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Szanowni Państwo, 

po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu 
sprawozdanie podsumowujące całoroczną działalność Spółki 
Metro Warszawskie, koncentrując się na najważniejszych 
aspektach naszej aktywności. 

Świadczenie przewozów pasażerskich na najwyższym  pozio-
mie, utrzymanie, modernizacja i eksploatacja infrastruktury 
metra, jak również utrzymanie wysokich parametrów eko-
nomicznych, które od początku istnienia Spółki warunkowały 
jej działalność, były równie istotne w minionym, 2012 roku. 

Na niezmiennie wysokim poziomie kształtowały się wskaźni-
ki dotyczące liczby przewiezionych pasażerów, po raz kolejny 
potwierdzone zostały wysokie standardy jakości, zaś pozy-
tywne opinie pasażerów dotyczące funkcjonowania stołecz-
nego metra świadczą o niesłabnącym uznaniu i zainteresowa-
niu tym środkiem komunikacji.

W zakresie usprawnienia funkcjonowania metra konty-
nuowaliśmy projekty związane z wprowadzeniem sze-
regu zmian modernizacyjnych i udogodnień na stacjach  
I linii metra, dotyczących między innymi Systemu Ogranicze-
nia Prędkości - SOP2.  W ramach prowadzonych moderniza-
cji wykonane zostały także prace związane z poprawą syste-
mu informacji pasażerskiej - SIP oraz dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego - DSO. 

Jako inwestor zastępczy budowy centralnego odcinka II linii 
metra nadzorowaliśmy postęp prac przy realizacji robót bu-
dowlano - montażowych. Szczególnie istotnym wydarzeniem, 
mającym strategiczne znaczenie dla postępu prac na budowie 

Dear Ladies and Gentlemen,

It is my pleasure to present you a new report which summa-
rises the annual activity of the Metro Warszawskie Company, 
focusing on its most important aspects.

Rendering top-quality passenger transport services, along 
with maintaining, modernising and operating Metro infra-
structure, and maintaining high economic parameters, which 
had been crucial to the Company operation since its begin-
nings, were equally important in the previous year, 2012. 

The indicators regarding the number of passengers carried 
have remained at a high level, which testifies to the high 
quality of service, while the positive opinions on the Warsaw 
Metro functioning, expressed by passengers, reflect the keen 
interest in this means of transport, and its prominent role.

With a view to upgrading metro functions, we have imple-
mented various projects entailing a number of modernisa-
tion changes and improvements along Metro line I, regar-
ding, e.g. the Speed Control System (SOP2). As part of the 
modernisation investments, certain activities connected with 
improving the passenger information system and the sound 
alarm notification system have also been carried out.

Acting as the substitute investor for the construction of 
the central section of Metro line II, we have supervised the 
progress made in the construction and assembly work. The 
activation of two tunnel boring machines on the central 
section in May and in June of the previous year was the event 
of strategic importance to further construction work.

było uruchomienie w maju i czerwcu ubiegłego roku, dwóch 
tarcz TBM drążących tunele odcinka centralnego. 

Zgodnie z podpisaną w roku 2011 umową na dostawę 35 no-
woczesnych pociągów Inspiro,    21 grudnia 2012 roku na Stację  
Techniczno – Postojową  Kabaty dotarł pierwszy pociąg tego
typu. 
 
Przedstawiając krótkie podsumowanie działalności Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o. w minionym roku, nie sposób po-
minąć istotnego wydarzenia jakim była współorganizacja Mię-
dzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego 
UITP (International UITP Local Rail Summit 2012). Po raz 
pierwszy Metro Warszawskie Sp. z o.o. mogło zaprezento-
wać się jako gospodarz tak prestiżowego wydarzenia, które-
go celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu 
miejskiej komunikacji szynowej. Współorganizowana przez 
naszą Spółkę konferencja zgromadziła wybitnych specjalistów, 
praktyków i naukowców oraz uznane w świecie autoryte-
ty w dziedzinie transportu kolejowego i miejskiego z całego 
świata.

Za efektywną współpracę, zaangażowanie przy realizacji 
zamierzonych celów dziękuję zarówno Radzie Nadzorczej, 
Partnerom Handlowym oraz wszystkim Pracownikom Spółki 
Metro Warszawskie. 

Jerzy Lejk
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 

In accordance with the contract for the delivery of 35 
modern Inspiro series trains, signed in 2011, the first train of 
this kind arrived at the Kabaty Technical and Holding Station 
on 21 December 2012.

When presenting a short summary of the Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. activity in the previous year, we can hardly neglect 
our joint organisation of the International UITP Local Rail 
Summit 2012. For the first time ever, Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. acted as co-host of such a prestigious event, the aim of 
which was to exchange views and experience on urban rail 
transport. The conference, co-organised by our Company, 
attracted a number of prominent specialists, practitioners 
and scientists, together with world-famous rail and urban 
transport authorities from around the world.

I would like to thank the Supervisory Board, our trade 
partners and all employees of the Metro Warszawskie 
Company for their cooperation and involvement in attaining 
the set objectives. 

Jerzy Lejk
President of the Board – General Director

WSTĘP INTRODUCTION
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RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej w 2012 roku (powołany w dniu  
20 lutego 2012 roku), przedstawiał się następująco:

  Michał Andrzej Olszewski
        Przewodniczący Rady Nadzorczej 

  Maria Górska 
        Członek Rady Nadzorczej

  Agnieszka Młynarczyk 
        Członek Rady Nadzorczej

  Bogdan Chojnowski 
        Członek Rady Nadzorczej

 Krzysztof Kulik 
        Członek Rady Nadzorczej

  Henryk Pawłowski 
        Członek Rady Nadzorczej 

THE SUPERVISORY BOARD

Members of the Supervisory Board  in 2012 
(appointed on 20 February 2012), including:

  Michał Andrzej Olszewski
       President of the Supervisory Board

  Maria Górska 
        Member of the Supervisory Board 

  Agnieszka Młynarczyk 
        Member of the Supervisory Board

  Bogdan Chojnowski 
        Member of the Supervisory Board

  Krzysztof Kulik 
        Member of the Supervisory Board

  Henryk Pawłowski 
        Member of the Supervisory Board 

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, uwzględniająć organizację  
 i realizację procesu inwestycyjnego, aż po
 rozliczenie zadań;

  bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń  
 i obiektów metra. 

Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim  
Sp. z o.o. jest miasto stołeczne Warszawa.

ZARZĄD

Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 

  Jerzy Lejk 
        Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

  Dorota Popińska 
       Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych  
        i Administracyjnych

  Dariusz Kostaniak  
        Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji

  Radosław Żołnierzak 
        Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji

THE OWNERSHIP AND THE SCOPE OF ACTIVITY 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. is an enterprise of the Capital 
City of Warsaw rendering services in the field of transport. 

The basic activity of the Metro Warszawskie Company  
involves: 

  passenger transport through in Warsaw Metro,   
 performed under a contract signed with the Capital   
 City of Warsaw represented by the Public Transport   
 Authority of Warsaw;

  fulfilling the function of the company managing  
 the Warsaw Metro construction project.   
 This activity is being performed on behalf of and   
 for the Capital City of Warsaw according to the   
 Contract on Project Management dated 23 January   
 2003 through supervision over the whole investment  
 process from the investment preparation stage, to  
 the organisation and realisation of the investment  
 process and the settlement of tasks;

  routine maintenance and utilisation of rolling stock,   
 equipment and Metro facilities. 

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

THE MANAGEMENT BOARD

The Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

  Jerzy Lejk 
        President of the Board, General Director 

  Dorota Popińska 
        Member of the Board, Finance and  
        Administration Director 

  Dariusz Kostaniak  
        Member of the Board, Director of Investments

  Radosław Żołnierzak 
        Member of the Board, Operations   Director 
 

O FIRMIE ABOUT THE COMPANY
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANISATIONAL STRUCTURE

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. 

Finansowych i Administracyjnych

Member of the Board         
Financial and Administration Director

PREZES ZARZĄDU 
DYREKTOR GENERALNY

PRESIDENT OF THE BOARD 
GENERAL DIRECTOR

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. Inwestycji 

Member of the Board 
Investment Director 

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. Eksploatacji

Member of the Board    
Director of Operations

Główny Księgowy
Chief Accountant

Dział Finansowy
Financial 

Department

Dział Księgowości 
Rozrachunkowo –

Kosztowej 
Department of 
Accounting and 
Cost Accounting

Dział 
Księgowości 
Materiałowej 
i Majątkowej 
Accounting 

Department of 
Materials and 

Property

Dział Zamówień 
Publicznych

Public 
Procurement 
Department

Dział Administracyjno 
– Gospodarczy 
Administration 
Department

Dział Sprzedaży
Sales 

Department

Dział Zaopatrzenia i 
Gospodarki 

Magazynowej

Purchasing 
Department of 

Warehouse

Dział Informatyki 
IT Department

Dział Kontrolingu
Control 

Department

Rzecznik 
Prasowy

Spokesman

Dział Organizacyjny

Organisational 
Department

Dział Kadr, Płac 
i Szkolenia 

HR and Training 
Department

Dział Prawny
Legal 

Department

Dział Doradców 
Advisers 

Department

Dział Promocji 
Promotions 
Department 

Dział ds. BHP
Health and 

Safety 
Department

Dział Kontroli 
Wewnętrznej 
Internal Audit 
Department

Dział Kontroli 
Jakości 

Quality Control 
Department

Dział Ochrony Ludności 
i Informacji Niejawnych 
Human Protection and 

Secret Information 

Rada Naukowo –
Konsultacyjna 

Scientific and 
Consultation Counsil

Dział Przygotowania 
Inwestycji
Investment 
Preparation 
Department

Dział Geodezji i 
Nieruchomości 

Survey Department 

Dział Analiz i 
Rozliczeń Inwestycji
Project Analysis and 

Settlement 
Department

Dział Realizacji 
Centralnego Odcinka II 

Linii Metra

Kierownik Kontraktu

Metro Line II Central 
Section Department of 

Realisation

Contract Manager

Szef Służby 
Infrastruktury

Head of 
Infrastructure Service

Szef Służby 
Taboru 

Head of Rolling 
Stock Service

Szef Służby 
Ruchu 

Head of Traffic 
Service 

Dział Automatyki i 
Łączności 

Automatic and 
Communication 

Department 

Dział 
Elektrotrakcyjny
Electric Traction 

Department

Dział 
Mechaniczny
Mechanical 
Department 

Dział Torowy

Track 
Department

Dział 
Technologiczny
Technological 
Department

Dział Przeglądów 
Inspection 

Department

Dział Remontów
Repairs 

Department

Dział Logistyki

Logistic 
Department

Dział Ruchu
Traffic 

Department

Dział Stacji
Station 

Department

Dział Ochrony Metra
Subway Protection 

Department

Dział ds. Ochrony 
Przeciwpożarowej 

Fire Protection 
Department

Kierownicy Kontraktów

Contract Handing 
Managers

Szef Służby Ochrony 
i Zarządzania 
Kryzysowego

Head of Security 
Service and Crisis 

Management

Dział Analiz 
Analysis Department

Dział Techniczny

Technical 
Department

Dział Utrzymania 
STP

STP Maintenance 
Department

Dział Budowlany

Construction 
Department

Dział Obsługi 
Pasażerów

Passenger 
Service 

Department

Dział 
Kosztorysów

Estimate 
Department

Department 
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1733  liczba pracowników w Metrze 
  Warszawskim Sp. z o.o. 

395,81  wartość netto bilansowa
mln PLN  środków trwałych Metra
  Warszawskiego Sp. z o.o. 

288,5 przychody netto ze sprzedaży
mln PLN  i zrównane z nimi 

298,6 wykonanie przychodów w
mln PLN  Metrze Warszawskim Sp. z o.o. 

34,6 przychody Metra 
mln PLN   Warszawskiego Sp. z o.o. 
  z działalności pozaprzewozowej

94,8% pozytywne opinie uzyskane przez  
  Spółkę podczas badania    
  zadowolenia pasażerów

568 szacowana maksymalna liczba  
  pasażerów metra przewiezionych  
  w ciągu dnia roboczego 

319 szacowana maksymalna liczba  
  pasażerów metra przewiezionych  
  w sobotę 

231 szacowana maksymalna liczba 
  pasażerów metra przewiezionych  
  w niedzielę 

139,17 szacowana liczba pasażerów  
  korzystających z usług metra  
  warszawskiego 

240 liczba wagonów obsługujących  
  I linię metra

1733  number of employees of Metro   
  Warszawskie Sp. z o.o. 

395,81  balance net value of fixed
mln   assets of Metro 
  Warszawskie Sp. z o.o. 

288,5 net revenues from sales 
mln   and equipment revenues

298,6 realisation of earnings of
mln   Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
 

34,6 revenues of Metro 
mln   Warszawskie Sp. z o.o. 
  from non-transport activity

94,8% positive  opinions obtained by the   
  Company during the passenger’s   
  satisfaction questionnaire

568 estimated maximum number of   
  Metro passengers transported  
  on a working day 

319 estimated, maximum number of   
  Metro passengers transported  
  on a Saturday

231 estimated maximum number of   
  Metro passengers transported  
  on a Sunday

139,17 estimated number of passengers 
  using Warsaw Metro services

240          number of coaches servicing  
  Metro line I

mln

4 360 085  liczba kilometrów, które   
   przejechały wszystkie 
    pociągi metra warszawskiego 

49 384 913  liczba kilometrów, które   
   przejechały pociągi warszawskiego  
   metra od 1995 roku 

35   liczba nowych pociągów typu  
   Inspiro zamówionych przez Metro  
   Warszawskie Sp. z o.o.

1   pociąg szkoleniowy typu Inspiro na  
   Stacji Techniczno – Postojowej  
   Kabaty

22,7  długość I linii metra

21   liczba stacji I linii metra

700  liczba „guzków”- oznakowania  
   dotykowego - zamontowanych na  
   stacjach i peronach I linii metra

32   planowana długość II linii metra

27   planowana liczba stacji II linii metra

500  przewidywana dzienna liczba  
   pasażerów na II linii metra 

6,3   planowana długość odcinka   
   centralnego II linii metra

    7    planowana liczba stacji  
   centralnego odcinka II linii metra

4 360 085  number of kilometres run by all  
       Warsaw Metro trains

49 384 913  number of kilometres run by  
      Warsaw Metro trains since 1995

35    number of new Inspiro type trains   
    ordered by Metro Warszawskie  
    Sp. z o.o. 

1    Inspiro training train on the Kabaty   
    Technical and Holding Station  

22,7   length of Metro line I

21    number of stations on Metro line I

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

32    planned length of Metro line II

27    planned number of Metro  
    line II stations 

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

6,3    planned length of central section  
    of Metro line II

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

2012 - METRO W LICZBACH 2012 – METRO IN NUMBERS 
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 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.

 remote control system and dispatch control system,  
 as well as the system of automatic speed limit  
 supporting driver’s operations; 

 12 traction substations;
 18 power substations;
 65 000 light sources;
 equipment and systems: e.g. automatic train control  

 system, remote and dispatch control system, fire  
 protection system, radio communications system,  
 access control system, time grid, passenger  
 information system;

 223 fixed and 33 mobile cameras (CCTV);
 telecommunications networks;
 122 pumping stations;
 44 km of dehydrating systems;
 200 manual chain winches;
 85 main ventilation shafts;
 150 local ventilation shafts; 
 420 local ventilation ducts;
 146 cooling devices;
 59 passenger elevators; 
 59 escalators.

Po włączeniu, w 2008 roku, do ruchu pasażerskiego czte-
rech ostatnich stacji I linii metra tj. stacji A20 Słodowiec, 
A21 Stare Bielany,  A22 Wawrzyszew,   A23 Młociny oraz  
Węzła Komunikacyjnego „Młociny” aktualna infrastruktura 
techniczna metra obejmuje:

 linię o długości 22,7 km;
 21 stacji;
 49 km torów na I 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.

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; 

After the inclusion of the last four stations of Metro line I, e.g.  
A20 Słodowiec,  A21 Stare Bielany,  A22 Wawrzyszew, A32 
Młociny and “Młociny” Road Interchange in 2008, the present 
technical Metro infrastructure includes:

 a line with the length of 22.7 km;
 21 stations;
 49 km of Metro line I tracks;
 18 km of tracks on the Kabaty Technical and Holding   

 Station;
 111 railroad switches;
 passenger platforms of a length of: minimum 119.2m  

 – Dworzec Gdański Station, eastern platform;  
 maximum 142.5 m – Wilanowska Station.

Other technical data: 

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

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

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

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

 train traffic control: train traffic security equipment, 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY OPERATIONS

AKTUALNA INFRASTRUKTURA METRA THE PRESENT METRO INFRASTRUCTURE
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 przeglądy, konserwacja, naprawy i wymiana oświetlenia;
 konserwacja, sprzątanie i bieżące naprawy w strefie  

 pasażerskiej. 

Automatycznie monitorowany jest również stan systemów 
zdalnego sterowania i kontroli. W czasie przerwy nocnej 
prowadzone są także planowe konserwacje i naprawy 
usterek systemu zabezpieczenia ruchu pociągów, systemu 
automatycznego ograniczenia prędkości oraz systemów 
zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarno- 
technicznymi. Jednocześnie w ciągu dnia prowadzone są 
prace: 

 czyszczenie kanałów wentylacyjnych i filtrów;

 inspekcje przepompowni i odwodnień;

 inspekcje podstacji trakcyjnych i energetycznych;

 inspekcje i wymiana źródeł światła;

 inspekcje i prace utrzymaniowe wind i schodów   
 ruchomych.

Wygląd stacji i wagonów jest wizytówką metra, co-
dziennie podlegającą ocenie pasażerów. Stacje i wago-
ny sprzątane są każdego dnia i codziennie wywożone są 
śmieci do utylizacji. Podczas opadów atmosferycznych, 
na bieżąco usuwany jest śnieg i błoto ze schodów prowa-
dzących do stacji. Spółka Metro Warszawskie podpisując 
umowy na utrzymanie czystości i porządku, wymaga od 
podmiotów zewnętrznych gwarancji należytej jakości wy-
konywanych usług. Umowy szczegółowo określają standardy  
i wymagania związane ze sprzątaniem obiektów. Stan czy-
stości i porządku kontrolują dyżurni poszczególnych stacji.   

W celu optymalizacji kosztów ponoszonych na utrzymanie 
infrastruktury metra przyjęte zostały następujące zasady po-
stępowania:

 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  
 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. 

The system of remote inspection and control is also 
monitored automatically. Scheduled maintenance and repairs 
to defects in the train traffic system and the automatic speed 
limitation system, as well as to the remote-control power 
and sanitary and technical equipment systems are further 
performed during the night break. At the same time, the 
following work is conducted during the day:

 cleaning of ventilation ducts and filters;
 inspection of pumping stations and dehydration;
 inspection of traction and power substations;
 inspections and replacement of light sources;
 inspections and maintenance works on elevators and  

 escalators.

The appearance of stations and coaches is the showcase of 
the Metro assessed by passengers every day. Stations and 
coaches are cleaned every day; rubbish is disposed of daily. 
At times of atmospheric precipitations, snow and mud is 
removed from stairs leading to stations. 
In concluding agreements on cleanness and order, the 
Metro Warszawskie Company requires external entities to 
guarantee the proper performance of services. Agreements 
specify in details standards and requirements linked to the 
cleaning of facilities. Cleanness and order are inspected by 
shift officers present on individual stations. 

The following rules of conduct were assumed in order 
to optimise the costs of the maintenance of the Metro 
infrastructure:

 the purchase of equipment and materials, as well as  
 the commissioning of services, is made through bids  
 enabling the obtaining of advantageous prices.  
 The schedules of offers specify in detail all  
 equirements, conditions and standards guaranteeing  
 a high level of services and supplies;  

 the servicing and maintenance of individual types  
 of equipment are generally commissioned in the  
 form of agreements including all equipment  
 of a given type on the whole Metro line. This allows  
 for negotiating better price conditions compared to  
 annual contracts, or such of a more limited scope; 

 the future costs relating to maintenance,  
 labour-intensity of operation, requirements in terms  
 of utilisation and other components included in  
 so-called system life costs are considered in the  
 purchase and design of new equipment and systems;

 all equipment for switch electricity must be adjusted  
 for power recovery.
 

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

Strategia utrzymania infrastruktury metra opiera się na wy-
tycznych producentów zawartych w dokumentacji techniczno 
- ruchowej maszyn, urządzeń i instalacji. Na podstawie zaleca-
nych przez producentów cyklów przeglądowo - naprawczych 
sporządzane są roczne i miesięczne harmonogramy prac.  
Jednocześnie, raz w roku, dokonywany jest kompleksowy 
przegląd obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urzą-
dzeniami. Na podstawie wyników przeglądów sporządzany 
jest projekt planu rzeczowo - finansowego w zakresie prac 
modernizacyjnych oraz kosztów bieżącego utrzymania w po-
dziale na infrastrukturę stanowiącą własność Spółki oraz infra-
strukturę stanowiącą własność Miasta Stołecznego Warszawy.  
Prace związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury 
metra odbywają się niemal wyłącznie w czasie przerwy noc-
nej w ruchu pociągów, bez zakłócania usług przewozowych. 
Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ metro pracuje w go-
dzinach od 5.00 rano do 1.00 w nocy, a w weekendy nocne 
kursy pociągów są przedłużone do godz. 3.00 nad ranem. 
 
W ramach codziennych prac prowadzonych w nocy i związa-
nych z utrzymaniem infrastruktury, wykonywane są: 

 naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu  
 kolejowego;

 naprawy automatycznego systemu ograniczenia  
 prędkości oraz inspekcja zasilania;

 inspekcje torów, w tym regulacja rozjazdów i trzeciej  
 szyny;

 inspekcje elementów mocujących szyny oraz  
 kontrola skrajni;

 inspekcje konstrukcji stacji i tuneli;
 geodezyjne pomiary deformacji podbudowy torów  

 i kontrola ich geometrii;
 sprawdzenie urządzeń przeciwpożarowych;
 sprawdzenie urządzeń sygnalizacyjnych;
 sprawdzenie semaforów, wskaźników świetlnych;
 mycie soczewek;
 sprawdzenie zamków zwrotnicowych i spon;
 przeglądy napędów zwrotnicowych i mocowań;
 sprawdzenie przekaźników;
 konserwacja i przeglądy w podstacjach  

 elektrycznych;
 sprawdzanie i ładowanie akumulatorów zasilania  

 awaryjnego;

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

The strategy for the maintenance of Metro infrastructure is 
based on manufacturers’ guidelines specified in technical and 
start-up documents for machinery, equipment and systems. 
The annual and monthly schedules of works are prepared 
according to inspection and repair cycles recommended by 
manufacturers. At the same time, the overhaul of structures 
with systems and equipment is done once a year. The results 
of inspections are the basis for time and payment plans in 
the field of modernising works and the costs of routine 
maintenance in the division by infrastructure constituting the 
property of the Capital City of Warsaw is prepared. 
The work relating to the maintenance and modernisation of the 
Metro infrastructure is performed only at night break in train 
traffic, not disrupting transit services. This is a huge challenge, 
because the Metro operates from 5.00 a.m. to 1.00 a.m., and 
on weekends, and night routes are extended until 3.00 a.m.  

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

 repairs of defects in railway traffic security systems;
 repairs to the automatic speed limit system and  

 inspection of the power supply;
 inspection of tracks, including adjustment of railroad  

 switches and the third rail;
 inspection of elements fixing tracks and loading  

 gauge;
 inspection of stations and tunnels structure;
 levelling measures of deformation, bedding of tracks  

 and geometry inspection;
 inspection of fire protection equipment;
 inspection of signalling equipment;
 inspection of railway signals, light signals;
 lens cleaning;
 inspection of switch locks and clasps;
 reviews of point machines and fixings;
 verification of transmitters;
 maintenance and overhauls in electricity substations;

  verification and charging of accessory feeding 
 batteries;

 overhauls, maintenance, repairs and replacements  
 of lights;

 maintenance, cleaning and routine repairs in  
 passenger zone. 
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 aktualizacją informacji wizualnej na stacjach  
 A5 Ursynów oraz A9 Racławicka w związku  
 z oddaniem do użytku dźwigów dla osób  
 niepełnosprawnych;

 wyposażeniem wszystkich stacji warszawskiego  
 metra w nowoczesne apteczki pierwszej pomocy;

 wykonaniem systemu przywoławczego w toaletach  
 dla osób niepełnosprawnych na stacjach metra A13  
 Centrum oraz A14 Świętokrzyska;

 przeprowadzeniem szczegółowej kontroli i analizy  
 zabezpieczenia przeciwpożarowego, oznakowania  
 ewakuacyjnego i wyposażenia w podręczny sprzęt  
 gaśniczy poszczególnych stacji warszawskiego metra;

 systematycznym prowadzeniem przeglądów,  
 konserwacji i naprawy instalacji i sprzętu  
 przeciwpożarowego. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Spółki Metro War-
szawskie w 2012 roku w zakresie usprawnienia funkcjonowania 
metra było prowadzenie prób funkcjonalnych zmodernizowa-
nego systemu SOP2.  Kontynuowane były prace Politechniki 
Warszawskiej związane z procedurą uzyskania beztermino-
wego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla systemu 
SOP2 jako podstawowego środka prowadzenia ruchu. Od 
czerwca realizowane były jazdy próbne pociągów Alstom  
i serii „81” ze zmodernizowanymi urządzeniami pojazdowymi 
systemu SOP2. W sierpniu system uzyskał czasowe świadec-
two dopuszczenia do eksploatacji, co umożliwiło rozpoczę-
cie prób eksploatacyjnych. W 2012 roku zostały wykonane 
próby producenta oraz próby z udziałem Instytutu Kolejnic-
twa. Przewidywane jest uruchomienie prób eksploatacyjnych 
z pasażerami w pierwszej połowie 2013 roku.

Przyjęta polityka modernizacji metra, preferencyjnie traktuje 
systemy prowadzenia ruchu pociągów oraz systemy zdalnego 
sterowania i kontroli. Centralna Dyspozytornia metra spełnia 
najwyższe standardy nowoczesności i funkcjonalności rozwią-
zań. Komputerowy system kontroli dyspozytorskiej zapewnia 
zobrazowanie stanu ruchowego na linii oraz stanu systemów 
zdalnego sterowania i kontroli, z sygnalizacją usterek urzą-
dzeń. Nowoczesna platforma telewizji przemysłowej pozwala 
na oglądanie z jednego stanowiska obrazów z całej linii metra, 
transmitowanych poprzez modularny system światłowodo-
wy. Komputerowy system zdalnego sterowania i kontroli 
ruchu pociągów oraz system zdalnego sterowania i kontroli 
urządzeń technicznych i energetycznych, zapewniają sprawne  
i niezawodne funkcjonowanie metra. Budowa nowej Central-
nej Dyspozytorni była powiązana z modernizacją instalacji i 
urządzeń na linii metra. W celu optymalizacji działania syste-
mów sterowania i kontroli, wprowadzono podwójne trasy 
transmisji danych, co zapewnia ciągłą pracę systemów w razie 

 purchasing and assembling defibrillators and  
 anti-theft systems at all Warsaw Metro stations; 

 updating the visual information displayed on  
 A5 Ursynów and A9 Racławicka stations, further to  
 the commissioning of elevators for the disabled;

 equipping all Warsaw Metro stations with modern  
 first-aid kits;

 assembling the paging system in all toilets for the  
 disabled, on A13 Centrum and A14 Świętokrzyska  
 stations;

 conducting a detailed inspection and analysis  
 of the fire protection system, evacuation signs  
 and fire-extinguishing equipment at various Warsaw  
 Metro stations;

 conducting regular check-ups, maintenance and  
 repairs of fire protection installations and equipment.    

Functional trials of the modernised SOP2 system constituted 
one of the major undertakings of the Metro Warszawskie 
Company in 2012, that was oriented towards upgrading 
the Metro functions. The Warsaw University of Technology 
continued its efforts aimed at obtaining an open-ended 
commissioning statement for the SOP2 system as the principal 
traffic control tool. Test drives by the Alstom coaches and 
coaches of “81” series, featuring modernised SOP2 vehicle 
equipment, had been conducted from June. In August, the 
system obtained a temporary commissioning statement 
which allowed for its operation in a trial mode. Producer 
trials and trials with the participation of the Railway Institute 
took place in 2012. Trials with the participation of passengers 
are planned to be conducted in the first half of 2013.
 
The Metro modernisation policy adopted provides for the 
preferential treatment of train traffic systems, and systems 
for remote control and surveillance. The Central Control 
Room complies with the highest standards of modernity and 
functionality of solutions. The computer controlling system 
ensures the imaging of traffic on the line, and the status 
of remote control and surveillance systems, including the 
signalling of defects in devices. The modern CCTV platform 
enables the reviewing of images from the whole Metro 
line from one post through a modular, fibre-optic system. 
The computer system for remote control and surveillance 
of train traffic and technical or power devices ensure the 
reliable and operational functioning of the Metro. The 
construction of the Central Control Rooms was linked with 
modernisation of the systems and devices on the Metro 
line. Double lines of data transmission enabling continuous 
operations of systems in emergencies were implemented 
to optimise the operation of the systems. The double-sided 
system of electricity supply enabling continuous the  supply 

W celu optymalizacji funkcjonowania metra w ostatnich la-
tach wdrożone zostały nowoczesne technologie sprzyjające 
rozwojowi metra jako środka transportu oraz zapewniające 
bezpieczeństwo i wygodę naszych pasażerów. Jedną z najważ-
niejszych była modernizacja systemu DSO na stacjach od A1 
Kabaty do A11 Politechnika i od A14 Świętokrzyska do A19 
Marymont.

Przeprowadzona od lipca do grudnia 2012 roku moderniza-
cja polegała na:

 dostawie i montażu konwerterów służących do  
 cyfrowej transmisji multipleksowego sygnału audio  
 i styków CC przez światłowody oraz  
 światłowodowych media-konwerterów  
 ethernetowych;

 wykonaniu separowanych połączeń 
 światłowodowych pomiędzy systemami DSO i SIP;

 wykonaniu modernizacji systemu DSO na stacjach  
 A18 Plac Wilsona i A19 Marymont w celu  
 umożliwienia włączenia tych stacji w istniejącą  
 sieć teletransmisyjną turboring;

 dostawie i montażu modułów DSO umożliwiających  
 współpracę z systemem SIP na stacjach A1 Kabaty -   
 A11 Politechnika oraz A14 Świętokrzyska  
 - A19 Marymont;

 zainstalowaniu licencji i oprogramowania    
 zapewniającego wypowiadanie komunikatów  
 systemu SIP przez system DSO oraz oprogramowa-  
 nia wyświetlającego komunikaty systemu DSO na  
 panelach informacyjnych systemu SIP;

 uruchomieniu systemu DSO lokalnie na  
 modernizowanych stacjach oraz systemu jako  
 całości na całej linii metra;

 sprawdzeniu poprawności działania systemów  
 DSO i SIP na całej linii, wykonanie dokumentacji   
 powykonawczej.

Ponadto, wykonane zostały prace związane z:
 modernizacją systemu informacji pasażerskiej  

 w zakresie rozbudowy systemu o monitory na  
 antresolach wybranych stacji;

 wykonaniem pełnego systemu informacji  
 pasażerskiej na stacjach A18 Plac Wilsona i A19  
 Marymont;

 modernizacją systemu pobierania opłat za przejazdy  
 na stacji metra A15 Ratusz - Arsenał – dostawienie  
 łącznie 6 bramek biletowych, które zapewniły  
 większą przepustowość na tej popularnej dla  
 pasażerów stacji;

 zakupem i montażem na stacjach warszawskiego  
 metra defibrylatorów wraz z systemem zabezpieczają- 
 cym przed kradzieżą;

In recent years, modern technologies contributing to the 
development of the Metro as a means of transport, and 
ensuring the safety, and comfort of our passengers have 
been implemented to optimise Metro operations. One 
of the most important investments entailed modernising 
the sound alarm notification system at the section from 
A1 Kabaty Station to A11 Politechnika Station, and from 
A14 Świętokrzyska Station to A19 Marymont Station. 

The modernisation project, implemented from July to 
December 2012, comprised:

 the supply and assembly of converters for the digital  
 transmission of a multiplex audio signal and CC 
  unctions through light pipes and optical fibre  
 Ethernet converters; 

 the provision of separated optical fibre connections  
 between the sound alarm notification system and  
 the passenger information system; 

 the modernisation of the sound alarm notification  
 system on A18 Plac Wilsona and A19 Marymont  
 stations, in order to include those stations in the  
 existing turbo-ring transmission network;

 the supply and assembly of sound alarm notification  
 modules, to allow for their cooperation with the  
 passenger information system at the section from  
 A1 Kabaty to A11 Politechnika stations, and from A14  
 Świętokrzyska to A19 Marymont stations;

 installing the licence and software ensuring the  
 provision of passenger communicates through the  
 sound alarm notification system, and the software to  
 display the sound alarm communicates on  
 information panels forming part of the passenger  
 information system; 

 activating the sound alarm notification systems  
 locally on modernised stations and along the entire  
 Metro line;

 verifying the correctness of the sound alarm  
 notification system and the passenger information  
 system along the entire Metro line, as well as drafting  
 the post-implementation documentation.

Furthermore, certain activities were conducted in  
connection with:

 modernising the passenger information system in  
 terms of increasing the number of screens mounted  
 on the entresols of selected stations;

 establishing a full-size passenger information system  
 on A18 Plac Wilsona and A19 Marymont stations;

 modernising the fares collection system on A15  
 Ratusz - Arsenał station – adjusting a total of 6 ticket  
 gates to ensure higher capacity on this busy station;
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 modernizacja stanowisk kontrolno - pomiarowych;
 zakup stanowisk diagnostyczno - naprawczych;
 zakup wyposażenia warsztatowego poprawiającego 

 warunki i wydajność pracy.

W 2012 roku prowadzone były również prace, między inny-
mi, nad: zmianą rodzaju okien uchylnych pojazdów serii „81” 
oraz doposażeniem pojazdów w dodatkowe lusterka dla ma-
szynistów.

INNE UDOGODNIENIA DLA PASAŻERÓW

Dla wygody naszych pasażerów na stacjach warszawskiego 
metra:

 zlokalizowanych jest 81 bankomatów oraz 93  
 biletomaty.  Automaty biletowe, które dostępne są  
 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 
 sprzedają bilety wszystkich typów, bez limitu kwoty,  
 dopuszczając płatność za pomocą karty płatniczej;

 swoją infrastrukturę mają operatorzy telefonii  
 komórkowej; 

 prowadzona jest działalność komercyjna – handlowa  
 i usługowa o różnorodnym charakterze - 149 lokali   
 usługowych. 

 the purchase of diagnostic and repair posts; 
 the purchase of warehouse equipment to improve  

 work performance and conditions.

The work performed in 2012 also involved replacing tilt-in 
sash windows in the coaches of the “81” series and equipping 
trains with additional mirrors for engine drivers

OTHER FACILITIES FOR PASSENGERS

To ensure the comfort of our passengers, the Warsaw Metro 
stations feature: 

 81 cash machines and 93 ticket machines. The latter  
 are open 24/7 and sell all kinds of tickets with no  
 financial limits, accepting payment cards;

 infrastructure of mobile phone operators;
 commercial, trade and service activity of various 

 types, comprising 149 sales and service points.

awarii. W celu zwiększenia niezawodności działania metra, 
wprowadzono dwustronny system zasilania w energię elek-
tryczną, zapewniający bezprzerwowe zasilanie w przypadku 
awarii linii energetycznych zewnętrznych i wewnętrznych. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 
DZIEDZINIE ROZWOJU I MODERNIZACJI 
TABORU

Wydarzenia w dziedzinie rozwoju i modernizacji taboru to:
 prace związane z realizacją kontraktu na dostawę

 nowych pociągów typu Inspiro;
 dostawa pociągu metra typu Inspiro – pociąg  

 szkoleniowy;
 zakup nowej lokomotywy manewrowej spełniającej 

 najwyższe wymagania dotyczące zużycia paliwa  
 i ochrony środowiska;

 modernizacje taboru metra i taboru pomocniczego;
 uzyskanie od Urzędu Transportu Kolejowego  

 zatwierdzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania dla  
 pomocniczych pojazdów kolejowych metra (wózki  
 motorowe, lokomotywy, przyczepy, wagony 
 osłonowe);

 montaż systemu detekcji i gaszenia pożaru za  
 pomocą mgły wodnej w lokomotywie CZ LOKO;

 aktualizacja technologii wykonania przeglądów  
 wagonów serii „81” i wprowadzenie ich  
 do stosowania;

in emergencies of external and internal power lines was 
implemented to increase the reliability of Metro operations.  

THE MOST IMPORTANT EVENTS IN THE FIELD  
OF ROLLING STOCK DEVELOPMENT AND  
MODERNISATION
 
The most important actions in the field of rolling stock 
development and modernisation were: 

 the work connected with the implementation of the  
 agreement for the delivery of new Inspiro type  
 trains;

 the delivery of an Inspiro type train for training  
 purposes; 

 the purchase of a new manoeuvring locomotive,  
 meeting the strictest fuel consumption and environ 
 mental protection requirements; 

 the Metro rolling stock and the auxiliary rail vehicles  
 modernisation;

 the obtaining of approval by the Office for Railway  
 Transport for the auxiliary rail vehicles (motor trucks,  
 engines, trailers, covering cars); 

 the installation of a fire detection and extinguishing  
 system using water mist, in the CZ LOKO engine;

 the updating and implementation of the inspection  
 technologies of coaches of the “81” series;  

 the modernisation of inspection and measurement  
 posts;
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Struktura pociągów metra – stan na 31 grudnia 2012 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 sześcio-
wagonowe.

Tabor typu Metropolis
 

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

Razem: 108 wagonów, skonfigurowanych w 18 pociągów  
sześciowagonowych. 

W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiadało  
w sumie 240 wagonów zestawionych w 40 pociągów sześcio-
wagonowych. 

The structure of metro trains – as at 31 december 2012

“81” series rolling stock

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

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

Metropolis type rolling stock
 

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

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

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o. had in total 240  
coaches configured in 40 six-coach trains. 

POCIĄGI METRA

Na tabor metra składają się pociągi oraz tabor pomocniczy.
Metro Warszawskie Sp. z o.o. obecnie eksploatuje trzy typy 
taboru. Najstarszymi zestawami metra są pojazdy serii 
„81”,  które zostały wprowadzone do eksploatacji w latach  
1994 - 1997. W celu wydłużenia wszystkich zestawów do 
sześciu wagonów, w 2007 roku wprowadzono do eksploatacji 
zakupioną partię trzydziestu pośrednich wagonów serii „81”.

W latach 2000 – 2005 zakupiono i wprowadzono do eksplo-
atacji pojazdy typu Metropolis 98B. Wydajny napęd oparty na 
przekształtniku IGBT, aluminiowe nadwozie oraz przemyśla-
na konstrukcja zaowocowały nowoczesnym taborem charak-
teryzującym się niskim jak na ówczesne czasy zapotrzebo-
waniem na obsługę serwisową. Obecnie Metro Warszawskie  
Sp. z o.o. eksploatuje osiemnaście sześciowagonowych pojaz-
dów tego typu.

Ostatnim typem taboru jest zakupiona w latach 2008-2009 
partia siedmiu pojazdów unowocześnionej serii „81”. Wa-
gony zyskały nowy wygląd zewnętrzny, klimatyzację kabiny 
maszynisty, nowy wystrój wnętrza, wymuszoną wentylację 
przedziału pasażerskiego oraz wyświetlacze informacji pa-
sażerskiej. Unowocześnione pociągi serii „81” zostały zaku-
pione celem uzupełnienia taboru w związku z wymaganym 
wzrostem zdolności przewozowych. 

METRO TRAINS

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

In the years 2000-2005, the Company purchased and ope-
rated Metropolis 98B vehicles. The high-volume driver train 
based on the IGBT switch, an aluminium body and well-tho-
ught-out structure, brought in modern rolling stock charac-
terised by a low demand for servicing. At present, eighteen 
six-coach vehicles of this type are being operated.

The series of seven vehicles of the modernised “81” series 
type was the last type of rolling stock of Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. purchased in the years 2008-2009. The coaches 
were given a new external appearance, air-conditioning in the 
driver’s cabin, a new interior design, and powered ventilation 
in the passenger compartment, as well as passenger infor-
mation displays. The modernised coaches of the “81” series 
were purchased with a view towards supplementing the rol-
ling stock in connection with transit growth. 

TABOR ROLLING STOCK

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

liczba i rodzaj wagonów 

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

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 powietrzna ) sprężyny śrubowe sprężyny śrubowe

zawieszenie I stopnia sprężyny metalowo-gumowe sprężyny śrubowe sprężyny śrubowe

sprężarka śrubowa tłokowa tłokowa

type and number of coaches 

Metropolis 98B  “81” series “81” series 
year of manufacture 2008

4 driving coaches (intermediate)
2 trailer cars (front-end) 6 driving coaches 6 driving coaches

number of seats on trains 264 256 256

number of standing places on trains 1206 1020 1020

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

driving motors asynchronous engines sequential engines sequential engines 

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

start-up semi-conductor IGBT resistance resistance

acceleration 1,2 m/s2 1,2 m/s2 1,2m/s2

coach body construction aluminium steel steel

front-end coach weight 28 Mg 34 Mg 35,5 Mg

intermediate coach weight 31 Mg 33 Mg 34,5 Mg

train weight 174 Mg 200 Mg 204 Mg

passenger compartment ventilation forced free inflow forced

II degree suspension pneumatics (air spring) coil  springs coil springs 

I degree suspension metal-rubber springs coil springs coil springs 

compressor screw piston piston
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Tabor typu Metropolis

 PK - 364 pociągów  
 (przegląd kontrolny co 2 tygodnie);   

 PO - 69 pociągów  
 (przegląd okresowy co 23,75 – 26,25 tys. km);
             

 PD - 16 pociągów  
 (przegląd dodatkowy co 95 – 105 tys. km);    
                

 R1- 3 pociągów  
 (remont co 190 – 210 tys. km); 
                          

 R2 - 4 pociągów  
 (remont co 380 - 420 tys. km).                          

Roczny średni przebieg pojazdu typu Metropolis to około 
130 tys. kilometrów.

Metropolis-type rolling stock

 PK 364 trains 
 (control check every 2 weeks)   

 PO 69 trains 
 (periodic check every 23.75 – 26.25 thousand km)
 

 PD 16 trains  
 (additional check every 95 – 105 thousand km)

 R1 3 trains 
 (overhaul every 190 – 210 thousand km)

 R2 4 trains
 (overhaul every 380 - 420 thousand km)
                         

The annual average operating distance of a vehicle of the 
Metropolis type is ca. 130 thousand kilometres.

W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. wykonało nastę-
pującą liczbę przeglądów i remontów pociągów metra:
Tabor serii „81”

 PK - 5914 pociągów
 (przegląd kontrolny, codzienny);    

 PO - 251 pociągów  
 (przegląd okresowy co 5 - 7 tys. km); 
  

 PD -  37 pociągów  
 (przegląd dodatkowy co 25 - 35 tys. km);  

 R1 - 117 wagonów  
 (remont  co 50 - 70 tys. km) ;   
 

 R2 - 30 wagonów  
 (remont co 220 - 260 tys. km);

 R3 - 51 wagonów  
 (remont co 450 -510 tys. km).                                      

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

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o. performed the follo-
wing number of Metro train overhauls and repairs:
“81” series rolling stock

 PK  5914 trains
 (control check, daily)    

 PO 251 trains 
 (periodic check every 5 - 7 thousand km) 
  

 PD 37 trains 
 (additional check every 25 - 35 thousand km) 
 

 R1 117 coaches 
 (overhaul every 50 - 70 thousand km)    
 

 R2 30 coaches 
 (overhaul every 220 - 260 thousand km) 

 R3 51 coaches 
 (overhaul every 450 -510 thousand km)

The annual average operating distance of a vehicle in the 
“81” series is ca. 93 thousand kilometres.  

TABOR ROLLING STOCK

PRZEGLĄDY I REMONTY POCIĄGÓW METRA OVERHAULS AND REPAIRS OF METRO TRAINS
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 przyczepa 
 PWM-10    
 rok prod. 1993    - 2 szt.

 przyczepa 
 PWM-10   
 rok prod. 2000    - 2 szt.

 przyczepa 
 PWM-10W   
 rok prod. 1994    - 5 szt.

 platforma zagłębiona 
 ZPA-10/M   
 rok prod. 2006    - 1 szt.

 platforma zagłębiona 
 ZPA-10/M   
 rok prod. 2008    - 1 szt.

W 2012 roku wykonane zostały prace przeglądowe na 31  
pomocniczych pojazdach kolejowych metra, w tym:  

 przeglądy kontrolne 
 (obsługa codzienna)              –  585 szt.

 przeglądy okresowe małe 
 (cykl przeglądowy w zależności od typu 
 taboru pomocniczego)            – 61 szt.

 przeglądy okresowe średnie i duże 
 (cykl przeglądowy w zależności 
 od typu taboru pomocniczego)                 – 2 szt.

 trailers of PWM-10W type  
 year of manufacture 1994        - 5 pcs.

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

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

In 2012 the overhaul of 31 auxiliary rail Metro vehicles was 
performed, including:  

 control checks 
 (daily service)     - 585 pcs.

 minor periodic checks   
 (review cycle depending on type of  
 accessory rolling stock)        - 61 pcs.

 medium and major periodic checks  
 (check cycle depending on type of  
 accessory rolling stock)                - 2 psc.

Struktura taboru pomocniczego przedstawiała się  
następująco:  

 lokomotywa manewrowa 
 418 D, rok prod. 1991      - 1 szt.

 lokomotywa manewrowa 
 418 Da, rok prod. 1999  - 1 szt.

 lokomotywa manewrowa 
 CZ LOKO 797.8             
 rok prod. 2007        - 1 szt.                                           

 lokomotywa LM 400 
 rok prod. 2012         - 1 szt.

 wózek motorowy 
 typu DS-10-03   
 rok prod. 1989               - 1 szt.

 wózek motorowy 
 typu DS-Ż-03    
 rok prod. 1991               - 1 szt.

 wózek motorowy 
 typu DS-10-03   
 rok prod. 1994               - 1 szt.

 wózek motorowy 
 typu DS-Ż-03   
 rok prod. 1994   - 2 szt.

 wagon typu 208Kg/M  
 rok prod. 1987   - 2 szt.

 przyczepa 
 PWM-10`rok prod. 1990  - 7 szt.

 przyczepa  PWM-10 
 rok prod. 1991   - 2 szt.

The structure of the auxiliary rolling stock is as follows: 

 manoeuvring locomotive of 418 D type, year of   
 manufacture 1991    - 1 pc.

 manoeuvring locomotive of 418 Da type,  
 year of manufacture 1999       - 1 pc.

 manoeuvring locomotive  
 CZ LOKO of  797.8 type,  
 year of manufacture 2007    - 1 pc.

 locomotive of LM 400 type 
 year of manufacture 2012     - 1 pc.

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

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

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

 motor truck of DS-Ż-03 type  
 year of manufacture 1994         - 2 pcs.

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

 trailers of PWM-10 type     
 year of manufacture 1990       - 7 pcs.

 trailers of PWM-10 type   
 year of manufacture 1991        - 2 pcs.

 trailers of PWM-10 type   
 year of manufacture 1993       - 2 pcs.

 trailers of PWM-10 type   
 year of manufacture 2000       - 2 pcs.

TABOR ROLLING STOCK

TABOR POMOCNICZY – STRUKTURA, PRZEGLADY I REMONTY AUXILIARY ROLLING STOCK – STRUCTURE, REVIEWS AND OVERHAULS
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typu Metropolis – co potwierdza regułę, że przy wpro-
wadzeniu nowych pociągów do ruchu ich awaryjność 
spowodowana jest tzw. „chorobą wieku dziecięcego”.  
Po okresie spadkowym przypadającym na lata 2004-2008,  
w okresie 2009-2010 nastąpił wzrost wskaźnika zjazdów 
awaryjnych. Miało to związek z wprowadzeniem do eks-
ploatacji nowych pociągów produkcji rosyjskiej, mimo to 
wskaźnik ten został utrzymany na poziomie nie wyższym niż 
średnia wartość i wyniósł w roku 2009 – 0,47, 2010 – 0,42, 
2011- 037, 2012- 0,32. 

W 2011 roku zanotowano niewielki spadek współ-
czynnika awaryjności. Spowodowane było to zmniej-
szeniem ilości awarii w wagonach serii „81”, które wy-
chodzą z tzw. okresu „choroby wieku dziecięcego”.  
Potwierdzeniem tego jest rok 2012, który przyniósł kolejne 
obniżenie współczynnika awaryjności.

ething troubles”. Following the downward tendency period 
of 2004-2008, in the years 2009-2010 there was a growth in 
failure frequency, which was connected with the introduction 
of new trains made in Russia. Nevertheless, the failure fre-
quency ratio was maintained at the level not exceeding the 
average value, amounting in 2009 to 0.47, in 2010 to 0.42, in 
2011 to 0.37, and in 2012 to 0.32. 

In 2011 a slight drop in failure frequency was recorded, which 
was caused by the decreasing number of the failures of new 
coaches of “81” series, that have already overcome the so-
-called “teething troubles”.  This observation was confirmed 
in 2012 which saw a further decline in the emergency stop 
ratio. 

Wozokilometr to jednostka rozliczeniowa służąca ocenie 
pracy przewozowej wykonanej przez metro (iloczyn liczby 
wagonów i przejechanych przez nie kilometrów). W 2012 
roku utrzymano wykonanie zadań przewozowych na poziomie 
2011 roku. 40 pociągów eksploatowanych w warszawskim 
metrze przejechało łącznie w 2012 roku 4 360 085 kilometrów.  
W sumie od otwarcia stołecznego metra, w kwietniu 1995 
roku do końca 2012 roku, wszystkie pociągi pokonały dystans 
49 384 913,72 kilometrów.

AWARYJNOŚĆ 

W latach 2000-2003 współczynnik zjazdów awaryj-
nych był wyższy niż średnia wartość w okresie 12 ostat-
nich lat, która wyniosła 0,47. Taki stan rzeczy spowo-
dowany był wprowadzeniem do eksploatacji pociągów 

Vehicle kilometre is a calculation unit for the assessment of 
transport operations performed by Metro trains (the product 
of the number of coaches and the kilometres run). In 2012, the 
number of vehicle kilometres was maintained at the 2011 level.  
In 2012, 40 Warsaw Metro trains have run a total of 4 360 
085 kilometres. In total, from the opening of the metropoli-
tan Metro in April 1995 to the end of 2012, all trains have run 
a distance of 49 384 913.72 kilometres.

FAILURE FREQUENCY 

In the years 2000 – 2003, the emergency stop ratio was hi-
gher than average in the last 12 years, which amounted to 
0.47. This resulted from the introduction of the Metropo-
lis type trains – proving the rule that in the introduction of 
the new trains, their failure can be caused by so-called “te-

TABOR ROLLING STOCK

WOZOKILOMETRY VEHICLE KILOMETERS 

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) wykonane w 2012 roku: 25 788 035,3 Vehicle kilometres with passengers (excluding technical drives) in 2012: 25 788 035.3
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rok wozokilometry 
w 10 tys. km

liczba 
zjazdów

wskaźnik zjazdów 
na 10 tys. wzkm

2000 720,28 807 1,12

2001 1 057,31 778 0,73

2002 1 126,70 610 0,54

2003 1 262,94 734 0,58

2004 1 400,82 589 0,42

2005 1 629,97 476 0,3

2006 1 688,89 475 0,28

2007 1 883,13 576 0,31

2008 2 188,79 680 0,31

2009 2 553,19 1208 0,47

2010 2 611,11 1084 0,42

2011 2 594,55 969 0,37

2012 2 595,18 825 0,32

średni wskaźnik zjazdów na 10 tys. kilometrów w latach 2000 - 2012 0,47

year vehicle kilometres  
in10 thousand km

number 
of stops

stops ratio per 10 thousand 
veh-km 

2000 720.28 807 1.12

2001 1 057.31 778 0.73

2002 1 126.70 610 0.54

2003 1 262.94 734 0.58

2004 1 400.82 589 0.42

2005 1 629.97 476 0.3

2006 1 688.89 475 0.28

2007 1 883.13 576 0.31

2008 2 188.79 680 0.31

2009 2 553.19 1208 0.47

2010 2 611.11 1084 0.42

2011 2 594.55 969 0.37

2012 2 595.18 825 0.32

the average stops ratio per 10 thousand kilometres in the years 2000 - 2012 0.47

Wskaźnik awaryjności pociągów warszawskiego metra The failure frequency ratio of  Warsaw metro trains
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Liczba zjazdów awaryjnych pociągów metra w 2012 roku w porównaniu do lat poprzednich Number of emergency stops by metro trains in 2012 compared to previous years 
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Liczba wagonów metra warszawskiego w ruchu  - lata 2003 – 2012 Number of  Warsaw metro coaches operated in 2003 – 2012 
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przy wjeździe na stację, czuwać będzie nad regulacją wenty-
lacji w zależności od zapełnienia wagonu. Oświetlenie prze-
działu pasażerskiego przy pomocy paneli LED dodatkowo 
przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
 
Drzwi pasażerskie, w przypadkach małej intensywności ruchu 
pasażerskiego, mogą być przełączone w tryb otwierania indy-
widualnym przyciskiem, co oszczędza zarówno energię jak  
i mechanizmy drzwiowe. Nowe pojazdy typu Inspiro będą 
jeździć na II linii w trybie automatycznym. Maszynista ini-
cjować będzie tylko odjazd pojazdu oraz nadzorować jego 
pracę. W pojeździe zaimplementowano procedurę automa-
tycznego nawrotu na ostatniej stacji. Pierwsze drzwi za każdą 
kabiną maszynisty będą miały zamontowaną samoczynnie 
wysuwaną rampę niwelującą szczelinę pomiędzy pojazdem 
a peronem. Ułatwi to znacznie wsiadanie i wysiadanie do  
i z pojazdu osobom na wózkach inwalidzkich. Po naciśnięciu 
przycisku wysunięcia rampy na burcie wagonu, maszynista 
otrzymuje komunikat żądania wysunięcia rampy na monito-
rze. Po potwierdzeniu żądania przez maszynistę, rampa wy-
sunie się samoczynnie. 

W każdym wagonie znajdzie się wydzielone miejsce na 
rower lub wózek dziecięcy.  W czołowych wagonach, tuż koło 
pierwszych drzwi pasażerskich, dodatkowo znajdą się spe-
cjalnie wydzielone miejsca pozwalające w wygodny sposób 
zaparkować wózek inwalidzki, wyposażone w tapicerowane 
oparcie i pasy bezpieczeństwa pozwalające ustabilizować po-
zycję wózka.

partment, and lighting the  passenger compartment by means 
of LED panels will contribute towards savings in electricity 
consumption. 

In the event of low traffic intensity, passenger doors may be 
switched to being opened with a button, saving both power 
and mechanisms.The new Inspiro vehicles servicing Metro 
line II will run in automatic mode. The driver will initiate only 
the departure of the vehicle and supervise its operation. The 
vehicle is equipped with a procedure for the automatic re-
turn from the last station. The first door at the back of the 
driver’s cabin will be equipped with an automatic ramp, le-
velling the space between a vehicle and platform. This will 
facilitate entry and exit to/from the vehicle by passengers 
on wheelchairs. Upon pressing the button, the ramp ac-
tivation order will be displayed on the driver’s HMI panel. 
When the order is confirmed, the ramp opens automatically.  

Each coach is equipped with a separate place for a bicycle or 
a pram. In the front-end coaches, just near the first passenger 
door, additional special places for the comfortable parking of 
wheelchairs are provided, equipped with upholstered rests    
and safety belts for stabilising the wheelchair position.

Apart from acoustic signals announcing  the closing of doors, 
the new vehicles will also display visual information using two 
diode lamps, one of which will be located on the coach rim 
and the other one inside the coach at the ceiling in the pas-
sage area.

POCIĄGI TYPU INSPIRO

Na początku 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. pod-
pisało z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o., Siemens Aktien-
gesellschaft Österreich i Newag S.A. umowę na dostawę 35 
pociągów typu Inspiro, zaprojektowanych i wykonanych spe-
cjalnie dla Warszawy. Część z nich - 15 pojazdów - uzupełni 
dotychczasowy tabor obsługujący I linię metra. 

Nowe wagony metra konstruowane są z myślą o jak naj-
większej redukcji wagi. Pusty czołowy wagon (najcięższy  
w pojeździe) nie powinien ważyć więcej niż 31 ton. Dla po-
równania waga rosyjskich wagonów czołowych pojazdów 
serii „81”- 572.2 wynosi 34 tony.  Ta niższa o kilka ton waga 
całego pojazdu przekładać się będzie na realne oszczędności 
w zużywanej energii elektrycznej, ponieważ lżejszy pojazd 
zużywać będzie mniej energii, by osiągnąć żądaną prędkość. 
Przy konstruowaniu pojazdów typu Inspiro położono szcze-
gólny nacisk na rekuperację, czyli odzyskiwanie energii hamo-
wania. Konstrukcja silników pozwala im wytrzymać znaczne 
przeciążenia prądowe podczas hamowania dynamicznego, co  
w połączeniu z wysoką sprawnością i nowoczesną konstruk-
cją falownika powoduje, że napęd nowych pojazdów będzie 
bardzo ekonomiczny.

W celu wyrobienia nawyku oszczędnej jazdy pojazd będzie 
na bieżąco wyświetlał na monitorze maszynisty aktualnie zu-
żywaną energię. System optymalizacji energii zużywanej na 
potrzeby nietrakcyjne automatycznie wygasi długie światła 

INSPIRO TYPE TRAINS

At the beginning of 2011, Metro Warszawskie Sp. z o.o. signed 
a contract with the group of companies, including Siemens Sp. 
z o.o., Siemens Aktiengesellschaft Österreich and Newag S.A., 
for the delivery of 35 Inspiro type trains, designed and ma-
nufactured exclusively for Warsaw. Part of them – 15 trains 
– will supplement the existing rolling stock servicing Metro 
line I.

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

The vehicle will concurrently display the level of power 
consumed, enabling the driver to get used to cost-effective 
running. The system optimising the consumption of power 
will automatically turn off fog lights, guard the adjustment of 
ventilation depending on the level of occupation of the com-

NOWY TABOR METRA WARSZAWSKIEGO THE NEW ROLLING STOCK FOR METRO WARSZAWSKIE
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ją się dzieląc na 2 części. Dolna część drzwi po dostawieniu 
przewożonej w kabinie drabinki tworzy rampę, ułatwiając 
ewakuację pasażerów z pociągu. W razie potrzeby, w środko-
wych oknach każdego wagonu znajdują się dodatkowe wyj-
ścia ewakuacyjne. Pojemne baterie akumulatorów pozwalają 
utrzymać pełną wydajność wentylacji przedziału pasażerskie-
go przez okres 30 minut.

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

Pierwszy z 35 nowoczesnych pociągów typu Inspiro dotarł 
na Stację Techniczno – Postojową Kabaty w dniu 21 grud-
nia 2012 roku. Jest to pociąg szkoleniowy, a to oznacza, że  
w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany do celów edu-
kacyjnych i treningowych.

LOKOMOTYWA METRA WARSZAWSKIEGO

29 listopada 2012 roku nowa lokomotywa manewrowa 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. otrzymała świadectwo do-
puszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. 

Nowa lokomotywa manewrowa przeznaczona jest przede 
wszystkim do lekkich prac manewrowych na Stacji Technicz-
no - Postojowej Kabaty, bocznicy kolejowej metra oraz do 
wykonywania prac techniczno-awaryjnych na liniach metra.

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

On 21 December 2012, the first out of 35 modern Inspiro 
type trains arrived at the Kabaty Technical and Holding Sta-
tion. This being a training vehicle, it will be primarily used for 
educational and training purposes.

THE LOCOMOTIVE OF METRO 
WARSZAWSKIE 

On 29 November 2012, a new manoeuvring locomotive of 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. received the commissioning 
certificate issued to such type of rail vehicles.

The new manoeuvring locomotive is intended primarily for 
light manoeuvring work on the Kabaty Technical and Holding 
Station, the Metro side-track, and for certain technical and 
failure-removal work along Metro lines.
 

Oprócz sygnałów dźwiękowych, informujących o zamy-
kaniu drzwi, w nowych pojazdach pojawi się także in-
formacja wizualna o zamykaniu drzwi w postaci dwóch 
diodowych lamp. Jedna z nich umieszczona będzie na bur-
cie wagonu, a druga od środka, na suficie w przejściu. 

Nowe pojazdy będą jednoprzestrzenne. Brak podziału na 
osobne wagony ułatwi przemieszczanie się pasażerów oraz 
pozwoli na przejście do miejsc mniej zatłoczonych. Istotnej 
zmianie ulegnie również poziom informacji pasażerskiej. Za-
równo wyświetlacz czołowy,  jak i będące nowością w metrze 
wyświetlacze boczne, przekazywać będą informacje dotyczą-
ce linii i trasy. Wewnątrz znajdować się będą monitory LCD 
wyświetlające informacje takie jak: aktualny czas, kierunek 
docelowy, nazwę następnej stacji oraz schemat trasy. Ekrany 
te będą mogły również służyć do nadawania komunikatów 
specjalnych, takich jak: utrudnienia w ruchu, informacje o li-
niach zastępczych, itp.

Nowe pojazdy standardowo wyposażone będą w monito-
ring wizyjny. W razie potrzeby pasażer będzie mógł poprzez 
dwukierunkowy system komunikacji awaryjnej skontaktować 
się z maszynistą. Maszynista będzie miał możliwość podglądu 
sytuacji na peronie na 200 m przed wjazdem na stację. Dzięki 
systemowi kamer zastępujących lusterka wsteczne, maszyni-
sta będzie widział jednocześnie oba końce pojazdu.

W razie konieczności ewakuacji w tunelu, drzwi ewakuacyjne 
znajdujące się w ścianie czołowej kabiny maszynisty, otwiera-

The new vehicles will have a single-space structure. The lack 
of division into separate coaches will facilitate passenger 
movement and transfer to less-occupied spaces. The level 
of passenger’s information will be significantly changed. Both 
the front display and side displays, being a novelty in Metro 
vehicles, will display information on line and route. Inside the 
coach will be mounted LCD screens displaying the following 
information: current time, destination, name of the next sta-
tion and plan of the route. These screens will also display 
special messages: traffic obstacles, information on alternative 
lines, etc.

The new vehicles will usually be equipped with a visual scre-
en. Where necessary, the passenger will have the possibili-
ty to communicate with the driver through a bidirectional 
emergency communication system. The driver will be able 
to view the situation on a platform 200 m before entering 
the station. Thanks to the system of camcorders replacing 
mirrors, the driver will see both ends of the vehicle at the 
same time.

In the event of evacuation in the tunnel, exit doors placed 
in the front wall of the driver’s cabin will open out into two 
parts. The lower part with a ladder carried in the cabin will 
form a ramp facilitating the evacuation of passengers from 
the train. In case of emergency, the middle windows of each 
coach will serve as additional exits. High-capacity batteries 
allow for maintaining unlimited performance of the passen-
ger area ventilation system for 30 minutes.

NOWY TABOR METRA WARSZAWSKIEGO THE NEW ROLLING STOCK FOR METRO WARSZAWSKIE
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Dane charakterystyczne: 
 szerokość toru 1435 mm; 
 długość ze zderzakami 8990 mm;
 szerokość 2800 mm; 
 wysokość 3650 mm; 
 masa własna 34,3 t. 

Do napędu lokomotywy służy jeden z najnowocześniej-
szych silników spalinowych. Jest to jednostka wysokoprężna  
z turbodoładowaniem. Silnik został wyposażony w moduł 
kontroli czystości emisji (CEM) zawierający układ oczysz-
czania spalin, układ redukcji emisji tlenków azotu (NOX) 
oraz filtr cząstek stałych. Dzięki temu spełnia on najsurow-
sze normy czystości spalin – Tier 4 wg norm amerykańskich  
i Stage IIIB wg norm europejskich (Rozporządzeniem Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 roku w spra-
wie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w za-
kresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek 
stałych przez te silniki. Dz. U. nr 202 z dnia 19 sierpnia 2005 
roku). Napęd lokomotywy realizowany jest na drodze hydro-
statycznej – silnik spalinowy napędza pompy hydrauliczne, 
które wytwarzają ciśnienie w układzie hydraulicznym jazdy.

Wyposażenie:
 sprężarka tłokowa bezolejowa; 
 urządzenia przeciwpoślizgowe;
 smarowanie obrzeży kół;

Characteristics:
 track width: 1,435 mm; 
 length (including buffers): 8,990 mm;
 width: 2,800 mm; 
 height: 3,650 mm; 
 kerb weight: 34.3 t. 

The locomotive is powered by one of the latest types of 
internal-combustion engines. This is a high-pressure turbo-
charge unit. The engine is equipped with a continuous emission 
monitoring system, comprising an exhaust fumes clearing unit, 
a nitrogen oxide emission reduction unit and a solid particles 
filter. As a result, it satisfies the strictest requirements of 
fumes cleanliness – Tier 4 based on the American standards 
and Stage IIIB based on the European standards (Regulation 
of the Minister of Economy and Labour of 19 August 2005 
on detailed requirements concerning internal-combustion 
engines as regards reducing gas pollutant and solid particle 
emissions by such engines. Journal of Laws No. 202 of 19 
August 2005). The locomotive drive is hydrostatic – the 
internal-combustion engine powers hydraulic pumps which 
produce pressure in the hydraulic drive system.

Equipment:

 an oil-free fixed compressor; 
 anti-slide devices;
 wheel rim coating;
 a drive computer – traction force and braking force 

 steering (electronic cruise control), movement 

 komputer pokładowy – sterowanie siły  
 pociągowej i siły hamowania (układ prędkości  
 zadanej), sterowanie kierunkiem jazdy, sterowanie   
 urządzeniami pomocniczymi, diagnostyka  
 pokładowa ze wskazaniem i rejestracją zdarzeń  
 odbiegających od normalnej pracy lokomotywy,  
 komunikaty wyświetlane w języku polskim; 

 sprzęg automatyczny umożliwiający sprzęgnięcie się  
 z wszystkimi typami pociągów metra  
 eksploatowanymi przez Metro Warszawskie  
 Sp. z o.o. oraz nowych pociągów metra  
 dostarczonych przez firmę Siemens. Oś głowicy 
 sprzęgu z dodatkową płynną regulacją;

 system sygnalizacji zagrożenia pożarowego oraz  
 aktywny system gaszący, działający na zasadzie  
 wytworzenia mgły wodnej w przestrzeni silnikowej.

Konstrukcja i wyposażenie lokomotywy zawiera szereg ele-
mentów, których zadaniem jest podwyższenie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy personelu obsługowego oraz 
brygad roboczych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Konstruk-
cja kabiny oraz osłony silnika zapewniają bardzo dobrą wi-
doczność maszyniście. Dodatkowo ma on do dyspozycji lu-
sterka oraz kamery. Lokomotywa wyposażona jest również 
w dodatkowe obwody blokad i sygnalizacji. W przypadku 
wystąpienia sytuacji awaryjnej lub zagrożenia życia wciśnię-
cie jednego z przycisków – stop awaria - znajdujących się 
na lokomotywie, spowoduje zatrzymanie jazdy i wszystkich 
ruchów roboczych.

 direction steering, auxiliary equipment steering,  
 drive diagnostics used for detecting and recording  
 abnormal locomotive functions, and announcements  
 displayed in Polish;

 automatic equipment allowing the interfacing with 
 all types of trains operated by Metro Warszawskie  
 Sp. z o.o. and with new trains supplied by  Siemens,  
 the interface head axis comprising an additional  
 flexible regulation function;

 a fire threat notification system and an active fire  
 extinguishing system, which entails the production  
 of water mist in the engine area.

The locomotive structure and equipment comprise 
a number of elements designed to improve the health and 
safety conditions of the service staff and working squads 
of Metro Warszawskie Sp. z o.o. The cabin structure and 
the engine casing ensure proper visibility to engine drivers 
who also have a number of mirrors and camcorders at 
their disposal. The locomotive is further equipped with an 
additional system of blockades and signalisations. In case of 
emergency or life-threatening situations, the vehicle, and any 
working movement, may be stopped by pressing one of the 
“Stop/Failure” buttons inside the locomotive. 

NOWY TABOR METRA WARSZAWSKIEGO THE NEW ROLLING STOCK FOR METRO WARSZAWSKIE
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Warszawskie metro jest jednym z najpopularniejszych środ-
ków transportu w stolicy. Zdaniem mieszkańców Warszawy 

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

metro jest szybkie, bezpieczne i punktualne. Tylko w 2012 
roku metro przewiozło szacunkowo około 139,17 miliona 
pasażerów. 

citizens, the Metro is fast, safe and punctual. So only in 2012, 
nearly 139.17 million passengers used the Metro services. 

PRZEWÓZ PASAŻERÓW - DANE LICZBOWE PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA

Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2012 roku Maximum daily number of passengers transported in 2012 

Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach) – przewozy pasa-
żerów 1995 – 2012

A comparative listing of the estimated number of passengers transported in successive years (in millions) – passenger transport 
1995-2012

liczba zarejestrowanych wejść  
na stację (w tys.)

szacunkowa liczba pasażerów 
metra (w tys.)

dzień roboczy 541 568

sobota 303 319

niedziela 220 231

number of recorded entries  into stations 
(in thousands)

estimated number of Metro passengers 
(in thousands)

working day 541 568

Saturday 303 319

Sunday 220 231
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W roku 2012 warszawskie metro przewiozło szacunkowo 
około 139,17 miliona pasażerów, co daje nam spadek liczby 
przewiezionych pasażerów o 0,9% w porównaniu do roku 
2011. Na mniejszą liczbę przewiezionych pasażerów zasad-
niczy wpływ miało zamknięcie związane z budową łącznika 

In 2012, the Warsaw Metro transported an estimated num-
ber of 139.17 million passengers, which indicates a drop by 
0.9% in the number of passengers carried, as compared to 
2011. This drop mainly resulted from closing the Świętokrzy-

II linii metra stacji metra Świętokrzyska oraz opuszczenie 
ramion kołowrotów po jednej z bramek na każdej głowicy 
stacji w trakcie meczów rozgrywanych w Warszawie w 
ramach turnieju piłkarskiego Euro 2012. 

ska Station in connection with the construction of a Metro 
line II junction, and with closing the turnstiles at one gate in 
each station head during the football matches which took 
place in Warsaw as part of the Euro 2012 football champion-
ships.  

Dynamika rocznych przewozów w metrze Dynamics of annual journeys by metro

PRZEWÓZ PASAŻERÓW - DANE LICZBOWE PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA
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2011 2012

stacja nazwa stacji suma suma szacunkowa suma suma szacunkowa

A1 Kabaty 5,17 5,43 4,99 5,24

A2 Natolin 4,84 5,08 4,64 4,87

A3 Imielin 5,14 5,39 4,99 5,24

A4 Stokłosy 4,65 4,88 4,47 4,69

A5 Ursynów 3,49 3,66 3,34 3,51

A6 Służew 6,32 6,63 6,13 6,43

A7 Wilanowska 8,42 8,84 8,8 9,24

A8 Wierzbno 4,21 4,42 5,41 5,68

A9 Racławicka 4,04 4,24 3,82 4,01

A10 Pole Mokotowskie 7,38 7,75 7,06 7,42

A11 Politechnika 12,18 12,79 12,17 12,78

A13 Centrum 16,74 17,58 17,81 18,7

A14 Świętokrzyska 6,12 6,43 4,9 5,15

A15 Ratusz Arsenał 13,97 14,67 14,18 14,89

A17 Dworzec Gdański 7,01 7,36 7,22 7,58

A18 Plac Wilsona 5,28 5,55 4,69 4,92

A19 Marymont 6,28 6,59 4,67 4,91

A20 Słodowiec 2,91 3,06 2,68 2,81

A21 Stare Bielany 2,57 2,70 2,5 2,62

A22 Wawrzyszew 3,28 3,44 3,03 3,18

A23 Młociny 3,74 3,93 5,05 5,3

suma 133,74 140,42 132,55 139,17

2011 2012

station station name actual estimate actual estimate

A1 Kabaty 5.17 5.43 4.99 5.24

A2 Natolin 4.84 5.08 4.64 4.87

A3 Imielin 5.14 5.39 4.99 5.24

A4 Stokłosy 4.65 4.88 4.47 4.69

A5 Ursynów 3.49 3.66 3.34 3.51

A6 Służew 6.32 6.63 6.13 6.43

A7 Wilanowska 8.42 8.84 8.8 9.24

A8 Wierzbno 4.21 4.42 5.41 5.68

A9 Racławicka 4.04 4.24 3.82 4.01

A10 Pole Mokotowskie 7.38 7.75 7.06 7.42

A11 Politechnika 12.18 12.79 12.17 12.78

A13 Centrum 16.74 17.58 17.81 18.7

A14 Świętokrzyska 6.12 6.43 4.9 5.15

A15 Ratusz Arsenał 13.97 14.67 14.18 14.89

A17 Dworzec Gdański 7.01 7.36 7.22 7.58

A18 Plac Wilsona 5.28 5.55 4.69 4.92

A19 Marymont 6.28 6.59 4.67 4.91

A20 Słodowiec 2.91 3.06 2.68 2.81

A21 Stare Bielany 2.57 2.70 2.5 2.62

A22 Wawrzyszew 3.28 3.44 3.03 3.18

A23 Młociny 3.74 3.93 5.05 5.3

global 133.74 140.42 132.55 139.17

Liczba pasażerów na poszczególnych stacjach w 2012 roku w milionach osób w porównaniu do roku 2011 (uwaga: suma szacunkowa  
= do podanych wielkości dodano 5% uwzględniając osoby omijające bramki biletowe) 

The number of passengers on individual stations in 2012 in millions compared to the year 2011 (note: taking into account the addition of 
an estimated 5% of persons avoiding the ticket gates)

PRZEWÓZ PASAŻERÓW - DANE LICZBOWE PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA
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Porównanie liczby wydarzeń wpływających na ruch pociągów metra w latach 2010 – 2012

     

A comparison of the number of incidents having an impact on metro train traffic in the years 2010 - 2012

Ocena częstotliwości kursowania metra w 2012 roku w podziale na pory dnia An assessment of frequency of metro running in 2012 by time of a day

PRZEWÓZ PASAŻERÓW - DANE LICZBOWE PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA
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liczba przypadków 

przyczyna 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

próba samobójcza ze skutkiem śmiertelnym 0 0 1

awaria rozjazdu – zwrotnicy 0 4 1

usterka pociągu 265 205 311

awaria zasilania 0 2 0

zalanie stacji - ulewa 3 0 0

przyczyny techniczne 128 90 72

podejrzenie podłożenia ładunku 
wybuchowego

2 4 2

ograniczenia prędkości 0 2 8

wtargnięcie na torowisko 6 8 5

budowa II linii metra 0 0 9

inne 4 11 6

suma 408 326 415

number of incidents

cause 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

suicide attempt ending in death 0 0 1

turnout defect – switch 0 4 1

train defect 265 205 311

power break 0 2 0

station flooding – rainstorm 3 0 0

technical causes 128 90 72

attempt to load 
explosives

2 4 2

speed limit 0 2 8

trespassing on tracks 6 8 5

construction of Metro line II 0 0 9

other 4 11 6

total 408 326 415

Źródło: Badania zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2012 Source: Passenger Satisfaction Survey 2012
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Ocena metra pod względem kursowania w latach 2005 – 2012 An assessment of metro running in terms of punctuality in the years 2005 – 2012

Ocena metra pod względem bezpieczeństwa w latach 2005 – 2012 An assessment of metro in terms of safety in the years 2005 – 2012
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Źródło: Badania zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2012

Źródło: Badania zadowolenia pasażerów metra warszawskiego 2012

Source: Passenger Satisfaction Survey 2012

Source: Passenger Satisfaction Survey 2012
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Ocena metra pod względem szybkości jazdy w latach 2005 - 2012 An assessment of metro in terms of driving speed in the years 2005 - 2012

PRZEWÓZ PASAŻERÓW - DANE LICZBOWE PASSENGER TRANSPORT – NUMERICAL DATA
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METRO WARSZAWSKIE W OCENIE PASAŻERÓW WARSAW METRO IN THE OPINION OF PASSENGERS 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. systematycznie podnosi stan-
dardy obsługi pasażerów. Aby móc na stałe wyróżniać się 
wśród pozostałych przedsiębiorstw komunikacyjnych, ko-
nieczne jest poznanie potrzeb i oczekiwań naszych pasaże-
rów pod względem ich obsługi. Dlatego też, aby poznać silne 
i słabe strony działalności, od kilku lat Spółka prowadzi grun-
towną analizę opinii pasażerów. Na podstawie prowadzonych 
badań, udoskonalamy swoją pracę na rzecz i korzyść klientów 
warszawskiego metra. 

W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz ósmy 
zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczą-
cych zadowolenia pasażerów korzystających ze stołeczne-
go metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1562 osób, 
w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2012 roku, na każdej 
z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj.  
od 5.00 – 00.00. Celem badania było między innymi poznanie 
opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez 
Spółkę Metro Warszawskie oraz poznanie oczekiwań i po-
trzeb pasażerów względem metra.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. has gradually improved the 
standards of services offered to passengers. In order to 
stand out from other transport companies, it is indispensable 
to familiarise ourselves with the emerging passenger needs 
and expectations regarding the quality of service.  As a re-
sult, with a view to acknowledging the strong and weak po-
ints of our operations, for several years Metro Warszawskie  
Sp. z o.o. has been conducting surveys on the passenger satis-
faction among the users of Warsaw Metro services. We im-
prove our conduct for the benefit of our clients on the basis 
of the results obtained.

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o., for the eighth year in 
a row, entrusted the conducting of passenger satisfaction su-
rveys among the users of the Metro to an external company. 
The survey was conducted on a sample of 1562 people, in 
the period from 26 May to 1 June 2012, at each of 21 stations, 
in the hours of operation of the underground trains, i.e. from 
5.00 a.m. until midnight. The survey objectives included ga-
thering passenger opinions on the quality of services offered 
by the Metro Warszawskie Company, and learning about the 

Ogólna ocena warszawskiego metra jest nadal bardzo wyso-
ka, systematycznie utrzymującą się na poziomie przekracza-
jącym 90% zadowolonych pasażerów, a w ostatnich 4 latach 
zbliżając się do granicy 94-95% . W zeszłorocznej edycji bada-
nia - 94,8% ankietowanych zadeklarowało, że są zadowoleni 
z naszych usług.

Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena 
różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kurso-
waniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, 
elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, 
obiekty użyteczności publicznej na stacjach, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych. Podobnie jak podczas poprzednich 
edycji badania, pasażerów zapytano o ulubioną stację war-
szawskiego metra. Kolejny rok z rzędu, ulubioną stacją pasa-
żerów została stacja Plac Wilsona. 

expectations and needs of Metro passengers.  The general 
assessment of the Warsaw Metro is very high, with over 90% 
of respondents providing positive answers. In the last 4 years, 
this rate has fluctuated around 94-95%. In the last year’s su-
rvey, 94.8% of respondents expressed their satisfaction with 
our services.

The issues discussed in the study included the assessment of 
different aspects relating to the functioning and operations of 
the Metro. The following issues were assessed: the frequency 
of journeys, elements corresponding to passenger service, 
safety, public utility buildings on stations, and amenities for 
the disabled. Just like in preceding editions of the survey, pas-
sengers were asked about their favourite Metro station. Plac 
Wilsona turned out to be the favourite station for the fourth 
year in a row. 

Ocena poszczególnych służb metra w 2012 roku An assessment of individual metro services in 2012
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METRO WARSZAWSKIE W OCENIE PASAŻERÓW WARSAW METRO IN THE OPINION OF PASSENGERS 

Ogólna ocena metra The general assessment of metro

Ocena funkcjonowania metra w 2012 roku An assessment of the functioning of the metro in 2012
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elementy
oceny

raczej dobrze/ 
bardzo dobrze

przeciętnie bardzo źle/  
raczej słabo

brak zdania

punktualność kursowania 88,3% 3,0% 1,2% 7,6%

szybkość jazdy 88,3% 8,0% 2,9% 0,9%

bezpieczeństwo 90,6% 6,0% 2,3% 1,1%

czystość na stacjach metra 86,9%  9,6% 2,9% 0,6%

czystość w wagonach metra 75,6% 17,4% 5,9% 1,1%

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 45,5% 10,9% 6,7% 36,9%

obsługa metra 75,6% 4,4% 1,1% 19,0%

assessment 
elements

rather good/
very good

average very poor/ 
rather poor

I don’t know

punctuality of journeys 88.3% 3.0% 1.2% 7.6%

journeys speed 88.3% 8.0% 2.9% 0.9%

safety 90.6% 6.0% 2.3% 1.1%

cleanness on metro stations 86.9% 9.6% 2.9% 0.6%

cleanness on metro coaches 75.6% 17.4% 5.9% 1.1%

amenities for the disabled 45.5% 10.9% 6.7% 36.9%

metro service 75,6% 4.4% 1.1% 19.0%
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W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało trzy  
prestiżowe nagrody. 

METRO AWARDS 2012 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. nagordzone zostało podczas 
dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2012, 
która odbyła się w Londynie w dniach 27 – 29 marca 2012 
roku. 
 
Konferencja MetroRail to coroczne miejsce spotkań eksper-
tów z zakresu budowy, eksploatacji oraz zarządzania metrem. 
Celem konferencji jest stworzenie forum, podczas którego jej 
uczestnicy mogą aktywnie wymienić poglądy dotyczące roz-
woju transportu publicznego. Podczas wykładów oraz paneli 
dyskusyjnych wiele uwagi poświęca się przyszłości transportu 
miejskiego, finansowaniu jego rozwoju oraz bezpieczeństwu  
i ochronie pasażerów. Nie mniej ważne są przekazywane 
przez specjalistów informacje dotyczące nowości techno-
logicznych. W konferencji biorą udział inżynierowie i archi-
tekci, projektanci, operatorzy, przedstawiciele rządów oraz 
transportu publicznego. Imprezą towarzyszącą konferencji 
MetroRail jest Metro Awards - konkurs dla firm związanych 
z budową oraz eksploatacją kolejek podziemnych. W kolejnej 
edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. zgłosiło swoje 
uczestnictwo oraz zdobyło nagrodę w kategorii: „Best Green 
Initiative” (Najlepsza Inicjatywa Proekologiczna). Nagrodzony 
został również projekt budowy centralnego odcinka II linii 
metra wraz z zakupem taboru w kategorii „Best New Metro 
Project” (Najlepszy Nowy Projekt Metra) - inwestycja Mia-
sta Stołecznego Warszawy, w której Inwestorem Zastępczym 
jest Spółka Metro Warszawskie.

Kryteria oceny w kategorii „Best Green Initiative”:
 podjęcie kompleksowych działań przyczyniających   

 się do oszczędzania i racjonalizacji zużycia energii   
 elektrycznej;

 stosowanie rozwiązań chroniących środowisko na   
 każdym etapie realizacji budowy metra;

 stosowanie rozwiązań chroniących środowisko  
 w działalności operacyjnej (eksploatacji  
 i utrzymania metra);

 stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych; 
 promowanie kwestii ochrony środowiska wśród  

 pracowników i kontrahentów.

Kryteria oceny w kategorii „Best New Metro Project”: 
 fachowe planowanie i zarządzanie projektem; 
 poszukiwanie różnych źródeł finansowania inwestycji;
 tzw. „value for money” – uzyskanie najwyższej jakości 

 za przeznaczone na inwestycje środki; 
 zwrócenie uwagi na potrzeby miasta oraz integracja   

 sieci komunikacyjnych;

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o. received three  
prestigious awards. 

METRO AWARDS 2012 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. received an award during the 
annual MetroRail 2012 conference which took place in Lon-
don on 27 – 29 March 2012.  

The MetroRail conference is the annual event attended by 
experts in the field of Metro construction, operation and ma-
nagement. Its aim is to create a forum, during which the par-
ticipants could actively exchange their views regarding the 
development of public transport. As part of the annual lectu-
res and discussion panels, lots of attention is devoted to the 
future of urban transport, to the financing of its development, 
and to passenger safety and protection. Information on new 
technologies, provided by specialists, are no less important. 
The conference is attended by engineers and architects, de-
signers, operators, as well as representatives of governments 
and public transport. Metro Awards – a competition for com-
panies dealing with underground construction and operation 
– is the accompanying event of the MetroRail conference. 
Metro Warszawskie Sp z o.o. submitted its application to the 
next edition of the competition and received an award in the 
category “Best Green Initiative”. We also received an award 
in recognition of the construction design of the central sec-
tion of Metro line II, and the rolling stock purchase, in the 
category “Best New Metro Project”. This is the investment of 
the Capital City of Warsaw in which the Metro Warszawskie 
Company acts as the substitute investor.

The assessment criteria in the category “Best Green Initiati-
ve” are as follows:

 taking comprehensive steps towards the rational  
 consumption and saving of electricity;

 applying environmental-friendly solutions at each  
 stage of Metro construction;

 applying environmental-friendly solutions in the  
 course of operational activity (Metro operation and  
 maintenance); 

 applying innovative technical solutions; 
 promoting the issue of environmental protection  

 among employees and contractors.

The assessment criteria in the category “Best New Metro 
Project” are as follows:  

 planning and managing the project in a professional  
 manner; 

 searching for various investment financing sources; 
  “value for money” – obtaining highest quality with   
 the investment resources available;

 paying attention to the city’s needs and integrating  
 transport networks; 

 wpływ projektu na poprawę jakości życia mieszkańców;
 poprawa poziomu obsługi mieszkańców, dostępność   

 dla wszystkich;
 zapewnienie długoterminowej trwałości projektu  

 i jego wydajności, sprawnego funkcjonowania.

Zgłoszenia oceniało międzynarodowe jury składające się  
z wybitnych fachowców zajmujących się problematyką metra. 
Uroczysta ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 29 
marca 2012 roku.

QUALITY INTERNATIONAL 2012 

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality Internatio-
nal 2012 po raz drugi przyznała Spółce Metro Warszawskie 
tytuł Laureata oraz godło Najwyższa Jakość Quality Inter-
national w kategorii QI Service – Usługi Najwyższej Jako-
ści – Usługi Przewozowe. Konkurs Najwyższa Jakość Quality 
International skierowany jest do firm, instytucji, samorządów, 
producentów i usługodawców posiadających czytelną poli-
tykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu 
zarządzania. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum 
Biznesu, a patronami przedsięwzięcia Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  Podstawą do przepro-
wadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są ofi-
cjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodar-
czych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów. 
Nagrodę otrzymaliśmy podczas uroczystej gali finałowej VI 
Edycji Programu Najwyższa Jakość QI 2012, która odbyła się 
29 września 2012 w Poznaniu.

PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało tytuł Perły Polskiej 
Gospodarki i zajęło 123 miejsce w kategorii Perły Duże oraz 
27 miejsce w kategorii Perły Sektora Infrastrukturalnego w X 
edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję anglojęzycz-
nego magazynu ekonomicznego Polish Market przy współ-
pracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. 
Tym samym, po raz kolejny Metro Warszawskie Sp. z o. o. po-
twierdziło swoją silną pozycję wśród najbardziej dynamicznie 
i efektywnie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wicepremier  
i Minister Gospodarki oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody, które otrzymaliśmy są nie tylko dowodem uznania 
dla działalności Spółki ale również motywacją do stałego roz-
woju i podnoszenia jakości oferowanych usług.

 contributing through project implementation to a 
 better quality of life of the residents;

 improving the level of service and ensuring access to  
 all residents;

 ensuring project sustainability and efficiency,  
 together with an efficient functioning.

The applications were assessed by an international jury com-
prising prominent specialists dealing with metro-related issu-
es. The official award ceremony took place on 29 March 2012.

QUALITY INTERNATIONAL 2012  

The Jury of the Highest Quality – Quality International 2012 
for the second time awarded the title of Laureate and the Hi-
ghest International Quality emblem in the category “The Hi-
ghest-Quality Services – Transport” to Metro Warszawskie 
Sp. z o.o.  The Quality International contest is addressed to 
companies, institutions, local governments, producers and se-
rvice providers, implementing a transparent quality policy as 
regards products, services or management systems. This con-
test is jointly organised by the editorial staff of the “Forum 
Biznesu” magazine, the Ministry of Regional Development, 
the Polish ISO 9000 Forum, and the Polish Agency for Enter-
prise Development. The analyses which serve the purpose 
of selecting the finalists are based on official data, as well 
as on the opinions of business and economic organisations, 
certification institutions and experts. We received the award 
during the Final Gala of the 6th Edition of the Highest Quali-
ty Programme QI 2012, which took place on 29 September 
2012 in Poznań.

THE PEARL OF POLISH ECONOMY 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. won the title of the Pearl of 
Polish Economy, being rated 123rd in the category “Grand 
Pearls”, and 27th in the category “Pearls of the Infrastructural 
Sector” in the 10th ranking organised by the editorial staff of 
the “Polish Market” economic magazine issued in English, in 
a substantive cooperation with the Institute of Economics of 
the Polish Academy of Sciences. Therefore, Metro Warszaw-
skie Sp. z o. o. reaffirmed its strong position among the most 
dynamically and effectively developing enterprises in Poland.
The honorary patronage over this event was assumed by the 
Deputy Prime Minister and the Minister of Economy, and by 
the President of the Polish Academy of Sciences.

The awards we have received not only testify to the reco-
gnition for the Company operations, but they also act as an 
incentive to a continual development and improvement of 
the quality of service.

NAGRODY AWARDS
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Działania promocyjne i informacyjne, które Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. podjęło w 2012 roku, miały na celu wsparcie 
inicjatyw Spółki w realizacji celów strategicznych związanych 
z każdym rodzajem naszej działalności. Nasza aktywność 
koncentrowała się na dostarczaniu informacji, utrzymywaniu 
przychylnej opinii o firmie oraz podejmowaniu nowych dzia-
łań z zakresu odpowiedzialności społecznej. 

KONFERENCJE BRANŻOWE
 
W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestniczyło 
oraz wsparło merytorycznie liczne konferencje, seminaria 
oraz spotkania związane z naszą działalnością. 

Z przedstawicielami branży komunikacyjnej, ekspertami, pra-
cownikami naukowymi oraz dziennikarzami Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. spotkało się miedzy innymi podczas konferencji 
naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komi-
tetu Nauki PZIB, kongresu Transportu Publicznego Warsza-
wa 2012 oraz X Międzynarodowych Targów Budownictwa 
Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRA-
STRUKTURA 2012. 

Najistotniejszym jednak wydarzeniem – konferencją,  w 2012 
roku, która zgromadziła wybitnych specjalistów, naukowców 
oraz uznane w świecie autorytety w dziedzinie transportu 
kolejowego i miejskiego był Międzynarodowy Szczyt Lokal-
nego Transportu Szynowego (UITP Local Rail Summit 2012). 
Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego 

Supporting the initiatives of the Company in the fulfilment of 
strategic objectives referring to all types of our activity was 
the aim of the promotional and information activities under-
taken in 2012. Our activity focused on delivering information, 
maintaining good company’s reputation, and carrying out new 
socially-responsible tasks.

BRANCH CONFERENCES 

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o. participated in and 
substantially supported numerous conferences and seminars 
referring to our activity. 

The staff of Metro Warszawskie Sp. z o.o. also met with re-
presentatives of the transport industry, experts, scientific 
employees and journalists, e.g., during the scientific confe-
rence held by the Civil Engineering Committee of the Polish 
Academy of Sciences, the Committee of Sciences at the Po-
lish Association of Civil Engineers and Technicians, the Public 
Transport Congress Warsaw 2012 and the 10th International 
Trade Fairs of Road and Rail Construction and Traffic Mana-
gement INFRASTRUCTURE 2012. 

However, the most important event in 2012 was the confe-
rence attended by a number of prominent specialists, scienti-
sts and world-famous authorities in the field of rail and urban 
transport – the International UITP Local Rail Summit  2012. 
The International UITP Local Rail Summit 2012 was or-

zorganizowany wspólnie przez Międzynarodową Unię Trans-
portu Publicznego (UITP) oraz Spółki Metro Warszawskie  
i Tramwaje Warszawskie, będące lokalnymi gospodarzami  
i współorganizatorami przedsięwzięcia, odbył się  
w Warszawie, w dniach od 7 do 9 maja 2012 roku. Jego 
celem było przedstawienie korzyści płynących z eksploatacji 
systemów lokalnego transportu szynowego oraz pla-
nów dalszego ich rozwoju. Konferencja podejmowała 
zarówno tematy ogólne, związane z polityką czy finan-
sowaniem rynku transportu szynowego, jak również, kwe-
stie dotyczące poszczególnych zagadnień związanych  
z transportem szynowym. Podczas trzydniowej konferencji 
eksperci z całego świata,  zajmujący się transportem  szyno-
wym wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami  
z zakresu miejskiej komunikacji szynowej. Konferencję  
zakończyła sesja podsumowująca, podczas której nagrody  
za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy na rzecz 
lokalnego transportu szynowego odebrali przedstawiciele:  
Transport of London w kategorii „Obsługa pasażera”, 
Münchner Verkehrsgesellschaft w kategorii „Przystanki  
i dworce”, Ticket to Kyoto w kategorii „Inicjatywa  
związana z ochroną środowiska” oraz Tranvia Zaragoza  
w kategorii „Najlepszy projekt integracji transportu miejskie-
go”. Swoją obecnością konferencję uświetnili: Pani Elżbieta  
Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Pan Michał 
Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Patronat 
nad Szczytem objęła Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. 

ganised jointly by the International Association of Public 
Transport (UITP) and by Metro Warszawskie and Tramwaje 
Warszawskie Companies, which were the local hosts and co-
-organisers of the event that took place in Warsaw on 7-9 
May 2012. Its aim was to present the benefits flowing from 
the use of local rail transport, as well as its future develop-
ment prospects. The issues discussed at the conference inc-
luded both general topics connected with the policy or finan-
cing of the rail transport market, and – as part of thematic 
sessions – specific problems related to rail transport. During 
a three-day event, experts from all around the world, dealing 
with rail transport, exchanged their views and experience 
regarding urban rail transport. The conference ended with 
a summary session, during which awards in recognition of 
special involvement and achievements in the work for the 
local rail transport were received by representatives of the 
Transport of London in the category “Passenger Service”, 
Münchner Verkehrsgesellschaft in the category “Stops and 
stations”, Ticket to Kyoto in the category “Environmental 
Protection Initiative” and Tranvia Zaragoza in the category 
“Best Project of Urban Transport Integration”. The conferen-
ce was also attended by such prominent figures as  Elżbieta 
Bieńkowska, Minister of Regional Development, and Michał 
Olszewski, Deputy Mayor of the Capital City of Warsaw. The 
patronage over the Summit was assumed by the Mayor of the 
Capital City of Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE PROMOTIONAL AND INFORMATION ACTIVITIES

SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

Uwzględniając i szanując opinię lokalnej społeczności  
w zakresie prowadzonych inwestycji oraz w związku z wkro-
czeniem w decydującą fazę prac przy budowie centralnego 
odcinka II linii metra, przedstawiciele Spółki uczestniczyli  
w wielu spotkaniach organizowanych dla mieszkańców Stoli-
cy. Spotkania, których celem było przekazywanie najbardziej 
istotnych informacji w związku z prowadzoną budową, odby-
wały się przy bardzo wysokiej frekwencji. 

Pozytywne relacje ze społecznością lokalną, pasaże-
rami oraz miłośnikami metra budowane były podczas 
warszawskich Dni Transportu Publicznego, imprezy ple-
nerowej „Noc Pragi” czy projektów informacyjno – edu-
kacyjnych „Europa zmienia Warszawę” i „Europejskie Dni  
Dziedzictwa”. 

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE
 
Działania społeczne i charytatywne są integralną częścią 
strategii Metra Warszawskiego Sp. z .o.o. Stałym elementem 
naszej aktywności w powyższym zakresie jest wspieranie in-
stytucji pomocowych i fundacji, uczestnictwo i prowadzenie 
działalności edukacyjnej i społecznej, wspieranie kultury. 

W minionym roku kontynuowaliśmy współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”, Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski, Inwalidom i Emerytom Branży 

MEETINGS WITH THE LOCAL COMMUNITY

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

Positive relations with the local community, passengers and 
metro enthusiasts were also built during Warsaw Public 
Transport Days, an outdoor event “The Praga Night”, and 
through two informational and educational projects, i.e. “Eu-
rope Changes Warsaw” and “European Heritage Days”. 

SOCIAL AND CHARITY CAMPAIGNS

Social and charity campaigns form part of the Metro War-
szawskie Sp. z .o.o. strategy. Our activity in the reference area 
involves supporting charity institutions and foundations, par-
ticipating in and conducting educational and social activity, as 
well as supporting culture. 

Last year, we continued to cooperate with the Disabled 
Sports Association, the Friends of Integration Association, 
and the Handicapped Children, Disabled and Pensioners Aid 
Foundation. For another year in a row, we were also engaged 

Transportowej. Zaangażowaliśmy się również, po raz kolej-
ny, w projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci poświecony 
budowie odcinka centralnego II linii metra oraz w program 
społeczny „Mazowiecki Miesiąc Integracji”, którego celem 
jest promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych. 

Po raz pierwszy, w 2012 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
współpracowało i wsparło Fundację Wspierania Kreatyw-
ności „XIX Dzielnica”, Fundację „Nadaye”, Stowarzyszenie 
Sztuki Etnicznej „Transetnika” oraz Stowarzyszenie Teatr 
Konsekwentny. Miniony rok to również rozpoczęcie współ-
pracy z dwoma warszawskim domami dziecka tj. Domem 
Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
oraz Domem Dziecka nr 10. 

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

Promocja kultury i sztuki odbywa się za pośrednic-
twem programów „pociąg do sztuki” oraz „Galeria 
A19”. Metro aktywnie wspiera, ale również współtwo-
rzy te inicjatywy poprzez przekazanie do dyspozycji śro-
dowiskom artystów plastyków wolnych, nie ingerują-
cych w ruch pasażerski, przestrzeni na stacjach metra.  
Działania takie spotykają się z uznaniem nie tylko ze strony 
samych artystów, ale również pasażerów metra i mediów. 

in the educational project “Children’s University”, devoted to 
constructing the central section of Metro line II, and in the 
social programme “Masovia Integration Month”, the aim of 
which is to promote and award the creative activity of people 
with disabilities.

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o., for the first time, co-
operated with, and supported the “10th” District Creativity 
Support Foundation, the “Nadaye” Foundation, the “Transet-
nika” Ethnic Art Association, and the “Teatr Konsekwentny” 
Association. In the previous year, cooperation was also esta-
blished with two Warsaw orphanages, i.e. the Orphanage of 
the Franciscan Sisters of the Family of Mary, and the Orpha-
nage No. 10. 

ART ON THE METRO 

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

Culture and art are promoted through the programmes 
“the train of art” and “Gallery A19”. The Metro is actively 
supporting, but also co-creating, these initiatives, mainly by 
granting to artists free Metro space not interfering with pas-
senger traffic. These activities are also recognised by the arti-
sts, Metro passengers and the media. Apart from promotion, 
supporting the education of young creators from different 
circles is an important feature of these programmes.
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Istotną cechą tych programów obok promocji jest, wspie-
ranie edukacji młodych twórców z różnych kręgów. Głów-
nym założeniem realizowanych programów jest promocja 
kultury i jej twórców wśród szerokiego grona odbiorców. 
Co miesiąc ekspozycje na stacjach warszawskiego metra 
ogląda kilka milionów osób, a codziennie prawie pół miliona 
ma szansę na kontakt ze sztuką. 

Program „pociąg do sztuki” powstał w 2004 roku jako 
program promocji kultury w przestrzeni wielkiego miasta. 
Pierwsza galeria ulokowana została na stacji Wilanowska. 
Po 5 latach „pociąg do sztuki” tworzy dużą sieć galerii miej-
skich, mieszczących się w podziemnych ciągach komunika-
cyjnych na siedmiu stacjach warszawskiego metra (A1 Ka-
baty, A3 Imielin, A7 Wilanowska, A10 Pole Mokotowskie, 
A13 Centrum,  A14 Świętokrzyska i A17 Dworzec Gdań-
ski). Ósma galeria znalazła swoje miejsce w holu głównym 
budynku mieszczącego siedzibę Zarządu Metra Warszaw-
skiego Sp. o.o. W tych stałych miejscach co miesiąc prezen-
towane są wystawy sztuki współczesnej. 

2012 rok w galeriach „pociąg do sztuki” minął pod zna-
kiem Roku Janusza Korczaka. W różnych galeriach na wy-
branych stacjach, zaprezentowanych zostało około 90 prac 
70 artystów, ilustrujących idee Janusza Korczaka dotyczące 
praw dziecka. Galerie „pociąg do sztuki” były również part-
nerem obchodów Roku Korczaka organizowanego przez 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto, pokazanych zosta-
ło kilkanaście indywidualnych wystaw fotografii między in-
nymi: „Polska nocą” Krzysztofa Masiuka, „Portret” Magdy 
Gieorgicy czy kolaż fotograficzny Sylwii Kościk – Piwowar. 

The promotion of culture and creators among the wide envi-
ronment of recipients is the main objective of the program-
mes implemented. Every month, exhibitions on the Warsaw 
Metro are viewed by several million people, and daily half a 
million have an opportunity to encounter pieces of art. 

“the train of art” (”pociąg do sztuki”) was founded in 2004 
as a culture promotion programme in the big city space. The 
first gallery was situated on Wilanowska station. After 5 years, 
“the train of art” is creating a large network of city galleries 
situated in underground circulation routes on seven stations 
of the Warsaw Metro (A1 Kabaty, A3 Imielin, A7 Wilanowska, 
A10 Pole Mokotowskie, A13 Centrum, A14 Świętokrzyska 
and A17 Dworzec Gdański). The eighth gallery is located in 
the main hall of a building situated in the headquarters of 
Metro Warszawskie Sp. o.o. In these places, exhibitions of 
contemporary art are presented every month.

The year 2012 saw that the “the train of art” galleries were 
marked with the events connected with the Year of Janusz 
Korczak. For the whole year, various galleries on selected 
Metro stations featured around 90 works by 70 artists, illu-
strating Janusz Korczak’s ideas on children’s rights. “the train 
of art” galleries were also partners to the celebration of the  
Year of Janusz Korczak organised by the Office of the Com-
missioner for Children’s Rights. Moreover, several individu-
al photography exhibitions were held, including “Poland at 
night” by Krzysztof Masiuk, “The portrait” by Magda Gieor-
gica and a photography collage by Sylwia Kościk – Piwowar. 
Our “the train of art” galleries also participated in the Itaka 

Galeria „pociąg do sztuki” uczestniczyła także w projekcie 
Fundacji Itaka, poruszającym problem depresji wśród męż-
czyzn oraz Fundacji Habitat for Hummanity, prezentującym 
problem ubóstwa i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce. 
Dzięki współpracy z Fundacją PCPM (Polskie Centrum Po-
mocy Międzynarodowej) zaprezentowane zostały dokumen-
talne zdjęcia z Sudanu. Prezentowane były również tematy  
z zakresu kultury popularnej. Wspólnie z Fabryką Słów 
przedstawione zostały wybrane ilustracje z kultowej serii 
wydawniczej o Wędrowyczu.

Kolejnym stałym elementem sztuki w metrze warszawskim 
jest „Galeria A19”, a jej przedmiotem jest wykonanie pro-
jektu muralu o wymiarach 35 m długości i 3,5 m wysokości. 
Projekt powstał w 2007 roku jako program promocji kultu-
ry w przestrzeni wielkiego miasta. W trakcie 3 lat istnienia 
projektu, w „Galerii A19” zaprezentowanych zostało 7 prac, 
które poprzez swoją estetykę, oryginalność i ekspresję na-
wiązywały do wnętrza stacji. W dniu 17 grudnia 2010 roku, 
Spółka Metro Warszawskie zmieniła koordynatora projektu i 
podpisała umowę o wzajemnej współpracy z Akademią Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popula-
ryzacja sztuki, promocja studentów i absolwentów uczelni 
artystycznych oraz prezentacja ich prac w przestrzeni pu-
blicznej w ramach projektu artystycznego „Galeria A19”.  
W 2012 roku w „Galerii A19” zaprezentowane zostały trzy 
prace: „Szok Kulturowy” Bartosza Mateńki, „Mit Koryncki” 
autorstwa  Arka Karapudy oraz „Martwa natura z czaszką” 
Marcina Chomickiego. 

Foundation project, focussing on the incidence of depression 
problems among men, and in the project of the Habitat for 
Humanity Foundation, presenting the poverty and residen-
tial exclusion problem in Poland. As part of our cooperation 
with the Foundation of the Polish Centre for International 
Cooperation, documentary photographs from Sudan were 
displayed. Topics regarding popular culture were also referred 
to. Finally, jointly with the “Fabryka Snów” Publishing House, 
selected illustrations from the popular book series about 
Jakub Wędrowycz were presented in our galleries.

The next, permanent element of art in Warsaw Metro is 
“Gallery A19”; its goal is to prepare the design of a mural 
35 m in length and 3.5 m in height. The project was created 
in 2007 as a culture promotion programme in the big city 
space. Within 3 years of the project’s existence, in “Gallery 
A19” seven works that, through their aesthetics, originality 
and expression, related to the interior of the station, were 
presented. On 17 December 2010, Metro Warszawskie 
Company changed its project coordinator, and signed the 
contract on mutual cooperation with the Academy of Fine 
Arts in Warsaw. The contract’s objective is to popularise art, 
promote students and graduates of artistic schools and pre-
sent their works in public space within the framework of the 
artistic project “Gallery A19”. In 2012, the following three 
works were presented in the “Gallery A19”: “Culture Shock” 
by Bartosz Mateńko, “The Myth of Corinth” by Arek Karapu-
da and  “Still life with scull” by Marcin Chomicki.
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PRACOWNICY PERSONNEL

Cenną wartością Spółki Metro Warszawskie są pracownicy, 
którzy odgrywają kluczową rolę w realizacji strategii firmy.

ZATRUDNIENIE 

W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zatrudniało łącz-
nie 1733 osoby, w tym 1462 na stanowiskach związanych z 
eksploatacją, 189 osób na stanowiskach administracyjnych i 
82 osoby na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji. 

SZKOLENIA 

W 2012 roku 310 pracowników Metra Warszawskiego 
doskonaliło swoje umiejętności zawodowe na 113 szko-
leniach. Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje w ta-
kich dziedzinach jak ekologia, finanse, kadry, płace i prawo.  
W szkoleniach technicznych wzięło natomiast udział 167 
osób. W minionym roku pracownicy Spółki Metro Warszaw-
skie uczestniczyli również w szkoleniach z zakresu walki z 
terroryzmem, ochrony infrastruktury miejskiej przed ata-
kami terrorystycznymi oraz komunikacji w sytuacjach kry-
zysowych. Tradycyjnie już, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
angażuje się w pomoc w dofinansowaniu nauki.  Kontynu-
owany był również kurs języka angielskiego dla pracowni-
ków pionu księgowo – finansowego oraz pionu inwestycji.  

Employees, whose role in implementing the corporate 
strategy is crucial, constitute an exceptional asset for Metro 
Warszawskie Sp. z o.o.

EMPLOYMENT

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o. employed in total 
1,733 people, including 1,462 people in posts linked with 
operations, 189 people in administrative posts and 82 people 
in posts linked with the implementation of investments. 

TRAINING

In 2012, 310 employees of Metro Warszawskie Sp. z o.o. im-
proved their professional qualifications in 113 training ses-
sions. Our employees have improved their qualifications du-
ring training in the fields of ecology, finance, human resources 
and payroll, and law. Technical training courses were attended 
by 167 people. Last year, employees of Metro Warszawskie 
also participated in training in the field of combating ter-
rorism and protecting urban infrastructure against terrorist 
attacks, and in the field of communication in emergency si-
tuations. Traditionally, Metro Warszawskie Sp. z o.o. has been 
involved in co-financing science education. What is more, an 
English language course for employees of the accounting and 
financial department was continued.

PRAKTYKI ZAWODOWE 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. od lat umożliwia uczniom i stu-
dentom odbycie praktyk zawodowych w swoich strukturach. 

Praktyki zawodowe w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. w 2012 
roku odbyło 37 studentów szkół wyższych, między innymi z 
Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. 

PROFESSIONAL TRAINEESHIP 

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

In 2012, professional traineeships in Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. was attended by 37 academic students, among others, 
from the Warsaw University of Technology, the Military Uni-
versity of Technology and the University of Finance and Ma-
nagement.
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POLITYKA JAKOŚCI QUALITY POLICY

POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY 
ŚRODOWISKA I BHP

Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę w zakresie 
jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, spełniającą wymagania norm:   

 PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością.  
 Wymagania”;

 PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania  
 środowiskowego. Wymagania i wytyczne  
 stosowania”;

 PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania  
 bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”. 

Zgodność wdrożonego w Metrze Warszawskim w 2004 
roku Systemu Zarządzania Jakością została potwierdzona 
certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 
15 czerwca 2005 roku, a wdrożonego w 2008 roku Zinte-
growanego Systemu Zarządzania certyfikatem PCBC z dnia 
21 lipca 2009 roku.

Przeprowadzony w 2012 roku przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji audyt nadzoru potwierdził zgodność funkcjo-
nującego w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009, 
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 i z właściwymi 
przepisami prawnymi.                     

QUALITY POLICY, ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AND WORK SAFETY & HYGIENE

Metro Warszawskie Sp. z o.o.  follows  policies in the fields of 
quality management, environment protection and work safe-
ty and hygiene, complying with the following standards:   

 PN-EN ISO 9001:2009 “Quality management systems.  
 Requirements”;

 PN-EN ISO 14001:2005 “Environment management  
 systems. Application requirements and guidelines”; 

 PN-N-18001:2004 “Systems of safety and work and  
 safety hygiene management requirements”.

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

Audits of supervision conducted by the Polish Centre for 
Testing and Certification in 2012 proved the compliance of 
the integrated quality management system functioning in 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. with the requirements of stan-
dards PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 and  
PN-N-18001:2004, and with the relevant provisions of law.                     

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA 

Zintegrowany System Zarządzania zapewnia:
 wysoką jakość i bezpieczeństwo podróży pasażerom;
 korzyści ekonomiczne w wyniku podnoszenia  

 kwalifikacji personelu, zakupów i gospodarki  
 materiałowej oraz szeroko pojętej logistyki;
  zidentyfikowanie i ograniczenie ryzyka zagrożeń  
 bezpieczeństwa pracy personelu Spółki i firm  
 działających na terenie Spółki. Jest to szczególnie  
 istotne w związku z systematycznie zwiększającymi  
 się przewozami pasażerów oraz budową centralnego  
 odcinka drugiej linii metra. 

Najważniejsze zadania z zakresu kontroli jakości zrealizowa-
ne przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2012 roku to: 

 wdrożenie odbiorów technicznych pudeł wagonów  
 i wózków w zakładach firmy Siemens w Wiedniu  
 i Gratz w Austrii;

 dostawa w grudniu 2012 roku pierwszego z 35  
 sześciowagonowych pojazdów do Metra  
 Warszawskiego Sp. z o.o. – pociągu szkoleniowego  
 typu Inspiro;

 odbiór techniczny spalinowej lokomotywy  
 manewrowej;

 odbiory techniczne eksploatowanych przez Spółkę  
 pojazdów szynowych i ich zespołów po naprawach.

THE INTEGRATED MANAGEMENT 
SYSTEM 

The Integrated Management System ensures:

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

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

 the identification and limiting of the risk of threats to  
 the safety of Company personnel and companies  
 operating on the Company’s premises. This is  
 particularly important in respect of the  
 steadily-growing movement of passengers and the  
 construction of the central section of the second  
 Metro line. 

The most important quality control tasks implemented by 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2012:

 technical commissioning of the car bodies and trucks  
 in the factories of Siemens in Vienna and in Gratz (Austria);

 the delivery in December 2012 of the first out of 35  
 six-coach Inspiro series trains to Metra  
 Warszawskiego Sp. z o.o. – for training purposes; 

 technical commissioning of an internal-combustion  
 manoeuvring locomotive; 

 technical commissioning of rail vehicles operated  
 by the Company, together with their systems,  
 following the repair.
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OCHRONA ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL PROTECTION

Stałym elementem działalności Spółki Metro Warszawskie, 
jako nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa,  jest aktyw-
ne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
oraz stałe dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

EDUKACJA PRACOWNIKÓW  
I KONTRAHENTÓW 

Edukacja pracowników i kontrahentów prowadzona jest po-
przez system szkoleń z zakresu ochrony środowiska, bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz zagadnień przeciwpożarowych, 
zgodnie z funkcjonującym w Spółce Zintegrowanym Syste-
mem Zarządzania. Szkoleniami objęci są wszyscy zatrudnieni 
pracownicy, a także osoby nowo przyjmowane do pracy oraz 
studenci przychodzący na praktyki zawodowe. Dodatkowo 
prowadzone są szkolenia, dotyczące gospodarki odpadami na 
stanowisku pracy. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej naszych partnerów 
biznesowych realizowane jest między innymi poprzez szko-
lenie pracowników firm zewnętrznych, które świadczą usłu-
gi na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Każdorazowo 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, pracownicy 
usługodawcy przechodzą szkolenia z zakresu ochrony środo-
wiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż, a także z zasad 
organizacji pracy na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
Zakres tematyczny szkoleń jest ściśle związany z rodzajem 
prac prowadzonych przez firmę zewnętrzną. 

One of the continuous tasks of the Metro Warszawskie 
Company, as an enterprise managed in a modern way, is an 
active involvement in natural environment protection, and 
continuous efforts aimed at improving the conditions of 
work safety and hygiene.

THE EDUCATION OF EMPLOYEES AND  
CONTRACTORS 

Education is conducted through the system of training in the 
field of environmental protection, work hygiene and safety 
and fire protection, according to the Integrated Management 
System functioning in the Company. Training is addressed to 
all employees, newly-employed and apprentices. Training on 
waste management in the workplace is also conducted. 

Raising ecological awareness among our business partners 
is achieved, inter alia, through training addressed to the em-
ployees of external companies rendering services in the area 
of Metro Warszawskie Sp. z o.o. Each time, before admission 
to work, employees of service providers have to attend tra-
ining in the field of environment protection, work safety and 
hygiene, as well as fire protection, and also rules for organi-
sation of work in the Company. The theme of training is clo-
sely related to the type of work carried out by the external 
company. 

 

WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. dąży do wprowadzania ciągłych 
innowacji technologicznych i stosowania produktów przy-
jaznych środowisku naturalnemu oraz ludziom, podejmując 
współpracę z kontrahentami, którzy są świadomi promo-
wania zrównoważonych wzorców produkcji i dla których 
ochrona środowiska i bhp odgrywają równie istotną rolę. 

Przedsiębiorcy,  którzy chcą podjąć ze Spółką Metro War-
szawskie współpracę w ramach świadczenia usług oraz 
dostawy produktów powinni spełnić szereg wymagań for-
malno-prawnych wynikających z polskiego oraz unijnego 
ustawodawstwa. Zapisy środowiskowe dla kontrahentów za-
warte są w dokumentach przetargowych.

COOPERATION WITH CONTRACTORS

By collaborating with contractors who are aware of the pro-
motion of sustained patterns of production, and for whom 
the role of environmental protection and safety & hygiene 
at work is equally important, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
intends to implement continuous technological innovations 
and the application of products friendly for the environment 
and people. 

Entrepreneurs with whom the Company collaborates within 
the framework of rendering services and deliveries must 
comply with numerous formal and legal requirements resul-
ting from Polish and EU legislation. Environmental provisions 
binding on contractors are further laid down in tender do-
cuments.
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OCHRONA ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL PROTECTION

DZIAŁANIA MINIMALIZUJACE POTENCJALNY 
NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

W 2012 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. podjęło szereg 
działań minimalizujących potencjalny, negatywny wpływ na 
środowisko, wśród nich: 
1. w zakresie gospodarki odpadami:

 segregacja odpadów komunalnych surowcowych  
 - od wielu już lat na terenie Stacji Techniczno –  
 Postojowej Kabaty prowadzona jest selektywna   
 zbiórka surowcowych odpadów komunalnych (szkło,  
 papier, tworzywa sztuczne). W tym celu na terenie 
 STP,  przy każdym obiekcie zostały ustawione  
 oznaczone kontenery, a we wszystkich obiektach  
 technicznych oraz biurowych pojemniki na odpady  
 surowcowe (trójdzielne - szkło, papier, plastik). 

 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych  
 i innych niż niebezpieczne - wszystkie odpady  
 wytwarzane przez Spółkę, gromadzone są w sposób  
 selektywny na terenie Stacji Techniczno - Postojowej  
 Kabaty.  W poszczególnych pomieszczeniach, a  
 w szczególności w miejscach gdzie prowadzone są  
 przeglądy i naprawy taboru metra, znajdują się  
 oznakowane, zamykane pojemniki na odpady, które  
 po napełnieniu są przekazywane do magazynu  
 odpadów. Jednocześnie zakupiono i ustawiono (lub  
 zawieszono) specjalne pojemniki do zbiórki  
 baterii. Działanie takie powoduje, że rok rocznie  
 wzrasta ilość zebranych surowcowych odpadów  
 komunalnych. Zgodnie z przyjętymi procedurami,  
 ilości wytwarzanych odpadów są na bieżąco  
 monitorowane przez pracowników poszczególnych  
 komórek organizacyjnych, magazyn odpadów oraz 
 Sekcję Ochrony Środowiska. Odpady wytworzone na  
 poszczególnych stacjach metra (z wyjątkiem  
 komunalnych) transportowane są pojazdami metra  
 na teren Stacji Techniczno - Postojowej  
 i przekazywane do magazyn odpadów. Wszystkie  
 odpady wytwarzane przez Spółkę Metro  
 Warszawskie przekazywane są wyspecjalizowanym  
 firmom, posiadającym stosowne decyzje zezwalające  
 na transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie od  
 bieranych odpadów. Przekazywanie odpadów następu-

ACTIVITIES MINIMISING THE POTENTIAL  
NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

In 2012, Metro Warszawskie Sp. z o.o. took numerous action 
limiting the potential negative impact on the environment, 
among others: 
1. in the area of waste management:

 the sorting of municipal raw material waste – for  
 many years, different types of waste (glass, paper,  
 plastics) have been selectively collected on the  
 Kabaty Technical and Holding Station (STP). For this  
 purpose, marked containers for waste are situated  
 on individual premises in the STP area, whereas all  
 technical and office facilities feature containers for  
 raw material waste (separately for glass, paper and  
 plastic).

 the selective collection of hazardous and other waste  
 – all types of waste by the Company, are collected  
 in a selective manner on the Kabaty Technical and  
 Holding Station. Marked, closed containers for  
 waste are situated on individual premises, in  
 particular in places where metro rolling stock  
 overhauls and repairs are conducted. Afterwards,  
 the waste is transferred to the waste storehouse.  
 Special containers to collect batteries are also  
 provided. As a result, the amount of municipal  
 raw material waste collected has been growing each  
 year. According to the procedures applied, the  
 quantity of generated waste is concurrently  
 monitored by employees of individual organisational  
 units, by the waste storehouse employees, and by  
 the Environmental Protection Section. Waste  
 generated on various Metro stations (except  
 for municipal waste) is transported by Metro vehicles  
 to the Technical and Holding Station and then  
 to the waste storehouse. All waste generated by  
 Metro Warszawskie Sp. z o.o. is transferred to  
 specialised companies with the appropriate  
 approvals permitting the transport and reclamation  
 or disposal of collected waste. Waste transfer takes  
 place under the agreements signed, or under  
 one-off orders and waste transfer cards. Waste  
 registration is conducted on an ongoing basis, in  

je na podstawie podpisanych umów lub jednorazowych zle-
ceń oraz kart przekazania odpadu. Na bieżąco prowadzona 
jest ewidencja odpadów - zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
którą prowadzi Sekcja Ochrony Środowiska.  

Równocześnie, w 2012 roku, w związku z końcem obowiązy-
wania dotychczasowej decyzji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
przygotowało i złożyło wniosek o wydanie decyzji zezwa-
lającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne na kolejne 10 lat. W dniu 26 października 
2012 roku Spółka Metro Warszawskie uzyskała decyzję nr 
1088/OŚ/2012 wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebez-
pieczne, która obowiązuje do dnia 20 września 2022 roku.

2. w zakresie gospodarki wodno -  ściekowej: 

 w wyniku działalności Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  
 wytwarzane są ścieki przemysłowe, które zawierają  
 substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska  
 wodnego. W 2012 roku, Spółka otrzymała nową  
 decyzję nr 708/OŚ/2012 z dnia 12.07.2012 roku  
 wydaną przez Prezydent m.st. Warszawy, udzielającą  
 pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do  
 urządzeń kanalizacyjnych powyższych ścieków  
 z zachowaniem określonych parametrów  
 jakościowych. Jednocześnie, w 2012 roku, zgodnie  
 z pozwoleniem prowadzone były badania jakości  
 ścieków przemysłowych (badania wykonywane przez  
 laboratorium akredytowane na mocy zawartej  
 umowy). Z dniem 1 stycznia 2013 roku podpisana  
 została nowa umowa (po przeprowadzeniu  
 procedury przetargowej w 2012 roku) na badanie  
 jakości ścieków na okres 3 lat.

Wszystkie działania zaplanowane i zrealizowane w 2012 
roku przez poszczególne komórki organizacyjne Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o. i mające zasadniczy wpływ na 
minimalizację negatywnego oddziaływania na środowi-
sko, po opracowaniu, zamieszczone zostały w „Progra-
mie zarządzania środowiskowego w Metrze Warszawskim  
Sp. z o.o. na 2012 rok – realizacja”. 

 accordance with legal requirements, by the  
 Environmental Protection Section. 

Furthermore, in 2012, in connection with the expiry of the 
previous decision, Metro Warszawskie Sp. z o.o. submitted 
the application for issuing a decision allowing it to generate 
hazardous and other waste for a consecutive period of 10 
years. On 26 October 2012, the Metro Warszawskie Company 
obtained Decision No. 1088/OŚ/2012 issued by the Mayor 
of the Capital City of Warsaw on generating hazardous and 
other waste, effective until 20 September 2022.

2. in the area of  water and waste water management: 

 industrial waste water, which contains substances  
 that are particularly dangerous for water  
 environment, is generated as part of the activity  
 conducted by Metro Warszawskie Sp. z o.o. In 2012,  
 the Company was served a new decision No. 708/ 
 OŚ/2012 of 12 July 2012, issued by the Mayor of the  
 Capital City of Warsaw, granting the permission to  
 discharge such kind of waste water to the sewage  
 system upon observing certain quality parameters. 
 At the same time, industrial waste water quality  
 inspections were conducted in 2012 (by a laboratory  
 accredited pursuant to the agreement signed). On  
 1 January 2013, a new agreement was signed  
 (following the tender procedure conducted in 2012)  
 regarding waste water quality inspections for  
 a period of 3 years.

All the activities planned and implemented in 2012 by 
the individual organisational units of Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o., which significantly contributed to mini-
mising the negative impact on the environment, have 
been included, upon development, in “The Environmen-
tal Management Programme of Metro Warszawskie  
Sp. z o.o. for 2012 – Implementation”. 
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lp. nazwa  grupy rodzajowej wartość 
początko-

wa

wartość 
umorzenia

wartość netto 
bilansowa

1. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 81,63 22,68 58,95

2. urządzenia techniczne i maszyny, w tym: 125,01 74,88 50,13

sprzęt elektroniczny 5,93 5,50 0,43

3. środki transportu w tym: 687,33 408,50 278,83

pociągi metra 673,86 401,44 272,42

samochody 3,12 2,28 0,84

pozostały transport 10,35 4,77 5,58

4. inne środki trwałe narzędzia, przyrządy, wyposażenie 17,26 15,70 1,56

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

0,05 - 0,05

umowa 501H/8010 (161/Pl/11) modyfikacja systemu SOP – 2 
na pociągach Metropolis I, II, III, IV etap.

2,02 - 2,02

umowa 311/EA/12 koszty związane z zakupem samochodów  0,18 - 0,18

umowa 152/IPP/12 Projekty budowlane ob. nr 6 na STP Kabaty Etap II i III 0,10 - 0,10

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

0,02 - 0,02

umowa 14/PT/11, koszty związane z zakupem wagonów 0,16 - 0,16

umowa 189/EK/11, koszty związane z obsługą umowy kredytowej 3,81 - 3,81

razem 917,57 521,76 395,81

No. name of generic group initial 
value

deprecia-
tion value

net balance 
value

1. buildings. premises. civil and water engineering structures 81.63 22.68 58.95

2. technical equipment and machines. including: 125.01 74.88 50.13

electronic equipment 5.93 5.50 0.43

3. vehicles. including: 687.33 408.50 278.83

metro trains 673.86 401.44 272.42

vehicles 3.12 2.28 0.84

other means of transport 10.35 4.77 5.58

4. other fixed assets. tools. devices. equipment 17.26 15.70 1.56

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

0.05 - 0.05

contract 501H/8010 (161/Pl/11) modification of the SOP – 2 system on 
Metropolis trains. Stage I. II. III. IV

2.02 - 2.02

contract 311/EA/12 costs related to vehicle purchase 0.18 - 0.18

contract 152/IPP/12 construction designs for Facility No. 6 on STP Kabaty Stage 
II and III 

0.10 - 0.10

contract 158/IP/11 regarding construction designs 
on metro stations

0.02 - 0.02

contract 14/PT/11. costs related to coach purchase 0.16 - 0.16

contract 189/EK/11. costs related to servicing the loan agreement 3.81 - 3.81

total 917.57 521.76 395.81

Zestawienie środków trwałych Metra Warszawskiego według stanu na 31 grudnia 2012 roku (w mln zł) A listing of fixed assets of Metro Warszawskie Sp. z o.o. as at 31 December 2012 (in mln PLN)

FINANSE SPÓŁKI THE FINANCES OF THE COMPANY
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Struktura kosztów działalności operacyjnej w 2012 roku The structure of costs of the operational activity in 2012

koszty działalności operacyjnej w tym: udział procentowy

amortyzacja 21,6%

zużycie materiałów i energii 17,5%

usługi obce 7,2%

podatki i opłaty 1,1%

wynagrodzenie 42,0%

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8,9%

pozostałe koszty rodzajowe 1,7%

wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0%

razem 100,0%

operating expenses including: share

depreciation 21.6%

consumption of materials and energy 17.5%

external services 7.2%

taxes and charges 1.1%

remuneration 42.0%

social insurance and other allowances 8.9%

other generic expenditures 1.7%

value of goods and materials sold 0.0%

total 100.0%

Wykonanie przychodów według rodzajów 2010 – 2012 Realisation of revenues by type  2010 – 2012

Rachunek zysków i strat za 2012 rok Profit and loss account for 2012

                                                                                                    wykonanie w  milionach zł 

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 288,5

koszty działalności operacyjnej 282,2

zysk ze sprzedaży                                                                    6,3

pozostałe przychody operacyjne     2,5

pozostałe koszty operacyjne     3,6

zysk z działalności operacyjnej     5,2

przychody finansowe     7,6

koszty finansowe     0,2

zysk z działalności gospodarczej   12,6

zysk brutto   12,6

podatek dochodowy                                                                 3,2

zysk/strata netto                                                                       9,4

                                                                                                                                   realisation in million PLN 

revenues from sales and equivalents 288.5

costs of operating activities 282.2

revenues from sales     6.3

other operating revenues     2.5

other operating expenditures     3.6

profit from operating activities     5.2

financial earnings     7.6

financial expenditures     0.2

profit from economic activities   12.6

gross profit   12.6

income tax     3.2

net profit/loss     9.4

     wyszczególnienie                                                                                                    wykonanie w milionach zł

2010 2011 2012

I przychody z działalności operacyjnej 271 278,9 288,5

1. wpływy z usług przewozowych 224 230,4 237,6

 2.1. dochody z najmu i dzierżawy 15 15,7 17,5

2.2. wpływy ze sprzedaży materiałów 0 0,1 0,2

2.3. wpływy z różnych dochodów w tym: 16 16,4 16,9

pozostała działalność handlowo – usługowa 2 1,8 1,8

reklama 14 14,6 15,1

2. razem przychody z działalności pozaprzewozowej 31 32,2 34,6

3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora zastępczego 16 16,3 16,3

II przychody finansowe 2 5,0 7,6

III pozostałe przychody operacyjne 2 2,3 2,5

razem 275 286,2 298,6

 item                                                                                                                      realisation in million PLN

2010 2011 2012

I revenues from operations 271 278.9 288,5

1. inflows from transport services 224 230.4 237,6

 2.1. earnings from rental and lease 15 15.7 17,5

2.2. inflows from sales of materials 0 0.1 0,2

2.3. inflows from various earnings, including: 16 16.4 16,9

other commercial and service operations 2 1.8 1,8

advertising 14 14.6 15,1

2. revenues from non-transport activities - total 31 32.2 34,6

3. earnings from the function of substitute investor 16 16.3 16,3

II financial revenues 2 5.0 7,6

III other operating revenues 2 2.3 2,5

total  275 286.2 298.6

FINANSE SPÓŁKI THE FINANCES OF THE COMPANY
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CENTRALNY ODCINEK II LINII METRA

Budowa centralnego odcinka II linii metra to największa 
samorządowa inwestycja w Polsce. Inwestycja realizowana 
jest na podstawie umowy na „Projekt i budowę II linii metra  
w Warszawie od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji 
„Dworzec Wileński” w Warszawie”, zawartej 28 paździer-
nika 2009 roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa 
reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego  
a Konsorcjum firm w składzie: Astaldi S.p.A. (Lider), GÜLER-
MAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Partner) i Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Partner) wraz 
z aneksami. Wartość kontraktu podpisanego z konsorcjum 
wykonawców wynosi 4 150 586 829,00 zł PLN brutto (war-
tość kontraktu po podpisaniu aneksu). Budowa odcinka cen-
tralnego II linii metra finansowana jest z budżetu samorządu 
warszawskiego i w znacznym stopniu wsparta środkami po-
chodzącymi z Unii Europejskiej. 

Odcinek centralny II linii metra to: 
 6,3 -kilometrowy odcinek od Ronda Daszyńskiego  

 do Dworca Wileńskiego 
 7 stacji na głębokości od 13 do 23 metrów
 6 wentylatorni szlakowych
 tunel pod Wisłą o całkowitej długości od stacji Powiśle  

 do stacji Stadion 1855 m (tunel północny – 920 m,   
 tunel południowy – 935 m)

 361 m tunelu łączącego I i II linię metra
 tunel północny o długości 4251 m 
 tunel południowy o długości 4569 m 

CENTRAL SECTION OF METRO LINE II

The construction of the central section of Metro line II is the 
biggest Local-Governmental investment in Poland. This inve-
stment is implemented under the contract for the Design 
and Construction of Metro Line II in Warsaw from “Rondo 
Daszyńskiego” Station to “Dworzec Wileński” Station in 
Warsaw, concluded on 28 October 2009 by the Capital 
City of Warsaw, represented by the Public Transport Autho-
rity and the Consortium comprising Astaldi S.p.A. (Leader), 
GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Partner) and 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Part-
ner), including annexes. The value of the contract signed with 
the consortium of contractors amounts to PLN  4 150 586 
829.00 gross (the contract value upon signing an annex). The 
construction of the central section of Metro line II is finan-
ced from the budget of the Warsaw Local Government and 
it is, to a significant extent, supported by funds from the Eu-
ropean Union.

The central section of Metro line II comprises: 
 a 6.3 kilometre long section running from the Rondo  

 Daszyńskiego to the Dworzec Wileński Station 
 7 stations at a depth from 13 to 23 metres 
 6 ventilation shafts
 a 1855 metres long tunnel under the Vistula River,  

 running from Powiśle Station to Stadion Station (the  
 northern tunnel – 920 m, and the southern tunnel –   
 935 m)

 361 m of a tunnel connecting Metro lines I and II
  the northern tunnel – 4251 m 

 the southern tunnel – 4569 m 

TARCZE TBM

Budowa centralnego odcinka II linii metra prowadzona 
jest za pomocą nowoczesnej technologii, wykorzystywa-
nej przy drążeniu tuneli na całym świecie. Po raz pierw-
szy w Polsce, drążenie tuneli metra odbywa się tarczami 
zmechanizowanymi typu TBM EPB. Pierwsza tarcza TBM, 
która pracuje przy budowie centralnego odcinka II linii 
metra, uruchomiona została 16 maja 2012 roku. Zada-
niem tarczy o imieniu Anna (S-645) jest wydrążenie połu-
dniowego tunelu między stacją C09 Rondo Daszyńskiego  
a stacją C13 Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. 
Do końca minionego roku tarcza „Anna” wydrążyła 1388 m. 

Kolejna tarcza TBM o imieniu Maria (S-644) 18 czerwca 
2012 roku rozpoczęła drążenie północnego tunelu szlako-
wego D10 pomiędzy stacją metra C09 Rondo Daszyńskiego,  
a stacją C10 Rondo ONZ. Do końca minionego roku tarcza 
„Maria” wydrążyła 1238 m tunelu. 

UCHWAŁA W SPRAWIE NAZW STACJI CENTRALNEGO 
ODCINKA II LINII METRA 

Uchwałą Nr LI/1516/2013 Rady Miasta Stołecznego Warsza-
wy z dnia 7 marca 2013 roku, przyjęte zostały następujące 
nazwy stacji centralnego odcinka II linii metra: Rondo Da-
szyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uni-
wersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i 
Dworzec Wileński. 

TBM SHIELDS

The construction of the central section of Metro line II is 
conducted by means of the most advanced technology ap-
plied to drill tunnels around the world. This is the first time 
in Poland when the Metro tunnels have been drilled with the 
use of TBM EPB shields. Shield No. 1, which has been used to 
construct the central section of Metro line II, was activated 
on 16 May 2012. The shield named ‚Anna’ (S-645) is used to 
drill the southern tunnel between C09 Rondo Daszyńskie-
go and C13 Powiśle Stations, and the Z1 tunnel connecting 
Metro lines I and II. By the end of the previous year,  shield 
No. 1 had drilled 1388 m.

On 18 June 2012, Shield No. 2, named ‚Maria’ (S-644), started 
drilling the northern D10 tunnel between C09 Rondo Da-
szyńskiego and C10 Rondo ONZ stations. By the end of the 
previous year, shield No. 2 had drilled 1238 m of the tunnel.

RESOLUTION ON THE NAMES OF STATIONS ON THE 
CENTRAL SECTION OF METRO LINE II IN WARSAW 

On 7 March 2013 Warsaw City Council adopted the reso-
lution No. LI/ 1516 / 2103, accepting the following names of 
the stations on the central section of Metro line II: Rondo 
Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uni-
wersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy and 
Dworzec Wileński.

INWESTYCJE INVESTMENTS

Projekt “II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Projekt “II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Projekt “II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

The project “Warsaw Metro line II – preparatory works, design and construction of the central section, including the purchase of rolling 
stock” co-financed by the European Union from Cohesion Fund assets in the Framework of the Programme Infrastructure and Environment.
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rok środki finansowe w budżecie na 
budowę metra w mln zł

1990 23

1991 61,4

1992 77

1993 80,2

1994 70,1

1995 97,4

1996 128.9

1997 140,6

1998 184,3

1999 190

2000 219,5

2001 419,3

year financial budget resources allocated to 
metro construction in million PLN 

1990 23

1991 61.4

1992 77

1993 80.2

1994 70.1

1995 97.4

1996 128.9

1997 140.6

1998 184.3

1999 190

2000 219.5

2001 419.3

rok środki finansowe w budżecie na 
budowę metra w mln zł

2002 270,4

2003 296,2

2004 277,1

2005 150,6

2006 227

2007 556,4

2008 463,6

2009 69,1

2010 177,67

2011 615,88

2012 1291,19

year financial budget resources allocated to 
metro construction in million PLN 

2002 270.4

2003 296.2

2004 277.1

2005 150.6

2006 227

2007 556.4

2008 463.6

2009 69.1

2010 177.67

2011 615.88

2012 1291.19

Budowa metra finansowana jest ze środków m.st. Warszawy 
zatwierdzonych stosownymi Uchwałami Rady m.st. Warsza-
wy (Wieloletnie Prognozy Finansowe). Kwoty z zatwier-
dzonych WPF, dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. stanowią 

The construction of the Metro is being financed from assets 
of the Capital City of Warsaw approved under the relevant 
Resolutions of the City of Warsaw Council (Multiannual  
Financial Forecasts). The amounts approved under MFF for 

podstawę do opracowania planów rzeczowo-finansowych 
na dany rok budżetowy w zakresie zadań nadzorowanych 
w ramach pełnienia obowiązków Inwestorstwa Zastępczego. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. constitute the basis for the 
schedule of works and expenditures in a given financial year 
in the field of tasks supervised under the function of Substi-
tute Inwestor. 

FINANSOWANIE BUDOWY METRA THE FINANCING OF THE METRO CONSTRUCTION

Środki finansowe w budżecie na budowę metra w mln zł Financial assets in the budget for the construction of metro in mln PLN

INWESTYCJE INVESTMENTS
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* wartości z lat 2010, 2011 i 2012 uwzględniają zwrot podatku VAT. Od roku 1990 do 2002 – kwoty faktycznie wykorzystanych dotacji. 
Od 2003 roku rozliczeniem finansowym budowy metra zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego.

* values for 2010, 2011 and 2012 include the reimbursement of VAT. From 1990 to 2002 – the actual amounts of the subsidies used. 
Since 2003 the financial settlement of metro construction has been dealt with by the Public Transport Authority.

Źródła finansowania budowy metra w mln PLN Sources of financing of metro construction in milloin PLN

FINANSOWANIE BUDOWY METRA 

rok budżet  
miasta

budżet  
państwa

1990 22 1

1991 56,4 5

1992 72 5

1993 50 30,2

1994 50 20,1

1995 60 37,4

1996 69 59,9

1997 76,4 64,2

1998 60,2 124,1

1999 60 130

2000 76,7 142,8

2001 111,9 307,4

2002 125,9 144,5

2003 110 171

2004 150 125

2005 120 30

2006 97 130

2007 556,4 -

2008 463,6 -

2009 69,1 -

2010 177,67 -

2011 615,88 -

2012 1291,19 -

Year City 
budget

State 
budget

1990 22 1

1991 56.4 5

1992 72 5

1993 50 30.2

1994 50 20.1

1995 60 37.4

1996 69 59.9

1997 76.4 64.2

1998 60.2 124.1

1999 60 130

2000 76.7 142.8

2001 111.9 307.4

2002 125.9 144.5

2003 110 171

2004 150 125

2005 120 30

2006 97 130

2007 556.4 -

2008 463.6 -

2009 69.1 -

2010 177.67 -

2011 615.88 -

2012 1291.19 -

THE FINANCING OF THE METRO CONSTRUCTION

INWESTYCJE INVESTMENTS
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 Obiekt nr 2

Wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi instalacja-
mi i urządzeniami wraz z uzyskaniem na jego podstawie po-
zwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych dla wy-
konania robót budowlanych: rozbudowa oraz wyposażenie w 
urządzenia, sprzęt i meble obiektu nr 2 na Stacji Techniczno – 
Postojowej Kabaty I linii metra w Warszawie (myjnia, komo-
ra odkurzania, kabina lakiernicza) wraz z zaprojektowaniem 
torów dojazdowych do obiektu i w obiekcie oraz systemu 
sterowania i łączności z tym związanych.  

•     w dniu 31 sierpnia 2012 roku Wojewoda Mazowiecki 
 wydał decyzję nr 316/2012, w której zatwierdził  
 projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na  
 budowę dla inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa  
 budynku przemysłowego (obiekt nr 2) wraz  
 z budową obiektu liniowego w zakresie układu  
 torowego oraz dróg wewnętrznych w ramach  
 przebudowy i rozbudowy metra”. Z dniem 20  
 września 2012 roku decyzja stała się ostateczna; 
•     opracowane zostały kosztorysy inwestorskie  
 w zakresie prac przewidzianych do realizacji  
 w ramach I etapu robót budowlano – montażowych.  

 Facility No. 2

The implementation of the construction design, including 
all installations and equipment, together with obtaining 
the building permit and executive designs with regard to 
the following construction works: the development and 
provision of devices, equipment and furniture for Facility No. 
2 on the Kabaty Technical and Holding Station of Metro line 
I in Warsaw (washing, vacuuming and painting booths), along 
with designing access tracks to, and within, the facility, and 
related steering and communications systems: 

•     on 31 August 2012, the Masovian Voivod issued  
 Decision No. 316/2012, approving the construction  
 design and granting the work permit to the 
  investment entitled “Reconstruction and  
 development of an industrial building (Facility No.  
 2), along with the construction of a linear facility  
 for the track and internal roads system as part of  
 Metro reconstruction and development”. On 20  
 September 2012, the reference decision became  
 final; 
•     the investor cost estimates were drafted for the  
 activities to be conducted as part of the first stage of  
 the construction and assembly works.  

 Obiekt nr 6 

Z uwagi na planowane uruchomienie odcinka centralnego 
II linii metra oraz harmonogram dostaw nowo zakupionych 
pociągów, które będą obsługiwać I i II linię metra, koniecz-
ne było zapewnienie możliwości postoju taboru w wymaga-
nych przez producenta warunkach. Biorąc pod uwagę czas 
realizacji oraz minimalizację kosztów, przyjęto założenia do 
programu hali, jak również uzgodniono, iż obiekt nr 6 należy 
zaprojektować jako halę postojową. 

•     w dniu 3 sierpnia 2012 roku Wykonawca przekazał  
 Harmonogram Rzeczowo – Finansowy;
•     3 września 2012 roku Wykonawca przekazał  
 „Założenia projektowe” (Etap II umowy), który został  
 zatwierdzony przez odpowiednie komórki Metra  
 Warszawskiego w dniu 7 września 2012 roku;
•     16 sierpnia 2012 roku Wykonawca przekazał „Kartę  
 informacyjną przedsięwzięcia” (Etap III Umowy);
•     w ramach Etapu IV Umowy Wykonawca złożył w dniu  
 24 sierpnia 2012 roku do Biura Ochrony Środowiska  
 Urzędu miasta st. Warszawy wniosek o wydanie  
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
 na realizację przedsięwzięcia wraz z „Kartą  
 informacyjną przedsięwzięcia”.

 Facility No. 6 

Considering the planned commissioning of the central 
section of Metro line II and the schedule of deliveries of 
newly-purchased trains to serve Metro lines I and II, it was 
necessary to ensure the possibility of holding the rolling 
stock in the conditions required by the producer. Taking into 
account the realisation time and cost minimisation, certain 
assumptions were made and it was decided that Facility No. 
6 should be designed as a holding station:

•     on 3 August 2012, the Contractor submitted the  
 Schedule of Works and Expenditure;
•     on 3 September 2012, the Contractor submitted  
 “Project Assumptions” (Stage II of the Contract)  
 that were approved by the relevant authorities of  
 Metro Warszawskie on 7 September 2012;
•     on 16 August 2012, the Contractor submitted  
 “Project Information Sheet” (Stage III of the Contract);
•     on 24 August 2012, as part of Stage IV of the  
 Contract, the Contractor submitted the application  
 to the Environmental Protection Office of the
 Municipal Office of the Capital City of Warsaw for  
 issuing a decision of the environmental conditions  
 for the approval to project implementation, together   
 with the „Project Information Sheet”.

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

THE RECONSTRUCTION OF THE INFRASTRUCTURE OF THE KABATY TECHNICAL AND 
HOLDING STATION RELATING TO INCREASES IN NUMBER OF ROLLING STOCK

INWESTYCJE INVESTMENTS
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Projekt budowlany dla obiektu nr 6 finansowany jest ze 
środków Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 

 Obiekt nr 20

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu 
nr 20 na Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty.

  •     w dniu 15 listopada 2012 roku Wykonawca – DB 
 Projekt przekazał projekt budowlany, który został  
 pozytywnie zaopiniowany przez komórki  
 merytoryczne Metra Warszawskiego w dniu  
 19 listopada 2012 roku;
  •     w związku z koniecznością, w pierwszej kolejności,  
 budowy obiektu nr 6 i budową zbiorników 
 retencyjnych wody deszczowej, jak również mając 
 na uwadze wymogi proceduralne,  procedowanie 
 wniosku o pozwolenie na budowę dla Obiektu 
 nr 20 zostało wstrzymane.

 Pozostałe efekty rzeczowe prowadzonej działalności:

  •     instrukcje o skrajni 
  W związku z koniecznością dostosowania  
 aktualnych instrukcji o skrajni do obowiązującego  
 Rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra  
 Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie  
 warunków technicznych, jakimi powinny  
 dysponować obiekty budowlane metra i ich  
 usytuowanie Dz.U. nr 144 z 13.07.2011 poz.  
 859) w sprawie warunków technicznych, jakim  
 powinny odpowiadać obiekty budowlane metra  
 i ich usytuowanie z uwzględnieniem zgłaszanych  
 uwag służb eksploatacyjnych metra, w dniu 23 maja  
 2012 roku została zawarta Umowa z firmą Biuro 
  Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. na wykonanie  
 „Opracowania zaktualizowanej instrukcji o skrajni  
 stosowanej na I i II linii metra w Warszawie oraz na  
 stacjach techniczno – postojowych”, którą  
 zakończono w dniu 31 grudnia 2012 roku  
 podpisaniem protokołu odbioru końcowego  
 dokumentacji. W ramach Przedmiotu Umowy  
 Wykonawca przekazał opracowanie koncepcji oraz  
 wersję końcową instrukcji o skrajni.

  •     aktualizacja instrukcji  
 W związku z budową odcinka centralnego II linii  
 metra oraz faktem, iż przepisy oraz wytyczne  
 w zakresie nawierzchni torowej zostały opracowane  
 na potrzeby I linii metra oraz zgodnie z Ustawą  
 o transporcie kolejowym, według której Metro   

The construction design for Facility No. 6 is financed from 
the resources of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

 Facility No. 20

The drafting of design documents regarding the construc-
tion of Facility No. 20 on the Kabaty Technical and Holding 
Station:

  •     on 15 November 2012, the Contractor – DB Projekt  
 submitted the construction design which was  
 approved by the substantive units of Metro  
 Warszawskie on 19 November 2012;
  •     further to the necessity to firstly construct Facility 
 No. 6, and related rainwater retention tanks, and  
 considering the procedural requirements, the  
 processing of the application for issuing the building  
 permit for Facility No. 20 was suspended.

  Other tangible outcomes of the conducted operations

  •     loading gauge instructions As it was necessary to  
 adjust the current loading gauge instructions  
 to the binding Regulation (Regulation of the Minister  
 of Infrastructure of 17 June 2011 on technical  
 conditions to be satisfied by Metro construction  
 facilities and on their location, Journal of Laws No.  
 144 of 13 July 2011, Item 859) regarding technical  
 conditions to be satisfied by Metro construction  
 facilities and their location, and considering the  
 remarks submitted by the metro operation services,  
 on 23 May 2012, a contract was concluded with the  
 Design Office “Metroprojekt” Sp. z o.o. for the  
 development of “An updated loading gauge  
 instruction applicable to Metro lines I and II in  
 Warsaw, and to technical and holding stations”. The 
 contract was completed on 31 December 2012  
 by signing the commissioning report regarding 
 the documentation. As part of the Contract, the 
 Contractor submitted the draft concept and the final 
 version of the loading gauge instruction.

  •     the instruction update 
 In connection with the construction of the central  
 section of Metro line II, and considering the fact  
 that the provisions and regulations on the railroad  
 surface were developed for the purpose of Metro  
 line I, and also in compliance with the Act on Rail  
 Transport which stipulates that Metro Warszawskie  
 Sp. z o.o., acting as the infrastructure administrator, is  

 Warszawskie Sp. z o.o. – jako zarządca infrastruktury  
 ma obowiązek posiadania aktualnych przepisów  
 w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej,  
 zostały przeprowadzone negocjacje z autorem  
 poprzednich przepisów - firmą Biuro Projektów  
 „Metroprojekt” Sp. z o.o., których celem było zlecenie  
 wykonania ich aktualizacji. Trwająca Umowa 
 z dnia 26 października 2011 roku została zakończona  
 w dniu 31 grudnia 2012 roku podpisaniem protokołu  
 odbioru końcowego dokumentacji. W ramach  
 przedmiotu Umowy Wykonawca przekazał  
 następujące opracowania: zasady utrzymania torów,  
 rozjazdów i trzeciej szyny, warunki techniczne  
 odbiorów nawierzchni w tunelu metra, katalog  
 elementów nawierzchni torowej, katalog elementów  
 konstrukcji III szyny, wytyczne technologii montażu  
 nawierzchni torowej, wytyczne technologii montażu  
 III szyny.

  Oraz

  •     opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 
 robót budowlanych na zabezpieczenie przed  
 zalaniem urządzeń w tunelu technologicznym  
 – odbiór końcowy 23 stycznia 2012 roku;
  •     wykonanie robót fundamentowych pod podnośniki  
 śrubowe (kutrufy) na torach nr 31,33 i 34 w części  
 zachodniej elektrowozowni na Stacji Techniczno –  
 postojowej Kabaty – odbiór końcowy 1 lutego 2012  
 roku. Inwestycja realizowana jest ze środków Metra  
 Warszawskiego Sp. z o.o.;
  •     wykonanie układu Centrali C1 w obiekcie nr 7  
 (zaplecze warsztatowo – techniczne dla służb  
 eksploatacyjnych). Inwestycja realizowana jest  
 ze środków Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
  •     przebudowa instalacji wentylacji i odciągu spalin  
 ze stanowiska spawalniczego w obiekcie nr 7;
  •     budowa przyłącza kanalizacji deszczowej po stronie  
 wschodniej Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty  
 z przepompownią do obiektu nr 7. 

 obliged to update the provisions regarding the  
 maintenance of rail infrastructure, negotiations  
 were conducted with the author of the previous  
 provisions, the Design Office “Metroprojekt”  
 Sp. z o.o., with the aim to commission the  
 instruction update. The Contract binding since  
 26 October 2011 was completed on 31 December  
 2012 by signing the commissioning report regarding  
 the documentation. As part of the Contract,  
 the Contractor submitted the following documents: 
 the maintenance principles regarding tracks, railroad  
 switches and the third rail, the technical conditions 
 for the commissioning of Metro tunnel surface, 
 the catalogue of railroad surface elements, the 
 catalogue of the construction elements of the third 
 rail, technological guidelines concerning the railroad 
 surface assembly and technological guidelines 
 concerning the third rail assembly.

  Additionally,

  •     drafting the design documentation and conducting  
 construction works to protect the technological  
 tunnel facilities against flooding – the final  
 commissioning on 23 January 2012;
  •     conducting foundation works for the screw elevators  
 (Kutruff ’s) along tracks No. 31,33 and 34 in the  
 western part of the locomotive depot on the Kabaty  
 Technical and Holding Station – the final  
 commissioning on 1 February 2012. The investment  
 implemented from the resources of Metro  
 Warszawskie Sp. z o.o.;
  •     constructing the Central C1 system within Facility  
 No. 7 (the warehouse and technical back-up facilities  
 for the operation services). The investment  
 implemented from the resources of Metra  
 Warszawskiego Sp. z o.o.;
  •     reconstructing the system of ventilation and  
 discharge of exhaust fumes from the welding post  
 within Facility No. 7; 
  •     constructing a rainwater sewage connection on the  
 eastern side of the Kataby Technical and Holding  
 Station, together with the pumping station to Facility  
 No. 7.

INWESTYCJE INVESTMENTS
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Podstawowe informacje dotyczące inwestycji:
 długość: ok. 32 km;
 liczba stacji: 27 (wraz z odgałęzieniem wschodnio –   

 południowym w stronę Gocławia);
 nowa Stacja Techniczno – Postojowa;
 przewidywana liczba pasażerów: 500 000 dziennie. 

Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek za-
chodni: od szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do 
stacji „Połczyńska” wraz ze stacją techniczno-posto-
jową „Mory” – prace przygotowawcze.

 Zrealizowany zakres rzeczowy zadania 
  •     zaktualizowany został Raport o oddziaływaniu na  
 środowisko dla II linii metra w Warszawie,  
 dostosowujący opracowanie do rezultatów Studium  
 Wykonalności oraz zmienionego przebiegu II linii  
 metra na odcinku zachodnim w rejonie stacji  
 „Wolska”. 
  •     w związku z postanowieniem Regionalnego  
 Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ 
 -II.4210.3.2012.TR z dnia 2.04.2012 roku  
 stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny  
 oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  
 polegającego na budowie odcinka zachodniego,  
 Metro Warszawskie Sp. z o.o.:
  -     17 kwietnia 2012 roku przekazało do Regionalnego  
 Dyrektora Ochrony Środowiska Raport  
 o oddziaływaniu na środowisko dla w/w  

The basic information on the investment:

 distance: approx. 32 km;
 number of stations: 27 (including the eastern and  

 southern branch lines to Gocław);
 new Technical and Holding Station;
 estimated number of passengers: 500 000 daily. 

The design and construction of Metro line II, inclu-
ding the western section from the route past “Rondo 
Daszyńskiego” to “Połczyńska” stations, together 
with the Mory Technical and Holding Station – pre-
paratory work.

  The material scope implemented 
  •     he Environmental Impact Report for Metro line II in  
 Warsaw was updated, adjusting the design to the  
 results of the Feasibility Study and to the changed  
 course of Metro line II along the western section in  
 the region of   “Wolska” Station. 
•     further to the decision of the Regional Director for  
 Environmental Protection, No. WOOŚ-II.4210.3.2012. 
 TR of 2 April 2012, recognising the necessity to  
 conduct an environmental impact analysis for the  
 investment entailing the construction of the western  
 section, Metro Warszawskie Sp. z o.o.:
-     on 17 April 2012, submitted an environmental  
 impact report, regarding the reference Investment,  
 to the Regional Director for Environmental  
 Protection; 

 przedsięwzięcia;
-    w maju 2012 roku uzyskało aktualne wypisy  
 z rejestru gruntów;
•     24 maja 2012 roku przekazało do Regionalnego  
 Dyrektora Ochrony Środowiska wypisy z rejestru  
 gruntów, dotyczące pasa gruntów odcinka  
 zachodniego II linii metra, wraz z przyległymi  
 obszarami w celu ustalenia stron postępowania  
 i zawiadomienia ich o toczącym się postępowaniu;
-    30 maja 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony  
 Środowiska zwrócił się do Państwowego  
 Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą  
 o wydanie opinii w sprawie wyżej wymienionego   
 Raportu;
-     w dniu 21 września 2012 roku zawarto Umowę  
 z Biurem Projektów „Metroprojekt” na wykonanie   
 przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Opracowanie  
 projektów budowlanych dla I etapu realizacji odcinka  
 zachodniego II linii metra w Warszawie,  obejmujących: 
 stacje C6 Księcia Janusza, C7 Moczydło i C8 Wolska 
 wraz z torami odstawczymi i komorą do zawracania  
 pociągów, tunele szlakowe  D6 (od stacji  Wola Park  
 do stacji Księcia Janusza, D7 (od stacji Księcia Janusza  
 do stacji Moczydło) i D8 (od stacji Moczydło do stacji  
 Wolska) oraz wentylatornie szlakowe dla ww. szlaków  
 w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na  
 budowę”;
•     w dniu 19 października 2012 roku Wykonawca - Biuro 
 Projektów „Metroprojekt” przekazał Etap I Umowy  

-     in May 2012, obtained current extracts from the  
 Land Register;
•     on 24 May 2012, submitted the Land Register  
 extracts to the Regional Director for Environmental  
 Protection, in respect of the land at the western  
 section of Metro line II, together with  the adjacent  
 areas, for the purpose of determining the parties and  
 notifying them of the proceedings in progress;  
-    on 30 May 2012, the Regional Director for Environ 
 mental Protection requested that the State District  
 Sanitary Inspector issue an opinion on the  
 aforementioned report;
-    on 21 September 2012, a contract was concluded  
 with the Design Office „Metroprojekt” for the  
 development of “Construction Designs for Stage  
 I of the construction of the western section of Metro  
 line II in Warsaw, comprising the following stations:  
 C6 Księcia Janusza, C7 Moczydło, and C8 Wolska,  
 together with side tracks and reversing track  
 chamber, route tunnels D6 (from “Wola Park” to  
 “Księcia Janusza” stations), D7 (from “Księcia Janusza”  
 to “Moczydło” stations) and D8 (from “Moczydło” to  
 “Wolska” stations) and track fan units chamber for  
 the aforementioned routes, to the extent necessary  
 to obtain the building permit”;
•     on 19 October 2012, the Contractor – the Design  
 Office „Metroprojekt” submitted Stage I of the  
 Contract 255/IP/12, i.e. the List of Documents and  
 the Schedule of Works and Expenditure as part of the  
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 255/IP/12, tj. Wykaz dokumentacji oraz  
 Harmonogram rzeczowo - finansowy Przedmiotu  
 Zamówienia;
•     w dniu 9 listopada 2012 roku Wykonawca - Biuro  
 Projektów „Metroprojekt” przekazał skorygowany  
 wykaz dokumentacji oraz Harmonogram rzeczowo -   
 finansowy Przedmiotu Zamówienia;
•     w dniu 4 grudnia 2012 roku podpisano Aneks nr 1  
 do Umowy uzgadniający treść Harmonogramu  
 Rzeczowo-Finansowego Przedmiotu Zamówienia  
 i wprowadzający go do Umowy;
♦     w dniu 14 grudnia 2012 roku Wykonawca - Biuro  
 Projektów Metroprojekt - przekazał Etap II Umowy tj.  
 Inwentaryzację i waloryzację zieleni, który został  
 pozytywnie zaopiniowany przez Metro  
 Warszawskie Sp. z o.o.

 Uzyskane efekty zadania

W dniu 14 grudnia 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska w Warszawie wydał Decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa II 
linii metra od szlaku za stacją Rondo Daszyńskiego do stacji 
Połczyńska wraz ze stacją techniczno - postojową (odcinek 
zachodni) oraz od szlaku za stacją Dworzec Wileński do sta-
cji Bródno (odcinek wschodni-północny). Decyzja nie jest 
ostateczna. 

Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek 
wschodni-północny: od szlaku za stacją „Dworzec 
Wileński” do stacji „Bródno” – prace przygotowaw-
cze.

 Zrealizowany zakres rzeczowy zadania

•     zaktualizowany został Raport o oddziaływaniu na  
 środowisko dla II linii metra w Warszawie  
 dostosowujący opracowanie do rezultatów Studium  
 Wykonalności oraz zmienionego przebiegu II linii  
 metra na odcinku wschodnio – północnym w rejonie  
 stacji „Kondratowicza”;
•     w związku z postanowieniem Regionalnego  
 Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ  
 II.4210.3.2012.TR z dnia 2.04.2012 roku,  
 stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny  
 oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  
 polegającego na budowie odcinka wschodnio – 
 północnego, Metro Warszawskie Sp. z o.o. :
-     17 kwietnia 2012 roku przekazało do Regionalnego  
 Dyrektora Ochrony Środowiska Raport  
 o oddziaływaniu na środowisko dla w/w  
 przedsięwzięcia;

 Contract;
•     on 9 November 2012, the Contractor – the Design  
 Office „Metroprojekt” submitted a Revised List of  
 Documents and the Revised Schedule of Works and   
 Expenditure as part of the Contract;
•     on 4 December 2012, Annex 1 to the Contract was  
 signed, determining the content of the Schedule of  
 Works and Expenditure and making it part of the  
 Contract;
•     on 14 December 2012 the Design Office  
 „Metroprojekt” submitted Stage II of the Contract, i.e.  
 the stock-taking and valorisation of the green areas,  
 which was approved by Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 

 The results obtained

On 14 December 2012, the Regional Director for Envi-
ronmental Protection in Warsaw issued a decision on the 
environmental conditions regarding the investment entitled 
“Construction of Metro line II from the route past “Rondo 
Daszyńskiego” to “Połczyńska” stations, together with the 
technical and holding station (the western section) and from 
the route past “Dworzec Wileński” to “Bródno” stations 
(the east-northern section). This decision is not final. 

The design and construction of Metro line II, inclu-
ding the east-northern section from the route past 
“Dworzec Wileński” to “Bródno” stations – prepa-
ratory work.

  The material scope implemented

•     impact Report for Metro line II in Warsaw was  
 updated, adjusting the design to the results of  
 the Feasibility Study and to the changed course of  
 Metro line II along the east-northern section in the  
 region of “Kondratowicza” Station;
•     further to the decision of the Regional Director  
 for Environmental Protection, No. WOOŚ-II.4210.  
 3.2012. TR of 2 April 2012, recognising the necessity  
 to conduct an environmental impact analysis for the  
 investment entailing the construction of the  
 east-northern section, Metro Warszawskie Sp. z o.o.:
•     on 17 April 2012, submitted an environmental  
 impact report, regarding the reference investment,  
 to the Regional Director for Environmental Protection;
•     in May 2012, obtained current extracts from the Land  
 Register;

-     w maju 2012 roku uzyskało aktualne wypisy  
 z rejestru gruntów;
-    24 maja 2012 roku przekazało do Regionalnego  
 Dyrektora Ochrony Środowiska wypisy z rejestru  
 gruntów, dotyczące pasa gruntów odcinka  
 wschodnio-północnego II linii metra, wraz  
 z przyległymi obszarami w celu ustalenia stron  
 postępowania i zawiadomienia ich o toczącym  
 się postępowaniu;
•     30 maja 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony  
 Środowiska zwrócił się do Państwowego  
 Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą  
 o wydanie opinii w sprawie wyżej wymienionego   
 Raportu;
•     w dniu 21 września 2012 roku zawarto Umowę  
 z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na  
 wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą 
  „Opracowanie projektów budowlanych dla I etapu 
  realizacji odcinka wschodnio-północnego II linii  
 metra w Warszawie obejmujących: stacje C16  
 Szwedzka, C17 Targówek I, i C18 Targówek II wraz  
 z torami odstawczymi i komorą do zawracania  
 pociągów, tunele szlakowe D16 (od stacji Dworzec  
 Wileński do stacji Szwedzka), D17 (od stacji  
 Szwedzka do stacji Targówek I) i D18 (od stacji  
 Targówek I do stacji Targówek II) oraz wentylatornie  
 szlakowe dla ww. szlaków w zakresie niezbędnym  
 do uzyskania pozwolenia na budowę”;
•     19 października 2012 roku wykonawca - ILF  
 Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. przekazał Etap  
 I Umowy tj. Wykaz dokumentacji oraz Harmonogram  
 Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamówienia; 
•     w dniu 20 listopada 2012 roku został podpisany  
 Aneks nr 1 do Umowy wprowadzający  
 Harmonogram Rzeczowo Finansowy Przedmiotu  
 Zamówienia;
•     12 grudnia 2012 roku Wykonawca - ILF Consulting   
 Engineers Polska Sp. z o.o. przekazał Etap II Umowy,  
 tj. Inwentaryzację i waloryzację zieleni, która w dniu  
 20 grudnia 2012 roku został pozytywnie  
 zaopiniowana. 

 Uzyskane efekty zadania

W dniu 14 grudnia 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie wydał Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa II 
linii metra od szlaku za stacją Rondo Daszyńskiego do stacji 
Połczyńska wraz ze stacją techniczno – postojową (odcinek 
zachodni) oraz od szlaku za stacją Dworzec Wileński do sta-
cji Bródno (odcinek wschodni-północny). Decyzja nie jest 
ostateczna. 

-   on 24 May 2012, submitted the Land Register  
 extracts to the Regional Director for Environmental  
 Protection, in respect of the land at the east-northern  
 section of Metro line II, together with the adjacent  
 areas, for the purpose of determining the parties and  
 notifying them of the proceedings in progress; 
-    on 30 May 2012, the Regional Director for  
 Environmental Protection requested that the  
 the aforementioned report;
•     on 21 September 2012, a contract was concluded  
 with ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. for  
 for the development of “Construction Designs for  
 Stage I of the construction of the east-northern  
 section of Metro line II in Warsaw, comprising the  
 following stations: C16 Szwedzka, C17 Targówek I,  
 and C18 Targówek II, ogether with side tracks and  
 reversing track chamber, route tunnels D16 (from  
 “Dworzec Wileński” to “Szwedzka” stations), D17  
 (from “Szwedzka” to “Targówek I” stations) and D18  
 (from “Targówek I” to “Targówek II” stations) and  
 ventilation shaft for the aforementioned routes, to  
 the extent necessary to obtain the building permit „;
•     on 19 October 2012, the Contractor – ILF Consulting  
 Engineers Polska Sp. z o.o. submitted Stage I of the  
 Contract, i.e. the List of Documents and the Schedule  
 of Works and Expenditure as part of the Contract; 
•     on 20 November 2012, Annex 1 to the Contract was  
 signed, introducing the Schedule of Works and  
 Expenditure;
•     on 12 December 2012, the Contractor – ILF  
 Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. submitted  
 Stage II of the Contract, i.e. the stock-taking and  
 valorisation of the green areas, which was approved  
 by Metro Warszawskie Sp. z o.o. on 20 December   
 2012. 

  The results obtained

On 14 December 2012 the Regional Director for 
Environmental Protection in Warsaw issued a decision  
on the environmental conditions regarding the investment 
entitled Construction of Metro line II from the route past 
Rondo Daszyńskiego to Połczyńska stations, together with 
the technical and holding station (the western section) and 
from the route past Dworzec Wileński to Bródno stations 
(the east-northern section). This decision is not final.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU MAJOR EVENTS IN 2012 

Styczeń 2012 -  Ze względu na technologię niektórych prac budowlanych,  
a także z powodu zwiększenia intensywności działań na budowie centralne-
go odcinka II linii metra, podjęto decyzję, że praca na budowie odbywać się 
będzie w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. 

Luty 2012 - Sąd konkursowy zajmujący się postępowaniem konkursowym 
na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji 
odcinka zachodniego i wschodniego-północnego II linii metra zakończył 
analizę dokumentów złożonych przez uczestników postępowania. Spośród 
23 uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udzia-
łu w konkursie, do złożenia prac konkursowych zostało zaproszonych 18 
uczestników, w tym 6 uczestników do złożenia prac konkursowych doty-
czących I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra, a 12 uczestni-
ków -do złożenia prac konkursowych dotyczących I etapu realizacji odcin-
ka wschodniego-północnego II linii metra. Z postępowania konkursowego 
wykluczonych zostało 5 uczestników. Data składania prac konkursowych 
wyznaczona została na 24 maja 2012 r.  do godziny 12.00.

Luty 2012 -  Firma Siemens - producent pociągów Inspiro – zaprezen-
towała w wiedeńskiej fabryce pierwsze aluminiowe nadwozie, tzw. pudło 
wagonu dla warszawskiego metra. 

Marzec 2012 - Metro Warszawskie Sp. z o.o. zostało wyróżnione podczas 
dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2012, która odbyła się 
w Londynie. W tegorocznej edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
zgłosiła swoje uczestnictwo oraz zdobyła nagrodę w kategorii: Best Green 
Initiative (Najlepsza Inicjatywa Proekologiczna). Nagrodzony został również 
projekt budowy centralnego odcinka II linii metra wraz z zakupem taboru 
w kategorii Best New Metro Project (Najlepszy Nowy Projekt Metra) - in-
westycja Miasta Stołecznego Warszawy, w której Inwestorem Zastępczym 
jest Spółka Metro Warszawskie.

Kwiecień 2012 - Do szybu startowego przy Rondzie Daszyńskiego opusz-
czona została pierwsza tarcza TBM, która drążyć będzie tunel dla central-
nego odcinka II linii metra. 

Maj 2012 – 16 maja o godzinie 12:27 uruchomiona została przy Rondzie 
Daszyńskiego pierwsza tarcza TBM, która drążyć będzie tunel dla central-
nego odcinka II linii metra. 

Maj 2012 - W dniach od 7 do 9 maja 2012 roku w Warszawie odbył się 
Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego (UITP Local 
Rail Summit 2012) zorganizowany wspólnie przez Międzynarodową Unię 
Transportu Publicznego (UITP) oraz Spółki Metro Warszawskie i Tramwaje 
Warszawskie, będące lokalnymi gospodarzami przedsięwzięcia. W konfe-
rencji uczestniczyło 280 delegatów z 33 krajów reprezentujących metro, 
tramwaje, kolej miejską i regionalną. Celem Międzynarodowego Szczytu 
Lokalnego Transportu Szynowego było przedstawienie korzyści płynących 
z eksplaatacji systemów lokalnego transportu szynowego oraz planów dal-
szego ich rozwoju. 

Czerwiec 2012 - Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz ósmy zleciło  
firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasa-
żerów korzystających ze stołecznego metra. Badanie przeprowadzono na 
próbie 1562 osób, w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2012 roku, na każdej 
z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-00.00. 
Celem badania było między innymi poznanie opinii pasażerów na temat 
jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie oraz poznanie ocze-
kiwań i potrzeb pasażerów względem metra.

Czerwiec 2012 - 2 czerwca 2012 roku w Punkcie Informacyjnym budo-
wy metra otwarta została wystawa prezentująca zmiany, jakim podlegały 
okolice budowanych stacji na przestrzeni niemalże 100 lat. Organizatorem 
wystawy było Metro Warszawskie Sp. z o.o., patronem medialnym była Ga-
zeta Stołeczna.

January 2012 - Considering the technology of certain construction works, 
and an increased intensity of operations related to constructing the central 
section of Metro line II, it was decided that the works would be performed 
in a 24/7 mode.

February 2012 – The Bidding Court dealing with the bid procedure for the 
development of the Architectonic and Construction Concept for Stage I 
of the construction of western and east-northern sections of Metro line II 
analysed all documents submitted by bidders. Out of 23 participants sub-
mitting applications for the admission to the bid procedure, 18 participants 
were invited to submit their bids, including 6 participants requested to sub-
mit bids for Stage I of the construction of the western section of Metro 
line II , and 12 participants requested to submit bids for Stage I  of the con-
struction of the east-northern section of Metro line II. 5 participants were 
expelled from the bid procedure. The bid submission date was determined 
at 24 May 2012 until 12.00.

February 2012 -  In its factory in Vienna, Siemens, the producer of Inspiro 
type trains, presented the first aluminium coach body construction for the 
Warsaw Metro. This marked the beginning of the production process of 
35 trains to systematically arrive at Kabaty Station from December 2012.

March 2012 - Metro Warszawskie Sp. z o.o. was awarded during the annual 
international conference MetroRail 2012 taking place in London. Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. submitted its application to this year’s edition of the 
competition and received an award in the Best Green Initiative category. 
The construction design for the central section of Metro line II, including 
the rolling stock purchase, was also awarded in the Best New Metro Pro-
ject category. This is an investment of the Capital City of Warsaw in which 
the Metro Warszawskie Company acts as the Substitute Investor.

April 2012 – The first TBM shield to drill the tunnel for the central section 
of Metro line II was placed in the starting shaft at Daszyńskiego Rounda-
bout.

May 2012 – The first TBM shield to drill the tunnel for the central section 
of Metro line II was activated on 16 May at 12.27 a.m. 

May 2012 – The International UITP Local Rail Summit 2012 took place in 
Warsaw on 7-9 May 2012. It was organised jointly by the International As-
sociation of Public Transport (UITP) and by Metro Warszawskie and Tram-
waje Warszawskie companies which were the local hosts of this event. The 
conference was attended by 280 delegates from 33 countries, representing 
underground, tram, as well as municipal and regional rail services. The aim 
of the International UITP Local Rail Summit was to present the benefits 
flowing from the use of the local rail transport system and its future deve-
lopment prospects. 

June 2012 - Metro Warszawskie Sp. z o.o., for the eighth year in a row, en-
trusted the conduction of passenger satisfaction surveys among the users 
of the metropolitan Metro to an external company. The reference survey 
was conducted on a sample of 1562 people, in the period from 26 May to 1 
June 2012, at each of 21 stations, in the hours of operation of underground 
trains, i.e. from  5.00 a.m. until midnight. The survey objectives included ga-
thering passenger opinions on the quality of services offered by  the Metro 
Warszawskie Company, and learning about the expectations and needs of 
Metro passengers. 

June 2012 – An exhibition presenting changes that had occurred in the 
areas of constructed stations for nearly 100 years was opened in the 
Metro Construction Information Centre on 2 June 2012. It was organised 
by Metro Warszawskie Sp. z o.o., and the media patronage was assumed by 
Gazeta Stołeczna.

Czerwiec 2012 – 18 czerwca 2012 roku, o godzinie 9.00 w szybie starto-
wym przy Rondzie Daszyńskiego rozpoczęła pracę tarcza - Maria. Druga 
z czterech tarcz TBM mających zbudować tunele centralnego odcinka II 
linii metra. Jej zadaniem będzie wydrążenie tunelu północnego, na odcinku 
od Ronda Daszyńskiego do stacji Powiśle. Tarcza wykona 2800 metrów 
tunelu, przechodząc kolejno przez stacje: Rondo ONZ (C10),Świętokrzy-
ska (C11), Nowy Świat (C12), na głębokości od 12 metrów do niemal 30 
metrów. 

Lipiec 2012  - Spółka Metro Warszawskie wzięła udział w projekcie infor-
macyjno-edukacyjnym pod nazwą „EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ”. 
Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu prowadzonego przez 
Biuro Funduszy Europejskich m.st. Warszawy pod nazwą Punkt Informacyj-
ny EUROPE DIRECT – Warszawa, współfinansowanego ze środków Ko-
misji Europejskiej. W ramach wydarzenia organizowanego w dniach 21-29 
lipca 2012 roku na Krakowskim Przedmieściu, w dniu 25 lipca bieżącego 
roku swoje stoisko zaprezentowała Spółka Metro Warszawskie. Celem wy-
darzenia było poinformowanie jak najszerszego grona mieszkańców War-
szawy na temat Unii Europejskiej, jej celów, programów oraz możliwości 
wykorzystania funduszy europejskich w m.st. Warszawa.

Wrzesień 2012  - Podczas targów Innotrans w Berlinie zaprezentowany 
został pociąg typu Inspiro dla Metra Warszawskiego. Olbrzymie zaintereso-
wanie wywarła na zwiedzających specjalna rampa wysuwająca się spod po-
ciągu, która niweluje przestrzeń pomiędzy pociągiem a krawędzią peronu.
Metro Warszawskie zamówiło 35 sześciowagonowych pociągów tego typu 
dla obsługi I i II linii metra w Warszawie. 

Wrzesień 2012 - Metro Warszawskie Sp. z o.o. kolejny już raz współorga-
nizowało i uczestniczyło w Dniach Transportu Publicznego, które odbyły 
się 22 i 23 września w Warszawie. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w imprezie 
plenerowej oraz organizowaliśmy dzień otwarty na Stacji Techniczno – Po-
stojowej Kabaty.  

Październik 2012  - Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality Interna-
tional 2012 po raz drugi przyznała Spółce Metro Warszawskie tytuł Lau-
reata oraz godło Najwyższa Jakość Quality International w kategorii QI 
Service – Usługi Najwyższej Jakości – Usługi Przewozowe. 

Październik 2012 - W dniach 6 – 7 października 2012 roku w hali sportowej 
Arena Ursynów odbyła się druga edycja turnieju Wheelchair Rugby Metro 
Cup.  W turnieju, oprócz Reprezentacji Polski, uczestniczyły zespoły z Danii, 
Czech,  Niemiec,  Austrii, Brazylii oraz dwie drużyny, w skład których wcho-
dzą gwiazdy z Europy czyli All Stars i European Giants. Organizatorem roz-
grywek było Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”. 
Turniej odbył się pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego 
oraz Prezydent m.st. Warszawy. Spółka Metro Warszawskie była partnerem 
tego wydarzenia, pomagając zarazem w organizacji całego przedsięwzięcia.

Październik 2012 - W dniach 23-25 października 2012 roku w Warszawie 
odbyły się X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego 
oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2012, w których po raz 
kolejny uczestniczyła Spółka Metro Warszawskie. Podczas targów Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. zorganizowało punkt informacyjno-promocyjny do-
tyczący inwestycji budowy II linii metra, a w szczególności bieżących kwestii 
związanych z budową centralnego odcinka II linii oraz współfinansowania 
tej inwestycji przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Grudzień 2012 – Pierwszy pociąg typu INSPIRO dotarł na Stację Tech-
niczno – Postojową Kabaty w dniu 21 grudnia 2012 roku. Jest to pociąg 
szkoleniowy

June 2012 – The shield named ‚Maria’ was activated on 18 June 2012 at 9.00 
a.m. in the starting shaft at Daszyńskiego Roundabout. This is the second 
out of four TBM shields to drill the tunnels for the central section of Metro 
line II. Its task will be to drill the northern tunnel running from Daszyńskie-
go Roundabout to Powiśle Station. The shield will drill 2800 metres of the 
tunnel running through the following stations: Rondo ONZ (C10),Święto-
krzyska (C11), Nowy Świat (C12), a a depth from 12 to nearly 30 metres. 

July 2012 - Metro Warszawskie participated in an informational and educa-
tional project entitled „EUROPE CHANGES WARSAW”. This undertaking 
formed part of the project implemented by the European Funds Office 
of the Capital City of Warsaw, entitled the Information Centre EUROPE 
DIRECT – Warsaw, co-funded by the European Commission. During the 
event organised on 21-29 July 2012, at Krakowskie Przedmieście, Metro 
Warszawskie presented its stand on 25 July. This event was aimed at re-
aching the highest number of Warsaw residents with information about the 
European Union, its objectives, policies and programmes, and the opportu-
nities to benefit from European funds in the Capital City of Warsaw.

September 2012 – The Inspiro series train for Metro Warszawskie was 
presented during the Innotrans Fairs in Berlin. Metro Warszawskie ordered 
35 six-coach trains of this type to serve Metro lines I and II in Warsaw. 
A special sliding-out ramp that closes the gap between the train and the 
platform sparked a tremendous interest.

September 2012 – Metro Warszawskie Sp. z o.o. once again co-organised 
and participated in the Public Transport Days that took place in Warsaw on 
22 and 23 September. We traditionally participated in the outdoor event 
and we organised a day of open doors on the Kabaty Technical and Holding 
Station.  

October 2012 – The Jury of the Highest Quality – Quality International 
2012 for the second time awarded the title of Laureate and the Highest 
International Quality emblem in the category “The Highest-Quality Servi-
ces – Transport” to Metro Warszawskie Sp. z o.o.

October 2012 – On 6 – 7 October 2012, the Arena Ursynów sports hall 
housed the second edition of the Wheelchair Rugby Metro Cup. Apart 
from the Polish representation, the tournament was attended by repre-
sentatives from Denmark, Czech Republic, Germany, Austria and Brazil, and 
by two teams comprising European rugby stars, i.e. All Stars and European 
Giants. This event was organised by the “SSON” Disabled Sports Associa-
tion. The honorary patronage was assumed by the Masovian Voivod, and by 
the Mayor of the Capital City of Warsaw. Metro Warszawskie partnered 
this event, assisting with the organisation of the entire undertaking.

October 2012 – The 10th International Trade Fairs of Road and Rail Con-
struction and Traffic Management INFRASTRUCTURE 2012 took place in 
Warsaw, on 23-25 October 2012, in which Metro Warszawskie took part. 
During the event, Metro Warszawskie Sp. z o.o. opened an information 
and publicity centre dedicated to the construction of Metro line II, and in 
particular to the current issues related to the construction of the central 
section of Metro line II and to the co-funding of this investment by the 
European Union, through the Cohesion Fund, as part of the Infrastructure 
and Environment Programme.

December 2012 – The first INSPIRO type train arrived at the Kabaty Tech-
nical and Holding Station on 21 December 2012. It was intended for tra-
ining purposes.
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