPOzP oraz SZP dla linii metra M1 
i M2 wyniosła 119 203 269. Rzeczywista liczba pasażerów przewiezionych w roku 2017 
jest większa szacunkowo o około 67,9 mln (pasażerowie korzystający z wind, przeska-
kujący przez bramki oraz w zdecydowanej większości pasażerowie korzystający z wyjść 
ewakuacyjnych na linii metra M1). W roku 2017 z linii metra M1 szacunkowo skorzystało 
147,18 mln pasażerów. Linią metra M2 zostało przewiezionych 39,95 mln pasażerów.

Przyjmujemy zatem, że w roku 2017 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przewiozło szacun-
kowo około 187,1 mln pasażerów, co daje wzrost liczby przewiezionych pasażerów 
o 1,9% w porównaniu do roku 2016.

Połączenie linii metra M1 z M2 na stacji Świętokrzyska umożliwia pasażerom konty-
nuowanie podróży bez konieczności opuszczania metra. W roku 2017 z łącznika po-
między liniami metra M1 i M2 skorzystało 13,75 mln pasażerów. Spośród wszystkich 
pasażerów korzystających z M2 około 16% kontynuowało podróż linią M1. Natomiast 
spośród wszystkich podróżujących linią M1 około 5% przesiadało się do pociągów 
linii M2.
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o 1,9% pasażerów 
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w porównaniu 

do roku 2016. 

In 2017 the metro 

carried 1.9% more 
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Stacja

Station

Nazwa stacji

Station name

Suma pasażerów 

korzystających z metra 

według SPOzP (mln)

The number of passengers 

using the Metro according 

to FCS (mln)

Suma szacunkowa 

pasażerów korzystających

z metra (mln)

Estimated number of 

passengers using the  

metro (mln)

Linia metra M1

M1 Metro line

A1 Kabaty 2,46 5,05
A2 Natolin 1,98 5,31
A3 Imielin 1,78 5,61
A4 Stokłosy 2,02 4,70
A5 Ursynów 1,09 3,68
A6 Służew 3,15 6,44
A7 Wilanowska 4,20 9,42
A8 Wierzbno 2,18 7,67
A9 Racławicka 2,03 4,27
A10 Pole Mokotowskie 2,78 6,80
A11 Politechnika 7,40 11,79
A13 Centrum 9,48 19,62
A14 Świętokrzyska 12,07 13,06
A15 Ratusz Arsenał 6,86 9,35
A17 Dworzec Gdański 5,81 7,96
A18 Plac Wilsona 2,30 4,79
A19 Marymont 2,93 3,64
A20 Słodowiec 2,30 3,31
A21 Stare Bielany 1,92 3,05
A22 Wawrzyszew 1,42 2,64
A23 Młociny 3,41 9,02

Suma pasażerów linii metra M1

Total number of M1 line passengers
79,57 147,18

Linia metra M2

M2 Metro line

C09 Rondo Daszyńskiego 6,15 6,21
C10 Rondo ONZ 4,10 4,14
C11 Świętokrzyska 11,20 11,25
C12 Nowy Świat - Uniwersytet 4,44 4,48
C13 Centrum Nauki Kopernik 2,24 2,26
C14 Stadion Narodowy 2,85 2,88
C15 Dworzec Wileński 8,64 8,73

Suma pasażerów linii metra M2

Total number of M2 line passengers
39,62 39,95

Suma pasażerów przewiezionych 
łącznie liniami metra M1 i M2

Total number of passengers 
transported on metro 
M1 and M2 lines

119,19 187,13

Liczba 

pasażerów metra 

na poszczególnych 

stacjach w 2017 

roku w milionach 

osób (uwaga: 

suma szacunkowa 

– jest to liczba 

przewiezionych 

pasażerów 

na podstawie 

liczników przejść 

w bramkach 

biletowych 

oraz pasażerowie 

korzystający z wind, 

przeskakujący przez 

bramki biletowe, 

korzystający 

z łącznika pomiędzy 

linią metra M1 

i M2 oraz 

w zdecydowanej 

większości 

pasażerowie 

korzystający z wyjść 

ewakuacyjnych 

na linii metra M1). 

Number of metro 

passengers at 

individual stations 

in 2017 in millions 

of people (Note: 

estimated number 

– it is the number 

of passengers 

transported based 

on the number 

obtained from 

passage counters 

at ticket gates and 

passengers using 

lifts, jumping over 

ticket gates, using 

the connection 

between the metro 

M1 and M2 lines 

and, in majority of 

cases, passengers 

using emergency 

exits on the Metro 

M1 line).
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5.1

Facilities 
for the 
organization 
of passenger 
traffi c services

In 2017, Metro Warszawskie Sp. z o.o. introduced a lot of new solutions related to the 
organization of passenger traffi c services. The main undertaking was to ensure the 
smooth operation of the M2 line while maintaining standards for the M1 line.
 
Changes in traffi c management at the Kabaty Technical and Holding Station 
(THS Kabaty):

• equipped a room of traffi c supervision staff with traffi c display screens on the 
Metro M1 and M2 lines as well as at the THS Kabaty.

Changes in personel management:

• in order to increase safety, all the employees involved in the operation and service 
of passengers took part in the training "Bomb terrorism and procedures in the 
event of the disclosure of explosives";

• trainings for train dispatchers, shift and station duty offi cers were provided for the 
maintenance of modernized traffi c guidance devices on the M1 line;

• a training course for the traffi c dispatchers and  the station duty dispatchers was 
conducted on the srp devices of the head, area No. 6;

• continuation of the training in practical fi rst aid with the use of the AED defi brillator.
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W 2017 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. wprowadziło wiele nowych rozwiązań zwią-
zanych z organizacją obsługi ruchu pasażerskiego. Zasadniczym przedsięwzięciem 
było zapewnienie sprawnego działania linii M2 przy jednoczesnym utrzymaniu stan-
dardów dla linii M1. 

Zmiany w zakresie zarządzania ruchem na Stacji Techniczno-Postojowe Kabaty: 

• wyposażono pomieszczenie pracowników nadzoru ruchu w ekrany zobrazowania 
sytuacji ruchowej na linii metra M1 i M2 oraz na STP Kabaty.

Zmiany w zakresie zarządzania kadrami: 

• w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszyscy pracownicy związani z prowadzeniem 
ruchu i obsługą pasażerów wzięli udział w szkoleniu „Terroryzm bombowy i proce-
dury postępowania w przypadku ujawnienia ładunków wybuchowych”;

• dla dyspozytorów ruchu, dyżurnych ruchu i stacji przeprowadzono szkolenia z ob-
sługi zmodernizowanych urządzeń prowadzenia ruchu na linii M1;

• dla dyspozytorów ruchu, dyżurnych ruchu i stacji przeprowadzone zostało szkole-
nie ze sterowania urządzeniami srp głowicy ob. nr 6;

• kontynuowano szkolenia z zakresu praktycznego udzielania pierwszej pomocy 
z zastosowaniem defi brylatora AED.

5.1

Udogodnienia 
w zakresie 
organizacji 
obsługi ruchu 
pasażerskiego
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6
Metro
w ocenie
pasażerów

Metro 
according to 
passengers



In 2017 Metro Warszawskie Sp. z o.o. commissioned another opinion survey of the 
Warsaw Metro passengers.  

The thirteenth edition of the survey, which aimed, among others, to get to know the 
opinion on the quality of services provided by Metro Warszawskie Sp. z o.o. was 
carried out on a representative sample of 2010 people, at all Metro stations of the 
M1 and M2 lines, on 19-25 June 2017, during the running hours of  the underground 
railway. In 96% the opinions expressed by respondents about the services provided 
by our company were positive. We received the same high rating from passengers in 
2016. One of the biggest reasons for satisfaction is the persistence of a high number 
of positive opinions on elements related to passenger service, namely: safety (93%), 
punctuality (93%) and cleanliness at stations (94%) and in coaches (88%).

Passenger opinions are extremely important for Metro Warszawskie Sp. z o.o. They 
allow to observe new expectations and behaviours, to gain valuable knowledge, and 
very high scores oblige and at the same time motivate to constantly provide the best 
possible standards.
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W 2017 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zleciło wykonanie kolejnego badania opinii 
pasażerów warszawskiego metra. 

Trzynasta edycja badania, którego celem było między innymi poznanie opinii pasaże-
rów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o., przepro-
wadzona została na reprezentatywnej próbie 2010 osób, na wszystkich stacjach metra 
linii M1 i M2, w dniach 19-25 czerwca 2017 roku w godzinach kursowania podziemnej 
kolejki. W 96% opinie wyrażone przez respondentów na temat świadczonych przez 
naszą Spółkę usług były pozytywne. Taką samą, wysoką, ocenę otrzymaliśmy od pasa-
żerów w 2016 roku. Jednym z największych powodów do satysfakcji jest utrzymująca 
się wysoka liczba pozytywnych opinii na temat elementów związanych z obsługą pasa-
żerów, czyli: bezpieczeństwem (93%), punktualnością (93%) oraz czystością na stacjach 
(94%) i w wagonach (88%).

Opinie pasażerów są dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. niezwykle ważne. Pozwalają 
zaobserwować nowe oczekiwania i zachowania, zdobyć cenną wiedzę, a bardzo wy-
sokie oceny zobowiązują i jednocześnie motywują do stałego dbania o jak najlepsze 
standardy.

93% 93%

94% 88%

bezpieczeństwo

safety

punktualność

punctuality

czystość 
na stacjach

cleanliness 
at stations

czystość 
w wagonah

cleanliness 
in coaches

Pozytywne
opinie 
związane 
z obsługą 
pasażerów

Positive 
opinions 
related to 
passenger 
service
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7
Działalność
promocyjna

Promotional 
activities



Investment and operating plans for Metro Warszawskie Sp. z o.o. much attention was 
devoted to promotional and informational activities, which is an integral part of the 
strategy pursued by the Company. In 2017 Metro Warszawskie Sp. z o.o. communicated 
with the environment in a diversifi ed way. We maintained favourable feedback about 
the company through participation in social, information and educational projects.
 
One of the most important projects carried out in the past year was the organization 
of events related to the implementation of the extension of the second line of the 
Warsaw Metro. For residents of Warsaw districts, meetings were organized in March 
and June during which they could obtain information about the investment. The 
company also co-organized Open Days at the construction of Trocka station, and 
the progress on the construction sites of the western and north-eastern sections, 
since the commencement of construction works, was documented and published 
in the Construction Log, which is posted and regularly updated on the Company’s 
website. The expansion of the II Metro line in Warsaw was also reported during 
meetings, outdoor events and events organized or held by Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. – such as: Competition for the Little Mole Cup, Public Transport Days, "Europe 
is changing the Warsaw Metropolis", St. Florian’s Fair or Sports Children’s Day.

In 2017, while implementing social programmes, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
cooperated with municipal institutions, press and television, public benefi t 
organizations and many Warsaw schools and kindergartens. The company also 
continued cooperation with institutions that it has supported for many years: with the 
Friends of Integration Association, the Disabled Persons Sport Association (SSON) 
and the Planeta Kreatywna company, the organizer of the Mazovia Integration Month 
competition. 

Again last year Metro Warszawskie conducted interactive educational activities under 
the name "In the world of metro". They are addressed to children of early school 
age and include pupils from grades 2 to 4 of primary school. The aim of the course 
is, among others, to present the basic information related to the subject of metro, 
familiarize with the history and present day of the metro in the world and in Warsaw 
and to shape attitudes related to safety while traveling by metro.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. met with experts in public transport, research communities 
and entities directly involved in the provision of transport services on the occasion of 
the European Rolling Stock Forum, Public Transport Forum and the 8th "Infrastructure 
and Construction" conference – an event organized every year, which provides an 
opportunity to exchange information and experiences between representatives 
of urban transport organizers in urban and regional centers and carriers, as well as 
organizations associating these entities.

The promotion of culture and art in the metro takes place through two artistic 
programmes supported by the Company: "train to the art" and "A19 Gallery". 

„train to the art” programme was established in 2004, with the intention to promote 
culture in the space of a big city. The fi rst gallery was located at the Wilanowska station. 
After fi ve years, "train to the art” created a large network of city galleries, located in 
underground communication routes at seven stations of the Warsaw Metro (A1 Kabaty, 
A3 Imielin, A7 Wilanowska, A10 Pole Mokotowskie, A13 Centrum, A14 Świętokrzyska 
and A17 Gdański Station). The eighth gallery was located in the main hall of the building 
housing the headquarters of the Metro Warszawskie Sp. z o.o. In these permanent 
places, a different contemporary art exhibition is presented every month.
"A19 Gallery" is also a permanent element of art in the Warsaw Metro. Its subject is the 
execution of a mural project measuring 35 m in length and 3.5 m in height. The gallery 
project was created in 2007 as a programme for the promotion of culture in the space 
of a big city. Since December 2010, the Academy of Fine Arts in Warsaw has been 
the coordinator of the project, which aims to popularize art, promote students and 
graduates of art academies and present their work in public space.

Promotion 
of art and culture 
at the metro
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Realizując plany inwestycyjne i eksploatacyjne Metro Warszawskie Sp. z o.o. wiele uwa-
gi poświęcało działalności promocyjno-informacyjnej, która jest integralną częścią re-
alizowanej przez Spółkę strategii. W 2017 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. w sposób 
zróżnicowany komunikowało się z otoczeniem. Przychylną opinię o fi rmie podtrzymy-
waliśmy poprzez udział w projektach o charakterze społecznym, informacyjnym czy 
edukacyjnym.

Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych w minionym roku była orga-
nizacja wydarzeń związanych z realizacją rozbudowy II linii warszawskiego metra. 
Dla mieszkańców warszawskich dzielnic w marcu i czerwcu zorganizowane zostały spo-
tkania, podczas których mogli uzyskać informacje o inwestycji. Spółka współorgani-
zowała również Dni Otwarte na budowie stacji Trocka, a postępy na placach budowy 
odcinków zachodniego oraz wschodniego – północnego, od momentu rozpoczęcia 
robót budowlanych, były dokumentowane i publikowane w Dzienniku Budowy, który 
zamieszczony i na bieżąco aktualizowany jest na stronie internetowej Spółki. O rozbu-
dowie II linii metra w Warszawie informowano również podczas spotkań, imprez ple-
nerowych i eventów, które organizowało bądź w których uczestniczyło Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. – takich jak: Zawody o Puchar Krecika, Dni Transportu Publicznego, „Eu-
ropa zmienia metropolię warszawską”, Jarmark Floriański czy Sportowy Dzień Dziecka. 

W 2017 roku przy realizacji programów społecznych Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
współpracowało z instytucjami miejskimi, prasą i telewizją, organizacjami pożytku pu-
blicznego oraz z wieloma szkołami i przedszkolami warszawskimi. Spółka kontynuowa-
ła także współpracę z instytucjami, które wspiera od wielu lat: ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Integracji, Stowarzyszeniem Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON oraz fi rmą 
Kreatywna Planeta, organizatorem konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji. 

Kolejny rok Metro Warszawskie prowadziło interaktywne zajęcia edukacyjne pod na-
zwą „W świecie metra”. Są one skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i obej-
mują uczniów klas II-IV szkoły podstawowej. Celem zajęć jest między innymi przedsta-
wienie podstawowych wiadomości związanych z tematyką metra, zapoznanie z historią 
i współczesnością metra na świecie i w Warszawie oraz kształtowanie postaw związa-
nych z bezpieczeństwem podczas podróżowania metrem. 

Z ekspertami z dziedziny transportu publicznego, środowisk naukowych i podmio-
tów bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług transportowych Metro War-
szawskie Sp. z o.o. spotkało się przy okazji Europejskiego Forum Taborowego, Forum 
Transportu Publicznego oraz VIII konferencji „Infrastruktura i Budownictwo” – organi-
zowanego co roku wydarzenia, które jest okazją do wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy przedstawicielami organizatorów transportu miejskiego w ośrodkach miej-
skich i regionalnych oraz przewoźników, a także organizacji zrzeszających te podmioty. 

Promocja kultury i sztuki w metrze odbywa się za pośrednictwem dwóch wspieranych 
przez Spółkę programów artystycznych: „pociąg do sztuki” oraz „Galeria A19”. 

Program „pociąg do sztuki” powstał w 2004 roku jako program promocji kultury w prze-
strzeni wielkiego miasta. Pierwsza galeria ulokowana została na stacji Wilanowska. 
Po pięciu latach „pociąg do sztuki” tworzył dużą sieć galerii miejskich, mieszczących 
się w podziemnych ciągach komunikacyjnych na siedmiu stacjach warszawskiego me-
tra (A1 Kabaty, A3 Imielin, A7 Wilanowska, A10 Pole Mokotowskie, A13 Centrum, A14 
Świętokrzyska i A17 Dworzec Gdański). Ósmą galerię ulokowano w holu głównym bu-
dynku mieszczącego siedzibę Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. W tych stałych 
miejscach co miesiąc prezentowana jest kolejna wystawa sztuki współczesnej.
Stałym elementem sztuki w metrze warszawskim jest również „Galeria A19”. Jej przed-
miotem jest wykonanie projektu muralu o wymiarach 35 m długości i 3,5 m wysokości. 
Projekt galerii powstał w 2007 roku jako program promocji kultury w przestrzeni wiel-
kiego miasta. Od grudnia 2010 roku koordynatorem projektu, który ma na celu popu-
laryzację sztuki, promocję studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz pre-
zentację ich prac w przestrzeni publicznej, jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Promocja 
kultury i sztuki 
w metrze
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8
Pracownicy – 
szkolenia i rozwój 

Employees  – 
trainings 
and development



At the end of 2017 Metro Warszawskie Sp z o.o. employed 2409 people in total, out 
of which 2109 people performed duties in positions connected with operations, 
216 worked in administrative positions and 84 in the positions related with the 
execution of investments.

In 2017, for the purpose of improving their professional skills Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. trained 1106 employees during 190 trainings. Employees raised their 
qualifi cations in such areas as: occupational health and safety, ecology, fi nance, IT, 
investments, human resources or law. Last year we also conducted a training in defence 
and civil defence for members of the General Civil Defence Formation Service of THS 
Kabaty and the Line. In December 2017 in cooperation with Centrum Ratownictwa 
Sp. z o.o. fi rst aid training was conducted with the use of a defi brillator for 43 employees 
of the Metro Security Service. Also in December, there were organized improvement 
workshops for internal auditors of the Integrated Quality Management System and 
a training for managerial staff in the fi eld of improving managerial and managerial 
skills.

For years Metro Warszawskie Sp. z o.o. has been organising apprenticeships both 
at administrative and specialist positions related to the Metro rolling stock and 
infrastructure operation. In 2017, professional internships at Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. were organised for 50 students of higher and vocational schools, among 
others, from the Warsaw University of Technology (Faculty of Transport, Faculty of 
Electrical Engineering) and the Warsaw University of Life Sciences (Faculty of Logistics) 
and the Complex of Secondary and Technical Schools no. 28 in Warsaw.
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in administrative 
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związanych
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related with 
the execution 
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Pracownicy 

Employees

Na koniec 2017 roku Metro Warszawskie Sp z o.o. zatrudniało łącznie 2409 osób, w tym 
2109 osób wykonywało obowiązki na stanowiskach związanych z eksploatacją, 216 
osób pracowało na stanowiskach administracyjnych a 84 na stanowiskach związanych 
z realizacją inwestycji.

W celu doskonalenia umiejętności zawodowych, w 2017 roku Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. przeszkoliło 1106 pracowników podczas 190 szkoleń. Zatrudnieni podnosili 
kwalifi kacje w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, ekologia, fi nan-
se, informatyka, inwestycje, human resources czy prawo. W minionym roku przeprowa-
dziliśmy również szkolenie z zadań obronnych i obrony cywilnej dla Członków Formacji 
Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego STP Kabaty i Linii. Przy współpracy z Centrum 
Ratownictwa Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku przeprowadzono szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej z użyciem defi brylatora dla 43 pracowników Służby Ochrony 
Metra. Także w grudniu zorganizowane zostały warsztaty doskonalące dla audytorów 
wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz szkolenie dla ka-
dry kierowniczej z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich i kierowniczych. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. od lat umożliwia odbycie praktyk zawodowych zarów-
no na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych – na stanowiskach zwią-
zanych z eksploatacją taboru i infrastrukturą metra. W 2017 roku praktyki zawodowe 
w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. odbyło 50 uczniów szkół wyższych i zawodowych, 
między innymi z Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu, Wydział Elektryczny) 
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Logistyki) oraz Zespołu Szkół Li-
cealnych i Technicznych nr 28 w Warszawie.

71





9
Ochrona
środowiska 

Environmental 
protection



In 2017, observing all the rules and standards of environmental protection defi ned by 
external and internal regulations Metro Warszawskie Sp. z o.o. undertook a number of 
activities to minimize the potential negative impact on the environment. 

As part of the implementation of activities related to the Integrated Management 
System the following activities were carried out: 

• conducting an internal audit of the PPO-07 Environmental Resource Management 
process according to the schedule;

• verifi cation of Integrated Management System documentation – an update of 
selected procedures resulting from the monitoring of the PPO-07 process and 
changes to the ISO PN-EN 14001 standard;

• constant monitoring of the provisions of the Environmental Protection Regulations 
and updating the register of external legal acts applying to environmental aspects 
related to Metro Warszawskie Sp. z o.o.;

• conducting trainings of Metro Warszawskie Sp. z o.o. employees, external 
companies and interns.

Metro Warszawskie Company, due to the type of business, has the required permits/
notifi cations in the fi eld of environmental protection:

• notifi cation No. 02/2003 on the application acceptance of the installations for 
transferring liquid fuels in the area of   THS Kabaty by the Municipal Offi ce of the 
Capital City of Warsaw;

• decision No. 6/H/2006 of 29/09/2006 issued by the President of the Capital City of 
Warsaw regarding the discontinuation of the proceedings to determine the level 
of noise emission to the environment from the area of THS Kabaty;

• decision No. 1088/OŚ/2012 of 26/10/2012 issued by the President of the Capital 
City of Warsaw permitting the production of hazardous and non-hazardous waste;

• notifi cation No. 25/2012 on the acceptance of the application of the welding 
installations in the area of THS Kabaty by the Ursynów District Offi ce of the Capital 
City of Warsaw;

• decision No. 705/OŚ/2016 of 13/06/2016 issued by the President of the Capital 
City of Warsaw regarding a water permit for the Metro central section;

• decision No. 863/OŚ/2016 of 18/7/2016 issued by the President of the Capital 
City of Warsaw regarding a water permit for the fi rst Metro line;

• decision No. 1208/OŚ/2016 of 14/10/2016 issued by the President of the Capital 
City of Warsaw regarding the permission to introduce gases and dust into the air.

Education is carried out through a system of trainings in the fi eld of environmental 
protection, occupational safety and fi re protection, in accordance with the Integrated 
Management System operating at the Company. The training covers all the employees 
as well as those newly admitted to work and students taking apprenticeships. 
In addition, workplace training regarding waste management is conducted.

Raising ecological awareness of our business partners is implemented, among 
others, by training employees of external companies that provide services in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. Every time before being allowed to work, the employees of 
the service providers undergo training in the fi eld of environmental protection, 
occupational safety and fi re protection, as well as in the rules of work organization 
within the Company. In 2017, the Environmental Protection Department trained 
166 new employees, 50 interns and 1612 people from external companies.

Education 
of employees 
and contractors 
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Przestrzegając wszystkich reguł i standardów ochrony środowiska określonych przepi-
sami zewnętrznymi i wewnętrznymi Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2017 roku podjęło 
wiele działań minimalizujących potencjalny negatywny wpływ na środowisko. 

W ramach realizacji działań z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania: 

 przeprowadzony zgodnie z harmonogramem został audyt wewnętrzny procesu 
PPO-07 zarządzanie środowiskowe;

 zweryfi kowano dokumentację ZSZ – aktualizacja wybranych procedur wynikająca 
z nadzorowania procesu PPO-07 oraz zmiany normy ISO PN-EN 14001;

 na bieżąco monitorowano przepisy z zakresu OŚ oraz aktualizowano rejestr ze-
wnętrznych aktów prawnych, które mają zastosowanie do aspektów środowisko-
wych związanych z działalnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;

 prowadzono szkolenia pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o. i fi rm ze-
wnętrznych oraz praktykantów.

Spółka Metro Warszawskie, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, posiada 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia z zakresu ochrony środowiska:

 zawiadomienie nr 02/2003 o przyjęciu zgłoszenia przez Urząd m.st. Warszawy in-
stalacji do przetaczania paliw płynnych na terenie STP Kabaty;

 decyzja nr 6/H/2006 z dnia 29.09.2006 r. wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy 
dotycząca umorzenia postępowania w sprawie ustalenia poziomu emisji hałasu 
do środowiska z terenu STP Kabaty;

 decyzja nr 1088/OŚ/2012 z dnia 26.10.2012 wydana przez Prezydenta m.st. War-
szawy zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebez-
pieczne;

 zawiadomienie nr 25/2012 o przyjęciu zgłoszenia przez Urząd Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawy instalacji do spawania na terenie STP Kabaty;

 decyzja nr 705/OŚ/2016 z dnia 13.06.2016 wydana przez Prezydenta m.st. Warsza-
wy dotycząca pozwolenia wodnoprawnego dla odcinka centralnego metra;

 decyzja nr 863/OŚ/2016 z dnia 18.07.2016 wydana przez Prezydenta m.st. Warsza-
wy dotycząca pozwolenia wodnoprawnego dla I linii metra;

 decyzja nr 1208/OŚ/2016 z dnia 14.10.2016 wydana przez Prezydenta m.st. War-
szawy dotycząca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Edukacja prowadzona jest poprzez system szkoleń z zakresu ochrony środowiska, bhp 
i ppoż., zgodnie z funkcjonującym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 
Szkoleniami objęci są wszyscy pracownicy, a także osoby nowo przyjmowane do pracy 
oraz studenci odbywający praktyki zawodowe. Dodatkowo prowadzone są szkolenia 
na stanowisku pracy dotyczące gospodarki odpadami.

Podnoszenie świadomości ekologicznej naszych partnerów biznesowych realizowane 
jest m.in. poprzez szkolenie pracowników fi rm zewnętrznych, które świadczą usługi na 
terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Każdorazowo przed dopuszczeniem do wyko-
nywania pracy pracownicy usługodawcy przechodzą szkolenia z zakresu ochrony śro-
dowiska, bhp i ppoż., a także z zasad organizacji pracy na terenie Spółki. W 2017 roku 
Dział Ochrony Środowiska przeszkolił 166 nowych pracowników, 50 praktykantów oraz 
1612 osób z fi rm zewnętrznych. 

Edukacja 
pracowników 
i kontrahentów
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Municipal waste is collected by a company selected in a municipal tender. The number 
of containers and the frequency of their collection is specifi ed in the declaration 
submitted by Metro Warszawskie Sp. z o.o. in the Ursynów District Offi ce.

On the area of THS Kabaty and on M1 and M2 lines a selective collection of municipal 
waste is carried out in accordance with the guidelines of  Municipal Offi ce of the Capital 
City of Warsaw. Waste segregation is divided into three fractions: dry segregated 
waste, glass and mixed waste. In addition, special containers for battery collection 
have been placed on the premises of the Company.

All technological waste produced by the Company is collected selectively in the area 
of   the Kabaty Technical and Holding Station. 
In individual rooms, and in particular in places where Metro rolling stock inspections 
and repairs are carried out, there are marked closed containers for waste. After fi lling, 
they are transferred to the waste warehouse. 
In accordance with the accepted procedures of IMS, the amount of waste generated 
is monitored on a daily basis by employees of individual organizational units, waste 
storage and the Offi ce for Environmental Protection. 
Produced technological waste is transferred to specialized companies with appropriate 
certifi cates for the management of this waste. The waste is transferred on the basis 
of signed contracts or one-off orders, with the use of waste transfer note (WTN). 
The Environmental Protection Offi ce keeps the waste register up to date (in accordance 
with legal requirements). The amount of hazardous and non-hazardous waste 
generated is closely related to the schedule of the metro rolling stock inspections.

As a result of the activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. the mixture of industrial 
wastewater containing substances particularly harmful to the aquatic environment is 
discharged into the municipal sewage, therefore the Company has been granted the 
following decisions: No. 705/OŚ/2016 and 863/OŚ/2016 issued by the President of 
the Capital City of Warsaw, giving the company a permit under The Water Law Act for 
discharging the above wastewater into the sewage systems in compliance with specifi c 
quality parameters. According to the permits, the quality of discharged wastewater 
was examined by a laboratory accredited under a contract or one-off orders.

Waste 
management

Water supply 
and waste water 
management
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Odpady komunalne odbierane są przez fi rmę wyłonioną w przetargu gminnym. Liczba 
pojemników oraz częstotliwość ich odbioru jest określona w deklaracji złożonej przez 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. 

Na terenie STP Kabaty oraz na linii M1 i M2 prowadzona jest selektywna zbiórka surow-
cowych odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Urzędu m.st. Warszawa. Segre-
gacja odpadów odbywa się w podziale na trzy frakcje: odpady segregowane suche, 
szkło i odpady zmieszane. Ponadto na terenie Spółki zostały umieszczone specjalne 
pojemniki do zbiórki baterii.

Wszystkie odpady technologiczne wytwarzane przez Spółkę gromadzone są w sposób 
selektywny na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.
W poszczególnych pomieszczeniach, a w szczególności w miejscach, w których pro-
wadzone są przeglądy i naprawy taboru metra, znajdują się oznakowane zamykane 
pojemniki na odpady. Po napełnieniu są one przekazywane do magazynu odpadów. 
Zgodnie z przyjętymi procedurami ZSZ ilość wytwarzanych odpadów jest na bieżąco 
monitorowana przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, maga-
zynu odpadów oraz Biuro Ochrony Środowiska.
Wytworzone odpady technologiczne przekazywane są wyspecjalizowanym fi rmom, 
posiadającym stosowne decyzje na gospodarowanie tymi odpadami. Przekazywanie 
odpadów następuje na podstawie podpisanych umów lub jednorazowych zleceń, z za-
stosowaniem kart przekazania odpadu (KPO). Na bieżąco prowadzona jest ewidencja 
odpadów (zgodnie z wymaganiami prawnymi), którą prowadzi Biuro Ochrony Środo-
wiska. Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne jest 
ściśle związana z harmonogramem przeglądów taboru metra.

W wyniku działalności Metra Warszawskiego Sp. z o.o. do kanalizacji miejskiej od-
prowadzane są w mieszaninie ścieki przemysłowe zawierające substancje szcze-
gólnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dlatego też Spółka posiada decyzje: 
nr 705/OŚ/2016 i 863/OŚ/2016 wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy, udzielające 
Spółce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
powyższych ścieków z zachowaniem określonych parametrów jakościowych. Zgodnie 
z pozwoleniami jakość odprowadzanych ścieków badało laboratorium akredytowane 
na mocy zawartej umowy lub jednorazowych zleceń.

Gospodarka 
odpadami

Gospodarka 
wodno-ściekowa
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. implements the policy in the fi eld of quality, environmental 
protection and occupational health and safety, meeting the requirements of the 
following standards:

• PN-EN ISO 9001 Quality Management Systems. Requirements, 
• PN-EN ISO 14001 Environmental Management Systems. Requirements 

and guidelines for application, 
• PN-N-18001 Systems of work safety and health management. Requirements. 

The audit of renewal carried out in 2017 by the Polish Centre for Testing and Certifi cation 
confi rmed the compliance of the Metro Warszawskie Sp. z o.o. Integrated Management 
System with the requirements of the following standards: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 
14001, PN-N-18001 and with applicable legal regulations. This allowed for another 
extension of the Certifi cate of the Integrated Management System.

Integrated management system operating in Metro Warszawskie Sp. z o.o. ensures 
high quality and safety of travel for passengers, as well as identifi es and limits the 
risk of occupational safety hazards for the personnel of the Company and companies 
operating in the Company with simultaneous care for the protection of the natural 
environment. 
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę w zakresie jakości, ochrony środowiska 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniającą wymagania norm:

 PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
 PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne 

stosowania,
 PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 

Przeprowadzony w 2017 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfi kacji au-
dyt odnowienia potwierdził zgodność funkcjonującego w Metrze Warszawskim 
Sp. z o.o. zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, 
PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 i z właściwymi przepisami prawnymi. Pozwoliło to na 
kolejne już przedłużenie Certyfi katu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Zintegrowany system zarządzania funkcjonujący w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. 
zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo podróży pasażerom, a także identyfi kuje 
i ogranicza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa pracy personelu Spółki i fi rm działających 
na terenie Spółki z jednoczesną dbałością o ochronę środowiska naturalnego.
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11.1

Project

3+3

Design and 
construction 
of the second 
Metro line, 
including the 
western section 
from 
the route behind 
Daszyńskiego 
Roundabout 
station
to Księcia 
Janusza station 

Implementation 
of the construction 
works 

The second Metro line, for the purpose of conducting the investment process, has 
been divided into the following stages:

• central section,
• the western and north-eastern sections (3+3), 
• continuation of the western section and completion of the north-eastern 

section (3+2), 
• completion of the western section (3+THS Mory).

 
According to the decision of the Investor, the central section of the second Metro line, 
handed over to passengers on 8 March 2015, will be extended in the subsequent 
stages by a part of the western and north-eastern sections. The length of the two 
western and north-eastern sections is about 6.6 km long.

The extension of the western section from the route behind C9 Rondo Daszyńskiego 
station to the holding tracks behind C6 Księcia Janusza station includes: 3 stations – 
C6 Księcia Janusza, C7 Młynów, C8 Płock along with route tunnels, 3 route ventilation 
rooms – V9, V8, V7, 3 route tunnels – D9, D8, D7, and the V9A disassembly chamber. 
The length of the fi rst stage of the western section of the second Metro line will 
be 3.4 km.
The western section of the 2nd Metro line in Warsaw, constituting the fi rst stage of its 
implementation in this area of   the city, will be located entirely within the Wola district. 
From the route behind the holding tracks of C9 Rondo Daszyńskiego station, the 
planned Metro route starts under Kasprzaka Street, and then, passing under the built-
up area, turns north into Płocka Street. North of Wolska Street the route turns west, 
passing under the existing housing development, and runs under Górczewska Street. 
The Metro line passes under the existing railway viaduct and under the fl yover of Prymasa 
Tysiąclecia Alley. Running further west at Górczewska St., the route passes through 
green areas (E. Szymański Park, Moczydło Park), and then behind the intersection with 
Deotymy Street through the areas with nearby residential and commercial and service 
buildings. Its course ends with holding tracks in the area of   the eastern entrance to the 
"Wola Park" Shopping Center at the level of Krępowieckiego Street.

By the end of 2017 on the construction of the fi rst stage of the western section the 
following works were executed:

Stations and ventilation rooms: 

• C06 station with holding tracks and train turning chamber – resistance constructions 
were made in the diaphragm wall technology and water-permeable covers 
for the C06 station body. Work continued on the holding tracks. The works are 
carried out in accordance with the provisions in the environmental decision. The 
reconstruction of most collisions of underground devices was also carried out, 
which conditions the commencement of works on the body of the facility;

• ventilation rooms V07 – protection was provided in the form of specialist 
foundations for the V07 track ventilation room in the deep part. The reconstruction 
of the majority of collisions of underground devices was completed, which 
conditions the commencement of works on the body of the facility; 

• C07 station – resistance constructions were made in the diaphragm wall technology 
and water-permeable covers for the station body C07. The excavation for the 
bottom plate of the station started. The reconstruction of the majority of collisions 
of underground devices was carried out, conditioning the commencement of 
works on the body of the facility and the station body was carried out, including 
ground works, specialist foundation works, external ceiling and intermediate fl oors;
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II linia metra, dla potrzeb przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, została podzielona 
na następujące etapy:

 odcinek centralny,
 odcinek zachodni i wschodni – północny (3+3),
 kontynuacja odcinka zachodniego i dokończenie odcinka wschodniego – 

północnego (3+2),
 dokończenie odcinka zachodniego (3+STP Mory).

Zgodnie z decyzją inwestora odcinek centralny II linii metra, oddany do użytku pasaże-
rów 8 marca 2015 roku, w kolejnych etapach przedłużony zostanie o część odcinka za-
chodniego oraz wschodniego – północnego. Długość dwóch realizowanych odcinków 
zachodniego oraz wschodniego – północnego wynosi ok. 6,6 km. 

Rozbudowa odcinka zachodniego od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do to-
rów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza obejmuje: trzy stacje – C6 Księcia Janu-
sza, C7 Młynów, C8 Płocka wraz z tunelami szlakowymi, trzy wentylatornie szlakowe – 
V9, V8, V7, trzy tunele szlakowe – D9, D8, D7, oraz komorę demontażową V9A. Długość 
I etapu odcinka zachodniego II linii metra wyniesie 3,4 km. 
Odcinek zachodni II linii metra w Warszawie, stanowiący I etap jej realizacji w tym re-
jonie miasta, usytuowany będzie w całości na terenie dzielnicy Wola. Od szlaku za to-
rami odstawczymi stacji C9 Rondo Daszyńskiego projektowana trasa metra przebiega 
początkowo pod ul. Kasprzaka, a następnie, przechodząc pod terenem zabudowa-
nym, skręca na północ w ul. Płocką. Na północ od ul. Wolskiej trasa skręca na zachód, 
przechodząc pod istniejącą zabudową mieszkaniową, i biegnie pod ul. Górczewską. 
Linia metra przechodzi pod istniejącym wiaduktem PKP oraz pod estakadą al. Prymasa 
Tysiąclecia. Biegnąc dalej na zachód pod ul. Górczewską, trasa przechodzi przez rejo-
ny zielone (park im. E. Szymańskiego, park Moczydło), a następnie za skrzyżowaniem 
z ul. Deotymy przez tereny z pobliską zabudową mieszkaniową i handlowo-usługową. 
Jej przebieg kończy się torami odstawczymi w rejonie wschodniego wjazdu na teren 
Centrum Handlowego „Wola Park” na wysokości ul. Krępowieckiego. 

Do końca 2017 roku na budowie I etapu odcinka zachodniego wykonano: 

Stacje i wentylatornie

• stacja C06 wraz z torami odstawczymi i komorą zawracania pociągów – wykonano 
konstrukcje oporowe w technologii ścian szczelinowych oraz przesłony przeciw- 
wodne dla korpusu stacji C06. Kontynuowano prace na torach odstawczych. Ro-
boty wykonywane są zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej. Wykonano rów-
nież przebudowę większości kolizji urządzeń podziemnych, warunkującą rozpo-
częcie prac na korpusie obiektu;

• wentylatornia V07 – wykonano zabezpieczenia w postaci specjalistycznego fun-
damentowania dla wentylatorni szlakowej V07 w części głębokiej. Zrealizowano 
przebudowę większości kolizji urządzeń podziemnych, warunkującą rozpoczęcie 
prac na korpusie obiektu;

• stacja C07 – wykonano konstrukcje oporowe w technologii ścian szczelinowych 
oraz przesłony przeciwwodne dla korpusu stacji C07. Rozpoczęto wykop do płyty 
dennej stacji. Zrealizowano przebudowę większości kolizji urządzeń podziemnych, 
warunkującą rozpoczęcie prac na korpusie obiektu oraz wykonywano korpus sta-
cji, a w tym roboty ziemne, specjalistyczne roboty fundamentowe, strop zewnętrz-
ny i stropy pośrednie;

• wentylatornia V08 – wykonano zabezpieczenia w postaci specjalistycznego fun-
damentowania dla wentylatorni szlakowej V08 w części głębokiej. Zrealizowano 
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• ventilation room V08 – protection was provided in the form of specialist foundations 
for the V08 track ventilation room in the deep part. The reconstruction of the 
majority of collisions of underground devices was completed, which conditions 
the commencement of works on the body of the facility;

• C08 station – long diaphragm walls were made and works on the upper ceiling 
of the station were carried out. The reconstruction of the majority of collisions of 
underground devices was performed, conditioning the commencement of works 
on the body of the facility. The station body was completed, including earthworks, 
specialist foundation works, external ceiling and intermediate ceilings;

• ventilation room V09 – protection was provided in the form of specialist foundations 
for the V09 track ventilation room in the deep part. The reconstruction of the 
collision of underground devices, conditioning the commencement of works on 
the body of the facility, has began;

 
The disassembly chamber

In the area of   the intersection of Karolkowa and Kasprzaka Streets there is to be the 
disassembly chamber for the extraction of TBM shields, which will be closed from the 
top, after the shields are excavated, with a monolithic reinforced concrete ceiling. The 
facility serves as a technological element for the duration of the works, then it will be 
connected to the holding tracks of C09 Rondo Daszyńskiego station. Tram and car 
traffi c will be restored above the object. In 2017, the body of the TBM starter shaft 
was executed together with a 120 m long bottom plate, which was a precondition for 
the tunneling to be started on time, and the temporary organization of the traffi c was 
introduced.

Route tunnels

The arrangement of tunnels between stations C06 and C09 consists of two parallel 
monorail tunnels with a diameter of 6.0 m. It consists respectively of the routes D07, 
D08 and D09. The tunnels will be made using the mechanized TBM type EPB shield. 
After each stage of ground excavation, a given section of the tunnel will be encased 
in the tail of the TBM shield by means of prefabricated segments made of reinforced 
concrete, sealed with a system of gaskets.
At the end of 2017, the components of the shields were transported to the 
construction site of station C06 and their assembly started. In parallel to the assembly 
of TBMs, the construction site for tunneling works was adapted by installing all the 
equipment necessary for drilling. The production of prefabricated tunnel casing was 
also commenced, preventive reinforcement of selected buildings under which tunnels 
will run, and the implementation of reinforcements in jet-grouting technology at the 
connections of tunnels with stations and at  inter – tunnel connectors.

Greenery

In accordance with the provisions of Polish law, environmental decisions and monitoring 
projects for each facility of the western section of the fi rst stage of the Metro line II 
in Warsaw, the impact of Metro’s construction on the surroundings, including the 
environment and society, is monitored. Monitoring covers the following elements:

• existing construction facilities, including buildings and underground infrastructure,
• implemented Metro facilities,
• vibration and noise,
• groundwater,
• surface area,
• trees and shrubs,
• earth masses and waste.

Periodic research and monitoring observations were preceded by the registration of 
the initial state (before the construction) to establish the background values (levels) of 
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przebudowę większości kolizji urządzeń podziemnych, warunkującą rozpoczęcie 
prac na korpusie obiektu;

• stacja C08 – wykonano długie ściany szczelinowe oraz realizowano prace nad stro-
pem górnym stacji. Wykonano przebudowę większości kolizji urządzeń podziem-
nych, warunkującą rozpoczęcie prac na korpusie obiektu. Realizowano korpus sta-
cji, w tym roboty ziemne, specjalistyczne roboty fundamentowe, strop zewnętrzny 
i stropy pośrednie;

• wentylatornia V09 – wykonano zabezpieczenia w postaci specjalistycznego funda-
mentowania dla wentylatorni szlakowej V09 w części głębokiej. Rozpoczęto prze-
budowę kolizji urządzeń podziemnych, warunkującą rozpoczęcie prac na korpusie 
obiektu.

Komora demontażowa

W rejonie skrzyżowania ul. Karolkowej i ul. Kasprzaka przewidziano szyb demontażowy 
dla wydobycia tarcz TBM, który od góry zostanie zamknięty, po wydobyciu tarcz, mo-
nolitycznym stropem żelbetowym. Obiekt służy jako element technologiczny na czas 
realizacji prac, następnie zostanie połączony z torami odstawczymi stacji C09 Rondo 
Daszyńskiego. Nad obiektem przywrócony zostanie ruch tramwajowy i samochodowy. 
W 2017 roku wykonano korpus szybu startowego TBM wraz z płytą denną o długości 
120 m warunkujący terminowe rozpoczęcie drążenia tuneli, wprowadzono czasową 
organizację ruchu.

Tunele szlakowe

Układ tuneli między stacjami C06 i C09 tworzą dwa równoległe jednotorowe tunele 
o średnicy 6,0 m. Składa się on odpowiednio ze szlaków D07, D08, D09. Tunele zosta-
ną wykonane przy użyciu tarczy zmechanizowanej TBM typu EPB. Po każdym etapie 
wydrążania gruntu dany odcinek tunelu zostanie obudowany w ogonie tarczy TBM 
za pomocą prefabrykowanych segmentów wykonanych z betonu zbrojonego, uszczel-
nionych systemem uszczelek. 
Pod koniec roku 2017 przetransportowano na plac budowy stacji C06 elementy składo-
we tarcz i rozpoczęto ich montaż. Równolegle do montażu TBM-ów przystosowywano 
zaplecze budowy do prac tunelowych poprzez montaż wszelkich urządzeń niezbęd-
nych do drążenia. Rozpoczęto również produkcję prefabrykowanej obudowy tuneli, 
prowadzono prewencyjne wzmacnianie wybranych budynków, pod którymi przebie-
gać będą tunele, oraz rozpoczęto wykonywanie wzmocnień w technologii jet-grouting 
na połączeniach tuneli ze stacjami oraz na łącznikach międzytunelowych.

Zieleń 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, decyzjami środowiskowymi i projektami mo-
nitoringu dla każdego obiektu odcinka zachodniego I etapu II linii metra w Warszawie 
prowadzony jest monitoring oddziaływania budowy metra na otoczenie, w tym na śro-
dowisko i społeczeństwo. Monitoringiem objęte są następujące elementy:

 istniejące obiekty budowlane, w tym budynki i infrastruktura podziemna,
 realizowane obiekty metra,
 drgania i hałas,
 wody podziemne,
 powierzchnia terenu,
 drzewa i krzewy,
 masy ziemne i odpady.

Cykliczne badania i obserwacje monitoringowe poprzedzone zostały rejestracją stanu 
początkowego (przed rozpoczęciem budowy) w celu ustalenia wartości (poziomów) 
tłowych oraz progów ostrzegawczych. Częstotliwość badań i obserwacji monitorin-
gowych jest zależna od rodzaju przedmiotu monitoringu, fazy budowy oraz progno-
zowanych oddziaływań i zmienia się od tygodnia (np. pomiar stanów wód) do minut 
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alerts and warning thresholds. The frequency of surveys and monitoring observations 
depends on the type of the object of monitoring, the construction phase and the 
forecasted impacts and changes from a week (eg. measurement of water levels) to 
minutes (automatic measurements of building displacements). All results are collected, 
processed and made available in a computer database maintained by the contractor. 
A monitoring report is prepared every month. An important tool for examining the 
impact of the metro construction on neighboring buildings is the direct observation of 
buildings and maintaining contact with the managers and residents of these buildings 
by the supervisors of the construction.

The implementation of the north-eastern section – the north of the route after C15 
Wileński station  for the holding tracks behind C18 Trocka station includes 3 stations – 
C16 Szwedzka, C17 Targówek, C18 Trocka along with route tunnels, 3 route ventilation 
rooms – V16, V17, V18, 3 route tunnels – D16, D17, D18. The length of the fi rst stage 
of the implementation of the north-eastern section is 3.2 km. The 1st stage of the 
implementation of the north-eastern section of II Metro line in Warsaw is located in 
two districts (Praga Północ and Targówek) in the north-east of Warsaw. The fi rst station 
on the north-eastern section of the second Metro line is C16 Szwedzka station located 
in the Praga Północ district, at  Strzelecka Street near the intersection with Szwedzka 
Street.  C17 Targówek station will be built near the intersection of Pratulińska and 
Ossowskiego Streets in Targówek district, and in the area of   the intersection of 
Pratulińska and Trocka streets – C18 Trocka station.

By the end of 2017 the following works had been executed on the fi rst stage of the 
north-eastern section:

Stations and ventilations rooms: 

• C18 station – the execution of diaphragm walls of the station and holding tracks, 
sub-ceiling excavations, intermediate fl oors of the station and holding tracks, 
bottom plate of the station and platform sheet of the station part were completed. 
The insulation on the upper roof of holding tracks was made. All power networks 
in collision with the station body and holding tracks were removed. The works 
related to the reconstruction of the gas network collisions were completed. The 
reconstruction of the collision of heating, sewage and water supply networks was 
continued. Sewage installation in the ceilings and station slabs began;

• V18 ventilation room – the execution of the ventilation room body (diaphragm 
walls, sub-ceiling excavation, fl oor slabs, bottom slab) was completed. 
The insulation of the upper ceiling was made, the ground was fi lled up and 
thickened on the upper ceiling. External walls of the air intake / exhaust duct and 
external walls of the staircase were made. The works related to the reconstruction 
of all collisions of gas, heating and water supply networks were completed. 
The sewage system in the ceilings and ventilation rooms was also completed. 
The implementation of fi nishing works (masonry works) and works related to the 
implementation of tunnel connectors were also started;

• C17 station – the execution of the upper ceiling on the upper ceiling switching 
chamber on the station part and grate (indirect extension) in the switch 
compartment was completed. The completion of the diaphragm walls and the 
barettes at the Metro station with the turnout chamber and entrances to the station, 
the execution of the intermediate fl oor on the station part and the excavation on 
the turnout chamber. The entire excavation was performed on the station part, 
bottom plates on the turnout chamber and on the station part, insulation on the 
main ceiling, columns on the turnout chamber and on the station part. In the third 
quarter of 2017, the masonry work began. The work related to the platform board 
was completed and most of the secondary structural elements such as stairs and 
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(automatyczne pomiary przemieszczeń budynków). Całość wyników jest gromadzona, 
przetwarzana i udostępniana w komputerowej bazie danych prowadzonej przez wyko-
nawcę. Co miesiąc sporządzany jest sprawozdawczy raport monitoringowy. Istotnym 
narzędziem badania oddziaływania budowy metra na sąsiadujące obiekty budowlane 
są obserwacje bezpośrednie budynków oraz utrzymywanie przez nadzór budowy kon-
taktu z zarządcami i mieszkańcami tych budynków. 

Realizacja odcinka wschodniego – północnego od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileń-
ski do torów odstawczych za stacją C18 Trocka obejmuje trzy stacje – C16 Szwedzka, 
C17 Targówek, C18 Trocka wraz z tunelami szlakowymi, trzy wentylatornie szlakowe 
– V16, V17, V18, trzy tunele szlakowe – D16, D17, D18. Długość I etapu realizacji od-
cinka wschodniego – północnego wynosi 3,2 km. I etap realizacji odcinka wschod-
niego – północnego II linii metra w Warszawie zlokalizowany jest na terenie dwóch 
dzielnic (Pragi Północ i Targówka) we wschodnio-północnej części Warszawy. Pierwszą 
stacją na odcinku wschodnim – północnym II linii metra jest stacja C16 Szwedzka zlo-
kalizowana na terenie dzielnicy Praga Północ, pod ul. Strzelecką opodal skrzyżowania 
z ul. Szwedzką. W okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. Ossowskiego, na terenie 
dzielnicy Targówek powstanie stacja C17 Targówek, a w rejonie skrzyżowania ul. Pratu-
lińskiej z Trocką – stacja C18 Trocka.

Do końca 2017 roku na budowie I etapu odcinka wschodniego – północnego 
wykonano: 

Stacje i wentylatornie

• stacja C18 – zakończono wykonywanie ścian szczelinowych stacji i torów odstaw-
czych, wykopów podstropowych, stropów pośrednich stacji i torów odstawczych, 
płyty dennej stacji oraz płyty peronu części stacyjnej. Wykonano izolację na stropie 
górnym torów odstawczych. Usunięto wszystkie sieci elektroenergetyczne będą-
ce w kolizji z korpusem stacji i torów odstawczych. Zakończono prace związane 
z przebudową kolizji sieci gazowych. Kontynuowano przebudowę kolizji sieci cie-
płowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Rozpoczęto wykonywanie instala-
cji kanalizacji w stropach i płytach stacji. Rozpoczęto prace elektryczne związane 
z przygotowaniem pomieszczeń technicznych i pomieszczeń podstacji. Rozpo-
częto prace wykończeniowe pomieszczeń technicznych stacji (murowanie ścian, 
tynkowanie). Realizowano elementy pionowe stacji i torów odstawczych (słupy, 
ściany, szyby windowe, klatki schodowe) oraz kończona była płyta denna torów 
odstawczych. Rozpoczęto też wykonywanie wejść stacyjnych;

• wentylatornia V18 – zakończono wykonywanie korpusu wentylatorni (ścian szcze-
linowych, wykopu podstropowego, płyt stropowych, płyty dennej). Wykonano 
izolację stropu górnego, zasypano i zagęszczono grunt na stropie górnym. Wyko-
nano ściany zewnętrzne czerpnio-wyrzutni oraz ściany zewnętrzne klatki schodo-
wej. Zakończono prace związane z przebudową wszystkich kolizji sieci gazowych, 
ciepłowniczych i wodociągowych. Zakończono także wykonanie kanalizacji w stro-
pach i płytach wentylatorni. Rozpoczęto również realizację prac wykończeniowych 
(prace murarskie) oraz prac związanych z wykonaniem łączników tunelowych;

• stacja C17 – zakończono wykonanie stropu górnego na komorze rozjazdów stropu 
górnego na części stacyjnej oraz rusztu (rozparcie pośrednie) w komorze rozjaz-
dów. Zakończono również wykonanie ścian szczelinowych i baret na stacji metra 
wraz z komorą rozjazdów i wejściami do stacji, wykonanie stropu pośredniego 
na części stacyjnej oraz wykopu na komorze rozjazdów. W całości wykonano wykop 
na części stacyjnej, płyty denne na komorze rozjazdów i na części stacyjnej, izolację 
na stropie głównym, słupy na komorze rozjazdów i na części stacyjnej. W trzecim 
kwartale 2017 roku rozpoczęto wykonywanie robót murarskich. Zakończono prace 
związane z płytą peronu i wykonano większość drugorzędnych elementów kon-
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shafts were made. At the end of 2017, the implementation of the station entrances, 
the construction of the track surface, and plastering works began. In 2017, 
the reconstruction of the collision in the sanitary sector – gas, heating, sewage 
and water supply networks was completed. Work continued on the installation of 
sewers in the ceilings and foundation slabs of the station;

• V17 Ventilation room – in the fi rst quarter of 2017, work on the foundation slab 
in the shallow part was completed, the entire excavation was completed, and by 
the end of the year, work was completed on the foundation slab in the deep part. 
All works concerning fl oor slabs and bottom plates were executed. In the third 
quarter of 2017, masonry work began. In September most of the insulation on the 
upper ceiling was made. At the end of the year more than half of the secondary 
structural elements were made, such as stairs and shafts. The tunnel connections 
between the ventilation room and the D17 tunnel started. The reconstruction of 
the collision in the sanitary sector in the area of   gas and heating networks together 
with the sewage connection was fully made.

• C16 Station – the diaphragm walls and barettes were completed, the following works 
related to the construction of the station were executed: upper and intermediate 
ceilings and bottom plate (leaving technological openings), partial exits W1 and 
W2, works at the target columns and masonry works, P1 shaft and underplatform 
slab were carried out. Foundations in technical rooms for equipment were made,   
sanitary installations, sewage systems in the ceilings were made to a great extent, 
work was carried out on the execution of the heating connection to the station. 
Works related to the reconstruction of the collision of sewage and water supply 
networks were continued. Strengthening of the building at 46 Strzelecka Street 
was completed;

• V16 Ventilation room – the ventilation structure was constructed, including 
the upper ceiling, intermediate ceilings and the bottom plate. Staircases were 
constructed, partially above-ground structural elements (shafts) were made, 
the upper ceiling was fi lled up and insulated. Works on the implementation of 
connectors with tunnels was started.

The disassembly chamber

A fi re separation of the head from a functioning station was carried out, a temporary 
traffi c organization was introduced, and the tram route was reconstructed, the bottom 
plate was rebuilt in the fi nal part of the holding tracks and the reinforcements were 
made for the shield entry, the electrical and sanitary installations were modernized to 
remove the shield, reinforcing the building at 84 Targowa Street.

Route tunnels: 

The implementation of route tunnels D18, D17 and D16 involved the drilling of two 
tuba-tunnels with an outside diameter of 6 m and an internal diameter of 5.4 m each – 
using TBM mechanized shields and a prefabricated (segmented) reinforced concrete 
housing. The length of the tunnels, including intermediate objects, is about 2674 m 
for the left tube, around 2660 m for the right one. Route tunnels: D18, D17, D16 were 
executed with TBM 644 "Maria" and TBM 760 "Anna" machines from the starter shaft 
at the C18 station in the south-western direction to the C15 station. The assembly 
and start-up of TBM shields took place in the starting chamber at the C18 station. 
In December 2017, after the completion of the right tunnel drilling, dismantling of 
TBM 644 was started in a separate chamber at the end of the holding tracks of the 
existing C15 Dworzec Wileński Station.

TBM 644 shield "Maria" began drilling the right tunnels D18, D17, D16 in May 2017, 
and fi nished in December 2017.
TBM 760 shield "Anna" began drilling the left tunnels D18, D17, D16 in June 2017, 
and ended in January 2018.

90



strukcyjnych, takich jak schody i szachty. Pod koniec 2017 roku rozpoczęto wy-
konywanie wejść stacyjnych, konstrukcji nawierzchni torowej, robót tynkarskich. 
W roku 2017 zakończono przebudowę kolizji w branży sanitarnej – sieci gazowych, 
ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Trwały prace dotyczące instala-
cji kanalizacji w stropach i płytach fundamentowych stacji;
wentylatornia V17 – w pierwszym kwartale 2017 roku zakończono prace dotyczą-
ce płyty fundamentowej w części płytkiej, wykonano cały wykop, a do końca roku 
zakończono prace dotyczące płyty fundamentowej w części głębokiej. Wykonano 
całość prac dotyczących płyt stropowych oraz płyt dennych. W trzecim kwartale 
2017 roku rozpoczęto roboty murarskie. We wrześniu wykonano większość izola-
cji na stropie górnym. Pod koniec roku wykonano ponad połowę drugorzędnych 
elementów konstrukcyjnych, takich jak schody i szachty. Rozpoczęto wykonywanie 
łączników tunelowych pomiędzy wentylatornią a tunelem D17. Wykonano w cało-
ści przebudowę kolizji w branży sanitarnej w zakresie sieci gazowych i ciepłowni-
czych wraz z przyłączem kanalizacyjnym.

• stacja C16 – zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret, wykonano 
konstrukcję stacji: stropy górny, pośredni i płytę denną (pozostawiając otwory 
technologiczne), wykonano częściowo wyjścia W1 i W2, prowadzono roboty przy 
słupach docelowych, rozpoczęto i prowadzono roboty murarskie, wykonywany 
był szacht P1 i płyta podperonia. Wykonano fundamenty w pomieszczeniach tech-
nicznych pod urządzenia, w zakresie instalacji sanitarnych w znacznym stopniu 
wykonano instalacje kanalizacji w stropach, prowadzono prace przy wykonaniu 
przyłącza ciepłowniczego do stacji. Kontynuowano prace związane z przebudową 
kolizji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Wykonano wzmocnienie budynku 
przy ul. Strzeleckiej 46;

• wentylatornia V16 – wykonano konstrukcję wentylatorni, w tym strop górny, 
stropy pośrednie oraz płytę denną. Wykonano klatki schodowe w zakresie kon-
strukcyjnym, częściowo nadziemne elementy konstrukcyjne (szachty), zasypano 
i zaizolowano górny strop. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem łączników 
z tunelami.

Komora demontażowa 

Wykonano wydzielenie ogniowe głowicy od funkcjonującej stacji, wprowadzono cza-
sową organizację ruchu, przebudowano trasę tramwajową, wykonano przebudowę 
płyty dennej w końcowej części torów odstawczych i dokonano wzmocnień konstrukcji 
na cele wejścia tarczy, wykonano modernizacje instalacji elektrycznych i sanitarnych 
do wyjęcia tarczy, wykonano wzmocnienie budynku przy ul. Targowej 84.

Tunele szlakowe

Realizacja tuneli szlakowych D18, D17 i D16 polegała na wydrążeniu dwóch tub – tu-
neli o średnicy zewnętrznej 6 m i wewnętrznej 5,4 m każdy – z zastosowaniem tarcz 
zmechanizowanych TBM oraz prefabrykowanej (segmentowej) obudowy żelbetowej. 
Długość tuneli z uwzględnieniem obiektów pośrednich wynosi dla tuby lewej około 
2674 m, dla tuby prawej około 2660 m. Tunele szlakowe: D18, D17, D16 realizowane 
były maszynami TBM 644 „Maria” oraz TBM 760 „Anna” od szybu startowego na stacji 
C18 w kierunku południowo–zachodnim do stacji C15. Montaż i rozruch tarcz TBM od-
bywał się w komorze startowej na stacji C18. W grudniu 2017 r. po zakończeniu drąże-
nia tunelu prawego, rozpoczęto demontaż TBM 644 w wydzielonej komorze na końcu 
torów odstawczych, istniejącej stacji C15 Dworzec Wileński.

Tarcza TBM 644 „Maria” rozpoczęła drążenie tuneli prawych D18, D17, D16 w maju 
2017 roku, a zakończyła w grudniu 2017 roku. 
Tarcza TBM 760 „Anna” rozpoczęła drążenie tuneli lewych D18, D17, D16 w czerwcu 
2017 roku, a zakończyła w styczniu 2018 roku. 
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Greenery

The monitoring of greenery is systematically carried out. Tree stand observation is 
performed using the VTA (Visual Tree Assessment) method. The monitoring covers 
three zones: zone 0 – i.e. the direct impact zone, the range of which is 5 m from the 
excavation; zone 1 – i.e. the area of   all the activities related to the investment; and zone 
2 – i.e. the zone of negligible impact on greenery.

At the same time in 2017:

• administrative decisions were obtained and executed allowing to remove trees 
and shrubs that interfere with the implementation of ventilation  room V16 of the 
fi rst stage of the north-eastern section of  Metro line II;

• compensatory plantings were also made in the road strip at Inżynierska Street – 
eastern and western side and in the belt dividing the roadways of Solidarności 
Alley on the section from Szwedzka Street  to the railway viaduct;

• 50 nesting boxes were hung, fulfi lling the obligation imposed on the Investor 
in the Decision of the Regional Director for Environmental Protection in Warsaw 
of July 31, 2014 (mark: WOOŚ-II.4210.68.2013.TR) on environmental conditions, 
in the following districts: Praga Północ and Targówek. The work was carried out 
in accordance with the recommendations of ornithological supervision.

Development of construction designs

Under the contract for the development of construction projects for the second 
phase of the implementation of the western section of the 2nd Metro line in Warsaw, 
the contractor provided the following documentation:

1)    Pre-design documentation:

• Inventory and valorization of greenery,
• Assessment of the condition of buildings in the Metro impact zones,
• Analysis of the impact of vibrations and dynamic loads on the structures 

of buildings and people staying in them,
• Analysis of pro-ecological solutions,
• Addition to geological engineering documentation;

2)    Construction project for D05 and D06 route tunnel and C05 station.

Administrative decisions

 On February 6, 2017, the Regional Director of Environmental Protection in Warsaw 
issued a decision on environmental conditions for the project involving the 
construction of the second Metro line – the second stage of the implementation of 
the western section. The decision became fi nal on March 15, 2017.

 On October 31, 2017, the Mazovian Voivodeship Offi ce applied for a decision 
on establishing the location of the railway line for the investment involving the 
construction of the 2nd Metro line in Warsaw – the second stage of the western 
section.

11.2

Project

2+3

Design and 
construction 
of the 2nd Metro 
Line, including: 
continued 
construction 
of the western 
section: from 
the route 
behind Księcia 
Janusza Station 
to Powstańców 
Śląskich Station
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Zieleń

Systematycznie prowadzony jest monitoring zieleni. Obserwacje drzewostanu wy-
konuje się metodą VTA (Visual Tree Assessment). Monitoring obejmuje trzy strefy: 
strefę 0 – tj. strefę bezpośredniego oddziaływana, której zasięg wynosi 5 m od wykopu; 
strefę 1 – tj. obszar wszelkich działań związanych z inwestycją; oraz strefę 2 – tj. strefę 
znikomych oddziaływań na zieleń. 

Jednocześnie w 2017 roku: 

 pozyskano i wykonano decyzje administracyjne zezwalające na usunięcie drzew 
i krzewów kolidujących z realizacją wentylatorni V16 pierwszego etapu odcinka 
wschodniego – północnego II linii metra;

 wykonano również nasadzenia kompensacyjne w pasie drogowym ul. Inżynierskiej 
– strona wschodnia i zachodnia oraz w pasie dzielącym jezdnie al. Solidarności 
na odcinku od ul. Szwedzkiej do wiaduktu kolejowego;

 zawieszono 50 skrzynek lęgowych, wypełniając obowiązek nałożony na Inwesto-
ra w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 
31 lipca 2014 r. (znak: WOOŚ-II.4210.68.2013.TR) o środowiskowych uwarunko-
waniach, na terenie dzielnic: Praga Północ oraz Targówek. Prace wykonano zgod-
nie z zaleceniami nadzoru ornitologicznego. 

Opracowanie projektów budowlanych

W ramach realizacji umowy na opracowanie projektów budowlanych dla drugiego 
etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie wykonawca przekazał 
następującą dokumentację:

1) Dokumentacja przedprojektowa:

• Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,
• Ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy metra,
• Analiza wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi 

w nich przebywających,
• Analiza rozwiązań proekologicznych,
• Dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

2) Projekt budowlany dla tunelu szlakowego D05 i D06 oraz stacji C05.

Decyzje administracyjne

 W dniu 6 lutego 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warsza-
wie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pole-
gającego na budowie II linii metra – II etap realizacji odcinka zachodniego. Decyzja 
stała się ostateczna z dniem 15 marca 2017 roku. 

 W dniu 31 października 2017 roku złożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 
polegającej na budowie II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka za-
chodniego.
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Design and 
construction 
of the second 
Metro line, 
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of the western 
section from 
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Powstańców 
Śląskich Station 
to Połczyńska 
station with 
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and Holding 
Station

Design and 
construction 
of the second 
Metro line, 
including 
the completion 
of the construction 
of the eastern 
section – 
the northern 
second Metro line 
(to Bródno station)

Development of construction designs

As part of the execution of the contract for the development of construction projects 
for the second stage of the implementation of the north-eastern section of the II Metro 
Line in Warsaw, the following documentation was obtained:

1) Pre-design documentation:

• Assessment of the condition of buildings in the Metro impact zones,
• Pro-ecological analysis,
• Analysis of the impact of vibrations and dynamic loads on the structures of 

buildings and people staying in them;

2) Construction design for C19, C20 and C21 stations, V19, V20 and V21 track 
ventilation room and C18 disassembly chamber;

3) Mining Plant Movement Plan, Specifi cations for Work Accomplishment and 
Acceptance, Functional Utility Programme, multimedia presentation.

Administrative decisions

On June 20, 2017 the Mazovian Voivodeship Offi ce applied for a decision on 
establishing the location of the railway line for the investment consisting in the 
construction of the II Metro line in Warsaw – the second stage of the implementation 
of the north-eastern section. On August 21, 2017 the Mazowiecki Voivode notifi ed the 
initiation of administrative proceedings in the case in question. 

Administrative decisions

On December 29, 2017, the President of the Capital City of Warsaw issued 
the decision No. 1591/OŚ/2017 on environmental conditions for the project consisting 
in the construction of the II Metro line in Warsaw – stage III of the western section from 
the route behind the C4 station to the Mory Technical and Holding Station in Bemowo 
district of the Capital City Warsaw
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Opracowanie projektów budowlanych

W ramach realizacji umowy na opracowanie projektów budowlanych dla drugiego 
etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie uzyska-
no następującą dokumentację:

1) Dokumentacja przedprojektowa: 

 Ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy metra,
 Analiza proekologiczna,
 Analiza wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi 

w nich przebywających;

2) Projekt budowlany dla stacji C19, C20 i C21, wentylatorni szlakowej V19, V20 i V21 
oraz komory demontażowej C18;

3) Plan Ruchu Zakładu Górniczego, STWiORB, Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
prezentacja multimedialna.

Decyzje administracyjne

W dniu 20 czerwca 2017 roku złożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wnio-
sek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegają-
cej na budowie II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego – 
północnego. W dniu 21 sierpnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki zawiadomił 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Decyzje administracyjne

W dniu 29 grudnia 2017 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję nr 1591/OŚ/2017 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją 
C4 do Stacji Techniczno-Postojowej Mory w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Projekt i budowa 
II linii metra, 
w tym 
dokończenie 
budowy odcinka 
wschodniego – 
północnego 
II linii metra 
(do stacji 
Bródno)

11.3
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Works completed 

In 2017, the following works related to the development and modernization of 
infrastructure were completed:

• technical fi re protection expertise concerning the applied technical solutions of 
DSO and SSP at the M1 line stations;

• analysis of the access control system (ACS) used in metro facilities in Warsaw;
• handover of facility no. 6 – the holding hall of metro rolling stock and the chemical 

materials warehouse.

The following works remain in progress: 

• extension of the existing building No. 11 (gatehouse) and construction of 
a new entrance gate together with the gatehouse building  and expansion of the 
technical infrastructure network – agreement of 21 October 2016 on "Preparation 
of project documentation for projects involving the extension of the existing facility 
No. 11 (gatehouse) for a part serving as the Customer Service Offi ce (task A) and 
construction of a new entrance gate together with the gatehouse building (task B), 
on the premises of Kabaty Technical and Holding Station in Warsaw".

11.4

Development 
and 
modernisation 
of infrastructure 
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Prace zakończone

W 2017 roku zakończone zostały następujące prace związane z rozwojem i moderni-
zacją infrastruktury:

 wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż. dotyczącej zastosowanych rozwiązań 
technicznych DSO i SSP na stacjach linii M1;

 wykonanie analizy systemu kontroli dostępu (SKD) zastosowanego w obiektach 
metra w Warszawie;

 przekazanie do użytkowania obiektu nr 6 – hali postojowej taboru metra oraz ma-
gazynu materiałów chemicznych.

W trakcie realizacji pozostają następujące prace: 

 rozbudowa istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) oraz budowa nowej bramy 
wjazdowej wraz z budynkiem portierni oraz rozbudowa sieci infrastruktury tech-
nicznej – umowa z dnia 21 października 2016 roku na „Wykonanie dokumenta-
cji projektowej dla przedsięwzięć obejmujących rozbudowę istniejącego obiektu 
nr 11 (portiernia) o część pełniącą funkcję Biura Obsługi Klienta (zadanie A) oraz 
budowę nowej bramy wjazdowej wraz z budynkiem portierni (zadanie B) na tere-
nie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie”.

11.4

Rozwój 
i modernizacja 
infrastruktury 
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. participates in the implementation of the project called 
"Construction of the second Metro line, together with the accompanying infrastructure 
and purchase of rolling stock – stage II". The project is implemented from the Cohesion 
Fund under the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020. 
Due to its strategic importance, it has been included in the Identifi ed Projects List. 
The benefi ciary of the project is the Capital City of Warsaw, the partner in accordance 
with the contract signed on 16 February 2016 on incurring eligible expenses, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. The Project is implemented on the basis of the Subsidy 
Contract No. POIS.06.01.00-00-0001/16-00, concluded on September 23, 2016. 
Pursuant to the provisions of the agreement, the planned total cost of the project is 
PLN 3 164 178 317.08, the eligible expenditure is PLN 2 435 126 873.45, while the 
project support that the benefi ciary may receive is PLN 1,826,345,155.08 (75% of 
eligible expenses). On 9 January 2017, the European Commission issued a decision 
approving 1 826 345 155,08 PLN of co-fi nancing for the project.

The elements included in the project are: 

1. Construction of the second Metro line – stage II: the western section from the route 
behind Rondo Daszyńskiego station to Księcia Janusza station;

2. Construction of the second Metro line – stage II: the eastern section – north from 
the route behind Dworzec Wileński station to Targówek station 2;

3. Construction of facility no. 6 (hall) THS Kabaty;
4. Preparatory work for stage III:

a) continuation of the construction of the western section from the route behind 
Księcia Janusza station to Powstańców Śląskich station,
b) completion of the construction of the north-eastern section (to Bródno station);

5. Purchase of rolling stock.

Investments that are the subject of the project will be implemented by: 

1. subproject A – extension of the central section of the 2nd Metro line by 3 stations 
in the west and 3 stations in the east–north direction, construction of facilities 
at the THS Kabaty in Warsaw, preparatory works for stage III of the second line 
construction,

2. subproject B – under which it is planned to purchase 13 trains servicing the 2nd 
Metro line.

As part of the project entitled "Construction of the second Metro line together with 
accompanying infrastructure and purchase of rolling stock – stage II" in 2017:

• work continued on the construction of the western section from the route behind 
Rondo Daszyńskiego station to Księcia Janusz station and the northern section 
from the route behind Dworzec Wileński station to Targówek 2 station, 

• construction of facility no. 6 was completed at the Kabaty Technical and Holding 
Station,

• work continued on the development of construction projects for the second phase 
of the implementation of the western section of the 2nd Metro line in Warsaw and 
for the second stage of the implementation of the north-eastern section.

On October 3, 2017 an agreement was signed for co-fi nancing the project 
"Construction of the second Metro line together with the purchase of stage III rolling 
stock" No. POIS.06.01.00-00-0048/17-00 under measure 6.1 Development of public 
transport in urban areas Priority VI Development of low-emission collective transport 
in the cities of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020. 
Pursuant to the provisions of the agreement, the planned total cost of the Project 
implementation will amount to PLN 3 564 536 216.00. The eligible expenditure will 
amount to PLN 2 797 470 976.16 and project support that the benefi ciary may receive 
is PLN 1 952 151 533.23 (69.78% of eligible expenses).
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Budowa 
II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II”. Projekt re-
alizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ze względu na strategiczne znaczenie został 
on umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfi kowanych. Benefi cjentem projektu jest 
m.st. Warszawa, partnerem, zgodnie z podpisaną 16 lutego 2016 roku umową o po-
noszeniu wydatków kwalifi kowalnych, Metro Warszawskie Sp. z o.o. Realizacja Projektu 
odbywa się na podstawie Umowy o dofi nansowanie nr POIS.06.01.00-00-0001/16-00, 
zawartej w dniu 23 września 2016 roku. Zgodnie z zapisami umowy planowany cał-
kowity koszt realizacji projektu wynosi 3 164 178 317,08 zł, kwota wydatków kwali-
fi kowalnych wynosi 2 435 126 873,45 zł, natomiast wsparcie na realizację projektu, 
jakie może otrzymać benefi cjent, to 1 826 345 155,08 zł (75% wydatków kwalifi kowal-
nych). W dniu 9 stycznia 2017 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą 
1 826 345 155,08 zł dofi nansowania dla przedmiotowego projektu.

E lementy wchodzące w skład projektu to: 

1. Budowa II linii metra – etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją Rondo Daszyń-
skiego do stacji Księcia Janusza; 

2. Budowa II linii metra – etap II: odcinek wschodni – północny od szlaku za stacją 
Dworzec Wileński do stacji Targówek 2;

3. Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty;
4. Prace przygotowawcze do etapu III: 

a) kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją Księcia Janusza 
do stacji Powstańców Śląskich,

b) dokończenie budowy odcinka wschodniego – północnego (do stacji Bródno),
5. Zakup taboru.

Inwestycje będące przedmiotem projektu realizowane będą w podziale na: 

1. podprojekt A – rozbudowa odcinka centralnego II linii metra o 3 stacje w kierunku 
zachodnim i 3 stacje w kierunku wschodnim – północnym, budowa obiektów na te-
renie STP Kabaty w Warszawie, prace przygotowawcze dla etapu III budowy II linii,

2. podprojekt B – w którego ramach planuje się zakup 13 pociągów obsługujących 
II linę metra. 

W ramach projektu pn. „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaku-
pem taboru – etap II” w 2017 roku: 

 kontynuowano prace zmierzające do wybudowania odcinka zachodniego od szla-
ku za stacją Rondo Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza oraz odcinka wschod-
niego – północnego od szlaku za stacją Dworzec Wileński do stacji Targówek 2,

 zakończono budowę obiektu nr 6 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty,
 kontynuowano prace dotyczące opracowania projektów budowlanych dla drugie-

go etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie i dla drugiego 
etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego. 

W dniu 3.10.2017 r. zawarta została Umowa o dofi nansowanie projektu „Budowa II 
linii metra wraz z zakupem taboru etap III” nr POIS.06.01.00-00-0048/17-00 w ramach 
działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa 
VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Zgodnie z zapisami umowy planowany całkowity koszt realizacji Projektu bę-
dzie wynosił 3 564 536 216,00 zł. Kwota wydatków kwalifi kowalnych wyniesie 
2 797 470 976,16 zł, a wsparcie na realizację projektu, jakie może otrzymać benefi -
cjent, to 1 952 151 513,23 zł (69,78% wydatków kwalifi kowalnych). 
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The elements included in the project are:

1. Design and construction of the 2nd Metro line in Warsaw, including the continuation 
of the construction of the western section from the route behind Księcia Janusza 
station to Powstańców Śląskich station;

2. Design and construction of the second Metro line in Warsaw, including the 
continuation of the construction of the eastern section – the north to Bródno 
station;

3. Purchase of rolling stock.

Investments which are the subject of the project will be implemented in the division 
into:

1. Subproject A – continuation of the expansion of the second Metro line by 2 stations 
in the west and 3 stations in the north-east direction;

2. Subproject B, under which it is planned to purchase 17 items of rolling stock of the 
second Metro line.
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Elementy wchodzące w skład projektu to:

1. Projekt i budowa II linii metra w Warszawie, w tym kontynuacja budowy odcinka 
zachodniego od szlaku za stacją Księcia Janusza do stacji Powstańców Śląskich;

2. Projekt i budowa II linii metra w Warszawie, w tym kontynuacja budowy odcinka 
wschodniego – północnego do stacji Bródno;

3. Zakup taboru.

Inwestycje będące przedmiotem projektu realizowane będą w podziale na: 

1. Podprojekt A – kontynuacja rozbudowy II linii metra o 2 stacje w kierunku zachod-
nim i 3 stacje w kierunku wschodnim – północnym;

2. Podprojekt B, w ramach którego planuje się zakup 17 szt. taboru II linii metra.
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Łączne przychody Spółki w 2017 roku wyniosły 527 320 tys. zł i były wyższe o 2,4% od 
osiągniętych w 2016 roku. 

W 2017 roku, podobnie jak w 2016 roku, dominującą pozycją w przychodach ze sprze-
daży były przychody ze sprzedaży usług przewozowych, które stanowiły w 2017 roku 
około 90% wszystkich przychodów netto ze sprzedaży.

Wskaźniki fi nansowe, obrazujące sytuację ekonomiczno-fi nansową, Spółki przez kolej-
ny rok kształtowały się na dobrym poziomie.
Rentowność Spółki była dodatnia. W Spółce utrzymuje się wzrost efektywności, który 
był wynikiem szeregu działań optymalizujących koszty.

The total revenues of the Company in 2017 amounted to PLN 527,300  and were 
higher by 2.4% than those achieved in 2016.

In 2017, as in 2016, revenue from the sale of transport services was the dominant item in 
sales revenues, which in 2017 accounted for approximately 90% of all net sales revenues.   

The fi nancial indicators illustrating the Company’s economic and fi nancial situation for 
the next year were at a good level.
The company’s profi tability was positive. The Company maintains an increase in 
effi ciency, which was the result of a series of activities optimizing the costs.

Wyszczególnienie 
Specifi cation

2017 2016 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym: 
Net revenues from sales and equivalents, 
including:

472 071 494 413

A
Koszty działalności operacyjnej 

Operating costs
475 620 437 595

B
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 

Profi t (loss) from sales (A-B)
-3 549 56 818

C
Pozostałe przychody operacyjne

Other operating revenue
48 985 15 373

D
Pozostałe koszty operacyjne

Other operating costs
18 107 49 375

E
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

Operating profi t (loss) (C+D-E)
27 329 22 816

F
Przychody fi nansowe

Financial income
6 264 5 386

G
Koszty fi nansowe

Financial costs
12 622 13 842

H
Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Gross profi t (loss) (F+G-H)
20 971 14 360

I
Podatek dochodowy

Income tax
-4 468 4 615

J
Zysk (strata) netto (I-J-K)

Net profi t (loss) (I-J-K)
25 439 9 745
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The total 
revenues 
of the Company 
in 2017

Rachunek
zysków
i strat
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AKTYWA

ASSETS

Stan na 
As of
31.12.2017 

Stan na 
As of
31.12.2016 

A.
AKTYWA TRWAŁE

FIXED ASSETS
1 096 565 1 178 505

I.
Wartości niematerialne i prawne

Intangible assets
66 161

II.
Rzeczowe aktywa trwałe

Tangible fi xed assets
1 051 691 1 141 037

V.

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Long-term prepayments 
and accruals

44 808 37 307

B.
AKTYWA OBROTOWE

CURRENT ASSETS
424 223 470 406

I.
Zapasy

Inventories
41 529 31 667

II.
Należności krótkoterminowe

Short-term liabilities
10 728 8 991

III.
Inwestycje krótkoterminowe

Short-term investments
366 532 422 725

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Short-term prepayments 
and accruals

5 434 7 023

AKTYWA 
RAZEM

TOTAL 
ASSETS

1 520 788 1 648 911

Bilans na 
31.12.2017 r.

Balance sheet 
as of 
31/12/2017

Aktywa

Assets



PASYWA

LIABILITIES

Stan na 
As of
31.12.2017 

Stan na 
As of
31.12.2016 

A.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

OWNED CAPITAL (FUNDS), 
EQUITY

637 721 612 727

I.
Kapitał (fundusz) podstawowy

Share capital (fund)
328 918 328 918

II.
Kapitał (fundusz) zapasowy

Suplementary capital (fund)
283 364 274 064

VI.
Zysk (strata) netto

Net profi t (loss)
25 439 9 745

B.

ZOBOWIĄZANIA 
I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

LIABILITIES AND PROVISIONS 
FOR LIABILITIES

883 067 1 036 184

I.
Rezerwy na zobowiązania

Provisions for liabilities
107 845 206 809

II.
Zobowiązania długoterminowe

Long-term liabilities
387 322 436 670

III.
Zobowiązania krótkoterminowe

Short-term liabilities
163 954 145 466

IV.
Rozliczenia międzyokresowe

Prepayments and accruals
223 946 247 239

PASYWA 
RAZEM

TOTAL 

LIABILITIES

1 520 788 1 648 911
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Bilans na 
31.12.2017 r.

Balance sheet 
as of 
31/12/2017
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2017 2016 

Wskaźniki płynności fi nansowej 

Financial liquidity ratios

Wskaźnik bieżącej płynności 
(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 

Current liquidity ratio 
(current assets / short term liabilities) 

2,59 3,23

Wskaźnik szybkiej płynności
(aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania 
krótkoterminowe) 

Quick ratio
(current assets-inventories / short term liabilities) 

2,33 3,02

Wskaźniki rentowności 

Profi tability rates

Wskaźnik rentowności netto ze sprzedaży
((wynik netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100)

Net profi tability rates from sales
((net result / net revenues from sales) x 100)

5,39 1,97

Wskaźnik rentowności brutto
((wynik brutto / koszty działalności 
gospodarczej) x 100) 

Gross profi tability rates
((gross result/business costs) x 100) 

4,14 2,87

Wskaźnik rentowności aktywów – ROA
((wynik netto / średnioroczny stan aktywów) x 100)

Return on assets – ROA
((net result / average annual assets) x 100)

1,61 0,59

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych – ROE
((wynik netto / średnioroczny kapitał własny) x 100)

Return on equity – ROE
((net result / average annual equity) x100)

4,07 1,6
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Wskaźniki 
fi nansowe

Financial 
indicators
 



2017 2016 

Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku
Assets effectiveness ratios

Wskaźnik rotacji należności handlowych
(przeciętny stan należności handlowych x 365) /
przychody

Trade receivables turnover ratio 
(average trade receivables x 365) / income

2 dni
2 days

4 dni
4 days

Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych
(przeciętny stan zobowiązań handlowych x 365 /
koszty działalności operacyjnej) 

Trade payables turnover ratio
(average trade payables x 365 / operating costs) 

61 dni
61 days

42 dni
42 days

Wskaźnik rotacji zapasów
(przeciętny stan zapasów x 365 / koszty 
działalności operacyjnej) 

Inventory turnover ratio
(average inventory x 365 / operating costs) 

28 dni
28 days

25 dni
25 days

Wskaźniki stanu zadłużenia
Debt ratios

Wskaźnik długu
(zobowiązania krótko i długoterminowe / aktywa 
ogółem) x 100 

Debt ratio
(short and long-term liabilities / total assets) x100 

36% 35%

Wskaźnik długu długoterminowego
(zobowiązania długoterminowe / aktywa 
ogółem) x 100

Long-term debt ratio
(long-term liabilities / total assets) x 100

25% 26%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem 
własnym (kapitał własny / aktywa trwałe) 

Fixed assets to equity capital ratio 
(equity capital / fi xed assets)

58% 52%
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Struktura przychodów 
wg rodzajów działalności

Revenue structure 
by types of activities

2017 % 2016 %

Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług, w tym:

Revenues from sale of products 
and services, including:

472 071 100% 494 413 100%

przychody netto 
ze sprzedaży usług 
przewozowych

net revenuses from 
the sale of transport 
services

424 473 90% 444 373 90%

przychody netto ze 
sprzedaży usług 
(wynajem pomieszczeń, 
reklama, inne)

net revenues from the 
sale of services (rental 
of premises, advertising, 
others)

32 211 7% 35 350 7%

przychody ze sprzedaży 
inwestora zastępczego

revenues from the sale 
of a substitute investor

15 387 3% 14 690 3%
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Koszty działalności operacyjnej

Operating costs
2017 2016 

Amortyzacja

Depreciation
109 218 115 831

Zużycie materiałów i energii 

Material and energy 
consumption

78 910 65 539

Usługi obce 

External services
58 367 41 995

Podatki i opłaty, w tym: 

Taxes and charges, including:
4 566 4 069

Wynagrodzenia 

Remuneration
178 043 163 416

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia, w tym:

Social security and other 
benefi ts, including:

39 540 37 735

 Emerytalne

Retirement
16 176 15 182

Pozostałe koszty rodzajowe 

Other costs by type
6 976 9 010

Razem koszty działalności operacyjnej

Total operating costs
475 620 437 595

Koszty
działalności
operacyjnej

Operating 
costs

Spółka Metro Warszawskie, podobnie jak w latach ubiegłych, postrzegana jest wśród 
pasażerów jako fi rma godna zaufania. Nadążanie za ciągłym rozwojem, unowocześnia-
nie infrastruktury, obniżanie kosztów działalności i dbanie o wysoką jakość usług to 
cele, które Spółka chce realizować także w kolejnych latach.
Rozwój Spółki Metro Warszawskie determinowany jest stale zwiększającym się ruchem 
pasażerskim oraz realizacją planów inwestycyjnych m.st. Warszawy. 

Najważniejszymi wyzwaniami dla Spółki w 2018 roku będą sprawna obsługa eksplo-
atacyjna I linii metra i odcinka centralnego II linii metra oraz przeprowadzenie proce-
dury pozyskiwania przez Spółkę nowego taboru dla kolejnych odcinków II linii metra, 
jak również – w obszarze pełnienia obowiązków inwestora zastępczego – realizacja po-
szerzającego się zakresu zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy w ramach kontynuacji 
budowy II linii metra.

Like in previous years, Metro Warszawskie Company is perceived by passengers 
as a trustworthy company. Keeping up with continuous development, modernizing 
the infrastructure, reducing operating costs and ensuring high quality of services 
are objectives that the Company also intends to implement in the coming years. 
The development of Metro Warszawskie is determined by the ever-increasing 
passenger traffi c and the implementation of investment plans of the Capital City of 
Warsaw.

The most important challenges for the Company in 2018 will be effi cient servicing of 
the fi rst metro line and the central section of the second metro line; completing the 
procedure for acquiring new rolling stock for the next sections of the second metro 
line by the Company; as well as in the area of performing the duties of the Substitute 
Investor the implementation of the expanding range of Warsaw City’s investment tasks 
as part of the continuation of the construction of the second metro line. 
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