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Szanowni Państwo, 

rok 2011 to kolejny okres konsekwentnie realizowanej   
strategii modernizacji Spółki, zarówno w obszarze 
świadczenia przewozów pasażerskich, jak i utrzymania  
i eksploatacji infrastruktury metra. 

Na początku roku podpisaliśmy umowę na dostawę 35 po-
ciągów serii INSPIRO, zaprojektowanych i produkowanych 
specjalnie dla Warszawy. Nowe pociągi spełniać będą naj-
ostrzejsze wymogi ochrony środowiska, będą jednoprze-
strzenne, wydajne pod względem eksploatacji, a także do-
stosowane do wszystkich grup pasażerów. Znajdą się tam 
specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnością, a wysu-
wane automatycznie rampy ułatwią wsiadanie do pojazdu 
osobom na wózkach. 

W lipcu, wspólnie z Politechniką Warszawską przystąpiliśmy 
do modyfikacji Systemu Ograniczenia Prędkości i wdroże-
nia go jako podstawowego systemu prowadzenia ruchu. 
Pozwoli to na zwiększenie prędkości jazdy pociągów do 80 
km/h, a tym samym zwiększenie częstotliwości kursowania 
pociągów.

Od czerwca do sierpnia dostosowano wszystkie stacje dla 
osób niewidomych i niedowidzących, wykonując oznako-
wanie wizualne i dotykowe krawędzi peronu oraz biegów 
schodów ruchomych. Między innymi za tę działalność Spółka 
otrzymała honorowe wyróżnienie - Medal Przyjaciół Inte-
gracji.  

To tylko niektóre modernizacje i ulepszenia, których głów-
nym celem jest zapewnienie większego  bezpieczeństwa  
i wygody pasażerom.  
  
Rok 2011 to  także wyzwania dla naszej firmy sprawującej 
funkcję Inwestora Zastępczego, przy budowie centralnego 
odcinka II linii metra. Od lipca, przez kolejne miesiące, zosta-
ły wprowadzane w centrum miasta nowe zasady organizacji 
ruchu pozwalające na udostępnienie budowniczym miejsca 
dla wykonywania robót. 

Rok 2012 będzie równie ważny dla Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. jak rok miniony. Niezwykle istotne bę-
dzie utrzymanie wysokich parametrów eksploatacyjnych  
i ekonomicznych oraz dalsza modernizacja naszej firmy. 

Za osiągnięcia i sukcesy roku ubiegłego dziękuję wszystkim, 
którzy się do nich przyczynili: Zgromadzeniu Wspólników, 
Radzie Nadzorczej, Partnerom Handlowym oraz pracowni-
kom Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 

Jerzy Lejk
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 

Dear Sirs/Madams,

The year 2011 is the next period for the consequently-im-
plemented strategy for the modernisation of the Company 
both in the area of passenger transport and the maintenance 
and utilisation of metro infrastructure.

At the beginning of the year, we signed a contract for the 
delivery of 35 INSPIRO series trains designed and manufac-
tured exclusively for Warsaw. The new trains will comply 
with the strictest requirements for environmental protec-
tion, and will be of the single-space type, efficient as well as 
adjusted to the needs of all groups of passengers. These will 
be equipped with places for disabled people, and automatic 
ramps will facilitate the entry of passengers on wheelchairs.

In July, in collaboration with the Warsaw University of Tech-
nology, we undertook to modify the Speed Limit System and 
its implementation as the basic traffic control system. This 
will facilitate an increase in the speed of trains to 80 km/h, 
and the frequency of the running of trains.

From June to August, all stations were adjusted for blind 
and poorly-sighted persons by the implementation of visual 
and touch markings on the edges of platform as well as on 
escalators. The company was awarded with the “Friend of 
Integration” Medal – for this and other activities.

These are only a few examples of modernisation and impro-
vements, the main objective of which is to ensure the higher 
safety and comfort of passengers.

The year 2011 also marks the challenges facing our company 
when acting as the Substitute Investor for the construction 
of the central section of metro line II. Since July, in the fol-
lowing months, new rules of traffic arrangement have been 
implemented guaranteeing the builders a convenient space 
for the performance of works.

The year 2012 will be as important for Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. as the previous one. The maintenance of the high 
utilisation and economic parameters, as well as the further 
modernisation, of our company, will be extremely impor-
tant.

I would like to thank all who have contributed to the achie-
vements and successes: the Assembly of Shareholders, the 
Supervisory Board, the Trading Partners and employees of 
Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Jerzy Lejk
President of the Board – General Director 
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 Dariusz Kostaniak
   Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji

 Radosław Żołnierzak
   Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji 
 
RADA NADZORCZA 
 
Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego – stan na 31 grud-
nia 2011 roku: 

 Maria Górska
 Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

 Krzysztof Kulik
 Członek Rady Nadzorczej

 Henryk Pawłowski
 Członek Rady Nadzorczej 
  Agnieszka Młynarczyk
 Członek Rady Nadzorczej

 Bogdan Chojnowski 
 Członek Rady Nadzorczej 
 

Aktualny skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 20 
lutego 2012 roku i przedstawia się następująco:

 Michał Andrzej Olszewski
 Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Maria Górska 
 Członek Rady Nadzorczej

 Krzysztof Kulik 
 Członek Rady Nadzorczej

 Henryk Pawłowski 
 Członek Rady Nadzorczej 

 Agnieszka Młynarczyk 
 Członek Rady Nadzorczej

 Bogdan Chojnowski 
 Członek Rady Nadzorczej

 Dariusz Kostaniak
   Member of the Board, Director of Investments;

 Radosław Żołnierzak
   Member of the Board, Operations Director
 
SUPERVISORY BOARD 

Supervisory Board of Metro Warszawskie – as of 31  
December 2011:

 Maria Górska
 President of the Supervisory Board 

 Krzysztof Kulik
 Member of the Supervisory Board

 Henryk Pawłowski
 Member of the Supervisory Board

 Agnieszka Młynarczyk
 Member of the Supervisory Board

 Bogdan Chojnowski 
 Member of the Supervisory Board

The Supervisory Board in its present composition  
was appointed on 20 February 2012 and is as follows:

 Michał Andrzej Olszewski
 President of the Supervisory Board

 Maria Górska 
 Member of the Supervisory Board

 Henryk Pawłowski 
 Member of the Supervisory Board

 Krzysztof Kulik 
 Member of the Supervisory Board

 Agnieszka Młynarczyk 
 Member of the Supervisory Board

 Bogdan Chojnowski 
 Member of the Supervisory Board

WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołeczne przedsiębior-
stwo świadczące usługi w branży komunikacyjnej. 

Podstawowa działalność Spółki Metro Warszawskie to: 

  przewozy pasażerskie metrem w Warszawie 
 wykonywane na podstawie umowy podpisanej  
 z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym
 przez Zarząd Transportu Miejskiego;
  sprawowanie funkcji inwestora zastępczego 
 budowy metra w Warszawie. Działalność realizowana  
 jest w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego 
 Warszawy, zgodnie z Umową o Zastępstwo 
 Inwestycyjne z dnia 23 stycznia 2003 roku, poprzez   
 nadzór nad całością procesu inwestycyjnego 
 począwszy od etapu przygotowania inwestycji,  
 poprzez  organizację i realizację procesu 
 inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań;
  bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń  
 i obiektów metra. 
 
 
Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim  
Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

ZARZĄD

Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
- stan na 31 grudnia 2011 roku:

 Jerzy Lejk 
   Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 Dorota Popińska
   Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych  
    i Administracyjnych

THE OWNERSHIP AND THE SCOPE OF  
ACTIVITY 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. is an enterprise of the capital 
city of Warsaw rendering services in the field of transport.

The basic activity of Metro Warszawskie Company is: 

  passenger operations through the Metro in Warsaw,  
 performed under an agreement signed with the  
 Capital City of Warsaw represented by the Public   
 Transport Authority of Warsaw;
  fulfilling the function of substitute investor of Metro   
 Warszawskie construction project. This activity   
 is being performed on behalf of and for the Capital   
 City of Warsaw according to the Contract on Project  
 Management dated 23 January 2003 through  
 supervision over the whole investment process from  
 the investment preparation stage, to the organisation  
 and realisation of the investment process and the   
 settlement of tasks;

 routine maintenance and utilisation of rolling stock,   
 equipment and Metro facilities.
  
The Capital City of Warsaw is the 100% owner of Metro 
Warszawskie Sp. z o.o.

MANAGEMENT BOARD

Managment Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o.  
– as of 31 December 2011:

 Jerzy Lejk 
   President of the Management Board, General  
 Director

 Dorota Popińska
   Member of the Board, Finance and Administration   
 Director

ABOUT THE COMPANYO FIRMIE
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANISATIONAL STRUCTURE
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1676 liczba  pracowników w Metrze  Warszaws-
kim Sp. z o.o. w 2011 roku

435,69 mln wartość bilansowa środków trwałych 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 

278,9 mln przychody netto ze sprzedaży  
i zrównane z nimi za 2011 rok

286,2 mln wykonanie przychodów w Metrze 
Warszawskim Sp. z o.o. w 2011 roku

32,2 mln przychody Metra Warszawskiego  
Sp. z o.o. z działalności pozaprzewozowej

94,9% pozytywne opinie uzyskane przez Spółkę 
podczas badania zadowolenia pasażerów

558 tys. szacowana maksymalna liczba pasażerów 

metra przewiezionych w ciągu dnia roboczego 
w 2011 roku

344 tys. szacowana maksymalna liczba pasażerów 
metra przewieziona w sobotę w 2011 roku

229 tys. szacowana maksymalna liczba pasażerów 
metra przewiezionych w niedzielę w 2011 roku

140,4 mln szacowana liczba pasażerów 
korzystających z usług metra warszawskiego  
w 2011 roku 

240 liczba wagonów obsługujących I linię metra

1 676 number of employees of Metro Warsza-
wskie Sp. z o.o. in 2011

435.69 mln balance value of fixed assets of Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. 

278.9 mln net revenues from sales and equivalent 
revenues in 2011

286.2 mln realisation of revenue of Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. in 2011

32.2 mln revenues of Metro Warszawskie  
Sp. z o.o. from non-transport activity

94.9%  positive opinions obtained by the Company 
during the passenger’s satisfaction survey

558 thous. estimated maximum number of Metro 

passengers transported on a working day in 2011

344 thous. estimated maximum number of Metro 
passengers transported on Saturday in 2011

229 thous. estimated maximum number of Metro 
passengers transported on Sunday in 2011

140.4 mln estimated number of passengers using 
Warsaw Metro services in 2011

240 number of coaches servicing Metro line I

4 323 948,62 km liczba kilometrów, które  
w 2011 roku przejechały wszystkie pociągi metra 
warszawskiego 

45 024 828,72 km liczba kilometrów, które 
przejechały pociągi warszawskiego metra od 1995 
roku do 2011 roku

22,7 km długość I linii metra

21 liczba stacji I linii metra

700 tys. liczba „guzków” - oznakowania dotykowe-
go zamontowanych na stacjach i peronach I linii 
metra

32 km planowana długość II linii metra

27 planowana liczba stacji II linii metra

500 tys. przewidywana dzienna liczba pasażerów 
na II linii metra 

6,3 km planowana długość odcinka centralnego II 
linii metra

7 planowana liczba stacji centralnego odcinka II linii 
metra

4 323 948.62 km number of kilometres run by all 
Warsaw metro trains in 2011

45 024 828.72 km  number of kilometres run by 
Warsaw metro trains from 1995 to 2011

22.7 km length of Metro line I

21 number of stations on Metro line I

700 thous. number of touch marking buttons 
mounted on stations and platforms on Metro line I

32 km planned length of Metro line II

27 planned number of Metro line II stations

500 thous. estimated daily number of passengers 
on  Metro lines I and II

6.3 km planned length of central section of Metro 
line II

7 planned number of stations on central section of 
Metro line II

METRO W LICZBACH METRO IN NUMBERS
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  system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750V prądu   
 stałego; 
  sterowanie ruchem pociągów: urządzenia    
 zabezpieczenia ruchu pociągów, system zdalnego   
 sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system  
 automatycznego ograniczenia prędkości jako    
 wspomagający pracę maszynisty; 
  12 podstacji trakcyjnych;
  18 podstacji energetycznych;
  65 000 źródeł światła;
  urządzenia i instalacje: m. in. system  
 automatycznego prowadzenia pociągów, system   
 zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej,  
  system przeciwpożarowy, system radio –  
 komunikacji, system kontroli dostępu, sieć czasu,    
 system informacji pasażerskiej;
  223 stacjonarne i 33 ruchome kamery  
 (TV przemysłowa);
  sieć telekomunikacyjna;
  122 przepompownie;
  44 km systemów odwadniających;
  200 ręcznych wyciągarek łańcuchowych;
  85 wentylatorni głównych;
  150 wentylatorni lokalnych; 
  420 lokalnych kanałów wentylacyjnych;
  146 urządzeń chłodzących;
  59 wind osobowych; 
  59 szt. schodów ruchomych.

 driver’s operations;
  12  traction substations;
  18 power substations;
  65,000 light sources;
  equipment and systems: e.g. automatic train control   
 system, remote and dispatch control system, fire  
 protection system, radio communication system, access  
 control system, time grid, passenger information system;
  223 fixed and 33 mobile cameras (CCTV);
  telecommunication networks;
  122 pumping stations;
  44 km of dehydrating systems;
  200 manual chain winches;
  85 main ventilation shafts;
  150 local ventilation shafts;
  420 local ventilation ducts;
  146 cooling devices;
  59 passenger elevators; 
  59 escalators.

Po włączeniu, w 2008 roku, do ruchu pasażerskiego 
czterech ostatnich stacji pierwszej linii metra tj. stacji 
Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew, Młociny oraz 
Węzła Komunikacyjnego „Młociny”, aktualna infra-
struktura techniczna metra obejmuje:  

  linię o długości: 22,7 km;
  21 stacji;
  49 km torów na pierwszej linii; 
  18 km torów na Stacji Techniczno – Postojowej   
 Kabaty;
  111 rozjazdów;
  perony pasażerskie o długości: minimalna 119,2 m  
 – stacja Dworzec Gdański peron wschodni; 
 maksymalna 142,5 m – stacja Wilanowska obydwa   
 perony; 

Pozostałe dane techniczne:

  zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu:  
 od 4,7 m do 14,4 m;
  średnia odległość pomiędzy stacjami: 1083 m;
  szerokość toru: prześwit 1435 mm; 
  minimalny promień łuku toru: 300 m; 
  typ nawierzchni torowej: nawierzchnia torowa  
  typu klejonego (nawierzchnia bezpodkładowa);  
  nawierzchnia wibroizolacyjna bloczkowa z    
 dodatkowymi matami wibroizolacyjnymi;

After the inclusion of the last four stations of the first 
Metro line, that is Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzy-
szew, Młociny and “Młociny” Junction 2008, the pre-
sent technical Metro infrastructure includes:

  length of line: 22.7 km;
  21 stations;
  49 km of line I tracks;
  18 km of tracks at Kabaty Technical and Holding  
 Station;
  111 crossing junctions;
  passenger platforms of a length of: minimum 119.2 m –   
 Dworzec Gdański Station, eastern platform; maximum   
 142.5 m – Wilanowska Station, both platforms;

Other technical data:

 platform cavity below ground level: from 4.7 m  
 to 14.4 m;

 the average distance between stations: 1 083 m;
 platform width: clearance 1 435 mm; 
 minimum radius of track curve: 300 m;
 type of track surface: track surface of the glued type   

 (non-bedding); vibration dumping surface with additional  
 isolation mats;

 energy supply system: third rail with direct    
 current voltage of 750V;

 train traffic control: train traffic security equipment,   
 remote control system and dispatch control system,  
 as well as the system of automatic speed limit supporting  

AKTUALNA INFRASTRUKTURA METRA THE PRESENT METRO INFRASTRUCTURE

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION
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 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY METRA

Utrzymanie sprawnie działającej infrastruktury jest 
kluczem dla wysokiej efektywności przedsiębiorstwa. 
Odpowiednio zaplanowane oraz prowadzone działania 
pozwalają skoncentrować się na podstawowej działal-
ności. Dlatego też, identyfikując potrzeby pasażerów, 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. oferuje wysoki poziom 
obsługi poprzez świadome i konsekwentne działania w 
dziedzinie utrzymania infrastruktury metra.

Strategia utrzymania infrastruktury metra opiera się na wy-
tycznych producentów zawartych w dokumentacji technicz-
no - ruchowej maszyn, urządzeń i instalacji. Na podstawie 
zalecanych przez producentów cyklów przeglądowo - na-
prawczych sporządzane są roczne i miesięczne harmono-
gramy prac. Jednocześnie, raz w roku, dokonywany jest 
kompleksowy przegląd obiektów budowlanych wraz z insta-
lacjami i urządzeniami. Na podstawie wyników przeglądów 
sporządzany jest projekt planu rzeczowo - finansowego w 
zakresie prac modernizacyjnych oraz kosztów bieżącego 
utrzymania w podziale na infrastrukturę stanowiącą wła-
sność Spółki oraz infrastrukturę stanowiącą własność Miasta 
Stołecznego Warszawy. 

Prace związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury 
metra odbywają się niemal wyłącznie w czasie przerwy noc-
nej w ruchu pociągów, bez zakłócania usług przewozowych. 
Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ metro pracuje w go-
dzinach od 5.00 rano do 1.00 w nocy, a w weekendy nocne 
kursy pociągów są przedłużone do godz. 3.00 nad ranem. 

THE MAINTENANCE OF METRO  
INFRASTRUCTURE

The maintenance of a reliable infrastructure is the key 
to the high efficiency of the enterprise. Adequately 
planned and conducted activities make it possible to 
focus on the basic activity. Therefore, by identifying 
passengers’ needs, Metro Warszawskie Sp. z o.o. of-
fers a high level of services through consequent and 
responsible actions in the field of Metro infrastructure 
maintenance.

The strategy for the maintenance of Metro infrastructure is 
based on manufacturers’ guidelines specified in technical and 
start-up documents for machinery, equipment and systems. 
The annual and monthly schedules of works are prepared 
according to inspection and repair cycles recommended by 
manufacturers. At the same time, the overhaul of structures 
with systems and equipment is done once a year. The results 
of inspections are the basis for time and payment plans in 
the field of modernisation works and the costs of current 
maintenance in the division by infrastructure constituting 
the property of the Company and the property of the Capi-
tal City of Warsaw.

The works relating to the maintenance and modernisation 
of the Metro infrastructure are performed only at night 
break in train traffic, not disrupting transit services. This is 
a huge challenge, because Metro operates from 5.00 a.m. to 
1.00 a.m., and on weekends, the night routes are extended 
until 3.00 a.m.

W ramach codziennych prac prowadzonych w nocy i zwią-
zanych z utrzymaniem infrastruktury, wykonywane są:

  naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu  
 kolejowego;
  naprawy automatycznego systemu ograniczenia 
 prędkości oraz inspekcja zasilania;
  inspekcje torów, w tym regulacja rozjazdów 
 i trzeciej szyny;
  inspekcje elementów mocujących szyny oraz kontrola  
 skrajni;
  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 strefie pasażerskiej. 

The following are performed in the framework of night 
works related to the maintenance of the infrastructure:

  repairs of defects in railway traffic security systems;
  repairs of the automatic speed limit system and  
 inspection of the power supply system;  
  inspection of tracks, including adjustment of crossing   
 junctions and the third rail;
  inspection of elements fixing tracks and loading gauge;
  inspection of station and tunnel structure;
  levelling measures of deformation, bedding of tracks   
 and geometry inspection;
  inspection of fire protection equipment;
  inspection of signalling equipment;
  inspection of railway signals, light signals;
  lens cleaning;
  inspection of switch locks and clasps;
  reviews of point machines and fixings;
  verification of transmitters;
  maintenance and overhauls in electricity substations;
  verification and charging of accessory feeding   
 batteries;
  overhauls, maintenance, repairs and replacements   
 of lights;
  maintenance, cleaning and routine repairs in passenger  
 zone.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION
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Automatycznie monitorowany jest również stan systemów 
zdalnego sterowania i kontroli. W czasie przerwy noc-
nej prowadzone są także planowe konserwacje i naprawy 
usterek systemu zabezpieczenia ruchu pociągów, systemu 
automatycznego ograniczenia prędkości oraz systemów 
zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitar-
no-technicznymi.  

 Jednocześnie w ciągu dnia prowadzone są prace: 
 
  czyszczenie kanałów wentylacyjnych i filtrów;
  inspekcje przepompowni i odwodnień;
  inspekcje podstacji trakcyjnych i energetycznych;
  inspekcje i wymianę źródeł światła;
  inspekcje i prace utrzymaniowe wind i schodów  
 ruchomych.

Wygląd stacji i wagonów jest wizytówką metra, codziennie 
podlegającą ocenie pasażerów. Stacje i wagony sprzątane są 
codziennie i codziennie wywożone są śmieci do utylizacji. 
Podczas opadów atmosferycznych, na bieżąco usuwany jest 
śnieg i błoto ze schodów prowadzących do stacji. 

Spółka Metro Warszawskie podpisując umowy na utrzy-
manie czystości i porządku wymaga od podmiotów ze-
wnętrznych gwarancji należytej jakości wykonywanych 
usług. Wymagane jest udokumentowane doświadczenie  
w sprzątaniu obiektów wielkopowierzchniowych, koncesja 
na wywóz śmieci, określona ilość i jakość sprzętu technicz-
nego. Umowy szczegółowo określają standardy i wymagania 
związane ze sprzątaniem obiektów. Stan czystości i porząd-
ku kontrolują dyżurni poszczególnych stacji. W celu opty-

The system of remote inspection and control is also monito-
red automatically. During the night break the following are 
performed: scheduled maintenance and repairs to defects in 
the train traffic system and the automatic speed limitation 
system, as well as to the remote-control power and sanitary 
and technical equipment systems. 

At the same time, the following works are conducted during 
the day: 

  cleaning of ventilation ducts and filters;
  inspection of pumping stations and dehydration;
  inspection of traction and power substations;
  inspections and replacement of light sources;
  inspections and maintenance works on elevators and  
 escalators.
 
The appearance of stations and coaches is the showcase 
of Metro assessed by passengers every day. Stations and 
coaches are cleaned every day; rubbish is disposed of daily. 
At times of atmospheric precipitations, snow and mud is 
removed from stairs leading to stations.

In concluding agreements on cleanness and order, Metro 
Warszawskie Company requires external entities to gu-
arantee the proper performance of services. Documented 
experience in cleaning large building structures, concessions 
for rubbish disposal, and a specific quantity and quality of 
technical equipment are required. Agreements specify in 
details standards and requirements linked to the cleaning of 
facilities. Cleanness and order are inspected by shift officers 
present on individual stations.

malizacji kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktu-
ry metra przyjęte zostały następujące zasady postępowania:
  zakupy urządzeń i materiałów oraz zlecanie usług   
 dokonywane są w formie przetargów, co pozwala   
 uzyskać korzystne ceny. Specyfikacje zamówień szcze - 
 gółowo określają wszystkie wymagania, warunki i   
 standardy, co gwarantuje wysoki poziom usług  
 i dostaw; 
  serwis i konserwacja poszczególnych typów urządzeń  
 z reguły zlecane są w formie umów obejmujących 
 wszystkie urządzenia danego rodzaju na całej linii   
 metra. Pozwala to wynegocjować znacznie  
 korzystniejsze warunki cenowe w porównaniu  
 z kontraktami rocznymi lub o mniejszym zakresie   
 przedmiotowym; 
  przy zakupie i projektowaniu nowych urządzeń  
 i systemów brane są pod uwagę przyszłe koszty   
 związane z utrzymaniem, pracochłonność obsługi,   
 wymagania w zakresie utylizacji i inne elementy  
 składające się na tzw. koszt życia systemu;
  wszystkie urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego   
 muszą być przystosowane do rekuperacji energii. 

MODERNIZACJE I ULEPSZENIA

W celu optymalizacji funkcjonowania metra, w ostatnich la-
tach wdrożone zostały nowoczesne technologie sprzyjające 
rozwojowi metra jako środka transportu oraz zapewniające 
bezpieczeństwo i wygodę naszych pasażerów. 

The following rules of conduct were assumed in order to 
optimise the costs of the maintenance of Metro infrastruc-
ture:
  the purchase of equipment and materials, as well as   
 the commissioning of services, is made through bids   
 enabling the obtaining of advantageous prices. The   
 schedules of offers specify in detail all requirements,   
 conditions and standards guaranteeing a high level of   
 services and supplies;
  the servicing and maintenance of individual types of   
 equipment are generally commissioned in the form of  
 agreements including all equipment of a given type   
 on the whole Metro line. This facilitates the  
 negotiating of better price conditions compared  
 to annual contracts, or such of a more limited scope;
  the future costs relating to maintenance, labour-inten 
 sity of operation, requirements in terms of  
 utilisation and other components included in so-called  
 life cost system are considered in the purchase and   
 design of new equipment and systems;
  all equipment for switch electricity must be adjusted   
 for power recovery.

MODERNISATION AND IMPROVEMENTS

In recent years, modern technologies contributing to the 
development of metro as a mean of transport, and ensuring 
the safety and comfort of our passengers have been imple-
mented to optimise Metro operations. 
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Najważniejsze z nich to: 

  oznakowanie ostrzegawcze – w okresie od  
 czerwca do sierpnia 2011 roku wykonane zostało   
 oznakowanie wizualne i dotykowe krawędzi peronu   
 oraz biegów schodów ruchomych na wszystkich sta-  
 cjach warszawskiego metra. Zakres prac obejmował: 
 -  montaż ok. 700 000 szt. pojedynczych elementów   
 dotykowych stanowiących oznakowanie dotykowe   
 krawędzi peronu  oraz początku i końca biegu  
 schodów stałych (elementy kotwione w granicie);
  -  malowanie żółtych pasów ostrzegawczych na krawę-  
 dziach peronów i krawędziach pierwszego i ostatniego  
 stopnia schodów stałych;
 -  wymiana istniejących szarych pasów ostrzegawczych  
 na peronach stacji od stacji  Kabaty do stacji  
 Politechnika (pasy ceramiczne) na pasy z ceramiki  
 w kolorze żółtym;
 -  naniesienie dwóch pasów ostrzegawczych na 
 wszystkie powierzchnie przeszklone.

Zapewniło to spełnienie wymagań określonych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 roku 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, 
określającym m.in. zasady oznakowania strefy zagrożenia  
i ścieżki dotykowej. 

  system informacji pasażerskiej  - od lipca 2011   
 roku Metro testuje nową szatę graficzną Systemu   
 Informacji Pasażerskiej. Do testów wybrana została   
 stacja Politechnika jako jedna ze stacji o największym  
 obciążeniu ruchem pasażerskim. Wprowadzony nowy  
 wygląd informacji na monitorach pozwoli zebrać  
 opinię pasażerów na temat przydatności  
 prezentowanej informacji oraz jej czytelności  

The most important are:

  warning markings  – from June to August 2011   
 visual and touch markings on platform edges and the   
 handrails of escalators at all stations of Warsaw metro  
 were installed. The scope of the works included:
 -  the assembly of approx. 700 000 pcs. of single-touch   
 elements constituting touch marking of platform edges  
 and at the end of stairs (elements anchored in  
 granite);
 -  the painting of yellow warning strips on edges of   
 platforms as well as edges of the first and last bench  
 of the stairs;
 -  the replacement of existing grey warning strips on   
 platforms from Kabaty to Politechnika Stations  
 (ceramic) with ceramic planes of a yellow colour;
 -  making two warning strips on all glass surfaces.

This made it possible to complyance with the requirements 
specified in the Regulation of the Minister of Infrastructure 
of 17.06.2011 on the  technical conditions for Metro buil-
dings and their placement, stipulating, e.g., the rules of mar-
king danger zones and touch paths.

  the passenger information system   – Since  
 July 2011, Metro has been testing a new graphic   
 design for the Passengers’ Information System. Tests   
 are being conducted on Politechnika Station, as it has  
 one of the highest passenger traffic densities. The new  
 design of information displayed on screens facilitates  
 collecting passengers’ opinion on the usefulness of   
 the information, as well as its legibility. The main  
 change in graphic design corresponds to extended   
 information on the time of arrival of the next two   
 trains, and their type.

 i zrozumiałości. Główną zmianą w testowanej  
 grafice jest rozszerzona informacja o czasie przyjazdu  
 dwóch kolejnych pociągów oraz ich typie.  

  uruchomienie miejsc do przewijania niemowląt  
 na stacjach warszawskiego metra - od 2 grudnia  
 2011 roku na trzech stacjach warszawskiego metra 
 dostępne są specjalnie wyznaczone miejsca do  
 przewijania dzieci. Każde z nich wyposażone jest  
 w naścienny przewijak, mydelniczkę, kosz na zużyte   
 pieluchy oraz dostęp do bieżącej wody. Do dyspozycji  
 użytkowników są  także jednorazowe podkłady.  
 Wyposażenie takiego kącika zostało przez Metro   
 Warszawskie skonsultowane z Fundacją MaMa.  
 Miejsca do przewijania dzieci znajdują się na stacjach:  
 Kabaty, Świętokrzyska i Młociny. Wybór tych stacji  
 nie był przypadkowy. Są to bowiem stacje końcowa  
 i początkowa, natomiast znajdująca się w centrum   
 miasta stacja Świętokrzyska będzie już wkrótce stacją  
 przesiadkową dla I i II linii metra.

  uruchomienie programu wymiany źródeł  
 światła na energooszczędne LED -  w roku 2010  
 w Metrze Warszawskim realizowany był pilotażowy   
 projekt zastosowania oświetlenia LED w obiektach  
 metra. W wyniku  dokonanych pomiarów  
 stwierdzono oszczędności w zużyciu energii  
 elektrycznej w wysokości 60% i dodatkowo  
 wzrost natężenia oświetlenia. Zauważalny jest  
 również aspekt środowiskowy. Miesięczna praca w/w  
 zainstalowanych świetlówek LED pozwoliła  
 zaoszczędzić około 1500 kWh, co  pozwala na  
 zmniejszenie poziomu CO2 o 630 kg (ponad 7,5t   
 rocznie). Od momentu zakończenia testów,  
 świetlówki LED pracują na stacji Stokłosy.  
 Przewidziane są także kolejne zakupy oświetlenia LED.     

  the opening of baby changing stands on  
 Warsaw metro stations since 2 December 2011   
 specially-equipped stands for baby changing are  
 available on three stations of Warsaw metro.   
 Each of them is fitted with a changing stand, a soap   
 dispenser, a bin for used nappies and access to  
 running  water. Users may also utilise disposable  
 undersheets. Metro Warszawskie has consulted on   
 the equipment with the MaMa Foundation. The baby   
 changing stands are situated on the following stations:  
 Kabaty, Świętokrzyska and Młociny. The choice is not  
 random. These are start  and end stations, and  
 Świętokrzyska station situated in the city centre will   
 soon be a transit station for the Metro lines I and II. 

 the programme on the replacement of light   
 sources with power-saving LED bulbs - in 2010,  
 Metro Warszawskie launched a pilot project for the   
 application of LED lights in Metro buildings. As a result  
 of the measurements performed, savings in the  
 consumption of electricity at the level of 60% was  
 recorded, and, additionally, lighting intensity was  
 higher. The monthly operation of the above- 
 mentioned LED bulbs enabled the  saving of approx.   
 1,500 kWh, reducing CO2 by 630 kg (over 7.5 t  
 annually). Since the completion of the tests, LED bulbs  
 are being operated on Stokłosy Station. The purchase  
 of additional LED bulbs is also planned.
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  wdrożenie automatycznego układu separacji   
 szyn  jezdnych tunelu i Stacji Techniczno –  
 Postojowej Kabaty – w roku 2008 Metro  
 Warszawskie Sp. z.o.o. podpisało umowę z Instytutem  
 Elektrotechniki na wykonanie systemu separacji  
 elektrycznej szyn tuneli metra od szyn na terenie STP  
 Kabaty. Separacja szyn ma na celu wyrównanie  
 rozkładu napięć występujących w tunelu pomiędzy   
 szynami a konstrukcją – uziemieniem. Obecnie układ   
 jest wykonany i włączony do eksploatacji.

  modernizacja systemu telewizji  
 przemysłowej - modernizacja systemu telewizji   
 przemysłowej objęła rozbudowę liczby kamer,  
 wymianę kamer z analogowych na cyfrowe,  
 wprowadzenie cyfrowej rejestracji obrazów  
 z możliwością transmisji zarejestrowanych obrazów   
 do wybranych użytkowników systemu, udostępnienie  
 systemu telewizji przemysłowej jednostkom  
 zewnętrznym, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo  
 i porządek.

  wdrożenie komputerowego systemu 
 sterowania ruchem na stacjach wyposażonych  
 w urządzenia przekaźnikowe -  od roku 2008   
 sukcesywnie dokonujemy  wymiany nastawczych 
 pulpitów kostkowych na pulpity elektroniczne 
 (komputerowe) oraz planów świetlnych na monitory  
 odwzorowujące stan urządzeń srp. Nowo instalowane  
 urządzenia są elementami systemu  WT ZSiKD  
 (system zdalnego sterowania i kontroli  
 dyspozytorskiej). Do chwili obecnej taka operacja 
 została wykonana na 3 stacjach metra. Jednocześnie   
 na stacji Centrum oraz stacji Wilanowska  

  the implementation of an automatic    
 system for rail separation in tunnels and   
 Kabaty Technical and Holding Station   
 – in 2008, Metro Warszawskie signed a contact  
 with Instytut Elektrotechniki (the Electrotechnical   
 Institute) for the realisation of a system for the  
 electrical separation of rails in Metro tunnels from   
 rails on STP Kabaty. The separation of rails is to even  
 out the distribution of voltage in tunnels between rails  
 and structure – earthing. At present, the system is  
 in operation.

   the modernisation of CCTV   
 – the modernisation of the CCTV system includes  
 the expansion in the number of cameras, the  
 replacement of analogue cameras with digital ones,   
 the implementation of digital recording of images   
 with the option of transmitting recorded images to   
 selected users of the system, and accessibility of the  
 CCTV to external entities responsible for safety  
 and order.

   the implementation of a computer traffic  
 control system on stations equipped with   
 transmitting devices  -  since 2008, we have been   
 gradually  replacing control panels (computer) and   
 light drawings with panels imaging the condition of   
 regulators and metering devices. The newly-installed   
 equipment is composed of a WT ZSiKD system   
 (collective control and a dispatcher inspection  
 system).So far, this has been installed in 3 Metro   
 stations. At the same time, on Centrum and  
 Wilanowska Stations, transmitting regulator and   
 metering devices have been replaced with computer   

 przekaźnikowe urządzenia srp zostały wymienione  
 na komputerowe urządzenia zależnościowe typu WT  
 UZM oraz komputerowe urządzenia generujące   
 sygnały sterujące typu WT GSS. Planowane jest   
 również wyposażenie w komputerowe urządzenia   
 zależnościowe typu WT UZM oraz komputerowe   
 urządzenia generujące sygnały sterujące typu WT GSS  
 stacji Kabaty. W następnej kolejności urządzenia te   
 powinny zostać zainstalowane na stacjach Stokłosy   
 oraz Politechnika. Stacje Dworzec Gdański,  
 Pl. Wilsona, Słodowiec oraz Młociny wyposażane były  
 w te urządzenia na etapie ich budowy.

  rozbudowa systemu telewizji przemysłowej   
 na terenie zaplecza technicznego Kabaty  
 – modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV  
 na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty objęła   
 zwiększenie całkowitej liczby kamer systemu do 52   
 sztuk (w tym: 42 kamery stacjonarne i 10 kamer   
 obrotowych rozmieszczonych na terenie i wewnątrz   
 obiektów), wprowadzenie rejestracji cyfrowej  
 i sterowania przy pomocy klawiatury na głównym   
 stanowisku dozoru SOM, podłączenie wszystkich   
 kamer do 6 stanowisk dozoru oraz zastosowanie   
 oprogramowania do wizualizacji systemu CCTV  
 z możliwością przeglądania zarejestrowanego  
 materiału na stanowiskach dozoru. 

  wdrożenie systemu zdalnego nadzoru nad   
 pracą wentylatorów wentylacji głównej  
 – wdrożenie systemu zdalnego nadzoru nad pracą   
 wentylatorów wentylacji głównej polegało na  
 wyposażeniu wentylatorów w system ciągłego  
 monitoringu przesyłania danych wartości drgań wen-

 interconnecting devices of the WT UZM type, and   
 computer devices generating controlling signals of   
 the WT GSS type. The fitting of computer  
 interconnecting devices of the WT type, as well as   
 computer devices generating the controlling signals of  
 WT GSS on Kabaty Station is planned. Next, these   
 devices should be installed on Stokłosy and  
 Politechnika Stations. Dworzec Gdański, Pl. Wilsona,  
 Słodowiec and Młociny stations were equipped with   
 these devices at the construction stage.

  the extension of the CCTV system in    
 Kabaty technical back-up facilities area   
 – the modernisation of the CCTV system on   
 Kabaty Technical and Holding Station included an  
 increase in the total number of cameras to 52 pcs.   
 (including 42 fixed cameras and 10 rotating cameras  
 placed in areas inside buildings), the implementation  
 of digital recording and control by means of the main  
 surveillance SOM post, the connecting of all cameras  
 to 6 surveillance posts – and the application of  
 software for a visualisation of CCTV system with   
 the option of reviewing recorded material on  
 surveillance posts. 

 the implementation of the remote control of   
 fans on the main ventilation system operations  
 – the implementation of the system for the remote   
 control of fans on the main ventilation included the   
 fitting of fans with the continuous monitoring of  
 transmitting data on values of vibrations and bearing  
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tylatorów oraz temperatury łożysk. Wprowadzony system 
pozwala na monitorowanie stanu wentylatorów pod wzglę-
dem mechanicznym i zapobieganie sytuacjom awaryjnym,  
a także umożliwia szybsze zlokalizowanie uszkodzenia.

Przyjęta polityka modernizacji metra, preferencyjnie trak-
tuje systemy prowadzenia ruchu pociągów oraz  systemy 
zdalnego sterowania i kontroli. Centralna Dyspozytornia 
metra spełnia najwyższe standardy nowoczesności i funk-
cjonalności rozwiązań. Komputerowy system kontroli dys-
pozytorskiej zapewnia zobrazowanie stanu ruchowego na 
linii oraz stanu systemów zdalnego sterowania i kontroli,  z 
sygnalizacją usterek urządzeń. Nowoczesna platforma tele-
wizji przemysłowej pozwala na oglądanie z jednego stano-
wiska obrazów z całej linii metra, transmitowanych poprzez 
modularny system światłowodowy. Komputerowy system 
zdalnego sterowania i kontroli ruchu pociągów oraz sys-
tem zdalnego sterowania i kontroli urządzeń technicznych 
i energetycznych, zapewniają sprawne i niezawodne funk-
cjonowanie metra. Budowa nowej Centralnej Dyspozytorni 
była powiązana z modernizacją instalacji i urządzeń  na linii 
metra. W celu optymalizacji działania systemów sterowania 
i kontroli, wprowadzono podwójne trasy transmisji danych, 
co zapewnia ciągłą pracę systemów w razie awarii. W celu 
zwiększenia niezawodności działania metra, wprowadzono 
dwustronny system zasilania w energię elektryczną, zapew-
niający bezprzerwowe zasilanie w przypadku awarii linii 
energetycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA  
W DZIEDZINIE ROZWOJU 
I MODERNIZACJI TABORU

Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie rozwoju  
i modernizacji taboru to: 

  kontynuacja prac związanych z realizacją kontraktu na  
 dostawę 35 nowych sześciowagonowych pociągów   
 metra; 
  uzyskanie od Urzędu Transportu Kolejowego  
 zatwierdzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania dla  
 pojazdów serii „81” oraz pojazdów typu Metropolis;
  wykonanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Urząd 
 Transportu Kolejowego instrukcji obsługi zestawów   
 kołowych i układów hamulcowych;
  uruchomienie dyspozytorni zachodniej  
 w elektrowozowni;
  kontynuacja robót budowlanych przystosowujących  
 Stację Techniczno – Postojową Kabaty, w tym elek-  
 trowozownię do obsługi zwiększonej liczby taboru;

temperatures. The system enables the monitoring of the 
condition of fans in mechanical terms, and detects emer-
gencies, as well as the faster location of  defects.

The adopted Metro modernisation policy provides for the 
preferential treatment of train traffic systems, and systems 
for remote control and surveillance. The central Control 
Room complies with the highest standards of modernity and 
functionality of solutions. The computer controlling system 
ensures the imaging of traffic on the line, and the status of 
remote control and surveillance systems, including the si-
gnalling of defects in devices. The modern CCTV platform 
enables the reviewing of images from the whole Metro line 
from one post through a modular, fibre-optic system. The 
computer system for remote control and surveillance of 
train traffic and technical or power devices ensure the relia-
ble and operational functioning of Metro. The construction 
of the Central Control Rooms was linked with modernisa-
tion of the systems and devices on the Metro line. Double 
lines of data transmission enabling continuous operations 
of systems in emergencies were implemented to optimise 
the operation of the systems. The double-sided system of 
electricity supply enabling continuous supply in emergencies 
of external and internal power lines was implemented to 
increase the reliability of Metro operations.

THE MOST IMPORTANT EVENTS IN THE 
FIELD OF ROLLING STOCK DEVELOP-
MENT AND MODERNISATION

The most important actions in the field of rolling stock 
development and modernisation were: 
 
  the continuation of works linked with the  
 realisation of the contract on the delivery of  35  new,  
 six-coach Metro trains;
  the obtaining of approval by the Office for Railway   
 Transport for the documentation on the maintenance  
 system for Metropolis-type vehicles;
  the realisation and submission for the approval by the  
 Office for Railway Transport of manuals for wheelsets  
 and braking systems;
  the start-up of the western control room in the  
 locomotive depot;
  the continuation of construction works adjusting  
 Kabaty Technical and Holding Station, including the   
 locomotive depot, to servicing an increased volume 
 of rolling stock;
  the overhaul and modernisation of underfloor wheel  
 lathe;

  przeprowadzenie remontu i modernizacji  
 tokarki podtorowej;
  aktualizacja przepisów wewnętrznych zgodnie  
 z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Urzędu   
 Transportu Kolejowego;
  modernizacja stanowisk kontrolno – pomiarowych.

Jednocześnie, w 2011 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
rozpoczęło oraz kontynuowało prace koncepcyjne związane 
z modernizacją taboru. Prowadzono, między innymi, prace 
nad: 

  modernizacją osprzętu elektromechanicznego do  
 sterowania pojazdów serii „81” w celu zastąpienia ich  
 nowoczesnym i wysoce niezawodnym kontenerem   
 przekształtnikowym;
  modernizacją polegającą na wprowadzeniu  
 monitoringu kamerowego w taborze metra;
  modernizacją układu wentylacji 7 pojazdów serii „81”  
 zakupionych w latach 2008 – 2009. 

INNE UDOGODNIENIA DLA PASAŻERÓW

Na wszystkich stacjach warszawskiego metra zlokalizowa-
nych jest 81 bankomatów oraz 93 biletomaty. Automaty bi-
letowe, które dostępne są 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu sprzedają bilety wszystkich typów, bez limitu 
kwoty, dopuszczając płatność za pomocą karty płatniczej. 

Swoją infrastrukturę na stacjach warszawskiego metra mają 
również operatorzy telefonii komórkowej. W ten sposób 
dajemy naszym pasażerom możliwość korzystania z telefo-
nów komórkowych na stacjach oraz w pociągach stołeczne-
go metra. Jednocześnie, w 2011 roku nastąpiło przekazanie 
dodatkowej powierzchni pod infrastrukturę telekomunika-
cyjną – dodatkowy tunel dla sieci P4, a w ramach umowy  
z sieciami PTC Sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz PTK Centertel 
uruchomiono budowę stacji bazowej na odcinku bielańskim.

  the updating of internal regulations in compliance   
 with the valid provisions and guidelines of the Office   
 for Railway Transport;
  the modernisation of control and metering stands.

At the same time, in 2011, Metro Warszawskie  
Sp. z o.o.  started and continued conceptual works  
linked with the modernisation of the rolling stock.  
The following works were conducted:

  the modernisation of electromechanical appliances  
 for controlling vehicles of the “81” series in order  
 to replace them with modern and highly-reliable  
 transformation containers;
  the modernisation relying on the implementation 
 of camera monitoring on rolling stock;
  the modernisation of the ventilation system for 7  
 vehicles of the “81” series purchased in 2008 – 2009.
 
OTHER FACILITIES FOR PASSENGERS

81 ATMs and 93 ticketing machines were installed on War-
saw metro stations. Ticketing machines available 24 h/d,  
7 days a week sell tickets of all types collecting payments 
through payment cards.

Mobile telephone operators run their infrastructure on 
Warsaw metro stations. This way, we offer our passengers 
the option to use mobile phones on stations, and in Metro 
trains. At the same time, in 2011, additional space was trans-
ferred for telecommunication infrastructure – an additional 
tunnel for the P4 network and in the framework of agre-
ements concluded with PTC Sp. z o.o., Polkomtel S.A. and 
PTK Centertel networks, the construction of a base station 
in Bielański section was started.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. eksploatuje obecnie trzy typy 
taboru. Najstarszymi zestawami metra są pojazdy serii „81”, 
które zostały wprowadzone do eksploatacji w latach 1994 
– 1997. W celu wydłużenia wszystkich składów do sześciu 
wagonów w 2007 roku wprowadzono do eksploatacji za-
kupioną partię trzydziestu wagonów pośrednich serii „81”. 

W latach 2000 – 2005 Spółka zakupiła i wprowadziła do eks-
ploatacji pojazdy typu Metropolis 98B. Wydajny napęd opar-
ty na przekształtniku IGBT, aluminiowe nadwozie oraz prze-
myślana konstrukcja zaowocowały nowoczesnym taborem 
charakteryzującym się niskim na ówczesne czasy zapotrze-

At present, Metro Warszawskie Sp. z o.o. utilises three 
types of rolling stock. The oldest sets of Metro are vehicles 
of the “81” series operated from 1994 – 1997. In order to 
extend all trainsets to six coaches, in 2007 the Company 
purchased  thirty intermediate coaches of the “81” series 
for operation.

In the years 2000-2005, the Company purchased and ope-
rated Metropolis 98B vehicles. The high-volume driver train 
based on the IGBT switch, an aluminium body and well-tho-
ught-out structure, brought in modern rolling stock charac-

POCIĄGI METRA  METRO TRAINS 

TABOR ROLLING STOCK

bowaniem na obsługę serwisową. Obecnie eksploatowanych 
jest osiemnaście takich sześciowagonowych pojazdów.

Ostatnim typem taboru Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  
jest zakupiona w latach 2008-2009 partia siedmiu pojazdów 
unowocześnionego typu „81”. Uzupełnienie taboru było 
konieczne w związku ze wzrostem przewozowym. Wago-
ny zyskały nowy wygląd zewnętrzny, klimatyzację kabiny 
maszynisty, nowy wystrój wnętrza, wymuszoną wentylację 
przedziału pasażerskiego oraz wyświetlacze informacji pasa-
żerskiej.

terised by a low demand for servicing. At present, eighteen 
six-coach vehicles are being operated.

The series of seven vehicles of the modernised “81” series 
type was the last type of rolling stock of Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. purchased in the years 2008-2009. Adding to rol-
ling stock was necessary due to transit growth. The coaches 
were given a new external appearance, air-conditioning in 
the driver’s cabin, a new interior design, and powered ven-
tilation in the passenger compartment, as well as passenger 
information displays.

Podstawowa charakterystyka poszczególnych typów taboru Basic characteristics of individual types of rolling stock

Metropolis 98B Seria „81” Seria „81” 
rok produkcji 2008

liczba i rodzaj wagonów 4 wagony napędowe 
(pośrednie)  
2 wagony doczepne 
(czołowe)

6 wagonów napędo-
wych

6 wagonów napędowych

liczba miejsc siedzących 
w pociągu

264 256 256

liczba miejsc stojących 
w pociągu

1206 1020 1020

prędkość maksymalna 90km/h 90km/h 90km/h

silniki napędowe silniki asynchroniczne silniki szeregowe silniki szeregowe

moc 16 x 180 kW 24 x 110/112/114 kW 24 x 114 kW

rozruch półprzewodnikowy IGBT oporowy oporowy

przyspieszenie 1,2 m/s2 1,2 m/s2 1,2m/s2

konstrukcja pudła wagonu aluminiowa stalowa stalowa

masa wagonu czołowego 28 Mg 34 Mg 35,5 Mg

masa wagonu pośredniego 31 Mg 33 Mg 34,5 Mg

masa pociągu 174 Mg 200 Mg 204 Mg

wentylacja przedziału pasażer-
skiego

wymuszona swobodny nawiew wymuszona

zawieszenie II stopnia pneumatyczne (poduszka 
powietrzna)

sprężyny śrubowe sprężyny śrubowe

zawieszenie I stopnia sprężyny metalowo-gumowe sprężyny śrubowe sprężyny śrubowe

sprężarka śrubowa tłokowa tłokowa

Metropolis 98B ”81” series ”81” series manufactured 
in 2008

type and number of coaches 4 driving coaches (interme-
diate) 2 attached coaches 
(front-end)

6 driving coaches 6 driving coaches

number of seats on trains 264 256 256

number of standing places on 
trains

1 206 1 020 1 020

maximum speed 90km/h 90km/h 90km/h

driving motors asynchronous engines sequential engines sequential engines

power 16 x 180 kW 24 x 110/112/114 kW 24 x 114 kW

start-up semi-conductor IGBT resistance resistance

acceleration 1.2 m/s2 1.2 m/s2 1.2m/s2

coach body construction aluminium steel steel

front-end coach weight 28 Mg 34 Mg 35.5 Mg

intermediate coach weight 31 Mg 33 Mg 34.5 Mg

train weight 174 Mg 200 Mg 204 Mg

passenger compartment ven-
tilation

forced free inflow forced

II degree suspension pneumatic (air spring) screw springs screw springs

I degree suspension metal-rubber springs screw springs screw springs

compressor screw piston piston
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TABOR

Tabor serii „81”
 
rok produkcji 1989  10 wagonów
rok produkcji 1994  32 wagony
rok produkcji 1997  18 wagonów 
rok produkcji 2007  30 wagonów
rok produkcji 2008  12 wagonów
rok produkcji 2009  30 wagonów

Razem: 132 wagony skonfigurowane w 22 pociągi 
sześciowagonowe. 

“81” series rolling stock

year of manufacture 1989 10 coaches
year of manufacture 1994 32 coaches
year of manufacture 1997 18 coaches
year of manufacture 2007 30 coaches
year of manufacture 2008 12 coaches
year of manufacture 2009 30 coaches

Total: 132 coaches configured in 22 six-coach trains.

STRUKTURA POCIĄGÓW METRA – STAN 
NA 31.12.2011 ROKU 

THE STRUCTURE OF METRO TRAINS  
– AS AT 31.12.2011

Tabor typu Metropolis

rok produkcji 2000  24 wagony
rok produkcji 2001  24 wagony
rok produkcji 2002  30 wagonów
rok produkcji 2004  18 wagonów
rok produkcji 2005  12 wagonów

Razem: 108 wagonów skonfigurowanych w 18 pociągów 
sześciowagonowych. 

W 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiadało  
w sumie 240 wagonów zestawionych w 40 pociągów sze-
ściowagonowych. 

Metropolis type rolling stock

year of manufacture 2000 24 coaches
year of manufacture 2001 24 coaches
year of manufacture 2002 30 coaches
year of manufacture 2004 18 coaches
year of manufacture 2005 12 coaches

Total: 108 coaches configured in 18 six-coach trains.

In 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. had in total 240  
coaches configured in 40 six-coach trains.

ROLLING STOCK
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TABOR

W roku 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. wykonało na-
stępującą liczbę przeglądów i remontów pociągów metra: 

Tabor serii „81” 

PK      6012 pociągów
(przegląd kontrolny,
 codzienny)              
PO      258 pociągów
(przegląd okresowy, 
co 5 - 7 tys. km)             
PD      39 pociągów
(przegląd dodatkowy, 
co 25 - 35 tys. km) 
R1      145 wagonów
(remont, co 50 - 70 tys. km)    
R2      30 wagonów
(remont, co 220 - 260 tys. km)                
R3      17 wagonów
(remont, co 450 -510 tys. km)                                            

Roczny średni przebieg pojazdu serii „81” to około 95 tys. 
kilometrów.  

In 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. performed the follo-
wing number of Metro train overhauls and repairs:

“81” series rolling stock
PK      6012 trains
(control check, daily)
PO      258 trains
(periodic check, every 5 - 7 
thousand km)
PD      39 trains
(additional check, every 
25 - 35 thousand km)
R1      145 coaches
(overhaul, every 50 - 70 
thousand km)  
R2      30 coaches
(overhaul, every 220 - 260 
thousand km)
R3      17 coaches
(overhaul, every 450 -510 
thousand km)

The annual average operating distance of a vehicle in the 
“81” series is nearly 95 thousand kilometres.

PRZEGLĄDY I REMONTY POCIĄGÓW  
METRA 

OVERHAULS AND REPAIRS OF METRO 
TRAINS

Tabor typu Metropolis:

PK      366 pociągów
(przegląd kontrolny, 
co 2 tygodnie)     
PO      69 pociągów
(przegląd okresowy,
 co 23,75 – 26,25 tys. km)                
PD      5 pociągów
(przegląd dodatkowy, 
co 95 – 105 tys. km)                      
R1      5 pociągów
(remont, co 190 – 210 tys. km)                              
R2      6 pociągów
(remont, co 380 - 420 tys. km)                          
R3      5 pociągów
(remont, co 380 - 420 tys. km)                               

Roczny średni przebieg pojazdu typu Metropolis to około – 
124 tys. kilometrów.

Metropolis-type rolling stock:

PK      366 trains
(control check, every 
2 weeks) 
PO      69 trains
(periodic check ,every 
23.75 – 26.25 thousand km) 
PD      5 trains
(additional check, 
every 95 – 105 thousand km)
R1      5 trains
(overhaul, every 
190 – 210 thousand km)
R2      6 trains
(overhaul, every 
380 - 420 thousand km)
R3      5 trains
(overhaul, every 
380 - 420 thousand km)

The annual average operating distance of a vehicle of the 
Metropolis type is nearly 124 thousand kilometres.

ROLLING STOCK
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TABOR

Struktura taboru pomocniczego w Metrze Warszawskim  
Sp. z o.o. przedstawiała się następująco: 

  lokomotywa manewrowa 
 418 D rok prod. 1991      - 1 szt.
  lokomotywa manewrowa 
 418 Da rok prod. 1999      - 1 szt.
  lokomotywa manewrowa 
 CZ LOKO 797.8 rok prod. 2007        - 1 szt.                                            
  wózek motorowy typu DS-10-03 
 rok prod. 1989                       - 1 szt.
  wózek motorowy typu DS-Ż-03 
 rok prod. 1991                   - 1 szt.
  wózek motorowy typu DS-10-03 rok 
 prod. 1994                            - 1 szt.
  wózek motorowy typu DS-Ż-03 
 rok prod. 1994                   - 2 szt.
  wagon typu 208Kg/M  
 rok prod. 1987       - 2 szt.
  przyczepa PWM-10  
 rok prod. 1990       - 7 szt.
  przyczepa PWM-10  
 rok prod. 1991       - 2 szt.
  przyczepa PWM-10  
 rok prod. 1993       - 2 szt.
  przyczepa PWM-10
 rok prod. 2000       - 2 szt.
  przyczepa PWM-10W  
 rok prod. 1994           - 5 szt.
  platforma zagłębiona 
 ZPA-10/M rok prod. 2006           - 1 szt.
  platforma zagłębiona 
 ZPA-10/M rok prod. 2008           - 1 szt.

W 2011 roku wykonane zostały prace przeglądowe 30  
pomocniczych pojazdów kolejowych metra, w tym:  

  przeglądy kontrolne 
 (obsługa codzienna)       – 2032 szt.
  przeglądy okresowe małe 
 (cykl przeglądowy w zależności  
 od typu taboru pomocniczego)     – 90 szt.
  przeglądy okresowe średnie i duże 
 (cykl przeglądowy w zależności od typu 
 taboru pomocniczego)              – 68 szt.

The structure of auxiliary rolling Stock in Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. is as follows:

  manoeuvring locomotive 
 418 D year of manufacture 1991      - 1 pc.
  manoeuvring locomotive
 418 D year of manufacture 1999      - 1 pc.
  manoeuvring locomotive
 CZ LOKO 797.8  year  
 of manufacture 2007       - 1 pc.

 motor truck DS-10-03 type 
 year of manufacture 1989        - 1 pc.

 motor truck DS-Ż-03 type 
 year of manufacture 1991        - 1 pc.

 motor truck DS-10-03 
 type year of manufacture 1994       -  1 pc.

 motor trucks type DS-Ż-03 
 year of manufacture 1994        - 2 pc.

 coaches of 208 Kg/M type  
 year of manufacture 1987       - 2 pc.

 trailers PWM-10  
 year of manufacture 1990       - 7 pc.

 trailers PWM-10  
 year of manufacture 1991       - 2 pc.

 trailers PWM-10  
 year of manufacture 1993       - 2 pc.

 trailers PWM-10
 year of manufacture 2000       - 2 pc.

 trailers PWM-10W  
 year of manufacture 1994       - 5 pc.

 depth platform 
 ZPA-10/M year of manufacture 2006   - 1 pc.

 depth platform 
 ZPA-10/M year of manufacture 2008   - 1 pc.

In 2011, the overhaul of 30 auxiliary railway vehicles of 
Metro was performed, including

 control checks (daily service)       - 2032 pcs.
 minor periodic checks (review  

 cycle depending on type of accessory  
 rolling stock)         -  90 pcs.

 medium- and long-term periodic 
 checks (check cycle depending 
 on type of accessory rolling stock)       -  68 pcs.

TABOR POMOCNICZY – STRUKTURA,  
PRZEGLĄDY I REMONTY 

AUXILIARY ROLLING STOCK – STRUCTU-
RE, REVIEWS AND OVERHAULS

WOZOKILOMETRY   

Wozokilometry to jednostka rozliczeniowa służąca ocenie 
pracy przewozowej wykonanej przez pociągi metra (iloczyn 
liczby wagonów i przejechanych przez nie kilometrów).  
W 2011 roku liczba wykonanych wozokilometrów nieznacz-
nie spadła. Było to spowodowane różnicą w proporcji dni 
świątecznych do powszednich w 2011 roku w stosunku do 
roku 2010. W 2011 roku, 40 pociągów eksploatowanych 
w warszawskim metrze,  przejechało łącznie 4 323 948,62 
kilometrów. W sumie, od momentu otwarcia stołecznego 
metra w kwietniu 1995 roku, do końca 2011 roku wszystkie 
pociągi pokonały dystans 45 024 828,72 kilometrów.  

AWARYJNOŚĆ

W latach 2000 – 2003 współczynnik zjazdów awaryjnych 
był wyższy niż średnia wartość w okresie 11 ostatnich lat. 
Taki stan rzeczy spowodowany był wprowadzeniem do eks-
ploatacji pociągów typu Metropolis – co potwierdza regu-
łę, że przy wprowadzeniu nowych pociągów do ruchu ich 
awaryjność spowodowana jest tak zwaną „chorobą wieku 
dziecięcego”. W latach 2009 – 2011, pomimo wprowadzenia 
do eksploatacji w 2009 roku nowych pociągów produkcji 
rosyjskiej, wskaźnik zjazdów awaryjnych został utrzymany na 
poziomie niższym niż średnia wartość i wynosił odpowied-
nio: 2009 – 0,47; 2010 – 0,42; 2011 – 0,37. 

 

VEHICLE KILOMETRES 

Vehicle kilometres is a calculation unit for the assessment 
of transport operations performed by Metro trains (the 
product of the number of coaches and the kilometres run). 
In 2011, the number of vehicle kilometres dropped slightly. 
This resulted from differences in the proportion of holidays 
to working days in 2011 compared to the year 2010. In 2011, 
40 trains operated on Metro Warszawskie have run in total 
4 323 948.62 kilometres. In total, from the time of the ope-
ning of the city Metro in April 1995 until the end of 2011, 
all trains have run a distance of 45 024 828.72 kilometres.

FAILURE FREQUENCY

In the years 2000 – 2003, the emergency stop ratio was 
higher than average in the last 11 years. This resulted from 
the introduction of the Metropolis type trains – proving the 
rule that in the introduction of the new trains, their failure 
can be caused by so-called “teething troubles” In the years 
2009 – 2011, despite the utilisation of the new trains manu-
factured in Russia in 2009, the ratio of emergency stops was 
at a level lower than average and was equal, respectively, to: 
2009 – 0.47; 2010 – 0.42; 2011 – 0.37.

 

ROLLING STOCK
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TABOR

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2011 roku: 25 836 456,6 Vehicle kilometres with passengers (excluding technical drives) in 2011: 25 836 456.6
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Liczba zjazdów awaryjnych pociągów metra w roku 2011 w porównaniu do lat poprzednich Number of emergency stops by Metro trains in 2011 compared to previous years

rok
wozokilometry  

w 10 tys. wozokm 
liczba zjazdów

wskaźnik zjazdów  
na 10 tys. wozokm

2000 720,28 807 1,12

2001 1 057,31 778 0,73

2002 1 126,70 610 0,54

2003 1 262,94 734 0,58

2004 1 400,82 589 0,42

2005 1 629,97 476 0,3

2006 1 688,89 475 0,28

2007 1 883,13 576 0,31

2008 2 188,79 680 0,31

2009 2 553,19 1208 0,47

2010 2 611,11 1084 0,42

2011 2 594,55 969 0,37

średni wskaźnik zjazdów na 10 tys. kilometrów w latach 2000 - 2011 0,49

year
vehicle kilometres in 

10 thousands 
number of stoppages

stops ratio per 10 tho-
usand vehicle kilometres

2000 720.8 807 1.12

2001 1 057.31 778 0.73

2002 1 126.70 610 0.54

2003 1 262.94 734 0.58

2004 1 400.82 589 0.42

2005 1 629.97 476 0.3

2006 1 688.89 475 0.28

2007 1 883.13 576 0.31

2008 2 188.79 680 0.31

2009 2 553.19 1208 0.47

2010 2 611.11 1084 0.42

2011 2 594.55 969 0.37

the average stops ratio per 10 thousand kilometres in the years 2000 - 2011 0.49

ROLLING STOCK
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TABOR

Wskaźnik awaryjności pociągów warszawskiego metra The failure frequency ratio of Warsaw metro trains
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NOWY TABOR METRA WARSZAWSKIEGO

Na początku 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. pod-
pisało z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., Siemens Aktien-
gesellschaft Österreich i Newag S.A. umowę na dostawę 35 
pociągów serii INSPIRO, zaprojektowanych i wykonanych 
specjalnie dla Warszawy. Część z nich uzupełni dotychcza-
sowy tabor obsługujący I linię metra. 

Nowe wagony metra konstruowane są z myślą o jak naj-
większej redukcji wagi. Pusty czołowy wagon (najcięższy  
w pojeździe) nie powinien ważyć więcej niż 31 ton. Dla po-
równania waga rosyjskich wagonów czołowych pojazdów 
serii 81-572.2 wynosi 34 tony. Ta niższa o kilka ton waga ca-
łego pojazdu przekładać się będzie na ogromne oszczędno-
ści w zużywanej energii elektrycznej (potrzeba będzie mniej 
energii by rozpędzić lżejszy pojazd). Przy konstruowaniu 
pojazdów INSPIRO położono szczególny nacisk na maksy-
malizację odzyskiwanej energii hamowania. Przekłada się to 
choćby w konstrukcji silników, które są w stanie wytrzymać 
znaczne przeciążenia prądowe, co w połączeniu z wysoką 
sprawnością i nowoczesną konstrukcją falownika powoduje, 
że napęd nowych pojazdów będzie bardzo ekonomiczny.

Pojazd będzie na bieżąco wyświetlał aktualnie zużywaną 
energię, pozwalając na wyrobienie u maszynistów nawyków 
oszczędnej jazdy. System optymalizacji energii zużywanej na 
potrzeby nietrakcyjne automatycznie wygasi długie światła 
przy wjeździe na stację, czuwać będzie nad regulacją wenty-
lacji w zależności od zapełnienia wagonu, a oświetlenie prze-
działu pasażerskiego przy pomocy paneli LED dodatkowo 
przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Drzwi pasażerskie w przypadkach małej intensywności 
ruchu pasażerskiego mogą być przełączone w tryb otwie-
rania przyciskiem, co oszczędza zarówno energię jak i me-
chanizmy.

Nowe pojazdy Siemens INSPIRO na drugiej linii będą jeździć 
w trybie automatycznym. Maszynista inicjować będzie tylko 
odjazd pojazdu oraz nadzorować jego pracę. W pojeździe  
zaimplementowano procedurę automatycznego nawrotu na 
ostatniej stacji.

Pierwsze drzwi za każdą kabiną maszynisty będą miały za-
montowaną samoczynnie wysuwaną rampę niwelującą 
szczelinę pomiędzy pojazdem a peronem. Ułatwi to bardzo 
wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu osobom na wózkach 
inwalidzkich. Po naciśnięciu przycisku wysunięcia rampy na 
burcie wagonu, maszynista otrzymuje komunikat żądania wy-
sunięcia rampy na swoim monitorze HMI. Po potwierdzeniu 
żądania przez maszynistę rampa wysunie się samoczynnie.

At the beginning of 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
signed with the group of companies Siemens Sp. z o.o., 
Siemens Aktiengesellschaft Österreich and Newag S.A. a 
contract for delivery of 35 INSPIRO trains, designed and 
manufactured exclusively for Warsaw. Part of them will 
complement the existing rolling stock servicing Metro line I.

New Metro coaches are designed for the purposes of as 
high a reduction in weight as possible. The empty, front-end 
coach (the heaviest in the vehicle) should not weigh more 
than 31 tonnes. By comparison, the weight of Russian front-
-end coaches of 81 series-572.2 is equal to 34 tonnes. This 
weight of the whole vehicle, being lower by several tonnes, 
will be translated into huge savings in electricity consumed 
(less energy is required to move the lighter vehicle). In the 
design of INSPIRO vehicles, special attention was paid to the 
maximisation of restored braking power. This is translated 
into structures of engines that are able to bear much higher 
current overloads, and, combined with the high reliability 
and modern structure, means that operating will be very 
cost-effective.

The vehicle will concurrently display the level of power  for 
non-traction purposes, enabling the driver to get used to 
cost-effective running. The system optimising the consump-
tion of power will automatically turn off fog lights, guard the 
adjustment of ventilation depending on the level of occupa-
tion of the compartment, and lighting the  passenger com-
partment by means of LED panels will contribute towards 
savings in electricity consumption.

In the case of low traffic intensity, passenger doors may be 
switched to being opened with  a button, saving both power 
and mechanisms.

The new Siemens INSPIRO vehicles servicing the line II will 
run in automatic mode. The driver will initiate only the de-
parture of the vehicle and supervise its operation. The ve-
hicle is equipped with a procedure for the automatic return 
from the last station.

The first door at the back of the driver’s cabin will be equ-
ipped with an automatic ramp, levelling the space between  
a vehicle and platform. This will facilitate entry and exit to  
and from the vehicle by passengers on wheelchairs. After 
pressing the button, the ramp activation order will be di-
splayed on the driver’s HMI panel. When the order is con-
firmed, the ramp opens automatically.

W każdym wagonie znajduje się wydzielone miejsce na 
rower lub wózek dziecięcy. W czołowych wagonach, tuż 
koło pierwszych drzwi pasażerskich dodatkowo znajdują się 
specjalnie wydzielone miejsca pozwalające w wygodny spo-
sób zaparkować wózek inwalidzki.

Oprócz sygnałów dźwiękowych informujących o zamykaniu 
drzwi w nowych pojazdach pojawi się także informacja wi-
zualna o zamykaniu drzwi.

Nowe pojazdy będą jednoprzestrzenne. Brak podziału na 
osobne wagony ułatwi przemieszczanie się pasażerów oraz 
pozwoli na przejście do miejsc mniej zatłoczonych.

Istotnej zmianie ulegnie poziom informacji pasażerskiej. 
Zarówno wyświetlacz czołowy, jak i będące nowością w 
metrze, wyświetlacze boczne wyświetlać będą informacje 
dotyczące linii i trasy. Wewnątrz znajdować się będą moni-
tory LCD wyświetlające informacje takie jak: aktualny czas, 
kierunek docelowy, nazwę następnej stacji oraz schemat 
trasy. Ekrany te będą mogły również służyć do wyświetlania 
komunikatów specjalnych takich jak: utrudnienia w ruchu, 
informacje o liniach zastępczych itp.

Nowe pojazdy standardowo wyposażone będą w monito-
ring wizyjny. W razie potrzeby pasażer będzie mógł poprzez 
dwukierunkowy system komunikacji awaryjnej skontakto-
wać się z maszynistą. Maszynista będzie miał możliwość pod-
glądu sytuacji na peronie na 200 m przed wjazdem na stację. 

W razie konieczności ewakuacji w tunelu, drzwi ewaku-
acyjne znajdujące się w ścianie czołowej kabiny maszynisty, 
otwierają się dzieląc na 2 części. Dolna część drzwi po do-
stawieniu przewożonej w kabinie drabinki tworzy rampę, 
ułatwiając ewakuację pasażerów z pociągu.

Zdublowane, działające w dwóch zakresach radio maszynisty 
zapewnia w każdych warunkach utrzymanie stałej  łączności 
maszynisty z centralną dyspozytornią. 

Each coach is equipped with a separate place for a bicycle 
or a pram. In the front-end coaches, just near the first pas-
senger door, additional special places for the comfortable 
parking of a wheelchair are provided.

Apart from acoustic signals announcing  the closing of doors, 
the new vehicles will also display visual information.

The new vehicles will be single-space. The lack of division 
into separate coaches will facilitate passenger movement 
and transfer to less-occupied spaces.

The level of passenger’s information will be significantly 
changed. Both the front display and side displays, being a 
novelty in Metro vehicles, will display information on line 
and route. Inside the coach will be mounted LCD screens 
displaying the following information: current time, destina-
tion, name of the next station and plan of the route. These 
screens will also display special messages: traffic obstacles, 
information on alternative lines, etc.

The new vehicles will usually be equipped with a visual scre-
en. Where necessary, the passenger will have the possibili-
ty to communicate with the driver through a bidirectional 
emergency communication system. The driver will be able 
to view the situation on a platform 200 m before entering 
the station.

In the need of evacuation in tunnel, exit doors placed in 
the front wall of the driver’s cabin will open out into two 
parts. The bottom part with a ladder carried in the cabin will 
form a ramp facilitating the evacuation of passengers from 
the train.

A two-way driver’s radio operating on two frequencies se-
cures communication between driver and central dispatch 
in all circumstances.

THE NEW ROLLING STOCK FOR WARSAW METRO
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Warszawskie metro jest jednym z najpopularniejszych środ-
ków komunikacji w stolicy. Zdaniem mieszkańców War-

Warsaw metro is one of the most popular means of 
transport in the capital city. In the opinion of Warsaw  

szawy metro jest szybkie, bezpieczne i punktualne. Tylko  
w 2011 roku z usług metra skorzystało 140,4 miliona pasa-
żerów. 

citizens, Metro is fast, safe and punctual. Only in 2011, 140.4 
million passengers used Metro services.

PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA

Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2011 roku    Maximum daily number of passengers transported in 2011

Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach) – 
przewozy pasażerów 1995 – 2011

A comparative listing of the estimated number of passengers transported in successive years (in millions) – 
passenger transport 1995-2011

liczba zarejestrowanych wejść na stację  
w tysiącach

szacunkowa liczba pasażerów metra 
w tysiącach

dzień roboczy 532 558

sobota 328 344

niedziela 218 229

Number of recorded entries  into stations in 
thousands

Estimated number of Metro passen-
gers in thousands

working days 532 558

Saturday 328 344

Sunday 218 229
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PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

Dynamika rocznych przewozów w metrze Dynamics of annual journeys of Metro
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PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

Liczba pasażerów na poszczególnych stacjach w 2011 roku w milionach osób w porównaniu do roku 2010 (uwaga: 
suma szacunkowa = do podanych wielkości dodano 5% uwzględniając osoby omijające bramki biletowe) 

The number of passengers on individual stations in 2011 in millions compared to the year 2010 (note: taking into 
account  the addition of an estimated 5% of persons avoiding the ticket gates)

stacja nazwa stacji
2010 2011

suma
suma szacun-

kowa
suma

suma szacun-
kowa

A1 Kabaty 5,26 5,52 5,17 5,43

A2 Natolin 4,87 5,11 4,84 5,08

A3 Imielin 5,20 5,46 5,14 5,39

A4 Stokłosy 4,59 4,82 4,65 4,88

A5 Ursynów 3,64 3,82 3,49 3,66

A6 Służew 6,42 6,74 6,32 6,63

A7 Wilanowska 7,75 8,14 8,42 8,84

A8 Wierzbno 4,53 4,76 4,21 4,42

A9 Racławicka 4,04 4,24 4,04 4,24

A10 Pole Mokotowskie 7,20 7,56 7,38 7,75

A11 Politechnika 12,33 12,94 12,18 12,79

A13 Centrum 17,85 18,74 16,74 17,58

A14 Świętokrzyska 6,56 6,89 6,12 6,43

A15 Ratusz Arsenał 12,83 13,47 13,97 14,67

A17 Dworzec Gdański 6,54 6,87 7,01 7,36

A18 Plac Wilsona 5,48 5,76 5,28 5,55

A19 Marymont 6,16 6,47 6,28 6,59

A20 Słodowiec 2,94 3,09 2,91 3,06

A21 Stare Bielany 2,43 2,55 2,57 2,70

A22 Wawrzyszew 3,18 3,34 3,28 3,44

A23 Młociny 3,73 3,92 3,74 3,93

suma 133,53 140,21 133,74 140,42

station station name
2010 2011

actual estimate actual estimate

A1 Kabaty 5.26 5.52 5.17 5.43

A2 Natolin 4.87 5.11 4.84 5.08

A3 Imielin 5.20 5.46 5.14 5.39

A4 Stokłosy 4.59 4.82 4.65 4.88

A5 Ursynów 3.64 3.82 3.49 3.66

A6 Służew 6.42 6.74 6.32 6.63

A7 Wilanowska 7.75 8.14 8.42 8.84

A8 Wierzbno 4.53 4.76 4.21 4.42

A9 Racławicka 4.04 4.24 4.04 4.24

A10 Pole Mokotowskie 7.20 7.56 7.38 7.75

A11 Politechnika 12.33 12.94 12.18 12.79

A13 Centrum 17.85 18.74 16.74 17.58

A14 Świętokrzyska 6.56 6.89 6.12 6.43

A15 Ratusz Arsenał 12.83 13.47 13.97 14.67

A17 Dworzec Gdański 6.54 6.87 7.01 7.36

A18 Plac Wilsona 5.48 5.76 5.28 5.55

A19 Marymont 6.16 6.47 6.28 6.59

A20 Słodowiec 2.94 3.09 2.91 3.06

A21 Stare Bielany 2.43 2.55 2.57 2.70

A22 Wawrzyszew 3.18 3.34 3.28 3.44

A23 Młociny 3.73 3.92 3.74 3.93

total 133.53 140.21 133.74 140.42

Porównanie liczby wydarzeń wpływających na ruch pociągów metra w latach 2009 - 2011 A comparison of the number of incidents having an impact on  Metro train traffic  in the years 2009-2011

przyczyna
liczba przypadków

2009 2010 2011

próba samobójcza ze skutkiem śmiertelnym 1 0 0

awaria rozjazdu – zwrotnicy 1 0 4

usterka pociągu 273 265 205

awaria zasilania 3 0 2

zalanie stacji – ulewa 1 3 0

przyczyny techniczne 166 128 90

podejrzenie podłożenia ładunku wybucho-
wego

0 2 4

ograniczenie prędkości 3 0 2

wtargnięcie na torowisko 2 6 8

inne 1 4 11

suma 451 408 326

cause
number of incidents

2009 2010 2011

suicide attempt ending in death 1 0 0

turnout defect – switch 1 0 4

train defect 273 265 205

power break 3 0 2

station flooding – rainstorm 1 3 0

technical causes 166 128 90

attempt to load 
explosives

0 2 4

speed limit 3 0 2

trespassing on tracks 2 6 8

other 1 4 11

total 451 408 326

PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA
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PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

Ocena częstotliwości kursowania metra w 2011 roku w podziale  na pory dnia Assessment of frequency of Metro running in 2011 by time of the day

0,40% 0,10% 0,10%1,30% 0,80% 1,30%
3,20%

7,20%
5,80%

7,70%

16,50%

30,40% 30,10% 29,30%
26,90%

60,00%

63,30%
61,60%

52,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

godz. 5.00 - 9.00 godz. 9.00 - 14.00 godz. 14.00 - 19.00 godz. 19.00 - 24.00

bardzo źle raczej słabo przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze

1,00% 0.40% 0.10% 0.10% 1.00%1.30%
0.80% 1.30%

3.20%

7.20%
5.80%

7.70%

16.50%

30.40% 30.10% 29.30%
26.90%

60.00%

63.30%
61.60%

52.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

very bad rahter bad average rather good very good

5.00 - 9.00 am 5.00 am - 02.00 pm 02.00 - 07.00 pm 07.00 pm - 0.00

PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA

4342 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011



PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

Ocena metra pod względem punktualności kursowania w latach 2005 – 2011 Assessment of Metro in terms of punctuality of running in the years 2005 – 2011
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PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

Ocena metra pod względem bezpieczeństwa w latach 2005 – 2011 Assessment of Metro in terms of safety in the years 2005 – 2011
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PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

 Ocena metra pod względem szybkości jazdy w latach 2005 - 2011 Assessment of Metro in terms of driver speed in the years 2005 - 2011
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Warszawskie metro jest jednym z najpopularniejszych 
środków komunikacji w stolicy. Zdaniem mieszkańców 
Warszawy metro pod wieloma względami odróżnia się 
od pozostałych środków transportu publicznego, jest 
szybsze, bezpieczniejsze i bardziej punktualne. Tylko w 
2011 roku z naszych usług skorzystało 140,4 miliona 
pasażerów, a pozytywne opinie oraz oceny jakie wy-
stawiają nam pasażerowie są możliwe dzięki profesjo-
nalnej pracy zespołu ludzi odpowiedzialnych za utrzy-
manie i obsługę stacji oraz taboru metra. 

Aby poznać silne i słabe strony naszej działalności, od kilku 
lat Metro Warszawskie prowadzi badania zadowolenia pa-
sażerów korzystających z metra w stolicy. Na podstawie 
wyników badań, udoskonalamy swoją pracę na rzecz i ko-
rzyść klientów. Jednocześnie, przeprowadzane badania są 
jedną z form komunikowania się z pasażerami, dzięki któ-
rym możemy uzyskać rzetelną odpowiedź dotyczącą ich 
oczekiwań. Końcowa ocena jest bowiem wynikiem spełnio-
nych lub niespełnionych przez Metro Warszawskie potrzeb  

Warsaw metro is one of the most popular means of 
transport in the capital city. According to Warsaw 
inhabitants, in many areas, Metro is different from 
other means of public transport: it is faster, safer and 
more punctual. Only in 2011, our services were used 
by 140.4 million passengers; the positive opinions and 
grades awarded by passengers are possible thanks to 
the professional conduct of the people responsible for 
the maintenance and service of Metro rolling stock.

In order to acknowledge the strong and weak points of our 
operations, for several years Warsaw Metro has been con-
ducting studies on the satisfaction of passengers using War-
saw metro. We improve our conduct for the benefit of the 
clients on the basis of results of studies. At the same time, 
these studies are one of forms of communication with pas-
sengers thanks to which we obtain truthful answers relating 
to their expectations. The final grade results from passen-
gers’ needs fulfilled or not fulfilled by Metro Warszawskie. 
In 2011, Metro Warszawskie for the seventh year in a row 
ordered external company studies on the satisfaction of pas-

METRO WARSZAWSKIE W OCENIE PASAŻERÓW WARSAW METRO IN THE OPINION OF PASSENGERS

pasażerów. W 2011 roku, Metro Warszawskie już  
po raz siódmy zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie 
badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających 
z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 
1547 osób na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania 
podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00. Wyniki badania poka-
zują, że metro jest przede wszystkim środkiem transportu 
publicznego ludzi aktywnych zawodowo lub uczących się. 
W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie po-
zytywne opinie – 94,9% ankietowanych jest zadowolonych 
z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu 
znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjo-
nowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotli-
wość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, 
bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, 
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podobnie jak 
podczas poprzednich edycji badania, pasażerów zapytano o 
ulubioną stację warszawskiego metra. Czwarty rok z rzędu, 
ulubioną stacją pasażerów została stacja Plac Wilsona. 

sengers using Metro Warszawskie services. The study was 
conducted on a sample of 1,547 persons on each of 21 sta-
tions in the hours of operations of underground trains, e.g. 
from 5.00 a.m.- 00.00. The study’s results show that most of 
all, Metro is a means of public transport for people profes-
sionally active, or studying. According to Metro passengers, 
the majority of answers are positive – 94.9% of respondents 
are satisfied with our services. The issues discussed in the 
study included the assessment of different aspects relating 
to the functioning and operations of the Metro. The fol-
lowing were assessed: the frequency of journeys, elements 
corresponding to passenger service, safety, public utility bu-
ildings on stations, and amenities for the disabled. Just like 
in preceding editions of the survey, passengers were asked 
about their favourite station of Warsaw metro. Plac Wilso-
na turned out to be the favourite station for the fourth year 
in a row.

Ocena poszczególnych służb metra w 2011 roku Assessment of individual Metro services in 2011
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1.5%
6.4%

15.0%

5150 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011



METRO WARSZAWSKIE  W  OCENIE PASAŻERÓW

Ogólna ocena metra przez pasażerów (porównanie 2005 – 2011) Total assessment of Metro made by passengers (comparison 2005 – 2011)
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Ocena funkcjonowania metra w 2011 roku Assessment of the functioning of Metro in 2011

elementy oceny
raczej dobrze/ 
bardzo dobrze

przeciętnie

bardzo 
źle/ 

raczej 
słabo

brak zdania

punktualność kursowania 86,3% 2,7% 0,3% 10,7%

szybkość jazdy 89,0% 8,2% 1,7% 1,1%

bezpieczeństwo 91,3% 6,2% 1,3% 1,1%

czystość na stacjach metra 90,4% 7,0% 1,8% 0,7%

czystość w wagonach metra 79,1% 17,3% 3,1% 0,5%

system informacji na stacjach metra 85,2% 8,4% 1,4% 5,0%

system informacji w wagonach metra 83,5% 10,2% 1,5% 4,8%

udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych

36,1% 17,4% 10,9% 35,7%

obsługa metra 52,9% 6,6% 1,7% 38,9%

assessment elements
rather good/
very good

average

very 
bad/

rather 
bad

no opinion

punctuality of journeys 86.3% 2.7% 0.3% 10.7%

journeys speed 89.0% 8.2% 1.7% 1.1%

safety 91.3% 6.2% 1.3% 1.1%

cleanness on Metro stations 90.4% 7.0% 1.8% 0.7%

cleanness on Metro coaches 79.1% 17.3% 3.1% 0.5%

information system on Metro stations 85.2% 8.4% 1.4% 5.0%

information system on Metro coaches 83.5% 10.2% 1.5% 4.8%

amenities for the 
disabled

36.1% 17.4% 10.9% 35.7%

Metro service 52.9% 6.6% 1.7% 38.9%

WARSAW METRO IN THE OPINION OF PASSENGERS
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NAGRODY AWARDS

Nagrody i wyróżnienia, które otrzymuje Metro War-
szawskie Sp. z o.o. są satysfakcją oraz motywacją do 
podjęcia jeszcze większych starań, aby świadczyć usługi 
na najwyższym z możliwych poziomie. 

W 2011 roku działalność Spółki Metro Warszawskie została 
doceniona i uhonorowana czterokrotnie. 

METRO AWARDS 2011

Metro Awards to nagroda dla firm związanych z budową  
i eksploatacją metra. Przyznawana jest przez międzynarodo-
we jury, w skład którego wchodzą eksperci, specjaliści oraz 
znawcy ze wszystkich dziedzin związanych z funkcjonowa-
niem kolejek podziemnych. 

15 marca 2011 roku, podczas dorocznej konferencji Me-
troRail 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało na-
grodę Metro Awards w kategorii „Najlepiej udoskonalone 
metro”. Kryteriami oceny były między innymi: radykalna po-
prawa pod względem zakresu, częstotliwości i efektywności, 
wzrost poziomu obsługi klienta i wzrost wartości do ceny, 
ciągła poprawa ogólnej kondycji i udogodnienia, zwiększony 
poziom dostępu i bezpieczeństwa. 

Dodatkowo uznano i doceniono działania Spółki w zakresie 
ochrony środowiska - Metro Warszawskie Sp. z o.o. zostało 
finalistą także w tej ważnej kategorii. 

PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI

W listopadzie 2011 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. zna-
lazło się w elitarnym gronie przedsiębiorstw nagrodzonych 
w konkursie „Perły Polskiej Gospodarki”. Spółka otrzymała 
wyróżnienie między innymi za konsekwentną realizację po-
lityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród 
najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY  
INTERNATIONAL 2011

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zdobyło również tytuł Lau-
reata QI 2011 w konkursie Najwyższa Jakość Quality Inter-
national 2011 w kategorii QI Service – Usługi Najwyższej 
Jakości. 

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International skierowany 
jest do firm, instytucji, samorządów, producentów i usługo-
dawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesie-
niu do produktu, usługi bądź systemu zarządzania. 

Awards and prizes received by Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. are satisfying and motivate us to more significant 
efforts in order to render services at the highest po-
ssible level.

In 2011, the Metro Warszawskie Company’s activity was ap-
preciated and honoured four times.

METRO AWARDS 2011

Metro Awards is the award for companies dealing with the 
construction and utilisation of metro. It is awarded by an 
international jury composed of experts, specialists and jud-
ges in all fields referring to the functioning of underground 
railways.

On 15 March 2011, during the annual conference Metro-
Rail 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. received Metro 
Awards in the category “The most improved Metro”. The 
assessment criteria included, among others, radical impro-
vement in terms of the range, frequency and efficiency, and 
growth in the level of client service and value under asses-
sment, continuous improvement in general conditions and 
amenities, increased level of access, and safety.

Additionally, the activities of the company in the field of envi-
ronmental protection were honoured - Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. has become a finalist in this important category.

THE PEARL OF POLISH ECONOMY

In November 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. was inc-
luded in the elite group of enterprises honoured in the con-
test “Pearls of the Polish Economy”. The company obtained 
the prize for, among others, its rational implementation of 
policy and strategy, as well as a leading position among the 
most dynamically-developing companies.

THE HIGHEST QUALITY - QUALITY  
INTERNATIONAL 2011

Metro Warszawskie Sp. z o.o. has won the title of Laureate 
QI 2011 in the contest The Highest Quality International 
2011 in category QI Service – The Highest-Quality Services.

MEDAL PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

Kapituła XVII edycji Medalu Przyjaciół Integracji wyróżniła 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. za szczególną wrażliwość na 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Honorowe wyróżnienie Spółka otrzymała za, między innymi, 
dostosowanie stacji warszawskiego metra dla osób niepeł-
nosprawnych i niedowidzących. 

Wręczenie medalu dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. od-
było się podczas Wielkiej Gali Integracji w dniu 7 grudnia 
2011 roku. 

A MEDAL FOR THE FRIENDS OF  
INTEGRATION

The Jury of the 17th edition of Medal for the Friends of 
Integration has honoured Metro Warszawskie Sp. z o.o. for 
particular sensitivity towards the needs of the disabled.

The company gained this honourable award for, among 
others, adjustment of Warsaw Metro stations to the needs 
of disabled and blind people.

The presentation of the medal for Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. took place at the Grand Gala of Integration on 7 De-
cember 2011.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE PROMOTIONAL AND INFORMATION ACTIVITIES

Celem podjętych w 2011 roku działań promocyjno– 
informacyjnych było wspieranie inicjatyw Spółki w 
realizacji celów strategicznych związanych z każdym 
rodzajem naszej aktywności. Działalność, za pomocą 
której Metro Warszawskie Sp. z o.o. komunikowało 
się z otoczeniem, koncentrowała się na dostarczaniu 
informacji, utrzymywaniu przychylnej opinii o firmie, 
realizowaniu projektów promocyjnych i informacyj-
nych, takich jak konferencje, spotkania, publikacja ma-
teriałów firmowych oraz podejmowaniu działań spo-
łecznie odpowiedzialnych. 

KONFERENCJE I SPOTKANIA BRANŻOWE

W 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestniczyło 
oraz wspierało merytorycznie liczne konferencje i seminaria 
związane z naszą działalnością. 

Z reprezentantami branży komunikacyjnej, ekspertami, pra-
cownikami naukowymi oraz dziennikarzami przedstawiciele 
Spółki spotkali się między innymi podczas konferencji na-
ukowej „Metody zmechanizowane a metody konwencjonal-
ne budowy tuneli metra”, „I Warszawskich Dni Technika”,  

Supporting the initiatives of the Company in the realisa-
tion of strategic objectives referring to all types of our 
activity was the aim of promotional and information 
activities undertaken in 2011. Activities through which 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. communicated with the 
environment focussed on the delivery of information, 
maintaining good company’s reputation, the implemen-
tation of promotional and information projects, such 
as conferences, meetings, publication of company ma-
terials and carrying out socially-responsible tasks.

BRANCH CONFERENCES AND MEETINGS

In 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. participated in and 
substantially supported numerous conferences and seminars 
referring to our activity.

The company’s representatives met representatives of the 
communications industry, experts, scientific employees and 
journalists; e.g. during the scientific conference “Mechanical 
methods vs. conventional methods of constructing Metro 
tunnels”, “I Warsaw Technics Days”, the X International 

X Międzynarodowej Konferencji Naukowej MET’2011 pt. 
„Nowoczesna trakcja elektryczna – racjonalizacja zużycia 
energii w transporcie szynowym” oraz XI Międzynarodowej 
Konferencji „Infrastruktura Podziemna Miast”. 

Uwzględniając i szanując opinię społeczności lokalnych  
w zakresie prowadzonych inwestycji oraz w związku  
z wkroczeniem w decydującą fazę prac przy budowie cen-
tralnego odcinka II linii metra, przedstawiciele Spółki uczest-
niczyli w wielu spotkaniach organizowanych dla  mieszkań-
ców Stolicy. Spotkania, których celem było przekazanie 
najbardziej istotnych informacji dotyczących między innymi 
zmian w organizacji ruchu w związku z budową odcinka cen-
tralnego, odbywały się przy bardzo wysokiej frekwencji. 

Pozytywne relacje ze społecznością lokalną, pasażerami oraz 
miłośnikami metra budowane były również podczas świę-
ta warszawskiego transportu publicznego – Dni Transpor-
tu Publicznego oraz zorganizowanych po raz pierwszy dni 
otwartych pt. „Weekend z tarczą”.  

Scientific Conference MET’2011 entitled “Modern electrical 
traction – the rationalisation of power consumption in ra-
ilway transport” and the XI International Conference “the 
Underground Infrastructure of Urban Areas”.

Taking into account and respecting the opinion of local com-
munities in terms of investment realised and in relation to 
entering the decisive stage of works in the construction of 
central section of Metro line II, the representatives of the 
company have participated in many meetings organised for 
the citizens. The meetings aimed at communicating the most 
important information, e.g. changes to traffic arrangements 
due to the construction of the central section were conduc-
ted with high attendance figures.

Positive relations with the local community, passengers and 
metro enthusiasts were also built during Warsaw Public 
Transport Days and the first open days entitled “Weekend 
with a shield”.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE

DZIAŁANIA SPOŁECZNE 
I CHARYTATYWNE

Działania społeczne i charytatywne realizowane są  
w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. głównie poprzez da-
rowizny, sponsoring oraz edukację społeczną. W tym 
obszarze działalności Spółki najważniejsza jest pomoc 
dla najbardziej potrzebujących, wsparcie i realizacja ini-
cjatyw związanych z polityką pomocową oraz uczest-
nictwo w projektach i inicjatywach w zakresie edukacji 
społecznej. 

W minionym roku, pomoc Spółki odbywała się we współpra-
cy z między innymi: Domem Dziecka im. ks. Baudouina, Sto-
warzyszeniem Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”, 
Uniwersytetem Dzieci, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integra-
cji, Fundacją Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych 

SOCIAL AND CHARITY 
CAMPAIGNS

Social and charity campaigns are conducted in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. mainly through donations, 
sponsoring and social education. In this field of the 
company’s operations, the most important is aid for 
the most needy, support and realisation of initiatives 
relating to aid policy and participation in projects or 
initiatives in terms of social education.

Last year, the company’s aid was realised in collaboration 
with, e.g. the Orphanage of ks. Baudouin, the Disabled 
Sports Association“SSON“, Children’s University, the 
Friends of Integration Association, the Atut Foundation and 
the Warsaw Insurgent Association. Many of these institu-

Atut oraz Związkiem Powstańców Warszawy. Wiele z tych 
instytucji to stali partnerzy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., 
z innymi Spółka współpracowała po raz pierwszy. 

Jednocześnie, w 2011 roku kontynuowany był program spo-
łeczny pt. „Mazowiecki Miesiąc Integracji”, którego współor-
ganizatorem jest Metro Warszawskie Sp. z o.o.

„Mazowiecki Miesiąc Integracji” to konkurs plastyczny 
skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji  
i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących 
się realizacją warsztatów zajęciowych dla osób niepełno-
sprawnych. Celem konkursu jest popularyzacja szeroko ro-
zumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie 
twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Pierwsza 
edycja konkursu odbyła się w 2010 roku, następna rozpocz-
nie się na początku roku 2012.  

tions are partners of Metro Warszawskie Sp. z o.o.; others 
started collaboration with the company for the first time.

At the same time, in 2011, the social programme entitled 
“Masovia Integration Month” co-organised by Metro War-
szawskie Sp. z o.o. was continued.

“Masovia Integration Month” is an art contest addressed to 
non-Governmental organisations and facilities from the Ma-
zowieckie Voivodeship dealing with art workshops for the 
disabled. Its objective is to popularise the widely-interpreted 
creative activity of people with disabilities. The first edition 
of the contest was held in 2010, and the next will be laun-
ched at the beginning of 2012.
  

PROMOTIONAL AND INFORMATION ACTIVITIES
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE

SZTUKA W METRZE

Obszar społecznej działalności Metra Warszawskiego 
Sp. z o.o. to także prowadzona od kilku lat aktywność 
na rzecz szeroko pojętej kultury i sztuki. 

Promocja kultury i sztuki odbywa się za pośrednictwem 
programów „pociąg do sztuki” oraz „Galeria A19”. Metro 
aktywnie wspiera, ale również współtworzy te inicjatywy 
przede wszystkim poprzez przekazanie do dyspozycji śro-
dowiskom artystów plastyków wolnych, nie ingerujących 
w ruch pasażerski przestrzeni na stacjach metra. Działania 
takie spotykają się z uznaniem nie tylko ze strony samych 
artystów, ale również pasażerów metra i mediów. Istotną 
cechą tych programów jest, obok promocji, wspieranie edu-
kacji młodych twórców z różnych kręgów. 

Głównym założeniem realizowanych programów jest pro-
mocja kultury i jej twórców wśród szerokiego grona od-
biorców. Co miesiąc ekspozycje na stacjach warszawskiego 
metra ogląda kilka milionów osób, a codziennie prawie pół 
miliona ma szansę na kontakt ze sztuką. 

„pociąg do sztuki” powstał w 2004 roku jako program pro-
mocji kultury w przestrzeni wielkiego miasta. Pierwsza ga-
leria ulokowana została na stacji Wilanowska. Po 5 latach 
„pociąg do sztuki” tworzy dużą sieć galerii miejskich, miesz-
czących się w podziemnych ciągach komunikacyjnych na 
siedmiu stacjach warszawskiego metra (Kabaty, Imielin, Wi-
lanowska, Pole Mokotowskie, Świętokrzyska, oraz Centrum 
i Dworzec Gdański). Ósma galeria znalazła swoje miejsce 
w holu głównym budynku mieszczącego siedzibę zarządu 
Metra Warszawskiego Sp. o.o. W tych stałych miejscach co 
miesiąc prezentowane są wystawy sztuki współczesnej. 
Rok 2011 był bardzo szczególny dla Polski i jej kultury.  

ART IN METRO

The social activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
also include activities for widely-interpreted culture 
and art conducted for several years now.

Culture and art are promoted through the programmes “the 
train of art” and “Gallery A19”. Metro is actively supporting, 
but also co-creating, these initiatives, mainly through gran-
ting to artists free Metro space not interfering with passen-
ger traffic. These activities are also recognised by the artists, 
Metro passengers and the media. Apart from promotion, 
supporting the education of young creators from different 
circles is an important feature of these programmes.

The promotion of culture and creators among the wide 
environment of recipients is the main objective of the pro-
grammes realised. Every month, exhibitions on Warsaw 
metro stations are viewed by several million people, and 
daily half a million have an opportunity to encounter pieces 
of art.

“the train of art” (”pociąg do sztuki”) was founded in 2004 
as a culture promotion programme in the big city space. 
The first gallery was situated on Wilanowska station. After 
5 years, “the train of art” is creating a large network of city 
galleries situated in underground circulation routes on seven 
stations of Warsaw Metro (Kabaty, Imielin, Wilanowska, 
Pole Mokotowskie, Świętokrzyska, Centrum and Dworzec 
Gdański). The eighth gallery is located in the main hall of a 
building situated in the headquarters of Metro Warszawskie 
Sp. o.o. In these places, exhibitions of contemporary art are 
presented every month.

Polska obejmując przewodnictwo w Radzie Unii Europej-
skiej, stworzyła ogromną szansę dla kultury polskiej i jej 
promocji zarówno w kraju jak i zagranicą. Korzystając z tych 
możliwości program promocji kultury „pociąg do sztuki” 
wraz z Fundacją WDA, rozbudowali swój długoletni projekt 
„wiersze w metrze” o działania skierowane do mieszkań-
ców 6 stolic Europy i Azji. Dzięki dotacji program „pociąg 
do sztuki” wraz z polskimi wierszami pojechał do Londynu, 
Paryża, Madrytu, Kijowa, Pekinu i Tokio. Wystawy odbywały 
się również w Warszawie. Łącznie zaprezentowana została 
twórczość 30 polskich, współczesnych poetów, w tym Wi-
sławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Julii Hartwig, Piotra 
Sommera, Ryszarda Krynickiego czy Wojciecha Bonowicza. 
Oprócz wystawy uznanych już twórców, w każdym z od-
wiedzanych miast zorganizowany został konkurs haiku oraz 
festiwal slamowy i warsztaty slamowe. 

Kolejnym stałym elementem sztuki w metrze warszawskim 
jest „Galeria A19”, a jej przedmiotem jest wykonanie pro-
jektu muralu o wymiarach 35 m długości i 3,5 m wysokości. 
Projekt powstał w 2007 roku jako program promocji kultu-
ry w przestrzeni wielkiego miasta. W trakcie 3 lat istnienia 
projektu, w „Galerii A19” zaprezentowanych zostało 7 prac, 
które poprzez swoją estetykę, oryginalność i ekspresję na-
wiązywały do wnętrza stacji. 

W dniu 17 grudnia 2010 roku, Spółka Metro Warszaw-
skie zmieniła koordynatora projektu i podpisała umowę 
o  wzajemnej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych  
w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popularyzacja sztu-
ki, promocja studentów i absolwentów uczelni artystycznych 
oraz prezentacja ich prac w przestrzeni publicznej w ramach 
projektu artystycznego „Galeria A19”. Tylko w 2011 roku  
w „Galerii A19” zaprezentowanych zostało 5 prac. 

The year 2011 was very special for Poland and its culture. 
Taking leadership of the European Union Council, Poland 
has created huge opportunities for Polish culture and its 
promotion both, in this country and abroad. Using these 
opportunities, the culture promotion programme “the train 
of art” and the WDA Foundation have developed their long-
-term project “poems in metro” by activities addressed to 
the residents of 6 capital cities of Europe and Asia. Thanks 
to a grant, “the train of art” and Polish poems were pre-
sented in London, Paris, Madrid, Kiev, Beijing and Tokyo. In 
total, creations by 30 contemporary Polish poets, including 
Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Julia Hartwig, Piotr 
Sommer, Ryszard Krynicki and Wojciech Bonowicz. Apart 
from exhibitions by the well-known creators, in each of vi-
sited cities a haiku contest, a slam poetry festival and work-
shops were organised.

The next, permanent, element of art in Warsaw metro is 
“Gallery A19”; its goal is to prepare the design of a mural 
35 m in length and 3.5 m in height. The project was created 
in 2007 as a culture promotion programme in the big city 
space. Within 3 years of the project’s existence, in “Gallery 
A19” seven works that, through their aesthetics, originality 
and expression, related to the interior of the station, were 
presented.

On 17 December 2010, Metro Warszawskie Company 
changed its project coordinator, and signed the contract 
on mutual cooperation with Academy of Fine Arts in War-
saw. The contract’s objective is to popularise art, promote 
students and graduates of artistic schools and present their 
works in public space within the  framework of the artistic 
project “Gallery A19”. In 2011 alone, five works were pre-
sented in the “Gallery A19“.

PROMOTIONAL AND INFORMATION ACTIVITIES
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PRACOWNICY PERSONNEL

Ważnym aspektem działalności Metra Warszawskie-
go Sp. z o.o. jest dbałość o pracowników. Stawiając 
wysokie wymagania, Spółka jednocześnie umożliwia 
pracownikom ciągły rozwój poprzez stałe podnoszenie 
kwalifikacji oraz zdobywanie niezbędnych do wykony-
wanej pracy umiejętności. 

ZATRUDNIENIE

W 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zatrudniało 
łącznie 1676 osób, w tym 1414 na stanowiskach związanych 
z eksploatacją, 187 na stanowiskach administracyjnych oraz 
75 na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji. 

SZKOLENIA

W minionym 2011 roku 375 pracowników Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. doskonaliło swoje umiejętności zawodowe 
na 153 szkoleniach. Nasi pracownicy podnosili swoje kwa-
lifikacje podczas szkoleń z zakresu: finansów, ekologii, kadr  
i płac, informatyki oraz prawa. Jednocześnie Spółka dofinan-

Taking proper care of employees is an important aspect 
of activity of Metro Warszawskie Sp. z o.o. Having high 
expectations, the Company also helps their employees 
develop constantly through permanent improvement 
in qualifications and acquiring necessary skills. 

EMPLOYMENT

In 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. employed in total 
1,676 people, including 1,414 in posts linked with opera-
tions, 187 in administrative posts, and 75 in posts linked with 
the implementation of investments.

TRAINING

In the last year, 2011, 375 employees of Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. improved their professional qualifications in 
153 training sessions. Our employees have improved their 
qualifications during training in the fields of finance, ecolo-
gy, human resources and payroll, computer and law. At the 
same time, the Company co-financed the science education, 
e.g. language courses and higher education for 9 employees 

sowała naukę, między innymi, kursy językowe oraz studia 
wyższe 9 pracownikom Metra Warszawskiego, a w grudniu 
2011 roku rozpoczął się kurs języka angielskiego dla pracow-
ników pionu księgowo – finansowego oraz pionu inwestycji. 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Metro Warszawskie Sp. z o.o. od lat umożliwia uczniom  
i studentom odbycie praktyk zawodowych.  

Praktyki zawodowe w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.,  
w 2011 roku, odbyło 40 uczniów i studentów między inny-
mi z Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania  
i Prawa, Wojskowej Akademii Technicznej, Zespołu Szkół 
im. Stanisława Wysockiego oraz Policealnej Szkoły Cosinus. 

of Warsaw Metro, and in December 2011 an English lan-
guage course for employees of the accounting and financial 
department, as well as investment division, was started.

PROFESSIONAL TRAINEESHIPS

For many years, Metro Warszawskie Sp. z o.o. has organised 
professional training for pupils and students.

In 2011, professional traineeships in Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. was attended by 40 pupils and students, among others, 
from Warsaw University of Technology, the  College of Ma-
nagement and Law, the Military University of Technology, 
the Stanisław Wysocki Complex of Schools and the Cosinus 
Post-Secondary School.
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POLITYKA JAKOŚCI QUALITY POLICY

POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY   
ŚRODOWISKA I BHP 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę w za-
kresie  zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniającą wymagania 
norm: 
  
  PN-EN ISO 9001:2009 
 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.  
  PN-EN ISO 14001:2005 
 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania 
 i wytyczne stosowania. 
  PN-N-18001:2004 
 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  
 Wymagania.   

Zgodność wdrożonego w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. 
w 2004 roku systemu zarządzania jakością została potwier-
dzona certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
z dnia 15 czerwca 2005 roku, a wdrożonego w 2008 roku 
zintegrowanego systemu zarządzania certyfikatem Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 21 lipca 2009 roku. 

QUALITY POLICY, ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION AND WORK SAFETY & HYGIENE

Metro Warszawskie Sp. z o.o. follows  policies in the 
fields of quality management, environment protection 
and work safety and hygiene, complying with require-
ments of the following standards:  
  
  PN-EN ISO 9001:2009 
 Quality management system. Requirements.
  PN-EN ISO 14001:2005 
 Environment management systems. Application  
 requirements and guidelines.
  PN-N-18001:2004 
 Systems of safety and work and safety hygiene  
 management requirements.

Compliance with the quality-management system implemen-
ted in Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2004 was proved by 
the certificate of the Polish Centre for Testing and Certifi-
cation of 15 June 2005, and with the integrated management 
system implemented in 2008 by the certificate of the Polish 
Centre of Testing and Certification of 21 July 2009.

Przeprowadzony w 2011 roku przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji audyt odnowienia potwierdził zgodność funk-
cjonującego w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. zintegrowa-
nego systemu zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 
9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Zintegrowany System Zarządzania stosowany w Metrze 
Warszawskim Sp. z o.o. zapewnia: 

 wysoką jakość i bezpieczeństwo podróży pasażerom; 
 doskonalenie kwalifikacji personelu, zakupów  

 i gospodarki materiałowej oraz szeroko pojętej 
 logistyki;

 zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska 
 naturalnego;

 zidentyfikowanie i ograniczenie ryzyka zagrożeń 
 bezpieczeństwa pracy personelu Spółki i firm 
 działających na terenie Spółki. Jest to szczególnie  
 istotne w związku z systematycznie zwiększającymi się 
 przewozami pasażerów oraz budową centralnego   
 odcinka drugiej linii metra. 

Audits of renewal conducted by the Polish Centre for Te-
sting and Certification in 2011 proved the compliance of the 
integrated quality management system functioning in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. with the requirements of standards 
PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 and PN-N-
18001:2004.

THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

The Integrated Management System applied in Metro War-
szawskie Sp. z o.o ensures: 

 the high quality and safety of passenger travel;
 the improvement in personnel qualifications, and   

 purchasing and materials management, as well as  
 widely-interpreted logistics;

 a decrease in fees for the use of natural environment;
 the identification and limiting of the risk of threats to  

 the safety of Company personnel and companies   
 operating on the Company’s premises. This is  
 particularly important in respect of the  
 steadily-growing movement of passengers and the   
 construction of the central section of the second   
 Metro line.
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Jednym z głównych zadań Spółki Metro Warszawskie, 
jako nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa, jest 
aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego oraz stałe dążenie do poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ISO

Sposób prowadzenia przez Spółkę działalności związanej z 
ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 
regulują wytyczne i zasady określone we wdrożonych i reali-
zowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.: systemach za-
rządzania środowiskiem (PN-EN ISO 14001:2005) oraz sys-
temach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 
18001:2004). Certyfikat zintegrowanego systemu zarzą-
dzania poświadcza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 
9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004. 
Jednocześnie jest potwierdzeniem, że Spółka osiąga wyzna-
czone cele jakościowe poprzez dużą troskę o stan środo-
wiska naturalnego oraz zapewnienie swoim pracownikom 
bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia.

DZIAŁANIA MINIMALIZUJACE POTEN-
CJALNY NEGATYWNY WPŁYW NA  
ŚRODOWISKO   

W 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. pod-
jęło szereg działań minimalizujących potencjal-
ny negatywny wpływ na środowisko, wśród nich:  

1. w zakresie działań inwestycyjnych: 

One of the main tasks of Metro Warszawskie Com-
pany, as an enterprise managed in a modern way, is an 
active involvement in natural environment protection, 
and continuous efforts aimed at improving the condi-
tions of work safety and hygiene.

ISO

The manner in which the Company conducts activity rela-
ted to environmental protection and work safety and hygie-
ne is regulated by guidelines and rules specified in systems 
implemented and realised in Metro Warszawskie Sp. z o. 
o. - the environmental management system (PN-EN ISO 
14001:2005) and work safety and hygiene systems (PN-N 
18001:2004). The certificate for an integrated management 
system proves compliance with the requirements of stan-
dard PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 and 
PN-N-18001:2004. At the same time, it proves that the 
Company achieves assigned quality objectives through due 
care of the natural environment and ensuring its employees 
safety in terms of work and health protection

ACTIVITIES MINIMISING THE POTENTIAL 
NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRON-
MENT  

In 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. took numerous 
actions limiting the potential negative impact on the 
environment, among others:

 
 1. in the area of investment activities:

  wybudowanie od strony północnej Stacji    
 Techniczno – Postojowej Kabaty ekranu akustycznego;
  wykonanie nasadzeń roślinnych wzdłuż ekranu 
 akustycznego w celu zintensyfikowania ochrony 
 akustycznej oraz zwiększenia powierzchni biologicznie  
 czynnej w bezpośrednim sąsiedztwie STP;
  prowadzenie prac projektowych dotyczących 
 rozbudowy kanalizacji deszczowej na STP. 

2. w zakresie modernizacji taboru, urządzeń i instalacji 
metra:

  zakup nowego proekologicznego taboru;
  wykonanie wibroizolacyjnych węzłów ERS;
  wykonanie naprawy wózków i zestawów kołowych   
 pociągów metra;
  modernizacja przepompowni głównych;
  modernizacja oświetlenia na stacjach metra;
  modernizacja oświetlenia na głowicy wschodniej 
 STP Kabaty;
  wymiana źródeł światła na stacjach metra;
  zakup przetwornic oświetlenia salonu IPO-1 
 w pociągach metra;
  regeneracja silników trakcyjnych w pociągach metra;
  regeneracja zasadowych baterii akumulatorów 
 pociągów;
  naprawy rewizyjne modułów sprężarkowych 
 i cylindrów hamulcowych w pociągach;
  regeneracja agregatów sprężarkowych, 
 amortyzatorów;
  zakup urządzenia filtrowentylacyjnego;
  modernizacja tokarki podtorowej.   

  the construction of acoustic screens in the northern   
 part of Kabaty Technical and Holding Station (STP);
  planting along acoustic screens in order to intensify   
 acoustic protection and enlarge the biologically- 
 active area in the direct vicinity of STP;
  design works relating to extension of rainstorm  
 system on STP.

2. in field of the modernisation of Metro rolling stock, 
equipment and systems:

  the purchase of the new, ecological rolling stock;
  making of ERS vibro-insulating junctions;
  repairs to carriages and vehicles of Metro trains;
  the modernisation of the main pumping stations;
  the modernisation of lighting on Metro stations;
  the modernisation in the lighting on eastern tunnel of  
 STP Kabaty;
  the replacement of light sources on Metro stations;
  the purchase of light converters of IPO-1 in Metro   
 trains;
  the renewal of traction engines in Metro cars;
  the renewal of alkaline batteries on trains;
  adaptations to compressor modules and braking cylin 
 ders in trains;
  the renewal of compressor aggregates, and arrestors;
  the purchase of filtering and ventilation equipment;
  the modernisation of underfloor wheel lathe.

OCHRONA ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL PROTECTION
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Od wielu lat na terenie Stacji Techniczno – Postojowej 
Kabaty prowadzona jest selektywna zbiórka surowcowych 
odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne). 
W tym celu na terenie STP Kabaty, przy każdym obiekcie 
ustawione zostały oznaczone kontenery, a we wszystkich 
obiektach technicznych oraz biurowych pojemniki na od-
pady surowcowe. Metro Warszawskie Sp. z o.o. użytkuje 
również pojemniki do zbiórki baterii. 

Wszystkie odpady, niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 
wytwarzane przez Spółkę gromadzone są w sposób selek-
tywny na terenie STP Kabaty. W poszczególnych pomiesz-
czeniach, a szczególnie w miejscach gdzie prowadzone są 
przeglądy i naprawy taboru metra, znajdują się oznakowa-
ne, zamykane pojemniki na odpady. Zgodnie z przyjętymi 
procedurami, ilość wytwarzanych odpadów jest na bieżąco 
monitorowana. Wszystkie odpady wytwarzane przez Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. przekazywane są wyspecjalizowa-
nym firmom posiadającym stosowne decyzje zezwalające na 
transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odbieranych 
odpadów. 

For many years, at Kabaty Technical and Holding Station 
selective collection of municipal waste (glass, paper, and pla-
stics) has been organised. For this purpose, marked con-
tainers are placed in STP Kabaty area at each facility, and 
recyclable waste containers in all technical and office buil-
dings. Metro Warszawskie Sp. z o.o. also utilises containers 
for batteries.

All types of waste, hazardous and varied, produced by the 
Company, are collected in a selective way in the STP Kaba-
ty area. Marked, closed containers for waste are situated 
on individual premises, in particular in places where metro 
rolling stock overhauls and repairs are conducted. Accor-
ding to procedures applied, the quantity of generated waste 
is concurrently monitored. All waste generated by Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. is transferred to specialised compa-
nies with the appropriate approvals permitting the transport 
and reclamation or disposal of collected waste.

OCHRONA ŚRODOWISKA 

WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI  

Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proeko-
logicznych i zasad zrównoważonego rozwoju wśród 
pracowników i kontrahentów Spółki to jedno z priory-
tetowych zadań. 

Edukacja ekologiczna ma na celu budowanie i kształtowa-
nie świadomości ekologicznej, a więc propagowanie zacho-
wań środowiskowych w duchu poszanowania środowiska 
naturalnego nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również  
w życiu prywatnym. Edukacja prowadzona jest poprzez sys-
tem szkoleń z zakresu ochrony środowiska, BHP i ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z funkcjonującym w Spółce Zin-
tegrowanym Systemem Zarządzania. Szkoleniami objęci są 
wszyscy zatrudnieni pracownicy, osoby nowozatrudnione 
oraz praktykanci. Prowadzone są również szkolenia doty-
czące gospodarki odpadami na stanowisku pracy. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej naszych partnerów 
biznesowych realizowane jest między innymi poprzez szkole-
nia pracowników firm zewnętrznych, którzy świadczą usługi 
na terenie metra warszawskiego. Każdorazowo, przed do-
puszczeniem do wykonania pracy, pracownicy usługodawcy 
przechodzą szkolenia z zakresu ochrony środowiska, BHP 
oraz ochrony przeciwpożarowej, a także zasad organizacji 
pracy na terenie firmy. Zakres tematyczny szkoleń jest ściśle 
związany z rodzajem prac prowadzonych przez firmę  ze-
wnętrzną. 

COOPERATION WITH CONTRACTORS

Ecological education, popularising of ecologic activities, 
and the rules for sustained development among em-
ployees and contractors of the Company, are some of 
the priority tasks.

Ecological education aims at the creation and forming of 
ecological awareness, specifically the popularising of envi-
ronmental attitudes, not only in the environment, but also 
in private life. Education is conducted through the system 
of training in the field of environmental protection, work 
hygiene and safety and fire protection, according to the In-
tegrated Management System functioning in the Company. 
Training is addressed to all employees, newly-employed and 
apprentices. Training on waste management in the workpla-
ce is also conducted.

Raising ecological awareness among our business partners 
is achieved, inter alia, through training addressed to the em-
ployees of external companies rendering services in Warsaw 
Metro area. Each time, before admission to work, employ-
ees of service providers have to attend training in the field 
of environment protection, work safety and hygiene, as well 
as fire protection, and also rules for organisation of work in 
the company. The theme of training is closely related to the 
type of work carried out by the external company.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
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MAJĄTEK SPÓŁKI COMPANY PROPERTY

FINANSE SPÓŁKI THE FINANCES OF THE COMPANY

Zestawienie środków trwałych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia 2011 roku (w mln zł) A listing of fixed assets of Metro Warszawskie Sp. z o.o. as at  31 December 2011 (in mln PLN)

lp. nazwa  grupy rodzajowej
wartość 
począt-
kowa

wartość 
umorze-
nia

wartość 
netto bilan-
sowa

1. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 76,19 17,54 58,65

2. urządzenia techniczne i maszyny, w tym 116,75 62,47 54,27

sprzęt elektroniczny 6,07 5,42 0,65

3. środki transportu w tym: 680,69 366,57 314,12

pociągi metra 670,67 359,99 310,68

samochody 3,05 2,20 0,85

pozostały transport 6,97 4,37 2,60

4. inne środki trwałe narzędzia, przyrządy, wyposażenie 16,61 15,14 1,47

5.
środki trwałe w budowie 
I etap - projekt budowlany schodów ruchomych na stacji A-13 Centrum

0,05 - 0,05

I etap wdrożenia programu komputerowego 0,43 - 0,43

umowa 219/PLI/2011 roboty fundamentowe pod podnośniki 
śrubowe oraz umowa 501H/8010(161/PL/11) modyfikacja systemu 
SOP-2 na pociągach Metropolis I II etap.

1,68 - 1,68

umowa 176/EZ/11  I etap dotyczy zakupu lokomotywy manewro-
wej

1,20 - 1,20

umowa 221/PT/11  I etap dostawy i montażu podnośników śrubo-
wych

0,68 - 0,68

dokumentacja projektowa na budowę i modernizację kurtyn po-
wietrznych wrót wjazdowych umowa 202/IP/11

0,10 - 0,10

umowa 158/IP/11, dotyczy projektów budowlanych pomieszczeń 
na stacjach metra

0,02 - 0,02

umowa 14/PT/11, koszty związane z zakupem wagonów 3,01 - 3,01

razem 897,40 461,72 435,69

No name of generic group
initial 
value

depre-
ciation 
value

net balance 
value

1. buildings, premises, civil and water engineering structures 76.19 17.54 58.65

2. technical equipment and machines, including: 116.75 62.47 54.27

electronic equipment 6.07 5.42 0.65

3. vehicles, including: 680.69 366.57 314.12

Metro trains 670.67 359.99 310.68

cars 3.05 2.20 0.85

other means of transport 6.97 4.37 2.60

4. other fixed assets, tools, devices, equipment 16.61 15.14 1.47

5.
fixed assets under construction 
I stage – construction design of escalator on station A-13 Centrum

0,05 - 0,05

stage I – the implementation of computer software 0.43 - 0,43

contract 219/PLI/2011 on foundation works under screw lifts and 
contract 501H/8010(161/PL/11) on the modification of SOP-2 
system in Metropolis trains Metropolis stages I & II.

1.68 - 1.68

contract 176/EZ/11 I stage involves the purchase of manoeuvring 
locomotive

1.20 - 1.20

contract 221/PT/11 I stage of construction of delivery and assem-
bly of screw lifts

0.68 - 0.68

design documentation for the construction and modernisation of 
air curtains at entrance gates, contract 202/IP/11

0.10 - 0.10

contract 158/IP/11, relating to the construction design of premises 
on Metro stations

0.02 - 0.02

contract 14/PT/11, costs of purchase of coaches 3.01 - 3.01

total 897.40 461.72 435.69

7170 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011



FINANSE SPÓŁKI THE FINANCES OF THE COMPANY

Rzeczowe aktywa trwałe w mln zł Tangible assets in mln PLN
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Rachunek zysków i strat za 2011 rok Profit and loss account for 2011
wykonanie w milionach zł

przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 278,9

koszty działalności operacyjnej 273,8

zysk ze sprzedaży 5,1

pozostałe przychody operacyjne 2,3

pozostałe koszty operacyjne 4,3

zysk z działalności operacyjnej 3,1

przychody finansowe 5,0

koszty finansowe 0,5

zysk z działalności gospodarczej 7,6

zysk brutto 7,6

podatek dochodowy 2,2

zysk strata netto 5,4

realisation in million PLN

revenues from sales and equivalents 278.9

costs of operating activities 273.8

revenues from sales 5.1

other operating revenues 2.3

other operating expenditures 4.3

profit from operating activities 3.1

financial earnings 5.0

financial expenditures 0.5

profit from economic activities 7.6

gross profit 7.6

income tax 2.2

profit/loss net 5.4

lata years
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FINANSE SPÓŁKI

wyszczegól-
nienie

                                                                           wykonanie w milionach złotych

2009 2010 2011

I przychody z działalności operacyjnej 251 271 278,9

1. wpływy z usług przewozowych 220 224 230,4

 2.1. dochody z najmu i dzierżawy 14 15 15,7

2.2. wpływy ze sprzedaży materiałów 0,3 0 0,1

2.3. wpływy z różnych dochodów w tym: 16 16 16,4

pozostała działalność handlowo – usługowa 2 2 1,8

reklama 14 14 14,6

2. razem przychody z działalności pozaprzewozowej 30 31 32,2

3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora 
zastępczego

1 16 16,3

II przychody finansowe 6 2 5,0

III pozostałe przychody operacyjne 3 2 2,3

razem 260 275 286,2

item                                                                               realisation in million PLN

2009 2010 2011

I revenues from operating activities 251 271 278.9

1. inflows from transport services 220 224 230.4

 2.1. earnings from rental and lease 14 15 15.7

2.2. inflows from sales of materials 0,3 0 0.1

2.3. inflows from various earnings, including: 16 16 16.4

other commercial and service operations 2 2 1.8

advertising 14 14 14.6

2. revenues from non-transport activities - total 30 31 32.2

3. remuneration for actting as 
a substitute investor

1 16 16.3

II financial revenues 6 2 5.0

III other operating revenues 3 2 2.3

total 260 275 286.2

Wykonanie przychodów według rodzajów 2009 – 2011 Realisation of revenues by type  2009 – 2011

struktura kosztów działalności operacyjnej w 2011 roku udział w kosztach

wynagrodzenie 42,6%

amortyzacja 21,7%

zużycie materiałów i energii 18,2%

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7,9%

usługi obce 7,8%

podatki i opłaty 1,0%

pozostałe koszty rodzajowe 0,8%

wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0%

structure of expenditures from operating activities in 2011 share in expenditures

remuneration 42.6%

depreciation 21.7%

consumption of materials and energy 18.2%

social insurance and other allowances 7.9%

foreign services 7.8%

taxes and charges 1.0%

other generic expenditures 0.8%

value of goods and materials sold 0.0%

THE FINANCES OF THE COMPANY
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INWESTYCJE INVESTMENTS

CENTRALNY ODCINEK  II LINII METRA

Budowa centralnego odcinka II linii metra to największa 
samorządowa inwestycja w Polsce. Wartość kontraktu 
podpisanego 28 października 2009 roku z konsorcjum 
Wykonawców to 4 150 586 829,00 zł brutto. Budowa 
finansowana jest z budżetu samorządu warszawskiego 
i w znacznym stopniu wsparta środkami pochodzącymi 
z Unii Europejskiej.  

Odcinek centralny II linii metra to 7 stacji, 6 wentylatorni 
szlakowych, 6,3 km podwójnego tunelu oraz 500 metrowy 
tunel łącznikowy między I i II linią. Stacje i wentylatornie bu-
dowane są metodą podstropową, natomiast tunele za po-
mocą tarcz TBM o średnicy 6,3 metra. 

CENTRAL SECTION OF METRO LINE II

The construction of the central section of Metro  
line II is the biggest Local-Governmental investment in 
Poland. The value of the contract signed on 28 Octo-
ber 2009 with the consortium of contractors is PLN 
4 150 586 829.00 gross. The construction is financed 
from the budget of Warsaw Local Government and to 
a significant extent supported by funds from the Euro-
pean Union  

The central section of Metro line II includes 7 stations,  
6 ventilation shafts, 6.3 km of double tunnels and a 500-
metre connection tunnel between lines I and II. Stations and 
ventilation shafts are constructed using the top-down me-
thod, tunnels with the use of  TBM shield with a diameter 
of 6.3 m.

Do połowy 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. uzy-
skało komplet decyzji na budowę wszystkich zamierzeń 
budowlanych. Dla odcinka centralnego wydanych zostało 
łącznie 29 pozwoleń na budowę. Osobne pozwolenia wyda-
wane były dla poszczególnych stacji i wentylatorni. Odręb-
ne pozwolenie na budowę wydane zostało także dla punktu 
informacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Świętokrzyskiej. 

Specjalnym rodzajem pozwolenia na budowę jest wydana 
przez Okręgowy Urząd Górniczy decyzja zatwierdzająca 
plan ruchu zakładu górniczego dla prowadzenia robót pod-
ziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. Jest to decy-
zja pozwalająca na budowę tuneli odcinka centralnego II linii 
metra. 

W 2011 roku na teren budowy wszystkich obiektów cen-
tralnego odcinka II linii metra wprowadzony został wyko-
nawca inwestycji, który przystąpił do realizacji robót bu-
dowlano – montażowych.

Up to the middle of 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
had obtained the complete set of permits for all construc-
tion objectives. The construction of the central section re-
quired in total 29 construction permits. Separate permits 
were issued for the construction of individual stations and 
ventilation shafts. A separate building permit was also issued 
for the construction of the information point situated on 
Świętokrzyska Street.

The decision certifying the plan for mining works with the 
application of mining methodology is a separate permit is-
sued by the District Mining Authority. This decision allows 
the construction of tunnels on the central section of Metro 
line II.

In 2011, the construction site for all facilities on the central 
section of Metro line II was occupied by an investment con-
tractor which attempted the realisation of construction and 
assembly works.
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INWESTYCJE

BUDOWA ODCINKA CENTRALNEGO 
– STAN PRAC NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 

  stacja C09 „Rondo Daszyńskiego” - pomiędzy 
 Rondem Daszyńskiego a ulicą Przyokopową  
 wykonano płytę stropową górną w zakresie 
 pozwalającym na rozpoczęcie wykopu 
 podstropowego. Osiągnięty został stan pozwalający na  
 prowadzenie budowy jednocześnie na dwóch 
 poziomach 0 i -1. Rozpoczęto również wykonywanie  
 płyty stropowej poziomu -1. Pomiędzy ulicami  
 Przyokopową a Karolkową rozpoczęto wykonywanie  
 płyty stropowej górnej. Stan budowy pozwala na  
 sukcesywne prowadzenie robót fundamentowych; 
  wentylatornia V10 - zakończono specjalistyczne   
 roboty fundamentowe. Otwarty został front dla  
 prowadzenia robót polegających na wykonywaniu   
 płyty stropowej górnej i płyty dennej;
  stacja C10 „Rondo ONZ” - wykonano przebudowę   
 infrastruktury podziemnej pozwalającej na rozpoczęcie  
 specjalistycznych robót fundamentowych (ścian  
 szczelinowych) oraz pozostałych elementów  
 konstrukcji w ul. Świętokrzyskiej pomiędzy Aleją Jana  
 Pawła II a ul. Emilii Plater oraz ul. Prostej od strony   
 Alei Jana Pawła II;
  wentylatornia V11 - wykonano przebudowę  
 infrastruktury podziemnej i rozpoczęto specjalistyczne  
 roboty fundamentowe;
  stacja C11 „Świętokrzyska” - rozpoczęto przebudowę  
 infrastruktury podziemnej. Aktualne zaawansowanie   
 prac pozwala na rozpoczęcie specjalistycznych robót  
 fundamentowych w I kwartale 2012 roku;
  łącznik tunelowy I i II linii metra – wykonano ściany   
 szczelinowe stanowiące pełny obrys komory  
 demontażowej. Jednocześnie wykonano jet grouting   
 między konstrukcją szybu a istniejącą konstrukcją   
 stacji „Centrum” oraz jet grouting wejścia do  
 komory demontażowej; 
  stacja C12 „Nowy Świat” - wykonywanie  
 przebudowy infrastruktury podziemnej w zakresie   
 pozwalającym na rozpoczęcie specjalistycznych robót  
 fundamentowych;
  wentylatornia V12 - rozpoczęto przebudowę 
 infrastruktury podziemnej;
  wentylatornia V13 - wykonano przebudowę   
 infrastruktury podziemnej w zakresie pozwalającym na  
 rozpoczęcie  specjalistycznych robót  
 fundamentowych;
  stacja C13 „Powiśle” - wykonano płytę stropową   
 górną. Rozpoczęto wykop podstropowy do  
 poziomu -1; 

CONSTRUCTION OF CENTRAL SECTION – 
WORKS AS OF 31 DECEMBER 2011 

  station C09 “Rondo Daszyńskiego” – the upper  
 flooring slab was made between Daszyńskiego   
 Roundabout and Przyokopowa Street to the extent of  
 facilitating the start of the mined excavations. This   
 enabled the beginning of construction simultaneously  
 on two levels 0 and -1. The laying of flooring slab at   
 the -1 level was also started. The installation of the   
 upper flooring slab was started between  
 Przyokopowa and Karolkowa Streets. The status of   
 the construction facilitates the consequent  laying of   
 the foundation subbase.
  ventilation shaft V10 – specialised foundation   
 works were completed. The works relating to the   
 installation of the upper flooring slab and bottom slab  
 were started;
  station C10 “Rondo ONZ” – the underground   
 infrastructure was rebuilt facilitating the start of   
 specialised foundation works (diaphragm walls) and   
 other elements of structure at Świętokrzyska Street   
 between Aleja Jana Pawła II and Emilii Plater Street,  
 as well as Prosta Street from Aleja Jana Pawła II;
  ventilation shaft V11 – the underground    
 infrastructure was rebuilt and specialised foundation   
 works were started;
  station C11 “Świętokrzyska” – rebuilding of  
 underground infrastructure was started. The present  
 advancement of works facilitates start-up of  
 specialised foundation works in I quarter of  2012;
  tunnel connection of Metro line I and II – diaphragm  
 walls constituting the full insulation of the disassembly  
 chamber were erected. At the same time, the jet  
 grouting between the shaft structure and “Centrum”  
 Station, and the jet grouting at the entrance to the   
 disassembly chamber were put on;
  station C12 “Nowy Świat” – the rebuilding of the   
 underground infrastructure in a form enabling the   
 start of specialised foundation works;
  ventilation shaft V12 – the rebuilding of the  
 underground structure was started;
  ventilation shaft V13 - the rebuilding of the    
 underground structure was made in a form enabling   
 the start of specialised foundation works;
  station C13 “Powiśle” – the upper flooring slab was   
 installed. Excavation to level -1 was done;
  ventilation shaft V14 – the rebuilding of the   
 underground structure was made in a form enabling   
 the start of specialised foundation works;
  station C14 “Stadion” – specialised foundation works  

  wentylatornia V14 - wykonano przebudowę  
 infrastruktury podziemnej w zakresie umożliwiającym  
 rozpoczęcie specjalistycznych robót fundamentowych;
  stacja C14 „Stadion” - wykonano specjalistyczne 
 roboty fundamentowe w zakresie pozwalającym na   
 rozpoczęcie robót polegających na wykonaniu płyty   
 stropowej górnej; 
  wentylatornia V15 - rozpoczęto przebudowę 
 infrastruktury podziemnej;
  stacja C15 „Dworzec Wileński” - realizowano 
 przebudowę infrastruktury podziemnej. Przystąpiono  
 do realizacji specjalistycznych robót fundamentowych.

TARCZE TBM 

Budowa centralnego odcinka II linii metra prowadzona 
będzie za pomocą nowej technologii. Po raz pierwszy 
drążenie tuneli metra w Warszawie odbywać się bę-
dzie tarczami zmechanizowanymi typu TBM EPB. Wy-
konawca na budowę odcinka centralnego dostarczył 
trzy takie tarcze. Te niemal 100 metrowe maszyny wa-
żące ponad 600 ton każda będą jednocześnie drążyły  
i obudowywały tunel. 

Tarcze nr 1 i nr 2 rozpoczną prace na stacji C09 „Rondo Da-
szyńskiego”, natomiast tarcza nr 3 na stacji C13 „Powiśle”. 
Tarcza nr 1 w pierwszym etapie  drążyć będzie tunel połu-
dniowy  wraz z łącznikiem I linii metra. Po zdemontowaniu 
i ponownym montażu w szybie startowym w rejonie wen-
tylatorni V11 będzie drążyć tunel południowy aż do stacji 
C13 „Powiśle”. Tarcza nr 2 drążąca tunel północny zakończy 
pracę również na stacji C13 „Powiśle”. Tarcza nr 3 drążą-
ca tunele pod Wisłą zakończy pracę w rejonie stacji C15 
„Dworzec Wileński”. Zakładana prędkość, z jaką będą po-
ruszały się tarcze TBM, to około 10 metrów w ciągu doby. 

 in a form enabling the erection of the upper flooring   
 slab were started; 
  ventilation shaft V15 – the rebuilding of the    
 underground infrastructure was started;
  station C15 “Dworzec Wileński” – the rebuilding  
 of the underground infrastructure. Specialised  
 foundation works were started.

TBM SHIELDS 

The construction of the central section of Metro line II 
will be made by means of the most advanced techno-
logy. The tunnels of Warsaw Metro will be for the first 
time drilled by means of TBM EPB shields. The contrac-
tor has delivered three shields for the construction of 
the central section. These nearly-100-meter machines 
of 600 tonnes each will be simultaneously drilling and 
rebuilding the tunnel. 

Shield No. 1 and No. 2 will start the works on Station C09 
“Rondo Daszyńskiego”, and shield No. 3 on Station C13 
“Powiśle”. At the first stage, shield No. 1 will be drilling the 
southern tunnel connection with Metro line I. After disas-
sembly and repeated assembly in the start shaft, the shield 
will drill the southern tunnel in metro ventilation shaft V11 
area to station C13 “Powiśle”. Shield No. 2 drilling the nor-
thern tunnel will end the works at station C13 “Powiśle”. 
Shield No. 3 drilling tunnels under Vistula River will end 
work near Station C15 “Dworzec Wileński”. The estimated 
speed of TBM shields is approx. 10 m daily.

INVESTMENTS
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INWESTYCJE

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE  
Z BUDOWĄ ODCINKA CENTRALNEGO

  na bieżąco realizowane były projekty wykonawcze 
 w zakresie projektu i budowy II linii metra, w tym   
 odcinka centralnego od stacji „Rondo Daszyńskiego”  
 do stacji „Dworzec Wileński”;
  prowadzone były uzupełniające badania geofizyczne   
 fundamentów kościoła pw. Świętej Teresy od  
 Dzieciątka Jezus, znajdującego się przy ulicy Tamka 4a.  
 Badania te są kontynuacją działań Wykonawcy  
 mających na celu zapewnienie maksymalnego  
 bezpieczeństwa dla obiektów w rejonie budowy;
  w tunelu Wisłostrady, bezpośrednio na sekcjach   
 segmentów, pod którymi w odległości 4 – 5 metrów   
 będzie znajdować się część stacji C13 „Powiśle”   
 zamontowane zostały urządzenia pomiarowe  
 (szczelinomierze) służące do określenia poziomych   
 przemieszczeń dwóch elementów budowli względem  
 siebie. Oprócz szczelinomierzy zainstalowano także   
 łaty pomiarowe dzięki którym monitorować można   
 przemieszczenia pionowe;
  na całej długości centralnego odcinka II linii metra   
 zainstalowane zostały repery – urządzenia służące do  

OTHER ACTIVITIES LINKED WITH THE 
CONSTRUCTION OF THE CENTRAL  
SECTION

  executive projects in the field of the construction of   
 Metro line II, including central section from  
 Roundo Daszyńskiego to Dworzec Wileński  
 Station were carried out concurrently;
  the supplementary geophysical tests on foundations   
 of the church Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,   
 situated  at Tamka 4a Street. These tests are the con  
 tinuation of activities of the Contractor aimed   
 at securing the maximum safety for buildings in the   
 vicinity of the construction site;
  in Wisłostrada tunnel, directly on sections of  
 segments under which at a distance of 4 – 5 metres,   
 part of the station C13 “Powiśle” will be situated,   
 measuring devices (feeler gauges) for the definition of  
 the horizontal displacement of two elements of con  
 struction were mounted. The staff by which vertical   
 displacement are measured were also assembled;
  benchmarks were installed on the whole length of   
 the central section of  Metro line II – equipment for   

 pomiarów geodezyjnych. Repery zostały zainstalowane  
 na budynkach, które będą podlegały obserwacji ze   
 względu na ich obecność w strefie oddziaływania   
 budowy stacji lub tuneli;
  na budynku Ministerstwa Finansów przeprowadzono  
 montaż pryzmatów (zwierciadeł), będących jednym  
 z najistotniejszych elementów monitoringu tego  
 budynku podczas budowy odcinka  centralnego;
  sukcesywnie wprowadzane były czasowe organizacje   
 ruchu związane z realizacją robót;
  przy robotach ziemnych prowadzony był stały nadzór  
 archeologiczny polegający na rozpoznawaniu  
 i dokumentowaniu śladów dawnej architektury,  
 a także pozostałości związanych z dawnym układem   
 przestrzennym Warszawy;
  do końca maja 2011 roku Wykonawca przeprowadził  
 próby obciążenia ogniowego na przygotowanych   
 próbkach materiałów obudowy tunelu. Testy te miały  
 na celu zbadanie, jakiej ilość włókien polipropyleno-  
 wych należy użyć do wykonania elementów obudowy  
 żelbetowej tak,  aby spełniały zakładaną odporność   
 ogniową. Do końca 2011 roku została uzyskana  
 zdolność do produkcji seryjnej elementów obudowy   
 tunelu przez zakład prefabrykacji. 

 land survey. Benchmarks were installed in buildings to  
 be monitored due to their presence in the impact   
 zone of stations and tunnels construction;
  prisms were mounted on the building of the   
 Ministry of Finance, being one of the most important  
 elements for monitoring this building under the  
 construction of the central section;
  temporary traffic arrangements corresponding to the  
 organisation of works were implemented successively;
  permanent archaeological supervision was conducted  
 at earthworks, relying on the recognition and  
 documenting of traces of the former architecture, as  
 well as the remains of the old spatial arrangement of   
 Warsaw;
  until the end of May 2011, the Contractor conduc-  
 ted fire-load resistance tests on samples of materials   
 for a tunnel renewal. These tests were to verify the   
 amount of polypropylene fibres to be used for the   
 erection of reinforced concrete reconstruction in   
 order to comply with the assumed fire resistance.   
 Until the end of 2011, the prefabrication plant  
 achieved the ability to produce elements of tunnel   
 renewal.

INVESTMENTS

The project “Warsaw Metro line II - preparatory works, design and construction of the central section, including 
the purchase of rolling stock” co-financed by the European Union from Cohesion Fund assets in the Framework of 

the Programme Infrastructure and Environment.
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FINANSOWANIE BUDOWY METRA

Budowa metra finansowana jest ze środków m.st. War-
szawy zatwierdzonych stosownymi Uchwałami Rady 
m.st. Warszawy (Wieloletnie Prognozy Finansowe). 

FINANCING OF METRO CONSTRUCTION 

The construction of Metro is being financed from as-
sets of the Capital City of Warsaw approved under 
the relevant Resolutions of the City of Warsaw Coun-

INWESTYCJE INVESTMENTS

Środki finansowe w budżecie na budowę metra w mln zł Financial assets in the budget for the construction of Metro in mln PLN
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Kwoty zatwierdzone w WPF, dla Metra Warszawskie-
go Sp. z o.o. stanowią podstawę do opracowania pla-
nów rzeczowo – finansowych na dany rok budżetowy 
w zakresie zadań nadzorowanych w ramach pełnienia 
obowiązków Inwestora Zastępczego. 

cil (Multiannual Financial Forecasts). The amounts ap-
proved under MFF for Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
constitute the basis for the time and payment schedule 
in a given financial year in the field of tasks supervised 
under the function of Substitute Investor. 

* wartości z lat 2010 i 2011 uwzględniają zwrot podatku VAT  *values for  2010 and 2011 include the reimbursement of VAT

From 1990 to 2002 – amounts of actually-utilised grant.

Since 2003, the financial settlements of Metro construction have been conducted by the Public Transport 
Authority of Warsaw.

lata years

Od 1990 roku do 2002 roku – kwoty faktycznie wykorzystanych dotacji. 

Od 2003 roku rozliczeniem finansowym budowy metra zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego. 

* *

* *
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Źródła finansowania budowy metra Sources of financing of Metro construction
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* wartości z lat 2010 i 2011 uwzględniają zwrot podatku VAT * values for 2010 and 2011 include the reimbursement of VAT

INVESTMENTS

lata years

* *

* *
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  Realizacja prac na torze prób na Stacji 
 Techniczno – Postojowej Kabaty

Realizacja wyżej wymienionego zadania ma na celu wyposa-
żenie toru prób w urządzenia  SOP-3 (system sterowania 
ruchem pociągów), a tym samym  umożliwienie przeprowa-
dzenia niezbędnych badań, testów i prób urządzeń systemu 
SOP-3 dla certyfikacji i uzyskania świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu urządzenia kolejowego, jak również 
przeprowadzenia badań i prób urządzeń sieci WLAN i sys-
temu CCTV MAV Radom. Systemy te będą instalowane na 
II linii metra. 

  Warsztaty zaplecza technicznego służb 
 eksploatacyjnych (obiekt nr 7)

Inwestycja zrealizowana została na podstawie umów zawar-
tych pomiędzy m.st. Warszawa, reprezentowanym przez 
Zarząd Transportu Miejskiego, a Konsorcjum firm w skła-
dzie: Budimex Dromex SA – lider, Ferrovial Agroman SA 
– partner. Obiekt odebrano od Wykonawcy Protokołem 
Odbioru z dnia 30 marca 2011 roku. Do użytkowania zo-
stał oddany Decyzją Nadzoru Budowlanego w dniu 24 maja 
2011 roku. 

  Myjnia, odkurzalnia, kabina lakiernicza  
 (obiekt nr 2)

W dniu 26 kwietnia 2011 roku, m.st. Warszawa zawarło 
umowę z Konsorcjum Sudop Polska Sp. z o.o. i Sudop Praha 
a.s na wykonanie projektu budowlanego obiektu nr 2 wraz  
z uzyskaniem na jego podstawie pozwolenia na budowę.

  Magazyn główny (obiekt nr 20)

Na postawie umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2010 roku 
pomiędzy m.st. Warszawa reprezentowanym przez Zarząd 
Transportu Miejskiego a DB PROJEKT Sp. z o.o. realizowa-
na jest dokumentacja projektowa na budowę obiektu nr 20 
na Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty. 28 października 
2011 roku wykonawca przekazał projekt budowlany, który 
został przyjęty do realizacji w dniu 3 listopada 2011 roku. 

  The implemenation of works on the trial   
 track of Kabaty Technical and Holding   
 Station 

The realisation of the above-mentioned task involves equip-
ping the trial track with SOP-3 devices (train traffic control 
system), and by this, facilitate the conducting of necessary 
tests and trials for the SOP-3 system in order to obtain no-
tice of acceptance of this type of railway equipment, as well 
as trials and tests for devices of the WLAN and CCTV MAV 
Radom system. These systems will be installed on Metro 
line II.

  Workshops on the site compound for  
 operating services (facility No. 7) 

The investment was realised under contracts concluded 
between the Capital City of Warsaw, represented by the 
Public Transport Authority of Warsaw and a consortium 
of companies composed of Budimex Dromex SA – leader, 
Ferrovial Agroman SA – partner. The facility was accep-
ted from the Contractor by the Procedure of Acceptan-
ce dated 30 March 2011. Its operation was started under 
Decision of Construction Supervision on 24 May 2011 
 
   Washing, vacuuming and painting booth   
 (facility No. 2)

On 26 April 2011, the Capital City of Warsaw concluded a 
contract with a Consortium composed of Sudop Polska Sp. 
z o.o. and Sudop Praha a.s for the realisation of a construc-
tion design of facility No. 2, including building permit.

   Main warehouse (facility No. 20) 

According to the contract of 23 December 2010 concluded 
between the Capital City of Warsaw, represented by the 
Public Transport Authority of Warsaw and DB PROJEKT 
Sp. z o.o., design documentation regarding the construction 
of building No. 20 on Kabaty Technical and Holding Sta-
tion is being prepared. On 28 October 2011, the contractor 
submitted the building design, accepted for realisation on 3 
November 2011.

  Odprowadzenie wód deszczowych ze   
 wschodniej części Kabat do kanalizacji 
 zewnętrznej – wykonanie robót  
 budowlanych

4 października 2011 roku, pomiędzy m.st. Warszawa re-
prezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego,  
a firmą Budimex S.A. podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowla-
nych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych ze 
wschodniej części Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty 
do kanalizacji zewnętrznej. Planowany termin wykonania 
kanalizacji i uruchomienie zrzutu ścieków deszczowych do 
kanalizacji ogólnospławialnej zewnętrznej to 30 maja 2012 
roku, natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika 
retencyjnego przewidywane jest na grudzień 2012 roku. 

  Zabezpieczenie przed zalaniem urządzeń   
 w tunelu technologicznym w części  
 zachodniej i wschodniej Stacji Techniczno  
 – Postojowej Kabaty

W grudniu 2011 roku pomiędzy m.st. Warszawa reprezen-
towanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, a Przedsię-
biorstwem Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o. zawarto 
umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót 
budowlanych na zabezpieczenie przez zalaniem urządzeń  
w tunelu technologicznym części zachodniej i wschodniej 
elektrowozowni. Prace zakończono i odebrano w grudniu 
2011 roku.  

Metro Warszawskie Sp. z o.o. przy realizacji powyższych in-
westycji pełni funkcję Inwestora Zastępczego. 

   Storm water drainage from the eastern   
 part of Kabaty to the external sewerage   
 system – construction works

On 4 October 2011, the Capital City of Warsaw, repre-
sented by the Public Transport Authority of Warsaw and 
Budimex S.A. Company concluded a contract on the pre-
paration of design documentation and the realisation of 
construction works referring to storm water drainage from 
eastern part of Kabaty Technical and Holding Station to the 
external sewerage system. The planned date of realisation 
and start-up of storm water discharge to external combined 
sewer system is set for 30 May 2012, and the obtaining of 
the permit for the construction of a holding tank is planned 
for December 2012.

  Protection against flooding of  
 equipment in the process tunnel in the  
 western and eastern parts of Kabaty 
 Technical and Holding Station

In December 2011, the Capital City of Warsaw, represented 
by the Public Transport Authority of Warsaw and Przed-
siębiorstwo Robót Górniczych “Metro” Sp. z o.o., signed a 
contract on the preparation of design documentation and 
realisation of the construction works for protection aga-
inst flooding of equipment situated in the process tunnel in 
the western and eastern parts of the locomotive shed. The 
works were completed and accepted in December 2011.

Realising these tasks, Metro Warszawskie Sp. z o.o. is acting 
as the Substitute Investor.

PRZEBUDOWA  INFRASTRUKTURY 
STACJI TECHNICZNO –  POSTOJOWEJ 
KABATY W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZE-
NIEM LICZBY TABORU

THE RECONSTRUCTION OF THE INFRA-
STRUCTURE OF KABATY TECHNICAL 
AND HOLDING STATION RELATING 
TO INCREASE IN NUMBER OF ROLLING 
STOCK

INWESTYCJE INVESTMENTS
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BUDOWA II LINII METRA

Podstawowe informacje dotyczące inwestycji: 

  długość: ok. 32 km;
  liczba stacji: 27 (wraz z odgałęzieniem  
 wschodnio – południowym w stronę Gocławia);
  nowa Stacja Techniczno – Postojowa;
  przewidywana liczba pasażerów: 
 500 000 dziennie.

ODCINEK ZACHODNI  
- PRACE PRZYGOTOWAWCZE

We wrześniu 2011 roku Spółka Metro Warszawskie 
zawarła umowę na wykonanie „Opracowania dotyczą-
cego ustalenia stref wpływu budowy II linii metra od 
szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Po-
łczyńska” wraz z budową Stacji Techniczno – Postojo-
wej „Mory” w Warszawie na zabudowę terenu – aktu-
alizacja dla fragmentów trasy o zmienionym przebiegu.” 

26 listopada 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogło-
siło konkurs na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno 
– Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego II linia 
metra w Warszawie”. Pierwszy etap odcinka realizowany 
będzie od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do 
stacji C06 „Księcia Janusza” (trzy stacje) wraz z torami od-
stawczymi i komorą do zawracania pociągów za stacją C06 
na odcinku o długości 3,4 km. 
Stacje zlokalizowane są następująco: 
  C08 – pod ulicą Płocką, w rejonie skrzyżowania 
 z ulicą Wolską;
  C07 – pod ulicą Górczewską, po wschodniej stronie   
 wiaduktu kolejowego, w rejonie ulic Sokołowskiej 
 i Syreny;
  C06 – pod ulicą Górczewską, w rejonie skrzyżowania 
 z ulicą Księcia Janusza. 

W wyniku postępowania konkursowego zostaną wyłonieni 
wykonawcy dokumentacji budowlanej, w tym projektów bu-
dowlanych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w konkursie wyznaczony został na 4 stycznia 2012 
roku. 

THE CONSTRUCTION OF METRO LINE II

Basic information aboute the project:

  distance: approx. 32 km;
  number of stations: 27 (including the eastern and   
  southern branch lines to Gocław);
  new Holding and Technical Station;
  estimated number of passengers: 500 000 daily.

WESTERN SECTION 
– PREPARATORY WORKS

In September 2011, Metro Warszawskie Company si-
gned a contract on the preparation of the document 
entitled “The study referring to the identification of 
zones of impact on construction of Metro line II on the 
route from “Rondo Daszyńskiego” to “Połczyńska” 
Station, including the construction of “Mory” Techni-
cal and Holding Station in Warsaw on land develop-
ment – an update on modified sections of the route”.

On 26 November 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. ope-
ned a competition for “the Realisation of Architectural and 
Building Concept for stage I of the western section of War-
saw Metro Line II”. The first stage of the section will be 
realised from Station C09 Rondo Daszyńskiego to Station 
C06 Księcia Janusza (three stations), including side tracks 
and train return chamber behind C06 Station in a section 
with a length of 3.4 km.
The stations are located as follows: 
  C08 – under Płocka Street near the intersection with  
 Wolska Street;
  C07 – under Górczewska Street, on the eastern side  
 of the railway viaduct near Sokołowska and Syreny 
 Streets;
  C06 – under Górczewska Street, near the crossing   
 with Księcia Janusza Street.

As a result of the competition, the contractors for the de-
sign documentation, including the building design will be se-
lected. The date of the submission of applications for admis-
sion to the competition was scheduled for 4 January.

ODCINEK WSCHODNI - PÓŁNOCNY
- PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 
26 listopada 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
ogłosiło konkurs na „Wykonanie Koncepcji Archi-
tektoniczno – Budowlanej I etapu realizacji odcinka 
wschodnio – północnego II linii metra w Warszawie”. 
Pierwszy etap odcinka realizowany będzie od szlaku za 
stacją C15 „Dworzec Wileński” do stacji C18 „Targó-
wek II” (3 stacje) wraz z torami odstawczymi i komo-
rą do zawracania pociągów za stacją C18 na odcinku  
o długości około 3,12 km. 

Stacje zlokalizowane są następująco: 
  C16 – pod ulicą Strzelecką po wschodniej stronie 
 ulicy Stalowej;
  C17 – w okolicy skrzyżowania ulicy Pratulińskiej 
 z ulicą Ossowskiego;
  C18 – w rejonie skrzyżowania ulicy Pratulińskiej 
 z ulicą Trocką. 

W wyniku postępowania konkursowego zostaną wyłonieni 
wykonawcy dokumentacji budowlanej, w tym projektów bu-
dowlanych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w konkursie wyznaczony został na 4 stycznia 2012 
roku. 

EAST-NORTH SECTION 
– PREPARATORY WORKS
 
On 26 November 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
opened a competition on “the Realisation of the Ar-
chitectural and Building Concept for stage I of the east 
and northern sections of Warsaw Metro line II”. The 
first stage of the section will be realised on the route 
behind C15 station Dworzec Wileński to station C18 
Targówek II (3 stations), including side tracks and train 
return chamber behind C18 station in a section with  
a length of approximately 3.12 km.

The stations are located as follows:
  C16 – under Strzelecka Street at the eastern part of   
 Stalowa Street;

 C17 – near the crossing of Pratulińska and Ossow  
 skiego Street;

 C18 – near the crossing of Pratulińska Street with   
 Trocka Street.

As a result of the competition, the contractors for the de-
sign documentation, including the building design will be se-
lected. The date of the submission of applications for admis-
sion to the competition was scheduled for 4 January 2012.

INWESTYCJE INVESTMENTS
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 ROKU LANDMARK EVENTS IN 2011

2 lutego 2011 roku w siedzibie Urzędu m. st. War-
szawy odbyło się uroczyste podpisanie umowy po-
między Metrem Warszawskim a konsorcjum firm 
Siemens Sp. z o.o. – Siemens Aktiengesellschaft 
Österreich i Newag S.A. na dostawę 35 pojazdów 
sześciowagonowych metra.  

10 marca 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
ogłosiło przetarg na wykonanie i montaż wizualnych 
i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich 
peronach i schodach I linii metra. Ogłoszenie prze-
targu było możliwe dzięki zakończeniu krajowego 
etapu prac nad Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowa-
nie. 

15 marca 2011 roku podczas dorocznej konferen-
cji MetroRail 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
otrzymało nagrodę w kategorii „Najlepiej Udosko-
nalone Metro”. 

29 kwietnia 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
rozstrzygnęło postępowanie w sprawie udzielenia 
zamówienia na wykonanie i montaż wizualnych i 
dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich 
peronach i schodach I linii warszawskiego metra. 

17 czerwca 2011 roku Minister Infrastruktury podpi-
sał Rozporządzenie w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
metra i ich usytuowanie. Rozporządzenie określa 
zasady, według których należy projektować i budo-
wać metro w Polsce. Prace nad Rozporządzeniem 
rozpoczęły się w 2009 roku. Szczególnie oczekiwa-
nym elementem Rozporządzenia jest określenie 
norm dla oznakowania ostrzegawczego na stacjach 
metra. Jest to pierwsza taka regulacja w polskim 
prawie. Metro Warszawskie po zakończeniu krajo-
wego etapu procesu legislacyjnego przeprowadziło 
postępowanie przetargowe mające na celu wyłonie-
nie wykonawcy oznakowania. 

W dniu 12 czerwca 2011 roku na odcinku od Ronda 
ONZ do ulicy Jasnej zamknięta została dla ruchu uli-
ca Świętokrzyska. Zmiana w organizacji ruchu zwią-
zana była z rozpoczęciem budowy stacji C11 „Świę-
tokrzyska”.  

On 2 February 2011, the solemn signing of the con-
tract between Metro Warszawskie and the consor-
tium of companies Siemens Sp. z o.o. – Siemens Ak-
tiengesellschaft Österreich and Newag S.A. on the 
delivery of 35 six-coach metro trains took place in 
the seat of the Warsaw City 

On 10 March 2011 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
opened the competition for the fabrication and 
assembly of visual and touch warning signs on all 
platforms and stairs of metro line I. Announcing a 
tender was feasible due to the completion of the do-
mestic stage of works in respect of the Regulation of 
the Minister of Infrastructure on the technical spe-
cification to be complied with by metro structures 
and their placement.

On 15 March 2011 during the annual conference 
MetroRail 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. was 
awarded in category “The Best Improved Metro”.

On 29 April 2011 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
concluded the contract awarding procedure for the 
fabrication and assembly of visual and touch warning 
signs on all platforms and stairs of Warsaw metro 
line I.

On 17 June 2011 the Minister of Infrastructure si-
gned the Regulation on technical requirements to 
be complied with by metro buildings and their pla-
cement. The Regulation stipulated the rules accor-
ding to which metro in Poland should be designed 
and built. The works related to the  Regulation were 
started in 2009. The specification of standards for 
warning markings on Metro stations is a particular-
ly essential element of Regulation. This is the first 
regulation of its kind in Polish legislation. After the 
completion of the domestic stage of the legislation 
process, Metro Warszawskie initiated a tender 
aimed at the selection of a markings contractor.

On 12 June 2011 Świętokrzyska Street was excluded 
from traffic on the section from the ONZ Rounda-
bout to Jasna Street. Changes in traffic organisation 
were linked to the start of the construction of sta-
tion C11 “Świętokrzyska”.

W dniach 11-16 czerwca 2011 roku Metro Warszaw-
skie zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie 
badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzy-
stających z warszawskiego metra. Badanie przepro-
wadzono na próbie 1547 osób na każdej z 21 stacji 
w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 
5.00-24.00. 

15 czerwca 2011 roku Wojewoda Mazowiecki wydał 
Decyzję nr 192/2011 o pozwoleniu na budowę obiek-
tów na terenach kolejowych dla stacji C14 „Sta-
dion”. Był to jeden z ostatnich dokumentów umoż-
liwiających realizację inwestycji w pełnym zakresie. 
Dla odcinka centralnego wydanych zostało łącznie 
29 pozwoleń. 

28 czerwca 2011 roku na stacji Świętokrzyska roz-
poczęły się prace montażowe oznakowania doty-
kowego i wizualnego. Prace obejmowały zarówno 
peron, jak i schody na stacji. Modernizacja rozpo-
częła się natychmiast po podpisaniu przez Ministra 
Infrastruktury Rozporządzenia wprowadzającego 
krajową normę dla oznakowania ostrzegawczego na 
stacjach metra.  

20 lipca 2011 roku na stacji Politechnika rozpoczęte 
zostały testy nowego Systemu Informacji Pasażer-
skiej. Zmianie ulega nie tylko szata graficzna pre-
zentowana na wyświetlaczach, ale przede wszyst-
kim rozbudowany zostaje zakres przekazywanych 
wiadomości. W formie ikon przekazywana będzie 
informacja o typie nadjeżdżającego pociągu. 

W dniach 20 - 21 sierpnia 2011 roku w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota odbył się Tur-
niej Wheelchair Rugby Metro Cup 2011. Organiza-
torem rozgrywek było Stowarzyszenie Sportu Osób 
Niepełnosprawnych „SSON”. Turniej odbył się pod 
honorowym patronatem Prezydent m.st. Warsza-
wy Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz. Spółka Me-
tro Warszawskie była partnerem tego wydarzenia, 
pomagając zarazem w organizacji całego przedsię-
wzięcia, udzieliła również wsparcia organizatorom 
Turnieju Wheelchair Rugby Metro Cup 2011. 

30 sierpnia 2011 roku  Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
podpisało umowę z Europejskim Bankiem Odbudo-
wy i Rozwoju na udzielenie kredytu na zakup taboru 
metra. Udzielony kredyt umożliwia pokrycie 30% 
kosztów zamówienia złożonego na nowe pociągi 
typu Inspiro.

On 11-16 June 2011 Metro Warszawskie commis-
sioned to an external company the conducting of 
a survey on the satisfaction of passengers using the 
Warsaw metro. The research was conducted on a 
sample of 1,547 persons on each of 21 stations du-
ring the opening hours of the underground railway, 
e.g. 5.00 a.m. - 00.00.

On 15 June 2011 the Governor of Mazowieckie issu-
ed decision No. 192/2011 referring to the building 
permit for the construction of buildings on railway 
property for station C14 “Stadion”. This was one 
of the final documents facilitating the realisation of 
the investment to the full extent. For this section, 29 
permits were issued in total.

On 28 June 2011 on Świętokrzyska Station, the as-
sembly works for touch and visual markings were 
started. The works were conducted on the platform 
and stairs. Modernisation was started just after the 
signing of Regulation of the Minister of Infrastruc-
ture implementing domestic standards for warning 
markings on metro stations.

On 20 July 2011 on Politechnika Station tests of the 
new Passenger Information System were started. 
The changes refer not only to graphic designs pre-
sented on display screens, but, most of all, the scope 
of the messages. Information of this kind on inco-
ming trains is presented in an iconic form.

On 20 - 21 August 2011 in the sports hall of Ośro-
dek Sportu i Rekreacji Ochota (Ochota Sports and 
Recreation Centre) the Tournament  Wheelchair 
Rugby Metro Cup 2011 took place. The event was 
organised by Stowarzyszenie Sportu Osób Niepeł-
nosprawnych “SSON” (the Association for Sports 
for the Disabled). The tournament was held under 
the honoured auspices of the Mayor of the Capital 
City of Warsaw Mrs. Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
Warsaw Metro was the partner supporting the or-
ganisation of the event, and the organisers of the To-
urnament Wheelchair Rugby Metro Cup 2011.

On 30 August 2011 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
signed a contract with the European Bank for Re-
construction and Development on the granting of 
a loan for the purchase of metro rolling stock. The 
loan shall cover 30% of costs of the order submitted 
for purchase of new Inspiro-type trains.
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On 31 August 2011 the assembly works for touch 
and visual markings on the stations of Warsaw 
metro were completed. Modernisation was star-
ted in June 2011, immediately after the Minister 
of Infrastructure signed the Regulation imple-
menting domestic standards for touch markings 
on metro stations, the initial works were started 
on Świętokrzyska Station on 28 June, and Młociny 
station was the last to modernise - from 29 to 31 
August 2011

On 17 September 2011 under the celebration 
of the X anniversary edition of Public Transport 
Days, Metro Warszawskie organised an informa-
tion and promotional point in the Młociny Trans-
port Junction. Moreover, on Sunday, 18 Septem-
ber 2011, the Company once again organised the 
Open Day on the Technical and Holding Station 
in Kabaty. Visiting usually inaccessible facilities of 
Metro is the most attractive event of Public Trans-
port Days for many years.

On 22 September 2011 the Capital City of Warsaw 
signed in the Ministry of Regional Development a 
contract for the co-financing of the project being 
realised under the Framework of the Programme 
Infrastructure and Environment “Warsaw metro 
line II – the preparatory works, design and con-
struction of the central section, including the pur-
chase of rolling stock”.

On 24 and 25 September 2011 “the Shield Week-
end” was organised on the “Rondo Daszyńskiego“ 
construction site. All people interested in metro 
construction had an opportunity to see the TBM 
shield, which will be drilling the metro tunnel 
towards the Praga District. The shield, named 
“Maria” during the celebration held on 21 Sep-
tember 2011, is one of three TBM machines dril-
ling tunnels for metro line II  under the streets of 
Warsaw.

On 15 October 2011 temporary traffic organisa-
tion in the vicinity of the construction of Station 
C15 Dworzec Wileński and ventilation dahaft V15 
was implemented. Due to this, Targowa Street 
between Białostocka and 11 Listopada Street was 
excluded from traffic.

In November 2011 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
was awarded with the distinction “Pearls of Polish 
Economy” for e.g. the consequent realisation of 
the policy and its enterprise strategy, as well as a 
leading position among the most dynamically-de-
veloping companies.

From 2 December 2011 specially-separated pla-
ces for changing a baby were made available on 
three stations of Warsaw metro. Each of them is 
equipped with wall swaddle, soap dispenser, garba-
ge for used nappies, and access to running water. 
Disposable undersheets are also available. The 
equipment was financed by Metro Warszawskie, 
and organised after consultations with MaMa Fo-
undation. Places for changing babies are situated 
on the following stations: Kabaty, Świętokrzyska 
and Młociny.

On 7 December 2011 the Jury of the XVII edition 
of the “Friend of Integration” Medal awarded 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. for particular sensi-
tivity towards the needs of disabled people.

31 sierpnia 2011 roku zakończyły się prace mon-
tażowe oznakowania dotykowego i wizualnego na 
stacjach warszawskiego metra. Modernizacja roz-
poczęła się w czerwcu 2011 roku, natychmiast po 
podpisaniu przez Ministra Infrastruktury Rozporzą-
dzenia, które wprowadziło normy krajowe dla ozna-
kowania dotykowego na stacjach metra. Pierwsze 
prace ruszyły na stacji Świętokrzyska 28 czerwca, 
jako ostatnia modernizowana była stacja Młociny - 
od 29 do 31 sierpnia 2011 roku.

17 września 2011 roku z okazji obchodów jubile-
uszowej X edycji Dni Transportu Publicznego, Me-
tro Warszawskie na terenie Węzła Komunikacyj-
nego Młociny zorganizowało stoisko informacyjno 
- promocyjne. Natomiast w niedzielę 18 września 
2011 roku Spółka, po raz kolejny zorganizowała 
Dzień Otwarty Stacji Techniczno – Postojowej na 
Kabatach. Zwiedzanie niedostępnych na co dzień 
dla pasażerów obiektów Metra od lat jest jedną z 
największych atrakcji Dni Transportu Publicznego.

22 września 2011 roku Miasto Stołeczne Warszawa 
podpisało w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko „II Linia metra 
w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i 
budowa odcinka centralnego wraz z zakupem tabo-
ru”.

24 i 25 września 2011 roku na placu budowy stacji 
Rondo Daszyńskiego zorganizowany został „Week-
end z tarczą”. Wszyscy zainteresowani budową me-
tra mieli okazję do obejrzenia z bliska tarczy TBM, 
która wydrąży tunel metra w kierunku Pragi. Tar-
cza ta, której nadano imię Maria podczas uroczysto-
ści w dniu 21 września 2011 roku, jest jedną z trzech 
maszyn TBM, które drążyć będą tunele II linii metra 
pod ulicami Warszawy.

15 października 2011 roku wprowadzona została 
tymczasowa organizacja ruchu w rejonie budowy 
stacji C15 „Dworzec Wileński” i wentylatorni V15. 
W związku z tym zamknięta dla ruchu została ulica 
Targowa pomiędzy ulicami Białostocką i 11 Listo-
pada.

W listopadzie 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z 
o.o. otrzymało wyróżnienie w konkursie „Perły Pol-
skiej Gospodarki” za, między innymi, konsekwentną 
realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz 

pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznie roz-
wijających się firm.

Od 2 grudnia 2011 roku na trzech stacjach warszaw-
skiego metra dostępne są specjalnie wyznaczone 
miejsca do przewijania dzieci. Każde z nich wyposa-
żone jest w naścienny przewijak, mydelniczkę, kosz 
na zużyte pieluchy oraz dostęp do bieżącej wody. 
Do dyspozycji są  także jednorazowe podkłady. Wy-
posażenie kącika, sfinansowane przez Metro War-
szawskie, zorganizowane zostało po konsultacjach z 
Fundacją MaMa. Miejsca do przewijania dzieci znaj-
dują się na stacjach: Kabaty, Świętokrzyska i Młoci-
ny.

7 grudnia 2011 roku Kapituła XVII edycji Medalu 
Przyjaciół Integracji wyróżniła Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. za szczególną wrażliwość na potrzeby 
osób niepełnosprawnych.
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