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Szanowni Państwo, 

Strategicznym celem działalności Spółki Metro Warszawskie 
w 2010 roku było utrzymanie wysokiego poziomu obsługi 
pasażerskiej przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych 
parametrów ekonomicznych. 

W tym roku z naszych usług skorzystało ponad 140 
milionów pasażerów, to jest o 5,3 miliona więcej 
niż w roku 2009. W dniu roboczym maksymalnie 
przewoziliśmy 584 tysiące pasażerów, a linię obsługiwało 
w sumie 240 wagonów zestawionych w 40 pociągów 
sześciowagonowych. 

Realizując główne cele działalności Spółki, w 2010 roku 
rozpoczęte zostały procedury związane z zakupem wagonów, 
które obsługiwać będą rozbudowujące się warszawskie metro. 
Nowe wagony będą nowoczesne, bezpieczne, dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyjazne środowisku. 
Zakup taboru dla I i II linii metra jest częścią wspólnego projektu 
miasta st. Warszawy i Spółki Metro Warszawskie, który został 
zgłoszony do programu Unii Europejskiej „Infrastruktura 
i Środowisko”. 

Poszukując rozwiązań podnoszących standard świadczonych 
usług Spółka kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku 
kompleksowy program opracowania zasad systemu oznakowania 
wizualnego i dotykowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Istotnym przedsięwzięciem Spółki, jako inwestora zastępczego, 
była kontynuacja prac przy realizacji jednej z najważniejszych 
inwestycji komunikacyjnych w Warszawie budowie centralnego 
odcinka II linii metra. 

W sierpniu 2010 roku, Generalny Wykonawca rozpoczął prace 
przy Rondzie Daszyńskiego, w miejscu gdzie powstanie pierwsza 
stacja centralnego odcinka drugiej linii metra. Do końca 2010 roku 
wykonano szereg czynności determinujących przyszłe działania 
związane z inwestycją, a rok został zakończony złożonymi 
wnioskami o pozwolenie na budowę stacji: Stadion, Powiśle, 
Nowy Świat, Rondo Daszyńskiego oraz pięciu wentylatorni 
z sześciu planowanych na linii. Wcześniej uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę szybów startowych przy Rondzie Daszyńskiego oraz 
stacji Powiśle. 

Podsumowując rok ubiegły, chciałbym podziękować za 
współpracę wszystkim którzy przyczynili się do osiągnięcia 
założonych celów: Radzie Nadzorczej, Partnerom Handlowym 
oraz pracownikom Spółki. 

Jerzy Lejk 
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 

Dear Sirs/Madams, 

The strategic objective of the Warszawskie Metro (Warsaw 
Metro) Company in 2010 was to maintain the high quality of 
passenger services, while retaining the optimum economic 
parameters. 

This year, over 140 million passengers have made use 
of our services, i.e. 5.3 million more than in 2009. On 
every weekday we transported a maximum number 
of 584 thousand people, and the line was run with 240 
carriages in total, connected to form 40 six-carriage 
trains. 

By implementing its main business goals, in 2010 the Company 
commenced procedures for the purchase of carriages that are 
to operate on the expanding Warsaw metro. New carriages 
are modern, safe, adjusted to the disabled, and environment-
friendly. The purchase of rolling stock for lines I and II of the 
metro is part of a joint project of the Capital City of Warsaw and 
the Warsaw Metro Company, submitted to the EU programme 
“Infrastructure and environment”. 

In the search for ways to increase the standards of services 
provided, the Company is continuing a comprehensive 
programme (started in 2009) for the preparation of a visual and 
tactual marking system for sensory-impaired people. 

An important undertaking of the Company, as a substitute 
investor, was the continuation of work on the implementation 
of one of the major transport investments in Warsaw the 
construction of the central section of line II of the metro. 

In August 2010, the General Contractor started construction 
works on the Rondo Daszyńskiego, where the first station of 
the second line’s central section will be located. 
By the end of 2010, a number of activities had been carried out 
that determined future steps in the investment’s implementation. 
We finished the year by submitting applications for a permit 
to build the following stations: Stadion, Powiśle, Nowy Świat, 
and Rondo Daszyńskiego, and five ventilation rooms out of six 
planned for the line. Earlier, we received a permit to construct 
launching chambers on the Daszyński Roundabout and the 
Powiśle station. 

Summing up the previous year, I would like to thank for their 
cooperation all who have contributed to the achievement of the 
established goals: the Supervisory Board, our Trade Partners 
and the Employees of the Company. 

Jerzy Lejk 
President of the Board – Chief Executive  

INTRODUCTION WSTĘP 
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ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

W roku 2010 Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
prowadził sprawy Spółki w następującym składzie: 

• Pan Jerzy Lejk 
  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
• Pani Dorota Popińska
  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych 
   i Administracyjnych 
• Pan Grzegorz Ledzion 
  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji 
• Pan Radosław Żołnierzak
  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki jest 
Rada Nadzorcza. W 2010 roku skład Rady Nadzorczej przed-
stawiał się następująco: 

• Pan Andrzej Jakubiak
  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
• Pan Piotr Ber
  Członek Rady Nadzorczej 
• Pan Zbigniew Górski
  Członek Rady Nadzorczej 
• Pan Andrzej Kaczkowski
  Członek Rady Nadzorczej 
• Pan Krzysztof Kulik
  Członek Rady Nadzorczej 
• Pan Henryk Pawłowski 
  Członek Rady Nadzorczej 

WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołeczne przedsiębiorstwo 
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. 

MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD 

In 2010 the Management Board of Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. comprised the following members: 

• Mr. Jerzy Lejk 
  President of the Management Board, 
  Chief Executive Officer 
• Ms. Dorota Popińska
  Member of the Management Board, 
  Financial & Administrative Manager 
• Mr. Grzegorz Ledzion 
  Member of the Management Board, 
  Operations Manager 
• Mr. Radosław Żołnierzak
  Member of the Management Board, 
  Investment Manager 

The Company’s activities are fully supervised by the 
Supervisory Board. In 2010 members of the Supervisory Board 
include: 
• Mr. Andrzej Jakubiak
  President of the Supervisory Board 
• Mr. Piotr Ber
  Member of the Supervisory Board 
• Mr. Zbigniew Górski
  Member of the Supervisory Board 
• Mr. Andrzej Kaczkowski
  Member of the Supervisory Board 
• Mr. Krzysztof Kulik
  Member of the Supervisory Board 
• Mr. Henryk Pawłowski 
  Member of the Supervisory Board 

OWNER AND SCOPE OF ACTIVITY 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. (Ltd) is a metropolitan limited-
liability company which provides services in the transport 
sector. 

The principal scope of activity of Metro Warszawskie 
Company comprises: 

providing passenger metro transport services in 
Warsaw, pursuant to the contract signed with the 
Capital City of Warsaw, represented by the Urban 
Transport Authority; 
acting as the manager for the underground construc-
tion project in Warsaw. This activity is being 
conducted for and on behalf of the Capital City of 
Warsaw, pursuant to the Project Management 
Contract dated 23 January 2003, and it entails 
supervising the entire investment process, from the 
investment preparatory stage, through organisation 
and implementation, to the project settlement stage; 
ensuring the ongoing maintenance and use of rolling 
stock, including related metro equipment and facilities. 

The Capital City of Warsaw owns 100% of shares in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. 

ABOUT THE COMPANY O FIRMIE 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Członek Zarządu
Dyrektor ds.

Finansowych i Administracyjnych

Management Board Member
Financial and Administration Director

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

MANAGEMENT BOARD
PRESIDENT

GENERAL DIRECTOR

Członek Zarządu

Management Board Member
Investment Director

Członek Zarzą

Management Board Member
Maintenance Director

Główny
Księgowy

Chief Accountant

Dział Finansowy
Financial Unit

Dział Księgowości
Rozrachunkowo –

Kosztowej
Settlement and

Cost Accounting
Unit

Dział
Księgowości
Materiałowej
i Majątkowej
Material and

Asset Accounting
Unit

Dział Zamówień
Publicznych

Public
Procurement

Dział Administracyjno
– Gospodarczy
Administration

Dział Sprzedaży
Sales Unit

Dział Kontrolingu
Control

Rzecznik
Prasowy

Spokesman

Dział
Organizacyjny

Dział Kadr, Płac
i Szkolenia

HR & Training

Dział Prawny
Legal Unit

Dział Doradców
Advisers Unit

Dział Promocji
Promotions
Department

Dział ds. BHP
Health and
Safety Unit

Dział Kontroli
Wewnętrznej
Internal Audit

Unit

Dział Kontroli
Jakości

Quality Control
Unit

Rada Naukowo –
Konsultacyjna

Scientific and
Consultation Council

Dział Przygotowania
Inwestycji
Investment

Preparation Unit

Dział Geodezji
i Nieruchomości

Survey Unit

Dział Analiz
i Rozliczeń Inwestycji
Project Analysis and 

Settlement Unit

Dział Realizacji
Centralnego Odcinka

II Linii Metra
Kierownik Kontraktu
Metro Line II Central

Section
Implementation Unit
Contract Manager

Szef Służby

Infrastructure
Service Head

Szef Służby
Taboru

Rolling Stock
Service Head

Szef Służby
Ruchu

Head of Traffic
Services

Dział Automatyki
i Łączności
Department of

Automation and
Communications

Dział
Elektrotrakcyjny

Dział
Mechaniczny

Mechanical Unit

Dział Torowy

Track Unit

Dział
Technologiczny
Technological

Unit

Dział Przeglądów
Inspection Unit

Dział Remontów
Repairs Unit

Dział Logistyki

Logistic Unit

Dział Ruchu
Traffic Unit

Dział Stacji
Station Unit

Dział Ochrony Metra
Subway Protection Unit

Dział ds. Ochrony
Przeciwpożarowej

Fire Unit

Kierownicy
Kontrakt 

Managers

Szef Służby
Ochrony i

Zarządzania
Kryzysowego

Head of Security
Service and

Crisis
Management

Dział Analiz
Analysis Unit

Dział Techniczny

Technical Unit

Dział Utrzymania
STP

STP
Maintenance Unit

Dział Budowlany

Construction Unit

Dział Obsługi
Pasażerów
Passenger

Service Unit

Dział
Kosztorysów
Estimate Unit

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. 

Finansowych i Administracyjnych 

Management Board Member 
Financial and Administration Director 

PREZES ZARZĄDU 
DYREKTOR GENERALNY 

MANAGEMENT BOARD 
PRESIDENT 

GENERAL DIRECTOR 

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. Inwestycji 

Management Board Member 
Investment Director 

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. Eksploatacji 

Management Board Member 
Maintenance Director 

Główny 
Księgowy 

Chief Accountant 

Dział Finansowy 
Financial Unit 

Dział Księgowości 
Rozrachunkowo – 

Kosztowej 
Settlement and 

Cost Accounting 
Unit 

Dział 
Księgowości 
Materiałowej 
i Majątkowej 
Material and 

Asset Accounting 
Unit 

Dział Zamówień 
Publicznych 

Public 
Procurement 

Dział Administracyjno 
– Gospodarczy 
Administration 

Dział Sprzedaży 
Sales Unit 

Dział 
Informatyki 

ITDział Kontrolingu 
Control 

Rzecznik 
Prasowy 

Spokesman 

Dział 
Organizacyjny 

Organisational UnitOrganisational Unit 

Dział Kadr, Płac 
i Szkolenia 

HR & Training 

Dział Prawny 
Legal Unit 

Dział Doradców 
Advisers Unit 

Dział Promocji 
Promotions 
Department 

Dział ds. BHP 
Health and 
Safety Unit 

Dział Kontroli 
Wewnętrznej 
Internal Audit 

Unit 

Dział Kontroli 
Jakości 

Quality Control 
Unit 

Rada Naukowo – 
Konsultacyjna 

Scientific and 
Consultation Council 

Dział Przygotowania 
Inwestycji 
Investment 

Preparation Unit 

Dział Geodezji 
ści 

Survey Unit 

Dział Analiz 
Inwestycji 

Settlement Unit 

Dział Realizacji 
Centralnego Odcinka 

II Linii Metra 
Kierownik Kontraktu 
Metro Line II Central 

Section 
Implementation Unit 
Contract Manager 

łuż 
Szef Służby 

Taboru 
Rolling Stock 
Service Head 

Szef Służby 
Ruchu 

Head of Traffic 
Services 

Dział Automatyki 
i Łączności 
Department of 

Automation and 
Communications 

Dział 
Elektrotrakcyjny 

Electric and Traction 

Dział 
Mechaniczny 

Mechanical Unit 

Dział Torowy 

Track Unit 

Dział 
Technologiczny 
Technological 

Unit 

Dział Przeglądów 
Inspection Unit 

Dział Remontów 
Repairs Unit 

Dział Logistyki 

Logistic Unit 

Dział Ruchu 
Traffic Unit 

Dział Stacji 
Station Unit 

Dział Ochrony Metra 
Subway Protection Unit 

Dział ds. Ochrony 
Przeciwpożarowej 

Fire Unit 

Kierownicy 
ów 

Contract Handing 
Managers 

Szef Służby 
Ochrony i 

Zarządzania 
Kryzysowego 

Head of Security 
Service and 

Crisis 
Management 

Dział Analiz 
Analysis Unit 

Dział Techniczny 

Technical Unit 

Dział Utrzymania 
STP 

STP 
Maintenance Unit 

Dział Budowlany 

Construction Unit 

Dział Obsługi 
Pasażerów 
Passenger 

Service Unit 

Dział 
Kosztorysów 
Estimate Unit 

Szef S 
Infrastruktury 

by 

Infrastructure 
Service Head 

Dział Ochrony Ludności 
i Informacji Niejawnych 
Human Protection and 
Secret Information Unit 

Dział Zaopatrzenia 
i Gospodarki 
Magazynowej 
Supply and 
Warehouse 

Management Unit Dział Ochrony Ludności 
i Informacji Niejawnych 
Human Protection and 
Secret Information Unit 

Unit 

ORGANISATIONAL STRUCTURE 
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LUTY 
uczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Jaki 
tabor dla Metra Warszawskiego?”, która odbyła się 
pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy oraz przy 
współpracy merytorycznej Metra Warszawskiego Sp. 
z o.o. Głównym tematem konferencji była problema-
tyka związana z zakupem taboru dla II linii metra 
w Warszawie 

MARZEC 
rozpoczęcie akcji pod hasłem „Trzymaj się prawej strony”, 
promującej prawostronny ruch na schodach ruchomych 
i stałych w metrze warszawskim 

CZERWIEC 
przeprowadzenie badania zadowolenia pasażerów metra 
warszawskiego. Ten cyklicznie prowadzony sondaż daje 
możliwość poznania silnych i słabych stron funkcjonowania 
metra oraz nakreśla kierunek i trafność wprowadzanych 
zmian 

LIPIEC 
uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę konstrukcji 
oporowej szybu technicznego startowego i obsługowego 
dla budowy II linii metra wraz z dostosowaniem istniejącej 
infrastruktury technicznej przy Rondzie Daszyńskiego 

SIERPIEŃ 
rozpoczęcie procesu budowy szybu startowego stacji 
C9 Rondo Daszyńskiego centralnego odcinka drugiej linii 
metra 

WRZESIEŃ 
uczestnictwo w Dniach Transportu Publicznego. Na 
terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny zorganizowano 
stoisko Spółki, a Stację Techniczno – Postojową Kabaty 
odwiedzają wycieczki zainteresowanych komunikacją 
miejską 

PAŹDZIERNIK 
uzyskanie pozwolenia na budowę konstrukcji oporowej dla 
szybu startowego stacji C13 Powiśle wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej 

PAŹDZIERNIK 
rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia 
na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra. 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, Konsorcjum 
firm: Siemens Sp z o.o. Lider Konsorcjum, Siemens 
Aktiengesellschaft Osterreich Członek Konsorcjum, 
Newag SA Członek Konsorcjum za cenę: 1.069.594.093,01 
zł (netto) 

LISTOPAD 
wprowadzenie wykonawcy na budowę szybu startowego 
stacji C13 Powiśle centralnego odcinka drugiej linii metra 

GRUDZIEŃ 
podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy 
Spółką Metro Warszawskie i Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popularyzacja 
sztuki, promocja studentów i absolwentów uczelni 
artystycznych oraz prezentacja ich prac w przestrzeni 
publicznej w ramach projektu artystycznego „Galeria A19” 

GRUDZIEŃ 
złożenie wniosków o pozwolenie na budowę dla stacji: C14 
Stadion, C13 Powiśle, C12 Nowy Świat oraz C9 Rondo 
Daszyńskiego. Jednocześnie złożone zostały pozwolenia na 
budowę 5 wentylatorni z 6 planowanych na linii 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2010 ROKU 

FEBRUARY 
participating in an international conference entitled „What 
Rolling Stock for the Warsaw Metro?” organised under 
the auspices of the Mayor of the Capital City of Warsaw in 
cooperation with Metro Warszawskie Sp. z o.o. The main 
theme of the conference related to the purchase of rolling 
stock for Warsaw Metro Line II 

MARCH 
launching the campaign entitled „Stick to the Right”, 
promoting right-hand movement on the escalators and 
stairs in the Warsaw metro 

JUNE 
conducting a Passenger Satisfaction Survey in the Warsaw 
metro. This periodic survey creates an opportunity to 
learn about the strengths and weaknesses of the Warsaw 
metro, and to define the direction and accuracy of 
implemented changes 

JULY 
obtaining valid licences to build the resistance structure of 
the technical launching and service shaft for the purpose of 
constructing Metro Line II, including the adjustment of the 
current infrastructure at Rondo Daszyńskiego 

AUGUST 
commencing the construction process of the launching 
shaft for the C9 Rondo Daszyńskiego station for the 
central section of Metro Line II 

SEPTEMBER 
participating in Public Transport Days. Our stand was 
open at the Młociny Transport Junction while the Kabaty 
Technical and Holding Station was visited by people 
interested in the issues related to urban transport 

OCTOBER 
obtaining the licence to build the resistance structure of 
the launching shaft at the C13 Powiśle station, including 
technical infrastructure, as well as reconstructing the 
previous infrastructure 

OCTOBER 
concluding public procurement procedures for the 
supply of 35 six-wagon metro vehicles. The best bid was 
submitted by the Consortium of Siemens Sp z o.o., Leader 
of the Consortium, Siemens Aktiengesellschaft Osterreich, 
Member of the Consortium, and Newag SA, Member of 
the Consortium, jointly competing for the contract, in the 
amount of PLN 1,069,594,093.01 (net) 

NOVEMBER 
entering the construction site of the launching shaft at the 
C13 Powiśle station for the central section of Metro Line 
II by the contractor 

DECEMBER 
signing the cooperation agreement between Metro 
Warszawskie and Academy of Fine Arts in Warsaw, the 
purpose of which is to popularise art, to promote the 
students and graduates of art schools, and to display their 
works in the public space as part of the art project entitled 
„Galeria A19” 

DECEMBER 
submitting applications for the building permit for the 
following stations C14 Stadion, C13 Powiśle, C12 Nowy 
Świat and C9 Rondo Daszyńskiego. At the same time, 
permits were filed to constructing 5 out of 6 ventilation 
systems 

LANDMARK EVENTS IN 2010 

ABOUT THE COMPANY O FIRMIE 
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Prace związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury 
metra odbywają się niemal wyłącznie w czasie przerwy nocnej 
w ruchu pociągów, bez zakłócania usług przewozowych. Jest to 
ogromne wyzwanie, ponieważ metro pracuje w godzinach od 
5.00 rano do 1.00 w nocy, a w weekendy nocne kursy pociągów 
są przedłużone do godz. 3.00 nad ranem. W ramach codzien-
nych prac prowadzonych w nocy i związanych z utrzymaniem in-
frastruktury, 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. 

Automatycznie monitorowany jest również stan systemów zdal-
nego sterowania i kontroli. W czasie przerwy nocnej prowadzo-
ne są także planowe konserwacje i naprawy usterek systemu za-
bezpieczenia ruchu pociągów, systemu automatycznego ograni-
czenia prędkości oraz systemów zdalnego sterowania urządze-
niami energetycznymi i sanitarno-technicznymi.  

Jednocześnie w ciągu dnia Spółka prowadzi: 

czyszczenie peronów; 
czyszczenie kanałów wentylacyjnych i filtrów; 
inspekcję przepompowni i odwodnień; 
inspekcję podstacji trakcyjnych i energetycznych; 
inspekcję i wymianę źródeł światła; 
inspekcję i prace utrzymaniowe wind i schodów 
ruchomych. 

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY METRA 

Identyfikując potrzeby pasażerów Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. oferuje im wysoki poziom obsługi mię-
dzy innymi poprzez świadome i konsekwentne działania 
w dziedzinie utrzymania infrastruktury metra. 

Kompleksowa strategia Spółki Metro Warszawskie dotyczą-
ca bieżącego utrzymania infrastruktury oraz prac modernizacyj-
nych i rozwojowych opiera się na realizacji rocznych i wielolet-
nich planów, których założeniem jest: 

zapewnienie wymaganego normami i przepisami stanu 
technicznego eksploatowanej infrastruktury; 
stopniowa eliminacja przestarzałych rozwiązań 
technicznych i wprowadzanie rozwiązań o wyższym 
stopniu niezawodności; 
stopniowa eliminacja rozwiązań technicznych, które 
z racji rozwoju technicznego nie mogą realizować 
zakładanych funkcji; 
wdrażanie rozwiązań ograniczających koszty 
eksploatacji oraz poprawiających bezpieczeństwo 
ruchu; 
wprowadzanie rozwiązań zwiększających 
automatyzację funkcjonowania infrastruktury i zapew 
niających możliwość zdalnego sterowania i nadzoro-
wania urządzeń; 
dążenie do standaryzacji systemów oraz modularyzacji 
urządzeń i podzespołów, zgodnie z europejskim 
projektem MODURBAN oraz Urban Guided Trans-
port Management System; 
zapewnienie stanu technicznego infrastruktury 
zgodnego z dokumentacją projektową i dokumentacją 
techniczno – ruchową; 
usuwanie skutków awarii i aktów wandalizmu; 
zapewnienie spełnienia przez infrastrukturę wymogów 
przepisów prawa; 
utrzymanie standardów wymaganych posiadanymi 
Świadectwami Bezpieczeństwa. 

EKSPLOATACJA METRA 

Metro infrastructure maintenance and modernisation work is 
mainly conducted during the night break, which does not di-
srupt the provision of transport services. This, however, cre-
ates a challenge, as the metro trains run from 5.00 am to 1.00 
am on weekdays, and to 3.00 am at weekends. The ongoing ma-
intenance work conducted at night and related to infrastructu-
re comprises: 

failure removal in the train traffic safety system; 
repairs of the automatic speed limit system and power 
supply inspections; 
track inspections, including junction and third-rail 
regulations; 
inspections of the rail fixing elements and gauges; 
inspections of station and tunnel structures; 
geodesic measurements of track base deformations 
and geometry controls. 

The condition of remote steering and control systems is also 
automatically monitored. Any scheduled maintenance and failure 
removals in the train traffic safety system, in the automatic speed 
limit system, and in the remote steering systems for power 
supply, sanitary and technical systems, are also conducted during 
the night break. 

At the same time, the Company carries out the following day 
work: 

platform cleaning; 
air duct sand filter cleaning; 
pumping station and drainage system inspections; 
traction and power supply substation inspections; 
lighting inspection and replacement; 
inspections and maintenance work on elevators and 
escalators. 

MAINTENANCE OF METRO INFRASTRUCTURE 

Having identified passengers’ needs, Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. provides them with high-quality services 
through conscious and consistent activities related to 
the maintenance of the metro infrastructure. 

The comprehensive strategy of Metro Warszawskie Company 
in the field of ongoing infrastructure maintenance, as moderni-
sation and development work is based on the implementation 
of annual and multiannual programmes, the aim of which is to: 

comply with technical standards and legal 
requirements concerning the infrastructure operated; 
gradually eliminate obsolete technical solutions by in 
troducing new and more reliable ones; 
gradually eliminate those technical solutions which 
cannot perform the expected modern functions; 
implement solutions oriented towards cost efficiency 
and increased traffic safety; 
implement solutions intended to increase functional 
automation and to allow for the remote control and 
supervision of metro facilities and equipment; 
seek the standardisation of systems and the 
modulation of equipment and sub-assemblies, in line 
with the European  MODURBAN project and the 
Urban Guided Transport Management System; 
ensure the proper technical condition of the 
infrastructure, in line with project guidelines, as well 
as technical and operational documentation; 
remove the effects  of breakdown and vandalism; 
ensure the infrastructure compliance with any requ 
irements imposed by law; 
maintain the standards required under the applicable 
Safety Certificates. 

METRO OPERATION 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION 
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Chcąc zoptymalizować funkcjonowanie urządzeń uruchomione 
zostały nowoczesne technologie sprzyjające rozwojowi metra 
jako środka transportu oraz zapewniające bezpieczeństwo 
i wygodę naszych pasażerów. W ostatnim czasie wprowadzone 
zostały: kamery cyfrowe oraz rejestratory cyfrowe wizji, system 
diagnostyki nawierzchni torowej w oparciu o nowoczesne przy-
rządy pomiarowe. Spółka wdrożyła również komputerowe sta-
nowiska systemu kontroli dyspozytorskiej. 

W celu optymalizacji kosztów ponoszonych na utrzymanie 
i modernizację, z jednoczesnym zapewnieniem wysokich stan-
dardów niezawodności i bezpieczeństwa 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 
szczegółowo określają wszystkie wymagania, warunki 
i standardy, co gwarantuje wysoki poziom usług 
i dostaw; 
serwis i konserwacja poszczególnych typów urządzeń 
z reguły zlecane są w formie umów trzyletnich, 
obejmujących wszystkie urządzenia danego rodzaju na 
całej linii metra. Pozwala to wynegocjować znacznie 
korzystniejsze warunki cenowe, w porównaniu 
z kontraktami rocznymi czy o mniejszym zakresie 
przedmiotowym; 
przy zakupie i projektowaniu nowych urządzeń 
i systemów brane są pod uwagę przyszłe koszty 
związane z utrzymaniem, pracochłonność obsługi, 

wymagania w zakresie utylizacji i inne elementy 
składające się na tzw. koszt życia systemu; 
wszystkie urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego 
muszą być przystosowane do rekuperacji energii; 
modernizacje urządzeń przeprowadzane są przy 
okazji planowych remontów, wynikających 
z technologii obsługi i utrzymania systemów 
technicznych. 

Przyjęta polityka modernizacji metra, preferencyjnie traktu-
je systemy prowadzenia ruchu pociągów oraz inne systemy 
zdalnego sterowania i kontroli. Centralna Dyspozytornia metra 
spełnia najwyższe standardy nowoczesności i funkcjonalności 
rozwiązań. Komputerowy system kontroli dyspozytorskiej za-
pewnia zobrazowanie stanu ruchowego na linii oraz stanu syste-
mów zdalnego sterowania i kontroli, z sygnalizacją usterek urzą-
dzeń. Nowoczesna platforma telewizji przemysłowej pozwala 
oglądać z jednego stanowiska obrazy z całej linii metra, trans-
mitowane poprzez modularny system światłowodowy. Kompu-
terowy system zdalnego sterowania i kontroli ruchu pociągów 
oraz system zdalnego sterowania i kontroli urządzeń technicz-
nych i energetycznych, zapewniają sprawne i niezawodne funk-
cjonowanie metra. 

Wygląd stacji i wagonów jest wizytówką metra, codziennie pod-
legającą ocenie pasażerów. Stacje i wagony sprzątane są codzien-
nie i codziennie wywożone są śmieci do utylizacji. Podczas opa-
dów atmosferycznych, na bieżąco usuwany jest śnieg i błoto ze 
schodów prowadzących do stacji. 

High-tech technologies have been introduced with a view to 
optimising equipment functions, which fosters the development 
of the metro service as a means of transport, and also ensures 
both passenger safety and comfort level. Digital cameras and 
digital image recording have been installed recently, together 
with the track surface diagnostic system, based on modern 
measurement devices. The Company has also created 
computer-based positions for the dispatcher control system. 

With a view to optimising the costs incurred on maintenance 
and modernisation, and to ensuring high standards of reliabili-
ty and safety in the metro services, the following principles of 
conduct have been adopted: 

the purchase of equipment, materials and services 
is made by way of tendering procedures, which fosters 
highly-competitive prices. Order specifications provide 
detailed requirements, conditions and standards, 
which ensures the highest level of services and  
deliveries; 
the maintenance of specific types of equipment 
is usually contracted for three years, entailing the 
maintenance of all devices of a given type along the 
entire metro line. This opens the way to negotiating 
far more favourable pricing conditions than with 
one-year contracts, and with contracts with a much 
more limited scope; 
future maintenance costs, labour force deployment, 
utilisation-related requirements, and other aspects 
which add up to total life-cycle costs being taken into 
consideration while purchasing or designing new 
facilities; 

all track power supply facilities must be adjusted to 
energy recuperation; 
Equipment modernisation work is conducted together 
with scheduled repairs, resulting from technology 
service and technical systems maintenance 
requirements. 

The metro modernisation policy adopted entails the 
preferential treatment of the train traffic control systems, 
and other remote steering and control systems. The Central 
Dispatcher Office meets the highest standards of modernity and 
solutions functionality. The computer-based dispatcher control 
system ensures the imaging of traffic on a given metro line, as well as 
the status of the remote steering and control systems, identifying 
any equipment failures. The modern platform of closed-circuit 
television makes it possible to watch the images from the 
entire metro line at one point, transmitted through a modular 
optical-fibre system. The computer-based remote train traffic 
steering and control system and the remote steering and control 
system for technical and power supply devices ensure the 
efficient and reliable functioning of metro services.  

Given that the aesthetic side of both metro stations and train 
wagons creates the overall image continually assessed by pas-
sengers, we ensure that they are cleaned on a daily basis and 
that any waste is cleared for utilisation. On rainy or snowy days, 
mud and snow are regularly removed from the stairs leading to 
the stations. 
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AKTUALNA INFRASTRUKTURA METRA 

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 infrastruktura techniczna metra obejmuje:  

linię o długości: 22,7 km; 
21 stacji; 
tory pierwszej linii o długości: 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; 

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. 

CURRENT METRO INFRASTRUCTURE 

Since the last four stations, i.e. Słodowiec, Stare Bielany, Waw-
rzyszew and Młociny, as well as the Młociny Transport Junction, 
were integrated into Metro Line I in 2008, the current technical 
infrastructure of the metro has comprised: 

22.7-kilometre-long metro line; 
21 stations; 
Line I track comprising: the 49-kilometre-long Line 
I and 18-kilometre-long Kabaty Technical and Holding 
Station; 
111 junctions; 
passenger platforms with lengths ranging from the 
minimum of 119.2 m (the eastern platform 
at Dworzec Gdański station) to the maximum 
of 142.5 m (both platforms at Wilanowska station); 

Other technical data: 

platform cavity below the land level from 4.7 m 
to 14.4 m; 
average distance between stations 1083 m; 
track width 1435 mm bore; 
minimum track curve radius 300 m; 
track surface type - sized track surface 
(non-foundation surface) and vibroinsulation block 
surface with vibroinsulation mats; 

power supply system - third rail with direct current 
voltage of 750V; 
train traffic control -  train traffic safety devices, 
remote steering and dispatcher control system, and 
automatic speed limit system, supporting the work 
of the engine driver; 
12 traction substations; 
18 power supply substations; 
65 000 lighting devices; 
equipment and systems, including automatic train 
direction system, remote steering and dispatcher 
control system, fire prevention system, radio 
communication system, access control system, time 
line, passenger information system; 
223 stationary and 33 mobile cameras (CCTV); 
telecommunications network; 
122 pumping stations; 
44 km of drainage systems; 
200 manual chain winches; 
85 central ventilation systems; 
150 local ventilation systems; 
420 local air ducts; 
146 cooling devices; 
59 passenger lifts; 
59 escalators. 
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DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE STATISTICAL DATA ON 
PRZEWOZU PASAŻERÓW 

Warszawskie metro jest jednym z najpopularniejszych środ-
ków komunikacji w stolicy. Zdaniem mieszkańców Warszawy 
metro jest szybkie, bezpieczne i punktualne. Tylko w 2010 roku 
z usług metra skorzystało 140, 2 miliona pasażerów, a pozytyw-
ne opinie oraz oceny jakie wystawiają nam pasażerowie są moż-
liwe dzięki profesjonalnej pracy zespołu ludzi odpowiedzialnych 
za utrzymanie i obsługę stacji oraz taboru metra. 

Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2010 roku 

PASSENGER TRANSPORT 

The Warsaw metro is one of the most frequently-used means 
of transport in the capital city. According to Warsaw residents, 
the metro is fast, safe and punctual. Already in 2010, metro 
services were used by 140.2 million passengers. Their positive 
opinions and comments clearly reflect the professional input of 
the staff in charge of maintaining and operating rolling stock and 
metro stations. 

The maximum daily numbers of passengers transported in 2010 

liczba zarejestrowanych wejść na stacje w 
tysiącach 

szacunkowa liczba pasażerów metra 
w tysiącach 

dzień roboczy 556 584 

sobota 290 304 

niedziela 223 234 

number of metro station entries registe-
red (in thousands) 

estimated number of metro passengers 
(in thousands) 

weekday 556 584 

saturday 290 304 

sunday 223 234 

Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach) – przewozy A comparative compilation of the estimated number of passengers transported in successive years (in millions) – passen-
pasażerów 1995 - 2010 ger transport in 1995 -2010 
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Dynamika rocznych przewozów w metrze The annual metro transport dynamics 

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEWOZU PASAŻERÓW STATISTICAL DATA ON PASSENGER TRANSPORT 
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  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE 
PRZEWOZU PASAŻERÓW 

Liczba pasażerów na poszczególnych stacjach w 2010 roku w milionach osób w porównaniu do 2009 roku (suma sza-
cunkowa: do podanych wielkości dodano 5% uwzględniając osoby omijające bramki biletowe) 

stacja nazwa stacji
 2009 2010 

suma 
suma 

szacunkowa 
suma 

suma 
szacunkowa 

A1 Kabaty 5,13 5,39 5,26 5,52 

A2 Natolin 4,76 5,00 4,87 5,11 

A3 Imielin 5,07 5,32 5,20 5,46 

A4 Stokłosy 4,35 4,57 4,59 4,82 

A5 Ursynów 3,64 3,82 3,64 3,82 

A6 Służew 6,16 6,46 6,42 6,74 

A7 Wilanowska 7,34 7,71 7,75 8,14 

A8 Wierzbno 4,30 4,51 4,53 4,76 

A9 Racławicka 3,86 4,06 4,04 4,24 

A10 Pole Mokotowskie 6,88 7,22 7,20 7,56 

A11 Politechnika 11,23 11,80 12,33 12,94 

A13 Centrum 19,06 20,01 17,85 18,74 

A14 Świętokrzyska 6,65 6,98 6,56 6,89 

A15 Ratusz Arsenał 10,40 10,92 12,83 13,47 

A17 Dworzec Gdański 7,25 7,61 6,54 6,87 

A18 Plac Wilsona 5,26 5,52 5,48 5,76 

A19 Marymont 6,13 6,44 6,16 6,47 

A20 Słodowiec 2,74 2,88 2,94 3,09 

A21 Stare Bielany 2,01 2,11 2,43 2,55 

A22 Wawrzyszew 2,83 2,97 3,18 3,34 

A23 Młociny 3,40 3,57 3,73 3,92

 SUMA 128,45 134,87 133,53 140,21 

Porównanie liczby wydarzeń wpływających na ruch pociągów metra w latach 2008 – 2010 

przyczyna 
liczba przypadków 

2008 2009 2010 

próba samobójcza ze skutkiem śmiertelnym 1 1 0 

awaria rozjazdu – zwrotnicy 5 1 0 

usterka pociągu 282 273 265 

awaria zasilania 1 3 0 

zalanie stacji – ulewa 0 1 3 

przyczyny techniczne 166 166 128 

podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego 1 0 2 

ograniczenia prędkości 3 3 0 

wtargnięcie na torowisko 3 2 6 

inne 3 1 4 

suma 465 451 408 

COMPANY OPERATION 

STATISTICAL DATA ON 
PASSENGER TRANSPORT 

The number of passengers at individual stations in 2010 (in millions of people), compared to 2009 (an estimated num-
ber- the figures indicated were increased by 5% to account for the people who go round the ticket gates) 

station station name
 2009 2010 

number 
estimated 
number 

number 
estimated 
number 

A1 Kabaty 5.13 5.39 5.26 5.52 

A2 Natolin 4.76 5.00 4.87 5.11 

A3 Imielin 5.07 5.32 5.20 5.46 

A4 Stokłosy 4.35 4.57 4.59 4.82 

A5 Ursynów 3.64 3.82 3.64 3.82 

A6 Służew 6.16 6.46 6.42 6.74 

A7 Wilanowska 7.34 7.71 7.75 8.14 

A8 Wierzbno 4.30 4.51 4.53 4.76 

A9 Racławicka 3.86 4.06 4.04 4.24 

A10 Pole Mokotowskie 6.88 7.22 7.20 7.56 

A11 Politechnika 11.23 11.80 12.33 12.94 

A13 Centrum 19.06 20.01 17.85 18.74 

A14 Świętokrzyska 6.65 6.98 6.56 6.89 

A15 Ratusz Arsenał 10.40 10.92 12.83 13.47 

A17 Dworzec Gdański 7.25 7.61 6.54 6.87 

A18 Plac Wilsona 5.26 5.52 5.48 5.76 

A19 Marymont 6.13 6.44 6.16 6.47 

A20 Słodowiec 2.74 2.88 2.94 3.09 

A21 Stare Bielany 2.01 2.11 2.43 2.55 

A22 Wawrzyszew 2.83 2.97 3.18 3.34 

A23 Młociny 3.40 3.57 3.73 3.92

 TOTAL 128.45 134.87 133.53 140.21 

The comparison of the number of cases influencing metro traffic in 2008 – 2010 

cause 
number of cases 

2008 2009 2010 

suicide attempts resulting in death 1 1 0 

junction (switch) breakdown 5 1 0 

train faults 282 273 265 

power supply breakdowns 1 3 0 

station flooding – heavy rain 0 1 3 

technical issues 166 166 128 

suspicion of a charge planted 1 0 2 

speed limit imposition 3 3 0 

track-way trespassing 3 2 6 

other 3 1 4 

total 465 451 408 
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Spółka Metro Warszawskie niezmiennie skupia uwagę 
na najważniejszych dla pasażerów obszarach. Rozwiązy-
wane lub minimalizowane są wszelkie problemy tak aby 
mieszkańcy Stolicy w sposób bezpieczny i niezawodny 
mogli przemieszczać się w obrębie naszego miasta. 

W 2010 roku: 

osiągnięte zostały cele strategiczne, wynikające 
z polityki zintegrowanego systemu zarządzania 
Metrem Warszawskim; 
wykonane zostało oznakowanie wizualne przegród 
szklanych zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
„Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra 
i ich usytuowanie”; 
zakończony został udział w pracach zespołu 
roboczego w Ministerstwie Infrastruktury 
powołanego w celu opracowania projektu 
„Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra 
i ich usytuowanie”; 
zakończone zostały prace związane z przygotowaniem 
postępowania przetargowego na wykonanie prac 
związanych z dostosowaniem obiektów metra do 
wymagań „Rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane metra i ich usytuowanie”; 
wdrożone zostały rozwiązania techniczne 
i organizacyjne ograniczające zużycie energii trakcyjnej; 
rozpoczęte zostały prace odbiorcze i rozruchowe 
głowicy zachodniej elektrowozowni; 
opracowany i uzgodniony z Urzędem Transportu 
Kolejowego został program prac związanych 
z realizacją procedury uzyskania świadectwa 
dopuszczalności do eksploatacji jako podstawowego 
środka prowadzenia ruchu systemu SOP-2 (system 
ograniczenia prędkości). 

Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych 
pasażerów, Spółka przeprowadziła: 

modernizację urządzeń sterowania ruchem pociągów 
(SRP) na stacji Wilanowska; 
kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, które 
objęły obiekty I linii metra oraz Stację Techniczno – 
Postojową Kabaty; 
modernizację dyspozytorni stacyjnych. 

Zakupionych zostało również 6 sztuk najnowocześniejszych 
na rynku defibrylatorów. 

Ponadto: 

wdrożony został automatyczny układ separacji szyn 
jezdnych tuneli; 
wdrożony został system zdalnego nadzoru nad pracą 
wentylatorów wentylacji głównej; 
uruchomiono program wymiany źródeł światła na 
energooszczędne LED; 
wdrożone zostały zasady energooszczędnego 
prowadzenia pociągów na linii metra. W związku 
z powyższym prognozowane oszczędności są 
szacowane na poziomie 5% w porównaniu 
do 2009 roku. 

EFEKTY RZECZOWE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2010 ROKU 

The Metro Warszawskie Company has continually 
focused attention to the issues which are crucial to 
passengers. All problems are minimised and promptly 
solved, in order to enable Warsaw residents to safely and 
efficiently travel within the city limits.  

The year 2010 brought: 

the accomplishment of all strategic objectives flowing 
from the integrated management system policy for the 
Warsaw metro; 
the provision of visual markings in glass 
compartments, in line with the principles defined in 
the „Draft Regulation on Technical Requirements to 
Be Met by Metro Facilities, Including Their Location”; 
the completion of work performed by the working 
team in the Ministry of Infrastructure, appointed for 
the purpose of developing the „Draft Regulation on 
Technical Requirements to Be Met by Metro Facilities, 
Including Their Location”; 
the completion of preparatory work related to 
tendering procedures for granting contracts to 
perform the tasks of adjusting metro facilities to the 
requirements stipulated in the „Regulation on 
Technical Requirements to Be Met by Metro Facilities, 
Including Their Location”; 
the implementation of suitable technical and 
organisational solutions reducing traction energy 
consumption;  
the commencement of commissioning and start-up 
work at the western depot head; 
the development of a work plan in cooperation with 
the Rail Transport Authority, related to implementing 
the procedure for obtaining the exploitation  
certificate as the principal means of operating the 
SOP-2 traffic control system (the speed-limit 
system). 

At the same time, considering passenger safety, the Company 
has conducted: 

modernisation of the train traffic control system at 
Wilanowska station; 
fire prevention system inspections which covered Line 
I facilities and the Kabaty Technical and Holding 
Station; 
modernisation of dispatcher stations. 

The Company has further purchased 6 pieces of the highly in-
novative defibrillators. 

Moreover: 

an automatic tunnel rail separation system has been 
implemented; 
a remote central air ducts supervision system has 
been implemented; 
a programme for replacing lighting devices with 
energy-efficient LED has been launched; 
the principles of energy-efficient train direction along 
the metro line have been implemented. As a result, 
we anticipate achieving energy savings at an estimated 
level of 5% in relation to 2009. 

TANGIBLE RESULTS OF THE COMPANY OPERATION IN 2010 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION 
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  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

TABOR 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. eksploatuje obecnie trzy typy 
taboru. Najstarszymi zestawami metra są pojazdy serii „81”. 
Zostały wprowadzone do eksploatacji w latach 1994 - 1997. 
W celu wydłużenia wszystkich składów do sześciu wagonów 
w 2007 zakupiono partię trzydziestu pośrednich wagonów 
serii „81”. 

W latach 2000 – 2005 zakupiono i wprowadzono do 
eksploatacji pojazdy typu Metropolis 98B. Wydajny napęd 
oparty na przekształtniku IGBT, aluminiowe nadwozie, oraz 
przemyślana konstrukcja zaowocowała bardzo nowoczesnym 
taborem charakteryzującym się niskim, na ówczesne 

Podstawowa charakterystyka poszczególnych typów taboru Spółki Metro Warszawskie

COMPANY OPERATION 

ROLLING STOCK 

At present, Metro Warszawskie Sp. z o.o. operates three train Seven vehicles of the modernised „81” series, purchased in 
types. „81” series trains are currently the oldest metro vehicles, 2008-2009. Their purchase was necessary after taking into 
as they have been used since 1994 – 1997. In 2007, in order to account the required increase in transport capacity. The wagons 
achieve the number of six wagons in each train, the Company were given a new external look and interior decoration. They 
purchased an additional batch of thirty „81” series wagons. were also equipped with air-conditioning in the engine driver’s 

cabin, with directed ventilation in passenger compartments and 
In 2000 – 2005, the Company purchased and started to operate with passenger information display screens. 
Metropolis 98B vehicles. An efficient IGBT converter-based 
drive, combined with an aluminium body and a masterminded 
structure, made the new rolling stock an innovative solution 
with a relatively low demand for service operation. Eighteen 
six-wagon vehicles of this type are still in use. 

The basic characteristics of individual types of trains used by the Metro Warszawskie Company 

Metropolis 98B  „81” Series 
„81” Series produced 

in 2008 

wagon number and type 
4 driving (intermediate) 
wagons 2 trailer (front) 

wagons 
6 driving wagons 6 driving wagons 

number of seats available 
in each train 

264 256 256 

number of standing places available in 
each train 

1206 1020 1020 

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

motors asynchronous motors series motors series motors 

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

starting system IGBT semi-conductor resistance-type resistance-type 

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

wagon frame structure aluminium steel steel 

front wagon weight 28 Mg 34 Mg 35.5 Mg 

intermediate wagon weight 31 Mg 33 Mg 34.5 Mg 

train weight 174 Mg 200 Mg 204 Mg 

passenger area 
ventilation 

forced free inflow forced 

II degree suspension pneumatic (air bag) helical springs helical springs 

I degree suspension metal-rubber springs helical springs helical springs 

compressor spring-type piston-type piston-type 

czasy, zapotrzebowaniem na obsługę serwisową. Obecnie 
eksploatowanych jest osiemnaście sześciowagonowych 
pojazdów tej serii. 

Ostatnim typem taboru Metra Warszawskiego jest zakupiona 
w latach 2008-2009 partia siedmiu pojazdów unowocześnionej 
serii „81”. Koniecznym było uzupełnienie liczby taboru 
w związku z wymaganym wzrostem zdolności przewozowych. 
Wagony zyskały nowy wygląd zewnętrzny, klimatyzację kabiny 
maszynisty, nowy wystrój wnętrza, wymuszoną wentylację 
przedziału pasażerskiego oraz wyświetlacze informacji 
pasażerskiej. 

Metropolis 98B Seria „81” 
Seria „81” 

rok produkcji 2008 

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

6 wagonów napędowych 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 pasażerskiego wymuszona swobodny nawiew wymuszona 

zawieszenie II stopnia 
pneumatyczne (poduszka po-

wietrzna) 
sprężyny śrubowe sprężyny śrubowe 

zawieszenie I stopnia sprężyny metalowo-gumowe sprężyny śrubowe sprężyny śrubowe 

sprężarka śrubowa tłokowa tłokowa 
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  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Zestawienie ogólne taboru warszawskiego metra

COMPANY OPERATION

A general summary of the Warsaw metro rolling stock

Metropolis 98B Seria „81” 
Seria „81” 

rok produkcji 2008 

liczba zestawów 18 15 7 

liczba zestawów łącznie  40 

liczba wagonów 108 90 42 

liczba wagonów łącznie  240 

data wprowadzenia do eksploatacji 2000-2005 1994-1997 oraz 2007 2008-2009 

Metropolis 98B „81” Series 
„81” Series 

produced in 2008 

number of trains 18 15 7 

total number of trains  40 

number of wagons 108 90 42 

total number of wagons  240 

used since 2000-2005 1994-1997 and 2007 2008-2009 

Nowy tabor dla warszawskiego metra. Przetarg na 
dostawę 35 sześciowagonowych pociągów metra dla I 
i II linii. 

Nowe pojazdy metra zostaną zakupione jako tabor dla II linii 
metra oraz po części - 15 zestawów - jako uzupełnienie dla I 
linii. Pojazdy te cechować się będą nowoczesną konstrukcją, 
oraz szeregiem cech niespotykanych w obecnie eksploatowa-
nym taborze takich jak: 

niska masa konstrukcji. Masa próżnego wagonu nie 
może przekroczyć 31 Mg;
energooszczędna konstrukcja:
• hamowanie z dużym udziałem rekuperacji, 
silniki asynchroniczne zasilane z falownika 
o wysokiej sprawności; 
• systemy wspomagające oszczędną jazdę; 
• optymalizacja energii zużywanej na potrzeby 
nietrakcyjne; 
• automatyczna regulacja wentylacji w zależności 
od zapełnienia wagonu; 
• oświetlenie LED przedziału pasażerskiego; 
automatyczna jazda pociągu; 
pojazd przyjazny ludziom - zamontowane rampy 
ułatwią wsiadanie do pojazdu osobom na wózkach; 
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W każdym wagonie znajdzie się wydzielone miejsce 
na rower lub wózek dziecięcy; 
poprawa informacji pasażerskiej - z boku wagonów, 
na zewnątrz pojawią się dodatkowe wyświetlacze 
z informacją, wewnątrz obecne dwa wyświetlacze 
diodowe zostaną zastąpione sześcioma monitorami 
LCD wyświetlającymi informację pasażerską; 
bezpieczeństwo - pojazd standardowo wyposażony 
będzie w monitoring wizyjny. Maszynista będzie miał 
możliwość podglądu sytuacji na peronie na 200 m `
przed stacją;
centralny system diagnostyczny pomocny 
w szybkim wykrywaniu i usuwaniu usterek; 
nowe pojazdy mają mieć znacznie wydłużony okres 
między serwisowy;
konstrukcja jednoprzestrzenna, ułatwiająca 
przemieszczanie się pasażerów.

Źródłem finansowania zakupu pociągów będą środki własne 
Spółki, wieloletni kredyt inwestycyjny oraz dofinansowanie 
z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

New trains for the Warsaw metro. Contract for the 
supply of 35 six-wagon trains for I Line and II Line. 

New metro vehicles will be purchased for the purpose of II Line 
rolling stock, and partly (15 sets) to supplement I Line trains. 
These vehicles will be characterised by an innovative structure 
and an array of other features absent from the currently-used 
trains, including: 

low weight. An empty wagon may not weigh more 
than 31 Mg;
energy-efficient structure:
• braking mainly based on recuperation, 
asynchronous motors powered by 
high-efficiency inverters; 

• efficient driving-supporting systems; 
• optimisation of energy used for non-traction 
purposes. 

• automatic ventilation regulation, depending on the 
number of passengers in a wagon; 

• LED lighting in the passenger area; 
automatic driving; 
passenger-friendly vehicles - the ramps assembled 
facilitate getting on and off the train by people in 
wheelchairs. Each wagon has a separate area for 

bicycles or pushchairs; 
improved passenger information - additional display 
panels will be installed on the outer wagon section, 
and the two diode panels inside each wagon will be 
replaced by six LCD screens displaying passenger 
information; 
safety- each vehicle will be equipped with a visual 
monitoring system and the engine driver will be able 
to view the platform 200 metres ahead of each 
station; 
central diagnostic system enabling prompt breakdown 
identification and removal; 
new trains will have a considerably lower inter-
service period; 
single-space structure facilitating passenger movement. 

The Company will finance the purchase through its own 
resources, combined with long-term investment loans and 
EU co-financing as part of the Infrastructure and Environment 
Operational Programme. 
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Struktura pociągów metra – stan na 31 grudnia 2010 
roku 

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 

Tabor 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 sze-
ściowagonowych. 

W roku 2010 Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiadało 
w sumie 240 wagonów zestawionych w 40 pociągów 
sześciowagonowych. 

Przeglądy i remonty pociągów metra 

Tabor serii „81” 

PK (przegląd kontrolny, codzienny) 
5844 pociągów 
PO (przegląd okresowy, co 5-7 tys. km) 
263 pociągów 
PD (przegląd dodatkowy, co 25-35 tys. km) 

38 pociągów 
R1 (remont, co 50-70 tys. km) 
192 wagonów 
R2 (remont, co 220-260 tys. km) 
18 wagonów 

Roczny średni przebieg pojazdu serii „81” to około 
93 000 kilometrów. 

Tabor Metropolis 

PK (przegląd kontrolny, co 2 tygodnie) 
370 pociągów 
PO (przegląd okresowy, co 23,75–26,25 tys. km) 
73 pociągów 
PD (przegląd dodatkowy, co 95-105 tys. km) 
15 pociągów 
R1 (remont, co 190-210 tys. km) 
7 pociągów 
R2 (remont, co 380–420 tys. km)  
1 pociągu 

Roczny średni przebieg pojazdu typu Metropolis to 128 081 
kilometrów. 

Wozokilometry pociągów metra 

Wozokilometr to jednostka rozliczeniowa służąca ocenie pracy 
przewozowej wykonanej przez metro (iloczyn liczby wagonów 
i przejechanych przez nie kilometrów). Łącznie 40 pojaz-
dów eksploatowanych w warszawskim metrze przeje-
chało w 2010 roku 4 331 514,2 kilometra. W sumie od 
otwarcia stołecznego metra, w kwietniu 1995 roku do 
końca 2010 roku, wszystkie pojazdy pokonały dystans 
40 700 880, 1 kilometrów. 

Metro trains structure as of 31 December 2010  

„81” series trains 

Production year 1989 10 wagons 
Production year 1994 32 wagons 
Production year 1997 18 wagons 
Production year 2007 30 wagons 
Production year 2008 12 wagons 
Production year 2009 30 wagons 

Total 132 wagons, configured into 22 six-wagon trains 

Metropolis trains 

Production year 2000 24 wagons 
Production year 2001 24 wagons 
Production year 2002 30 wagons 
Production year 2004 18 wagons 
Production year 2005 12 wagons 

Total: 108 wagons configured into 18 six-wagon trains. 

In 2010 Metro Warszawskie Sp. z o.o. owned a total 
of 240 wagons combined into 40 six-wagon trains. 

Inspections and repairs of metro trains 

„81” series trains 

Regular check-up (every day) 
5844 trains 
Technical inspection (every 5-7 thousand km) 
263 trains 
Additional inspection (every 25-35 thousand km) 
38 trains 
Repair 1 (every 50-70 thousand km) 

192 wagons 
Repair 2 (every 220-260 thousand km) 
18 wagons 

The annual average distance covered by an 81 series train 
amounts approximately to 93 000 km. 

Metropolis trains 

Regular check-up (every second week) 
370 trains 
Technical inspection (every 23.75 – 26.25 thousand km) 
73 trains 
Additional inspection (every 95-105 thousand km) 
15 trains 
Repair 1 (every 190-210 thousand km) 
7 trains 
Repair 2 (every 380 – 420 thousand km)  
1 train 

The annual average distance covered by a Metropolis train 
amounts to 128 081 km. 

Vehicle-kilometres covered by metro trains 

A vehicle-kilometre is a measurement unit used to assess the 
transport work performed by the metro (the product of the 
number of wagons and the number of kilometres covered). 
In 2010, 40 vehicles used in the Warsaw metro covered 
a total of 4 331 514.2 kilometres. Since the metropolitan 
metro opened in April 1995, the total distance covered 
by all trains has amounted to 40 700 880.1 kilometres 
(as of the end of 2010). 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION 
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  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2010 roku: 25 989 085,2 Vehicle-kilometres in passenger transport (excluding technical fares) in 2010: 25 989 085.2

30 30 

25,99 25.9925,4 25.4 

12,47 

15,91 16,1 

18,74 

21,73 

13,93 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

w
oz

ok
ilo

m
et

ry
 

12.47 

15.91 16.1 

18.74 

21.73 

13.93 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

ve
hi

cl
e 

- k
ilo

m
et

re
s 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Awaryjność Breakdowns 

Liczba zjazdów awaryjnych pociągów metra w roku 2010 w porównaniu do lat poprzednich The number of emergency drives to the depot by metro trains in 2010 in relation to previous years 

rok 
wozokilometry 
w 10 tys. km 

liczba zjazdów awaryjnych 
wskaźnik zjazdów 
na 10 tys. wozokm 

2000 720,28 807 1,12 

2001 1057,31 778 0,73 

2002 1126,70 610 0,54 

2003 1262,94 734 0,58 

2004 1400,82 589 0,42 

2005 1629,97 476 0,30 

2006 1688,89 475 0,28 

2007 1883,13 576 0,31 

2008 2188,79 680 0,31 

2009 2553,19 
1208 (w tym 410 awarii 
nowych 7 pociągów) 

0,47 (1,46) 

2010 2611,11 
1084 (w tym 300 awarii 
nowych 7 pociągów) 

0,42 (0,82) 

średni wskaźnik zjazdów na 10 tys. wozokilometrów w latach 2000 – 2010 0,49 

year 
vehicle-kilometres 
in 10 000 km 

number of emergency drives 
to the depot 

rate of emergency drives per 
10 000 vehicle-kilometres 

2000 720.28 807 1.12 

2001 1057.31 778 0.73 

2002 1126.70 610 0.54 

2003 1262.94 734 0.58 

2004 1400.82 589 0.42 

2005 1629.97 476 0.30 

2006 1688.89 475 0.28 

2007 1883.13 576 0.31 

2008 2188.79 680 0.31 

2009 2553.19 
1208 (incl. 410 breakdowns of 7 

new trains) 
0.47 (1.46) 

2010 2611.11 
1084 (incl. 300 breakdowns of 7 

new trains) 
0.42 (0.82) 

average rate of emergency drives per 10 000 vehicle-kilometres in 2000 – 2010 0.49 
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  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

Wskaźnik zjazdów awaryjnych pociągów metra warszawskiego 
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W latach 2000 – 2003 współczynnik zjazdów awaryjnych był 
wyższy niż średnia wartość w okresie 11 ostatnich lat, która wy-
nosiła 0,42. Taki stan rzeczy spowodowany był wprowadzeniem 
do eksploatacji pociągów typu Metropolis – co potwierdza regu-
łę, że przy wprowadzeniu nowych pociągów do ruchu ich awa-
ryjność spowodowana jest tak zwaną „chorobą wieku dziecię-
cego”. 
W latach 2009 - 2010 wskaźnik zjazdów awaryjnych został utrzy-
many na poziomie nie wyższym niż średnia wartość i wyniósł 
w roku 2009 - 0,47 i 2010 - 0,42. 

Jednocześnie, w 2010 roku nadal utrzymywał się wysoki 
wskaźnik zjazdów awaryjnych 7 nowych pociągów serii „81” 
i wynosił 0,82. 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwo-
ju technicznego przeprowadzone przez Spółkę w 2010 
roku: 

systematyczne unowocześnianie eksploatowanego 
taboru mające na celu ciągłe obniżanie awaryjności 

w odniesieniu do najstarszego jak i najnowszego 
taboru poprzez znaczne zmniejszenie awaryjności 
napędu lusterek wstecznych w pociągach typu 
Metropolis poprzez: 
- zamontowanie nowego typu napędów tych lusterek 
oraz sukcesywną wymianę przetwornic oświetlenia
 przedziału pasażerskiego w pociągach serii „81” na 
bardziej niezawodne i energooszczędne; 
ujednolicenie systemów bezpieczeństwa w całym 
taborze metra powiązane z ograniczeniem ryzyka 
błędu przez człowieka poprzez dokończenie instalacji 
blokady otwarcia drzwi przy prędkości powyżej 
3 km/h w 15 pociągach serii „81”; 
poprawa efektywności pracy w warsztacie poprzez 
zakup szeregu nowych stanowisk diagnostycznych 
oraz modernizacje istniejących stanowisk pracy; 
szukanie nowych aspektów poszanowania środowiska 
podczas eksploatacji pociągów metra poprzez 
wymianę przestarzałych baterii radiowych NK-55 na 
nowoczesne żelowe w taborze serii „81”. 

COMPANY OPERATION 

The rate of emergency drives to the depot by Warsaw metro trains 
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In 2000 – 2003 the rate of emergency drives to the depot was 
higher than the average value in the period of the last eleven 
years, i.e. 0.42. This resulted from the introduction of the new 
Metropolis train to everyday use, which confirms the rule that 
the high breakdown frequency of newly-introduced trains is 
caused by the so-called “early-age failure.” In 2009-2010 the 
rate of emergency drives to the depot maintained below the 
average value, amounting to 0.47 in 2009 and to 0.42 in 2010. 

At the same time, the high rate of emergency drives to the 
depot in 2010 remained high for the seven new „81” series tra-
ins, amounting to 0.82. 

Landmark achievements of the Company in the area of 
technical research and development in 2010: 

gradually modernising the rolling stock, with a view 
to continually reducing breakdown frequencies among 
both the oldest and the newest trains, through: 
- considerably reducing the number of breakdowns of 

the rear-view mirror drives in the Metropolis-type 
trains, as a result of the assembly of new drive types 
and the replacement of lighting converters in the 
compartments of „81” series trains with more 
reliable  and energy-efficient ones; 
consolidating safety systems in the entire metro 
rolling stock by way of limiting the risk of human 
errors through completing the assembly of 
blockades which prevent doors opening at a speed 
exceeding 3 km/h in fifteen „81” series trains; 
increasing work efficiency in the service station 
through establishing a number of new diagnostic 
positions and modernising the existing ones; 
seeking new ways to reduce the environmental impact 
of the metro trains operation through replacing the 
old NK-55 radio batteries with new gel batteries in 
„81” series trains. 
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Celem podjętych w 2010 roku działań promocyjno – informacyj-
nych było wspieranie inicjatyw Spółki w realizacji celów strate-
gicznych związanych z każdym rodzajem naszej aktywności. 

Działalność, za pomocą której Spółka komunikowała się 
z otoczeniem, koncentrowała się na dostarczaniu infor-
macji i utrzymywaniu przychylnej opinii o firmie, reali-
zowaniu projektów promocyjnych i informacyjnych, ta-
kich jak: konferencje, spotkania, publikacja materiałów 
firmowych oraz podejmowaniu działań społecznie od-
powiedzialnych. 

Podczas ubiegłego roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczest-
niczyło oraz wspierało merytorycznie liczne konferencje i semi-
naria związane z naszą działalnością. Z przedstawicielami bran-
ży komunikacyjnej, ekspertami, pracownikami naukowymi oraz 
dziennikarzami przedstawiciele Spółki spotkali się między inny-
mi podczas Międzynarodowej Konferencji „Jaki Tabor dla Metra 
Warszawskiego?”, Konferencji Naukowej „Transport XXI 
Wieku” czy konferencji „OPEN DAYS 2010” w ramach Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Fachowcy i spe-
cjaliści oraz sympatycy warszawskiej kolejki podziemnej odwie-
dzili również stoisko Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podczas 
VIII Targów Infrastruktura 2010. Przedstawiciele Spółki związani 
z inwestycją budowy centralnego odcinka II linii metra uczest-
niczyli w spotkaniach organizowanych dla mieszkańców Stolicy, 
miłośników transportu zbiorowego, władz lokalnych - trzy takie 
spotkania, w warszawskich dzielnicach Wola i Powiśle, odby-
ły się przy pełnej frekwencji. Pozytywne relacje ze społeczno-
ściami lokalnymi, pasażerami oraz miłośnikami metra budowane 
były także podczas święta warszawskiego transportu publiczne-
go – Dni Transportu Publicznego, w których od kilku lat syste-
matycznie uczestniczymy.  
Będąc firmą kierującą się zasadą odpowiedzialności wobec pasa-
żerów warszawskiego metra, Spółka zaangażowała się w promo-

cję akcji informacyjnej „Trzymaj się prawej strony”, mającej uła-
twić i usprawnić poruszanie się po schodach w metrze. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest firmą społecznie odpowie-
dzialną. Nie tylko bierze aktywny udział w wspieraniu akcji uży-
tecznych społecznie, ale angażuje się w pomoc dla instytucji, sto-
warzyszeń, placówek oraz pozarządowych organizacji zajmują-
cych się pomocą. Usystematyzowana na poziomie Spółki polity-
ka dobroczynno – sponsoringowa sprzyja pełnieniu roli społecz-
nie zaangażowanego przedsiębiorstwa. 
W minionym roku nasza pomoc skupiła się na współpracy 
z dwoma warszawskimi domami dziecka, to jest z Domem 
Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej oraz Domem Dziecka nr 15 
im. ks. J.P. Baudouina. Jednocześnie, w 2010 roku Spółka roz-
poczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Sportu Osób Nie-
pełnosprawnych. W ubiegłym roku, Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. dofinansowało wyjazd polskiej drużyny narodowej rugby 
na wózkach działającej w ramach Stowarzyszenia, na Mistrzo-
stwa Świata, które odbyły się w kanadyjskim Vancouver. Spół-
ka Metro Warszawskie w trakcie 2010 roku wsparła także: Mu-
zeum Archidiecezji Warszawskiej, Fundację Warszawskie Ho-
spicjum Dla Dzieci, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
oraz Polski Związek Niewidomych. Wiele z tych instytucji to 
stali partnerzy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., z innymi Spółka 
współpracowała po raz pierwszy. 

W 2010 roku zainaugurowany został również konkurs pod 
nazwą „Mazowiecki Miesiąc Integracji”. „Mazowiecki Miesiąc In-
tegracji” to konkurs plastyczny skierowany do organizacji po-
zarządowych oraz instytucji i placówek z województwa mazo-
wieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęcio-
wej dla osób niepełnosprawnych. Celem konkursu jest popula-
ryzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie 
i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 
Pierwsza edycja konkursu zakończyła się w lipcu zeszłego roku, 
następną rozpoczniemy na początku 2011. 

Polityka informacyjna prowadzona przez Spółkę odgrywa istot-
ną rolę w relacjach zewnętrznych. Dla poprawy jej jakości 
w 2010 roku oddana została do dyspozycji nowa strona inter-
netowa Spółki. Nasza unowocześniona strona zyskała nową 
szatę graficzną, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczaso-
wych informacji. Stała się również bardziej czytelna i prosta 
w obsłudze. 

Obszar społecznej działalności zamyka, prowadzona od kilku lat 
aktywność na rzecz szeroko pojętej kultury i sztuki. Promocja 
kultury i sztuki odbywa się za pośrednictwem programów „po-
ciąg do sztuki” oraz „Galeria A19”. Metro aktywnie wspiera, 
ale również współtworzy te inicjatywy przede wszystkim po-
przez przekazanie do dyspozycji środowiskom artystów plasty-
ków wolnych, nie ingerujących w ruch pasażerski przestrzeni na 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE 

The aim of the publicity and information activities undertaken 
in 2010 was to support the Company initiatives in line with ac-
complishing the strategic objectives related to each type of our 
operations. 

The activities through which the Company 
communicated with the local community entailed 
providing information, upholding the positive image of 
the Company and implementing a variety of publicity 
and information projects, such as conferences, meetings, 
Company publications and socially-responsible ventures. 

To focus on the last year only, Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. participated and professionally supported a number 
of conferences and seminars related to its domain of activity. 
Company representatives held meetings with transport sector 
representatives and experts, scientific workers and journalists, 
for example, as part of the International Conference entitled 
“What Rolling Stock for the Warsaw Metro?” the Scientific 
Conference entitled “20th Century Transport” and the „OPEN 
DAYS 2010” within the European Sustainable Transport Week. 
The professionals, specialists and sympathisers of the Warsaw 
underground train service also visited the Metro Warszawskie 
stand at the 8th Infrastructure 2010 Fairs. The Company 
representatives involved in constructing the central section of 
the metro line II participated in various meetings addressed to 
the Capital City residents, to the mass transport well-wishers, 
and to the local authorities. Three such meetings were held in 
the Warsaw districts of Wola and Powiśle, with a maximum 
number of attendees. Positive relations with local communities, 
passengers and sympathisers of the Warsaw public transport 
were also built during the Warsaw public transport feast, 
referred to as the Public Transport Days, systematically attended 
by our Company for several years. 

Driven by the principle of responsibility towards the Warsaw 
metro passengers, the Company has engaged in promoting the 
information campaign “Keep to the right,” which is intended to 
facilitate and improve the movement of passengers on the stairs 
in the Warsaw metro. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. is a socially-responsible company. 
It not only takes an active part in supporting various public utility-
oriented campaigns, but it also aids a number of institutions, 
associations, establishments, and NGOs which deal with 
providing support and assistance. The charity and sponsorship 
policy, consolidated at the Company level, is inductive to the 
function of a socially-involved enterprise. 
Last year, we provided support, based on cooperation, to two 
Warsaw children’s homes, i.e. the Maryna Falska Children’s 
Home No. 1 and the Rev. J. P. Baudouin Children’s Home 
No. 15. In 2010 the Company started to cooperate with the 
Sports Association of the Disabled. Until the end of 2010, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o co-funded the participation of the Polish 
national team in rugby on wheelchairs, operating as part of 
the said Association, in the World Championship taking place 
in Vancouver, Canada In 2010 Metro Warszawskie Company 
also supported the following institutions and organisations: 
the Warsaw Archdiocese Museum, the Children’s Hospice, 
the Association for the Care of Blind People and the Polish 
Association of the Blind. Some of these are standing partners 
of Metro Warszawskie Sp. z o.o. whereas with others the 
Company cooperated for the first time. 

In 2010 the Company also launched a new competition entitled 
“Mazowsze Integration Month,” which is an art competition 
addressed to NGOs, as well as to other institutions and 
establishments operating in the Mazowieckie Voivodship, 
dealing with group therapy workshops for the disabled. The 
aim of this competition is to popularise the widely-understood 
idea of integration by promoting and awarding art activity of the 
disabled. The first round of the competition ended in July of the 
previous year, and the next one was to begin at the outset of 
2011. 

The information policy implemented by the Company plays 
a vital role in its relations with third parties. To improve its 
quality, the Company launched a new website in 2010. The 
modernised website combines a new graphic outlay with all 
previously-included information. It is also easier to read and to 
browse. 

Finally, the social activity also comprises culture and art-oriented 
activity, conducted by the Company for a few years. Art and 
culture are promoted through the following to programmes, 
“pociąg do sztuki” and “Galeria A19”. The Company not only 
actively supports but also pools those initiatives, in particular 

PUBLICITY AND INFORMATION ACTIVITIES 
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stacjach metra. Działania takie spotykają się z uznaniem nie tylko 
ze strony samych artystów, ale również pasażerów metra i me-
diów, które często nadają rozgłos takim akcjom. Istotną cechą 
tych programów jest, obok promocji, wspieranie edukacji mło-
dych twórców z różnych kręgów. Głównym założeniem realizo-
wanych programów „pociąg do sztuki” oraz „Galeria A19” jest 
promocja kultury i twórców wśród szerokiego grona odbior-
ców. Co miesiąc ekspozycje na stacjach metra ogląda kilka mi-
lionów osób, codziennie prawie pół miliona ma szansę kontak-
tu ze sztuką. Od 2004 roku na stacjach metra zorganizowanych 
zostało kilkaset wystaw i ekspozycji. „pociąg do sztuki” powstał 
w 2004 roku jako program promocji kultury w przestrzeni wiel-
kiego miasta. Pierwsza galeria ulokowana została na stacji Wila-
nowska. Po 5 latach „pociąg do sztuki” tworzy dużą sieć galerii 
miejskich, mieszczących się w podziemnych ciągach komunika-
cyjnych na siedmiu stacjach warszawskiego metra (Imielin, Wila-
nowska, Pole Mokotowskie, Świętokrzyska, Centrum oraz Ka-
baty 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. Do końca 2010 
w galeriach zaprezentowanych zostało ponad 30 wystaw. Kolej-
nym stałym elementem sztuki w metrze warszawskim jest „Ga-
leria A19”, a jej przedmiotem jest wykonanie projektu mura-
lu o wymiarach 35 m długości i 3,5 m wysokości. Projekt po-
wstał w 2007 roku jako program promocji kultury w przestrze-
ni wielkiego miasta. W trakcie 3 lat istnienia projektu, w „Gale-
rii A19” zaprezentowanych zostało 7 prac, które poprzez swoją 
estetykę, oryginalność i ekspresję nawiązywały do wnętrza sta-
cji. W dniu 17 grudnia 2010 roku, Spółka Metro Warszawskie 
zmieniła koordynatora projektu i podpisała umowę o wzajem-
nej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Przed-
miotem umowy jest popularyzacja sztuki, promocja studentów 
i absolwentów uczelni artystycznych oraz prezentacja ich prac 
w przestrzeni publicznej w ramach projektu artystycznego „Ga-
leria A19”. 

WARSZAWSKIE METRO W OCENIE PASAŻERÓW 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. nieprzerwanie od kilku lat prze-
prowadza badania mające na celu poznanie opinii pasażerów do-
tyczących jakości usług oferowanych przez Spółkę.  

Przeprowadzany cyklicznie sondaż opinii daje możliwość po-
równania aktualnych wyników badań z wynikami z lat ubiegłych. 
Takie działanie w rezultacie daje pełniejszy obraz sytuacji oraz 
pozwala na poznanie opinii na temat kierunku i trafności zmian 
wprowadzanych w Spółce Metro Warszawskie. Pomaga to nie-
ustannie podnosić standard naszych usług. 

Coroczne badanie zadowolenia pasażerów warszawskiego metra 
przeprowadzono na próbie 1539 osób w dniach 7-13 czerwca 
2010 roku, na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania metra, 
tj. 5:00 – 24:00. Wśród badanych pasażerowie w wieku 35-59 lat 
stanowili grupę 38%. Kolejną grupę pasażerów tworzyły osoby 
w wieku 25-34 lata - 28,9%. Udział pasażerów w wieku 20-24 to 
19,5% Respondenci w wieku 60 - i więcej lat stanowili 10% ba-
danej populacji. Najmniej liczną grupę wiekową reprezentowały 
osoby poniżej 19 roku życia - 3,9%. 

Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się 
ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowa-
niem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotli-
wość kursowania, elementy związane z obsługą pasaże-
rów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej 
na stacjach, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 
Pasażerów zapytano również o ulubioną stację war-
szawskiego metra. 

Na podstawie wyników badań można jednoznacznie stwierdzić, 
że Metro Warszawskie Sp. z o.o. spełnia rosnące oczekiwania 
klientów w zakresie podstawowej działalności przewozowej, 
uzyskując bardzo wysokie oceny od zdecydowanej większości 
pasażerów. 

by providing free-lance artists with the metro station space, 
which does not interfere with passenger traffic. Such activities 
receive recognition not only from the artists themselves, but 
also from metro passengers and from the media which often 
help to create a positive buzz around such actions. Apart from 
promotion, the principal feature of such programmes is to 
inspire and to support young artists from various spheres. The 
principal objective of “pociąg do sztuki” and “Galeria A19” is to 
promote culture and artists among wider groups of recipients. 
Every month the exhibitions displayed on metro stations are 
seen by a few millions of passengers. Nearly half a million people 
have an opportunity to mix with art on a daily basis. Since 
2004, a few hundred exhibitions and art displays have been held 
on metro stations. “pociąg do sztuki” originated in 2004 as a 
programme for promoting culture in the big city space. The first 
gallery was located at the Wilanowska station. Five years later, 
this programme comprises five large urban galleries located 
in the underground passages at seven stations of the Warsaw 
metro (Imielin, Wilanowska, Pole Mokotowskie, Świętokrzyska, 
and Centrum, as well as Kabaty and Dworzec Gdański, 
established in February 2010). The eight gallery was situated in 
the hall of the main building which houses the seat of the Metro 
Warszawskie Sp. o.o. Management Board. Each month all these 
places feature modern art exhibitions. Until the end of 2010, the 
number of exhibitions presented exceeded 30. “Galeria A19” 
is another fixed element of art in the Warsaw metro. Its aim 
is to execute a wall mural design sized 35 m (length) and 3.5 m 
(height). The design was put forward in 2007 as a programme 
for promoting culture in the big city space. For three project 
years, seven pieces of work have been presented in the gallery, 
the aesthetic aspect, originality and expressive form of which 
related to the interior of a metro station. On 17 December 
2010, Metro Warszawskie Company reappointed the project 
coordinator and signed a mutual cooperation agreement with 
the Academy of Fine Arts in Warsaw, the purpose of which is 
to popularise art, to promote the students and graduates of art 
schools, and to display their works in the public space as part of 
the art project entitled “Galeria A19.” 

WARSAW METRO AS VIEWED BY THE PASSENGERS 

For a few years, Metro Warszawskie Sp. z o.o. has continually 
conducted opinion polls among the passengers, concerning the 
quality of services offered by the Company. 

The cyclical survey creates an opportunity to compare the 
current results with the results obtained in previous years. In 
consequence, we get a more complete picture of the situation 
and we learn about the opinions concerning the direction 
and accuracy of changes implemented by Metro Warszawskie 
Company. This helps us to continually upgrade the standard of 
our services. 

The Annual Passenger Satisfaction Survey was conducted on 
a sample of 1539 people on 7-13 June 2010 at each of the 
21stations during the metro service hours, i.e. from 5:00 am to 
12:00 pm. Passengers aged 35-59 constituted the group among 
the surveyed about 38%. Passengers aged 25-34 constituted the 
group - 28.9%. Passengers aged 20-24 accounted for 19.5% of all 
surveyed persons. Respondents aged 60 or more accounted for 
10% of the entire population. The lowest age group was formed 
by people below 19 - 3.9%. 

The survey was intended to assess, among other issues, 
various aspects related to the functioning and shuttling 
of the Warsaw metro, including the shuttle service 
frequency, passenger service issues, safety, public utility 
facilities and conveniences for the disabled. Passengers 
were also asked about their favourite station of the 
Warsaw metro. 

The survey results indicate that Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
has been able to meet the growing expectations of customers, 
related to the principal carriage activity, as the opinions 
expressed by a vast majority of passengers were very favourable. 
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Ogólna ocena usług oferowanych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. (porównanie 2005-2010) The general assessment of services provided by Metro Warszawskie Sp. z o.o. (comparison for 2005-2010) 

70,0% 

80,0% 

65,5%

72,8%

65,5%

71,8%

68,7%

70,0% 

80,0% 

65.5%

72.8%

65.5%

71.8%

68.7%

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

23,1%

18%

26,2%

19,5%

26,8%

49,7%

44,2%
bardzo le 

raczej s abo 

przeci tnie 

raczej dobrze 

bardzo dobrze 

brak zdania 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

23.1%

18%

26.2%

19.5%

26.8%

49.7%

44.2%
bbaarrddzzoo llee 

raczeraczejj ss aabboo 

pprrzzeeccii ttnniiee 

raczeraczejj dd bbrrzzee 

bbaarrddzzoo oobbrrzzee 

bbrraakk zzddaanniiaa 

very bad 

rather bad 

average 

rather gooood 

very gooddd 

no opinion 

0,0% 

10,0% 

2005 

0%
0,5%

8,7%

2006 

2,2%

0,2%
0,4%

7,1%

2007 

1,6%
0,3%
0,1%
7,6%

2008 

0,4% 0,3%
0,6%

7,4%

2009 

0,3%
0%
0,7%

3,7%

2010 

0,1%
4,6%

0,1%
0,0%

1,3%

0,0% 

10,0% 

2005 

0%
0.5%

8.7%

2006 

2.2%

0.2%
0.4%

7.1%

2007 

1.6%

0.3%
0.1%

7.6%

2008 

0.4% 0.3%
0.6%

7.4%

2009 

0.3%
0%

0.7%
3.7%

2010 

0.1%
0.0%

0.1%
4.6%

1.3%

Odchylenia od sumy 100% wynikają z zaokrągleń odsetek przy poszczególnych kategoriach odpowiedzi. Deviations from the sum of 100% result from the rounding up of individual response categories. 
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raczej 
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le 

przeci tnie 

bardzo 
dobrze/raczej 
dobrze 

16,8% 
1,6% 

6,2% 

75,5% 

12,3% 
1,3% 

5,8% 

80,7% 

13,8% 
1,4% 

5,7% 

79,1% 
73,6% 

11,5% 
3,1% 
11,8% 

12,3% 
2,1% 
11,7% 

74% 

ocena funkcjonowania metra 

elementy oceny 
bardzo dobrze /raczej 

dobrze 
przeciętnie 

raczej słabo/ bardzo 
źle 

brak zdania 

punktualność 
kursowania 

85,9% 1,6% 0,3% 12,2% 

bezpieczeństwo 94,6% 3,3% 0,9% 1,1% 

szybkości jazdy 91,1% 7,0% 0,6% 1,3% 

czystość w wagonach 
metra 

86,3% 11,8% 1,7% 0,2% 

czystość na stacjach 
metra 

91,8% 6,8% 1,2% 0,2% 

udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych 

43,2% 12,8% 6,3% 37,7% 

obsługa metra 63,8% 3,6% 1,0% 31,6% 

Odchylenia od sumy 100% wynikają z zaokrągleń odsetek przy poszczególnych kategoriach odpowiedzi. 

Ocena poszczególnych służb metra w 2010 roku 

Odchylenia od sumy 100% wynikają z zaokrągleń odsetek przy poszczególnych kategoriach odpowiedzi. 
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evaluation of metro functionalities 

aspects evaluaed 
very good/ 
rather good 

average 
very bad/ 
rather bad 

no opinion 

punctuality 85.9% 1.6% 0.3% 12.2% 

safety 94.6% 3.3% 0.9% 1.1% 

speed 91.1% 7.0% 0.6% 1.3% 

cleanliness in the 
wagons 

86.3% 11.8% 1.7% 0.2% 

cleanliness at the 
stations 

91.8% 6.8% 1.2% 0.2% 

conveniences for the 
disabled 

43.2% 12.8% 6.3% 37.7% 

metro operation 63.8% 3.6% 1.0% 31.6% 

Deviations from the sum of 100% result from the rounding up of individual response categories. 

Evaluation of individual metro services in 2010 
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Deviations from the sum of 100% result from the rounding up of individual response categories. 
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Otrzymywane przez Spółkę nagrody są kolejnym, po 
badaniu zadowolenia pasażerów, potwierdzeniem jako-
ści pracy Metra Warszawskiego. 

W 2010 roku działalność Spółki Metro Warszawskie została do-
ceniona i uhonorowana trzykrotnie. 9 listopada 2010 roku pod-
czas konferencji „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce - Nowo-
czesny tabor szynowy szansą rozwoju kolei” otrzymaliśmy wy-
różnienie w konkursie Lider Transportu Szynowego 2010 w 
kategorii PRZEWOŹNIK. Wyróżnienie otrzymaliśmy za wy-
soki poziom świadczonych usług gwarantujący komfort, bez-
pieczeństwo i punktualność przewozów oraz za inwestowanie 
w nowoczesny tabor do obsługi przewozów pasażerskich. 

Również w listopadzie tego samego roku, Spółka znalazła się 
w elitarnym gronie przedsiębiorstw nagrodzonych w konkursie 
„Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże. Ostatnie 
w 2010 roku wyróżnienie, jakie otrzymała Spółka Metro War-
szawskie, to tytuł Gazeli Biznesu. 

O przyznaniu tytułu Gazeli Biznesu 2010 roku zadecydowały wy-
niki finansowe z ostatnich trzech lat działalności Spółki. 

Nagrody i wyróżnienia, które otrzymuje Spółka to nie 
tylko satysfakcja, ale również motywacja do podjęcia 
jeszcze większych starań, aby nasze usługi świadczyć na 
najwyższym z możliwych poziomie. 

NAGRODY 

Apart from passenger satisfaction surveys, the awards 
received by the Company are confirmation of the quali-
ty of Metro Warszawskie 

In 2010, the operations of Metro Warszawskie were recognised 
and awarded threefold. On 9 November 2010, during the 
conference “The Open Railway Market in Poland Modern 
rolling stock as a railway development opportunity” we were 
awarded a prize in the Lider Transportu Szynowego 2010 (Rail 
Transportation Leader 2010) competition in the CARRIER 
category. We were given the prize for a high level of services, 
guaranteeing the comfort, safety and punctuality of transit and 
for investment in modern rolling stock for passenger services. 
Companies awarded in the “Perły Polskiej Gospodarki” (Pearls 
of the Polish Economy) competition in the category Perły Duże 
(Large Pearls). 

The most recent award which Metro Warszawskie was won in 
2010 was the “Gazela Biznesu” (Business Gazelle) title. 

AWARDS 

What contributed to gaining the Gazela Biznesu 2010 
title was the financial results of the last three years of the 
Company’s operations. 

Awards and prizes received by the Company give not 
only satisfaction, but also motivation to make even 
greater efforts to provide our services at the highest 
possible level. 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION 
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W działalności Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prio-
rytetowo traktujemy pracowników. Stawiamy wysokie 
wymagania, jednocześnie umożliwiając stałe podnosze-
nie kwalifikacji oraz zdobywanie niezbędnych do wyko-
nywanej pracy umiejętności. 

W 2010 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zatrudniało 1639 
osób, w tym 1394 na stanowiskach związanych z eksploatacją, 
185 na stanowiskach administracyjnych oraz 60 na stanowiskach 
związanych z realizacją usługi inwestorstwa zastępczego. 

Tylko w minionym roku 617 pracowników doskonaliło swoje 
umiejętności zawodowe w takich dziedzinach jak: finanse, infor-
matyka, kadry i płace, logistyka, prawo, z czego 561 osób prze-
szło szkolenia techniczne. Spośród tych szkoleń na terenie Spół-

ki przeprowadzono szkolenia pt. „Nowelizacja prawa zamówień 
publicznych” oraz „Proces budowlany w świetle ostatnich no-
welizacji”. Wszystkie organizowane szkolenia zakończyły się 
uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu.  

Jednocześnie w 2010 roku dofinansowane zostały studia pody-
plomowe, licencjat, kurs zawodowy oraz 2 pracowników otrzy-
mało dofinansowanie do kursu języka angielskiego. 

Praktyki zawodowe w Metrze Warszawskim odbyło 44 
uczniów i studentów z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
i Ochrony, Politechniki Śląskiej, Szkoły Wyższej w Płocku, 
Politechniki Warszawskiej- Wydział Transportu, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Policealnej Szkoły Cosinus oraz Zespołu Szkół 
nr 14 w Warszawie. 

ZATRUDNIENIE 

In the activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
we treat the employees with priority. We set high 
requirements and at the same time enable the 
continuous improvement of qualifications and the 
acquisition of skills necessary for the work performed. 

In 2010 Metro Warszawskie Sp. z o.o. employed 1639 people, 
including 1394 in positions related to operations, 185 in 
administrative positions and 60 related to the provision of 
substitute investor services. 

Only last year 617 employees improved their professional skills 
in such areas as finance, information technology, human reso-
urces and payroll, logistics, and law, of which 561 underwent 
technical training. Among these training courses the one entitled 

“The Public Procurement Law Amendment and the „Construc-
tion Process in the Light of the Recent Amendments” was con-
ducted on the Company’s site. All organised training courses re-
sulted in trainees obtaining a certificate. 

At the same time in 2010 post-graduate studies, bachelor 
studies and professional courses were externally funded and 2 
employees received funding for English courses. 

Apprenticeships were completed in Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. by 44 students from the Higher School of Security and 
Protection (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony), the 
Silesian University of Technology (Politechnika Śląska), the Higher 
School in Płock (Szkoła Wyższa w Płocku), Warsaw University 
of Technology - Faculty of Transport (Politechnika Warszawska 
Wydział Transportu), Warsaw University (Uniwersytet 
Warszawski), Cosinus Post-secondary School (Policealna Szkoła 
Cosinus) and Technical Education School Complex No. 14 in 
Warsaw (Zespół Szkół nr 14 w Warszawie). 

EMPLOYMENT 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATION 
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę w za-
kresie zarządzania jakością, środowiskiem oraz bez-
pieczeństwem i higieną pracy, spełniającą wymagania 
norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 
i PN-N-18001:2004. 

Zgodność wdrożonego w 2004 roku systemu zarządzania jako-
ścią z normą PN-EN ISO 9001 została potwierdzona certyfika-
tem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 6 czerwca 
2005 roku, a zgodność wdrożonego w 2008 roku zintegrowa-
nego systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN 
ISO 14001 i PN-N-18001 certyfikatem Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z dnia 21 lipca 2009 roku w zakresie: 

świadczenia usługi przewozowej oraz utrzymanie 
infrastruktury i pojazdów metra, 
wykonywania zadań inwestora zastępczego w zakresie 
budowy metra i innych budynków i budowli związanych 
z funkcjonowaniem metra.  

Przeprowadzony w 2010 roku przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji audyt nadzoru potwierdził prawidłowość funkcjo-
nowania zintegrowanego systemu zarządzania w Metrze War-
szawskim Sp. z o.o. Zintegrowany system zarządzania zapew-
nia wysoką jakość i bezpieczeństwo podróży pasażerom, a także 
korzyści ekonomiczne Spółce w wyniku doskonalenia kwalifika-
cji personelu, zakupów i gospodarki materiałowej oraz szeroko 
pojętej logistyki, zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowi-
ska naturalnego, zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka zagrożeń 
bezpieczeństwa pracy personelu Spółki i firm działających na jej 
terenie. Jest to szczególnie istotne w związku z systematycznie 
zwiększającymi się przewozami pasażerów po przekazaniu do 
eksploatacji kompletnej pierwszej linii oraz budową centralnego 
odcinka drugiej linii metra. 

POLITYKA JAKOŚCI 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. pursues a policy of quality 
management, environmental management and occupa-
tional health and safety management, meeting the re-
quirements of such standards as PN-EN ISO 9001:2009, 
PN-EN ISO 14001:2005 and PN-N-18001:2004. 

Compliance with the PN-EN ISO 9001 standard of the quality-
management system implemented in 2004 was certified by the 
Polish Centre for Testing and Certification (Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji) on 6 June 2005 and the compliance of the 
integrated management system implemented in 2008 with PN 
-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 and PN-N-18001 standards 
was certified by the Polish Centre for Testing and Certification 
on 21 July 2009 in the following areas: 

providing transport services and maintaining metro 
infrastructure and vehicles, 
performing the tasks of the substitute investor 
concerning the construction of the metro and other 
buildings and structures associated with the operation 
of the metro. 

The inspection audit conducted in 2010 by the Polish Centre 
for testing and Certification confirmed the efficiency of the 
functioning of the integrated management system in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. The integrated management system 
provides high quality and travel safety for passengers, as well 
as economic benefits to the Company as a result of improving 
employees’ skills, purchases and materials management and 
broadly-defined logistics, reducing fees for the use of the 
environment, identifying and limiting the risk to work safety of 
the personnel of the Company and the companies operating 
within the Company. This is particularly important in view of 
the steadily-increasing transportation of passengers after putting 
into service the completed first line and the construction of the 
central section of the second metro line. 

QUALITY POLICY 
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  FINANSE SPÓŁKI COMPANY FINANCES ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK SPÓŁKI COMPANY ASSETS 

Zestawienie środków trwałych w mln zł według stanu na 31 grudnia 2010 – wartość bilansowa A statement of fixed assets in mln PLN as at 31 December 2010 - balance sheet value 

lp. nazwa grupy rodzajowej 
wartość 
początkowa 

wartość 
umorzeniowa 

wartość netto 
bilansowa 

1 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

61,16 13,17 47,99 

2 urządzenia techniczne i maszyny, w tym: 106,96 51,97 54,99 

sprzęt elektroniczny 5,43 5,10 0,33 

3 środki transportu, w tym; 679,45 323,86 355,59 

pociągi metra 669,72 317,72 352,00 

samochody 2,89 2,14 0,75 

pozostały transport 6,84 4,00 2,84 

4 
inne środki trwałe narzędzia, przyrządy, wy-
posażenie 

15,86 14,40 1,46 

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

0,05 - 0,05 

I etap wdrożenia programu komputerowego 0,38 - 0,38 

wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych 
oddzielających teren STP Kabaty od okolicz-
nych osiedli mieszkaniowych 

2,46 - 2,46 

RAZEM 866,32 403,40 462,92 

No. generic group name initial value depreciation value 
net balance sheet 

value 

1 
buildings, premises, civil and water-engineering 
structures 

61.16 13.17 47.99 

2 technical equipment and machines, including: 106.96 51.97 54.99 

electronic equipment 5.43 5.10 0.33 

3 vehicles, including: 679.45 323.86 355.59 

metro trains 669.72 317.72 352.00 

cars 2.89 2.14 0.75 

other transport 6.84 4.00 2.84 

4 
other tangible fixed assets: tools, instruments, 
equipment 

15.86 14.40 1.46 

5 
fixed assets under construction: 
stage I – construction project of the escalator at the 
A-13 Centre station 

0.05 - 0.05 

stage I of implementation of the computer program 0.38 - 0.38 

construction of noise barriers separating the Kabaty 
STP area (technical and holding station) from the 
surrounding residential areas 

2.46 - 2.46 

TOTAL 866.32 403.40 462.92 
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Rzeczowe aktywa trwałe w mln zł Total fixed assets in mln PLN 

FINANSE SPÓŁKI COMPANY FINANCES 
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  FINANSE SPÓŁKI 

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Przychody 

Rachunek zysków i strat za 2010 rok 

Wykonanie przychodów w latach 2008 – 2010 

COMPANY FINANCES 

COMPANY FINANCES 

Revenues 

Profit-and-loss-account for 2010 

wykonanie za 2010 rok w milionach zł 

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 272 

koszty działalności operacyjnej 255 

zysk ze sprzedaży 17 

pozostałe przychody operacyjne 2 

pozostałe koszty operacyjne 2 

zysk z działalności operacyjnej 17 

przychody finansowe 2 

koszty finansowe 0 

zysk z działalności gospodarczej 19 

zysk brutto 19 

podatek dochodowy 4 

zysk strata netto 15 

performance in 2010 in mln PLN 

net revenues from sales and their equivalent 272 

operating expenses 255 

profit on sales 17 

other operating revenues 2 

other operating expenses 2 

profit on operating activities 17 

financial revenues 2 

financial expenses 0 

profit on business activities 19 

gross profit 19 

income tax 4 

net profit/ loss 15 

Performance of revenues in 2008 – 2010 

wyszczególnienie 
wykonanie w milionach złotych 

2008 2009 2010 

I 
przychody z działalności operacyjnej w 
tym: 

237 251 271 

1. wpływy z usług przewozowych 203 220 224

 2.1. dochody z najmu i dzierżawy 12 14 15 

2.2. wpływy ze sprzedaży materiałów 0,6 0,3 0 

2.3. wpływy z różnych dochodów w tym: 14 16 16 

pozostała działalność 
handlowo – usługowa 

2 2 2 

reklama 12 14 14 

2. 
razem przychody z działalności 
pozaprzewozowej 

26 30 31 

3. 
wynagrodzenie za pełnienie funkcji 
inwestora zastępczego 

9 1 16 

II przychody finansowe 2 6 2 

III pozostałe przychody operacyjne 2 3 2 

RAZEM 242 260 275 

description 
performance in mln PLN 

2008 2009 2010 

I revenues from operating activities 237 251 271 

1. proceeds from transport services 203 220 224

 2.1. incomes from lease 12 14 15 

2.2. proceeds from sales of materials 0.6 0.3 0 

2.3. 
proceeds from different incomes, inclu-
ding: 

14 16 16 

other commercial and 
service activities 

2 2 2 

advertising 12 14 14 

2. 
total revenues from non-transport 
activities 

26 30 31 

3. 
remuneration for acting as a substitute 
investor 

9 1 16 

II financial revenues 2 6 2 

III other operating revenues 2 3 2 

TOTAL 242 260 275 
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Struktura kosztów działalności operacyjnej w 2010 roku The structure of operational activities in 2010 

ubezpieczenia warto ci sprzedanych value of goodssocial insurance 

podatki i op aty 
1,0% us ugi obce 

7,4% 

pozosta e koszty 
rodzajowe 

0,5% 

spo eczne i inne towarów i materia ów 
0,1%wiadczenia 

8,0% 

and materialsand other 

amortyzacja 
24,2% 

benefits 
8.0% 

sold 0.1% 
other generic 
costs 0.5% 

external services 
7.4% 

taxes and fees 
1.0% 

depreciation 
24.2% 

wynagrodzenie remuneration 
39,8% 39.8% 

energy and 
zu ycie materia ów i material 

energii consumption 
19,0% 19.0% 
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Przychodami pozaoperacyjnymi dla Spółki Metro Warszawskie 
są przychody pochodzące z: 

wynajmu lokali handlowych na stacjach metra; 
wynajmu powierzchni reklamowych na stacjach oraz 
w wagonach metra; 
wynajmu witryn wystawowych na stacjach Centrum 
oraz Ratusz Arsenał; 
wynajmu powierzchni pod bankomaty oraz automaty 
przeznaczone do ładowania kart miejskich; 
wynajmu tras kablowych w tunelach; 
wynajmu powierzchni pod infrastrukturę GSM UMTS. 

W minionym roku, przychody ze sprzedaży dóbr 
i usług, które Spółka uzyskała z innej działalności niż 
podstawowa wyniosły łącznie 28 870 502,96 zł netto, 
w tym: 

bankomaty   2 760 634,49 netto 
reklama 14 080 696,00 netto 
telefonia   2 298 950,58 netto 
wynajem   9 277 111,95 netto 
inne      453 109,94 netto 
suma końcowa 28 870 502,96 netto 

Usługi na linii metra 

Na wszystkich stacjach metra zlokalizowanych jest 81 ban-
komatów. Jednocześnie na terenie metra zamontowane 
zostały 93 biletomaty. Bilety dostępne są przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu, a automaty sprzedają bilety wszystkich typów, 
bez limitu kwoty. Rozmowy telefoniczne na 18 stacjach metra 
umożliwiają pasażerom stacje bazowe operatorów telefonii ko-
mórkowej. W listopadzie 2010 roku podpisaliśmy umowę z P4 
Sp. z o.o. na budowę infrastruktury GSM UMTS, która umożli-
wiła rozmowy w sieci Play na wszystkich stacjach i w tunelach 
metra. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2011 roku, 
jednak już teraz większość nadajników została uruchomiona 
i oddana do użytku. 

W 2010 roku Spółka Metro Warszawskie wynajmowała 138 
lokali na stacjach metra przeznaczonych na działalność handlo-
wą. Łączna powierzchnia lokali przeznaczonych do wynajmu wy-
nosiła 4 874,13 m². W celu powiększenia powierzchni lokali han-
dlowych oraz podniesienia jakości sprzedaży na bieżąco prowa-
dzone są prace modernizacyjne lokali przeznaczonych na dzia-
łalność handlową. 

Rodzaj działalności handlowej na stacjach metra odzwierciedla 
potrzeby naszych pasażerów. Najwięcej powstaje salonów pra-
sowych i sklepów z artykułami spożywczymi. Na niemal wszyst-
kich stacjach I linii metra możemy znaleźć salony sprzedaży ksią-
żek, odzieży, obuwia, drogerie, sklepy muzyczne czy kwiaciarnie. 
Znajdują się również punkty oferujące usługi ślusarskie, fotogra-
ficzne, poligraficzne czy bankowe. Nasi pasażerowie mogą sko-
rzystać również z kawiarenek internetowych, które powstały na 
wybranych stacjach. Jednocześnie, w celu lepszego dostosowa-
nia rodzaju działalności handlowej do potrzeb pasażerów oraz 
skróceniu czasu obsługi struktura asortymentowa sprzedaży w 
metrze ulega modyfikacji. 

DZIAŁALNOŚĆ POZAOPERACYJNA 

Non-operational revenues for Metro Warszawskie are 
revenues from: 

rent from commercial premises in metro stations; 
rent from advertising space at stations and metro 
coaches; 
rent from glass cases at the Centrum and Ratusz 
Arsenał stations; 
rent from sites for ATM machines and machines for 
charging travel cards; 
rent from cable routes in the tunnels; 
rent from space for GSM UMTS infrastructure. 

Last year, revenues from sales of goods and services 
which the Company generated from other than basic 
activities amounted to PLN 28 870 502.96 PLN net, 
including: 

ATM machines   2 760 634.49 net 
advertisements 14 080 696.00 net 
telephony   2 298 950.58 net 
rent   9 277 111.95 net 
other      453 109.94 net 
Total 28 870 502.96 net 

Services on the metro line 

There are a total of 81 ATM machines at metro stations. At the 
same time 93 ticket machines have been installed on the metro 
property. Tickets are available 24h a day, 7 days a week, and the 
machines sell all types of tickets, without an amount limit. Phone 
calls at 18 metro stations are made available to passengers by 
the base stations of mobile phone operators. In November 2010 
we signed a contract with P4 Sp. z o.o. for developing a GSM 
UMTS infrastructure, which will allow calls through the mobile 
phone network operator Play at all metro stations and tunnels. 
The completion of works is scheduled for April 2011, but 

already most of the transmitters have been activated and put 
into service. 

In 2010 Metro Warszawskie rented 138 premises at metro 
stations for commercial activities. The total area of premises for 
rent was 4 874.13 m2. In order to expand the area of commercial 
premises and to improve the quality of sales, modernisation 
work on the premises for commercial activity is being carried 
out on an ongoing basis. 

The types of commercial activities at metro stations reflect the 
needs of our passengers. The most numerous emerging stores 
are newsagent’s stores and grocery stores. At almost all stations 
on Metro Line I, we can find shops selling books, clothing and 
footwear, chemist’s, music shops and florists. There are also 
points offering locksmith, photography, printing and banking 
services. Our passengers can also use Internet cafes, which 
have been opened at some stations. At the same time, in order 
to better adapt the type of business activities to the needs of 
passengers and shorten the servicing time, the assortment 
structure in the metro will be modified. 

NON-OPERATIONAL ACTIVITIES 

FINANSE SPÓŁKI COMPANY FINANCES 
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INWESTORSTWO ZASTĘPCZE 

BUDOWA II LINII METRA 

Druga linia metra ma być główną osią komunikacji zbio-
rowej w kierunku wschód – zachód. Według planów cała 
inwestycja będzie miała około 32 kilometry, na których 
usytuowane będzie łącznie 27 stacji. 

Podstawowe informacje dotyczące inwestycji: 

  
  
  

długość ok. 32 km
 liczba stacji 27
 nowa STP

  przewidywana liczba pasażerów 500 000 dziennie.
 
 

SUBSTITUTE INVESTMENT 

THE CONSTRUCTION OF METRO LINE II Basic information about the project:

   length: about 32 km
Metro Line II will be the main axis of public transport   number of stations: 27
in the East-West direction. According to plans, the en-   new STP (technical and holding station)
tire project will be about 32 kilometres long, with a to-   anticipated number of passengers: 500 000 per day
tal of 27 stations.  

“Metro Line II in Warsaw- the preparatory works, project and the construction of the central section with the purchase of 
rolling stock” is seeking funding from the European Union’s Cohesion Fund under the Operational Programme Infrastructure 
and Environment. The project has been included in the List of Individual Projects under the Operational Programme 
Infrastructure and Environment 2007-2013”. 
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  INWESTORSTWO ZASTĘPCZE SUBSTITUTE INVESTMENT 

ODCINKI: ZACHODNI, WSCHODNI PÓŁNOCNY I WSCHODNI POŁUDNIOWY II LINII METRA – POSTĘP SECTION: WESTERN, NORTH EASTERN AND SOUTH EASTERN OF METRO LINE II - PROGRESS 
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH W 2010 ROKU OF PREPARATION WORKS IN 2010 

zadanie 
odcinek 

zachodni wschodni północny wschodni południowy 

dokumentacja 
geologiczna 

+ + + 

studium wykonalności + + + 

decyzja środowiskowa 
(przed zmianą lokalizacji) 

+ 
(przed zmianą lokalizacji stacji 

Wolska) 

+ 
(przed zmianą lokalizacji 
stacji Szwedzka i Kondra-

towicza) 

+ 
(przed zmianą lokalizacji sta-
cja Ostrobramska) 

ROŚ – Raport o oddziaływaniu 
na środowisko (przed zmianą 
lokalizacji stacji) 

+ 
(przed zmianą lokalizacji stacji 

Wolska) 

+ 
(przed zmianą lokalizacji 
stacji Szwedzka i Kondra-

towicza) 

+ 
(przed zmianą lokalizacji 
stacja Ostrobramska) 

decyzja środowiskowa (po zmianie 
lokalizacji stacji) 

- - -

ROŚ – Raport o oddziaływaniu na 
środowisko (po zmianie lokalizacji 
stacji) 

+ + + 

monitoring obszarów Natura 2000 + + + 

decyzja LICP - - -

aktualizacja opracowania 
- ustalenie strefy wpływu budowy 
metra 

- + + 

podstawowy 
projekt koncepcyjny 

+/-
(wykonana została koncepcja 
programowo – funkcjonalna 

STP dla II linii) 

- -

task 
section 

western north eastern south eastern 

geological 
documentation 

+ + + 

feasibility study + + + 

environmental decision 
(prior to the change in location) 

+ 
(prior to the change in the lo-

cation of Wolska 
Station) 

+ 
(prior to the change in 
the location of Szwedzka 
and Kondratowicza 

Stations) 

(prior to the change in 
the location of Ostrobramska 

Station) 

ROŚ – Environmental Impact 
Assesment Report (Raport o 
oddziaływaniu na środowisko) 
(prior to the change in the stations 
location) 

+ 
(prior to the change in the 
location of Wolska 

Station) 

+ 
(prior to the change in 
the location of Szwedz-
ka and Kondratowicza Sta-

tions) 

+ 
(prior to the change in 

the location of Ostrobramska 
Station) 

environmental decision (after the 
change in the station location) 

- - -

ROŚ – Environmental Impact 
Assessment Report (after the change 
in the station location) 

+ + + 

Natura 2000 area monitoring + + + 

LICP decision - - -

update of development- determina-
tion of the sphere of influence of the 
construction of the metro 

- + + 

basic conceptual project 

+/-
(the STP programme and 
functional concept for Metro 
Line II has been developed) 

- -
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Budowa centralnego odcinka II linii metra to nie tylko 
jedna z największych inwestycji komunikacyjnych 
w Polsce, to także przedsięwzięcie o kluczowym zna-
czeniu dla rozwoju i rozbudowy Warszawy. Jego re-
alizacja stanowi ważny krok w rozwoju transportu pu-
blicznego w Warszawie. 

Do końca 2010 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. zrealizowa-
ło założony plan dotyczący inwestycji centralnego odcinka II linii 
metra. Do momentu rozpoczęcia w sierpniu 2010 roku budowy 
szybu startowego przy stacji C9 Rondo Daszyńskiego, wykona-
ne zostały następujące prace przygotowawcze: 

do Urzędów Dzielnic: Wola, Śródmieście, Praga 
Północ i Praga Południe (informacyjnie) złożone 
zostały wnioski o zgody właścicielskie oraz wnioski 
o wydanie zezwolenia na wycinkę i przesadzenie 
drzew i krzewów; 
w celu ujednolicenia stosowanego nazewnictwa 
w procesie inwestycyjnym utworzone zostały 
oznaczenia literowe i cyfrowe oraz robocze nazwy 
stacji II linii metra; 
przedstawiona została koncepcja zagospodarowania 
terenu pod Centrum Informacyjne; 
zrealizowano i zatwierdzono w Biurze Ochrony 
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy projekt 
poszerzonych badań geologicznych; 
przygotowano pełną dokumentację dla szybów 
startowych dla tarczy TBM na stacji C9 Rondo 
Daszyńskiego do złożenia do Zakładu Uzgodnień 
Dokumentacji; 
przygotowano projekt monitoringu budynków 
będących w bezpośrednim sąsiedztwie budowy II linii 
metra oraz infrastruktury podziemnej, zieleni, pomiaru 
hałasu i drgań akustycznych; 
rozpoczęto prace przygotowawcze w obszarze 
projektowanej stacji C9 Rondo Daszyńskiego (w ul. 
Prostej), polegające na wykonywaniu dodatkowych 
odwiertów geologicznych; 
przeprowadzono odwierty w rejonie Ronda ONZ 
oraz rozpoczęły się badania geologiczne przy stacji 
C15 Dworzec Wileński; 
zrealizowany i złożony do zatwierdzenia został projekt 
budowlany szybu startowego przy Rondzie 
Daszyńskiego. 

22 lipca 2010 roku z upoważnienia Prezydenta m. st. 
Warszawy wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy (właściwy dla posadowienia stacji) po-
zwolenie nr 237/N/2010 na budowę szybu startowego 
przy Rondzie Daszyńskiego. 

Jednocześnie z rozpoczęciem prac ziemnych w rejonie stacji C9 
Rondo Daszyńskiego, w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy został złożony do zatwierdzenia projekt budowlany 
i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę szybu startowego 
w rejonie stacji Powiśle. 

Z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy 22 paź-
dziernika 2010 roku wydane zostało przez Urząd Dziel-
nicy Śródmieście m. st. Warszawy (właściwy dla po-
sadowienia stacji) pozwolenie nr 667/Ś/2010 na budo-
wę szybu startowego w rejonie stacji Powiśle. Niedłu-
go później, bo 15 listopada na budowę szybu startowe-
go przy stacji C13 Powiśle wprowadzony został wyko-
nawca.  

Rok zakończony został złożeniem wniosków o pozwole-
nie na budowę dla stacji: C14 Stadion, C13 Powiśle, C12 
Nowy Świat oraz C9 Rondo Daszyńskiego. Jednocze-
śnie złożone zostały wnioski o wydanie pozwolenia na budo-
wę 5 wentylatorni z 6 planowanych dla tego odcinka. Na sta-
cji Rondo Daszyńskiego trwały prace przygotowawcze do bu-
dowy ścian szczelinowych. Natomiast, na stacji C13 Powiśle, 
w grudniu rozpoczęto wykonanie wstępnego wykopu szybu 
startowego. 
Wraz z rozpoczęciem budowy centralnego odcinka II linii metra 
Wykonawca rozpoczął przygotowania do uruchomienia linii 
produkcyjnej prefabrykatów, które stanowić będą obudowę tu-
neli drążonych przez tarcze TBM. 

„II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, 
projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem 
taboru” ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt zo-
stał wpisany na Listę Projektów Indywidualnych w Ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013”. 

CENTRALNY ODCINEK II LINII METRA 

The construction of the Central Section of Metro Line 
II is not only one of the largest transportation projects 
in Poland, but also a project of key importance for the 
development and expansion of Warsaw. Its completion 
is an important step in the development of public trans-
port in Warsaw. 

By the end of 2010 Metro Warszawskie Sp. z o.o. implemen-
ted the assumed plan relating to the completion of the project 
of the Central Section of Metro Line II. Before commencing the 
construction of the start shaft at the C9 Rondo Daszyńskiego 
Station in August 2010, the following preparatory works were 
carried out: 

motions for ownership consents, clearance permits 
and replanting trees and shrubs were filed at the 
District Offices of Wola, Śródmieście, Praga Północ 
and Praga Południe (for information purposes); 
for the purpose of the standardisation of the 
terminology used in the project process, alpha, 
numeric and working symbols of the name of Metro 
Line II stations were established; 
the concept of the development of land under the 
Information Centre was presented; 
the project of expanded geological research was 
implemented and approved by the Environmental 
Protection Office for the City of Warsaw (Biuro 
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy); 
complete documentation was prepared on start shafts 
for TBM shields at the C9 Rondo Daszyńskiego 
Station, to be filed in the Document Approval 
Unit (Zakład Uzgodnień Dokumentacji); 
the project was prepared for monitoring buildings in 
the immediate vicinity of the construction of Metro 
Line II and the underground infrastructure, green 
areas, the measurement of noise and acoustic 
vibration; 
preparatory works began in the area of the planned 
C9 Rondo Daszyńskiego Station (in ul. Prosta) 
consisting of making additional geological bores; 
bores in the area of Rondo ONZ were made and 
geological research at the C15 Dworzec Wileński 
Station began; 
the construction project for the start shaft at Rondo 
Daszyńskiego was implemented and filed for approval. 

On 22 July 2010, on behalf of the Mayor of the Capital 
City of Warsaw, the District Office of Wola of the Capital 
City of Warsaw (with full jurisdiction over the location 
of the station) issued permit No. 237/N/2010 for the 
construction of the start shaft at Rondo Daszyńskiego. 

At the same time, with the start of earthworks in the vicinity of 
the C9 Rondo Daszyńskiego, in the District Office of Śródmieście 
of the Capital City of Warsaw the construction project for the 
approval of and application for a building permit for the start 
shaft in the area of Powiśle Station was filed. 

On 22 October 2010 on behalf of the Mayor of the Capital 
City of Warsaw the District Office of Śródmieście of the 
Capital City of Warsaw (with full jurisdiction over the 
location of the station) issued permit No. 667/Ś/2010 for 
the construction of the start shaft in the area of Powiśle 
Station. Shortly after, on 15 November, the contractor 
was brought in at the construction site of the start shaft 
at C13 Powiśle Station. 

The year ended with the filing of applications for building per-
mits for C14 Stadion, C13 Powiśle, C12 Nowy Świat and C9 
Rondo Daszyńskiego Stations. At the same time application for 
building permits for the construction of 5 ventilation rooms out 
of the 6 planned for this section were filed. At the Rondo Da-
szyńskiego Station there were preparation works for the con-
struction of diaphragm walls. However, at C13 Powiśle Station, 
in December, the initial excavation of the start shaft was started. 
With the start of the construction of the central section of 
Metro Line II the contractor began preparing to launch the 
production line for prefabricated elements, which will cover the 
tunnels drilled by the TBM shields. 

“Metro Line II in Warsaw the preparatory works, 
project and the construction of the central section 
with the purchase of rolling stock” is seeking funding 
from the European Union’s Cohesion Fund under 
the Operational Programme Infrastructure and 
Environment. The project has been included in the List of 
Individual Projects under the Operational Programme 
Infrastructure and Environment 2007-2013”. 

THE CENTRAL SECTION OF METRO LINE II 

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE SUBSTITUTE INVESTMENT 
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W grudniu 2010 roku zakończona została inwestycja 
budowy przejścia dla pieszych łączącego stację metra 
Dworzec Gdański ze stacją PKP „Warszawa Gdańska” 
oraz Żoliborzem. 

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm w składzie: Skanska 
S.A. Warszawa (Lider), Skanska DS. a.s. Brno (Partner). 

Inwestycja realizowana była na podstawie umowy na „Moderni-
zację linii kolejowej w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w 
powiązaniu z linią E65 i stacją metra Dworzec Gdański (zadanie 
1) oraz kompleksowa realizacja przejścia podziemnego dla pie-
szych łączącego stację metra Dworzec Gdański ze stacją PKP 
„Warszawa Gdańska” i Żoliborzem (zadanie 2)” zawartej w dniu 
9 września 2009 roku pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe, 
Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd 

Transportu Miejskiego a wykonawcą konsorcjum firm Skan-
ska S.A Warszawa, Skanska DS.a.s.Brno. Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. pełniło funkcję Inwestora Zastępczego przy realiza-
cji zadania 2. Przejście podziemne przy stacji metra Dworzec 
Gdański umożliwia swobodną komunikację pieszą pomiędzy 
stacją metra, budynkiem dworca PKP oraz peronami kolejo-
wymi. Zaprojektowane zostało jako jednokondygnacyjny ko-
rytarz podziemny o szerokości w świetle konstrukcji 6m, 9m, 
12,60 m i wysokości 3,4m. Wzdłuż korytarza głównego roz-
mieszczone zostały lokale usługowo – handlowe, pomieszcze-
nia ochrony, pomieszczenia pomocnicze i techniczne, sanita-
riaty dla obsługi oraz pasażerów. Klatki schodowe i przy nich 
zlokalizowane windy obsługują siedem wejść/wyjść do przej-
ścia podziemnego. Równolegle do schodów wychodzących na 
stronę wschodnią, zaprojektowane zostały schody ruchome. 

BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO PRZY STACJI DWORZEC GDAŃSKI 

In December 2010 the construction of the underpass 
linking Dworzec Gdański Metro Station with “Warszawa 
Gdańska” railway station and Żoliborz was completed. 

The contractor was a consortium of companies composed of 
Skanska S.A. Warszawa (Leader), and Skanska DS. a.s. Brno 
(Partner). 

The project was implemented under the contract for the 
“Modernisation of the railway line around Warszawa Gdańska 
railway station in conjunction with the E65 Line and Dworzec 
Gdański metro station (task 1) and the comprehensive 
construction of the underpass linking Dworzec Gdański metro 
station with “Gdańska railway” railway station and Żoliborz 
(task 2)” concluded on 9 September 2009 between PKP Polskie 
Linie Kolejowe, the Capital City of Warsaw, represented by the 

Public Transport Authority (Zarząd Transportu Miejskiego) 
and the contractor the consortium of companies Skanska S.A. 
Warszawa and Skanska DS. a.s. Brno. Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. acted as the Substitute Investor in the implementation 
of task 2. The underpass at Dworzec Gdański metro station 
allows free communication for pedestrians between the metro 
station, the railway station building and the railway platforms. 
It was designed as a one-storey underground corridor with 
horizontal structural clearance of the 6m, 9m, and 12.60m, 
and with a height of 3.4m. Along the main corridor there are 
service and commercial premises, security rooms, auxiliary 
and technical facilities and sanitary facilities for personnel and 
passengers. Stairways and elevators located in their vicinity 
serve seven underpass entrances/exits. Parallel with the stairs 
on the eastern side there are escalators. 

THE CONSTRUCTION OF THE UNDERGROUND AT DWORZEC GDAŃSKI STATION 

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE SUBSTITUTE INVESTMENT 
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Inwestycja budowy głowicy zachodniej na Stacji Techniczno 
Postojowej Kabaty realizowana jest na podstawie dwóch umów 
zawartych pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa repre-
zentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego a wykonaw-
cą inwestycji Przedsiębiorstwem Robót Górniczych ”Metro” 
Sp. z o.o., tj: 

umowy na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 
układu torowego głowicy zachodniej wraz z 
przebudową wyjazdów z elektrowozowni na STP 
Kabaty” zawartej w dniu 1 grudnia 2008 roku; 
umowy na „Wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych przy budowie układu torowego głowicy 
zachodniej na terenie STP Kabaty w zakresie: 
przesunięcia tarcz manewrowych (zmiana usytuowania 
tarcz manewrowych w celu optymalizacji prowadzenia 
ruchu) oraz wykonania instalacji zasilania gniazd 
torowych” zawarta w dniu 17 grudnia 2010 roku. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. pełni rolę Inwestora Zastępczego 
przy realizacji zadania. 

Rozbudowa Głowicy Zachodniej została zakończona i odebrana 
od Wykonawcy 22 grudnia 2010 roku. 

Realizacja inwestycji na Stacji Techniczno – Postojowej 
Kabaty umożliwi obsługę zwiększającej się liczby taboru 
oraz pozwoli na osiągnięcie projektowanej pojemność 
i funkcjonalności elektrowozowni. 

BUDOWA GŁOWICY ZACHODNIEJ NA STACJI TECHNICZNO – POSTOJOWEJ KABATY 

The project of the construction of the western hub at the 
Kabaty Technical and Holding Station is implemented on the 
basis of two agreements concluded between the Capital City of 
Warsaw represented by the Public Transport Authority and the 
contractor Przedsiębiorstwo Robót Górniczych ”Metro” Sp. z 
o.o., i.e.: 

the agreement on the “Designing and implementation 
of the reconstruction of the track system of the 
western hub, with the reconstruction of exits 
from the electric locomotive shed to the Kabaty STP” 
was completed on 1 December 2008; 
the agreement on the “Performance of additional 
construction works in the construction of the track 
system of the western hub in the area of the Kabaty 
STP in the scope of shifting manoeuvring shields 
(changing of the location of the manoeuvring shields 
to optimise traffic operation) and the installation 
of power supply to track sockets” was completed on 
17 December 2010. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. is a Substitute Investor in the 
implementation of the task. 

The expansion of the Western Hub was completed and accepted 
from the Contractor on 22 December 2010. 

The implementation of the project at the Kabaty 
Technical and Holding Station will facilitate the 
handling of an increasing volume of rolling stock and the 
achievement of the planned capacity and functionality 
of the electric locomotive shed. 

THE CONSTRUCTION OF THE WESTERN HUB AT THE KABATY TECHNICAL AND HOLDING STATION (STP) 
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Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno 
Postojowej Kabaty obejmuje budowę zaplecza 
warsztatowo – technicznego dla służb eksploatacyjnych 
(obiekt nr 7), wykonanie magazynu głównego (obiekt nr 
20) oraz przebudowę i rozbudowę obiektu nr 2 wraz 
z układem torowym i drogowym. 

obiekt nr 7 
wykonawcą zadania jest konsorcjum firm w składzie: Budimex 
Dromex SA (Lider) oraz Ferrovial Agroman SA (Partner). 
Inwestycja realizowana jest na podstawie umów zawartych 
pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym 
przez Zarząd Transportu Miejskiego a Wykonawcą na 
wykonanie robót związanych z budową obiektu nr 7 zaplecze 
warsztatowo- techniczne dla służb eksploatacyjnych oraz 
wykonanie dodatkowych robót budowlanych  w obiekcie nr 7. 
Planowane zakończenie i odbiór zadania – 30 marca 2011 roku. 

obiekt nr 2 
w 2010 roku ogłoszony został przetarg na dokumentację 
projektową dla obiektu nr 2. Planowany termin zakończenia 
przetargu to marzec 2011 roku. 

obiekt nr 20 
w dniu 23 grudnia 2010 roku zawarto umowę na dokumentację 
projektową na budowę obiektu nr 20 na Stacji Techniczno – 
Postojowej Kabaty. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. pełni funkcję Inwestora 
Zastępczego przy realizacji zadania. 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STACJI TECHNICZNO – POSTOJOWEJ KABATY W ZWIĄZKU ZE 
ZWIĘKSZENIEM LICZBY TABORU 

The reconstruction of the infrastructure of the Kaba-
ty Technical and Holding Station includes the construc-
tion of workshop and technical facilities for technical 
maintenance services (Building No. 7), the construction 
of the main warehouse (Building No. 20) and the recon-
struction and expansion of Building No. 2, with a track 
and road system.

       building No. 7 
The contractor for this task is a consortium of companies com-
posed of Budimex Dromex SA (Leader) and Ferrovial Agroman 
SA (Partner). The project is being implemented on the basis of 
agreements concluded between the Capital City of Warsaw, 
represented by the Public Transport Authority, and the Con-
tractor, for the performance of works associated with the con-
struction of Building No. 7- workshop and technical facilities 
for technical maintenance services and carrying out additional 
construction works on Building No. 7. The scheduled comple-
tion and acceptance of the task- 30 March, 2011.

      building No. 2 
In 2010 a tender for the design documentation for Building No. 
2 was announced. The scheduled closing date of the tender is 
March 2011.

      building No. 20 
On 23 December 2010 an agreement for the design documen-
tation for the construction of Building No. 20 at the Kabaty 
Technical and Holding Station was concluded. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. is the Substitute Investor in the 
implementation of the task. 

THE RECONSTRUCTION OF THE INFRASTRUCTURE OF THE KABATY TECHNICAL AND HOLDING STA-
TION IN CONNECTION WITH THE INCREASE IN ROLLING STOCK NUMBERS 
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Budowa metra finansowana jest ze środków m.st. Warszawy 
zatwierdzonych stosownymi uchwałami Rady m.st. Warszawy 
(Wieloletnie Programy Inwestycyjne). Kwoty z zatwierdzonych 
WPI są podstawą do opracowania przez Metro Warszawskie 

Sp. z o.o. planów rzeczowo – finansowych na dany rok budże-
towy w zakresie zadań nadzorowanych w ramach pełnienia obo-
wiązków Inwestora Zastępczego. 

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na budowę metra w mln zł.Środki finansowe zaplanowane w budżecie na budowę metra w mln zł. 

FINANSOWANIE BUDOWY METRA 

Od 1990 roku do 2002 roku – kwoty faktycznie wykorzystanych dotacji. Od 2003 roku rozliczeniem finansowym budowy metra zajOd 1990 roku do 2002 roku – kwoty faktycznie wykorzystanych dotacji. Od 2003 roku rozliczeniem finansowym budowy metra zaj--
muje się Zarząd Transportu Miejskiego.muje się Zarząd Transportu Miejskiego. 

The construction of the metro is being financed from the funds 
of the Capital City of Warsaw, approved by relevant resolutions 
of the Council of the Capital City of Warsaw (Multiannual 
Investment Programmes (MIP)). The amounts from the approved 

MIPs are the basis for the development by Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. of the material and financial plans for the financial year 
for supervised tasks within the performance of the duties of a 
Substitute Investor. 

The funds budgeted for the construction of the metro in mln PLN. 

THE FINANCING OF THE CONSTRUCTION OF THE METRO 

From 1990 to 2002 - the amounts of actually-used subsidies. Since 2003 the Public Transport Authority has been dealing with the 
financial settlement of the construction of the metro. 
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Źródła finansowania budowy metra Sources of financing of the construction of the metro 
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