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DEAR SIR OR MADAM,

in 2016, the Warsaw metro was used by 187.3 million 
passengers, including 147.53 million used the M1 line 
and 36.17 million used the M2 line. In comparison with 
2015, that number increased by 7.2%, which makes 
the metro the most popular means of transportation 
in the Capital City and shows that the network should 
be further developed.

Less than two years have gone by since the central 
section of Metro Line 2 was opened. Within that time, 
the Company accepted further challenges aimed at con-
necting the eastern and western Warsaw districts with one 
metro line.

Currently, the 2nd metro line is being expanded with 
six more stations, three towards Wola and three to-
wards Targówek (3+3). The total length of the sections 
under construction will be 6.6 kilometer, including 
3.4 kilometer in the western section and 3.2 – in the 
north-eastern section. The investment is co-financed 
from the EU resources within the projected entitled 
“Construction of the second metro line with auxiliary 
infrastructure and purchase of rolling stock – stage II”.

The next stage of expansion of the 2nd line will be the 
construction of two stations in Wola and Bemowo and 
three stations in Targówek. In the eastern section, the 
station in the Zacisze district and two stations in the 
Bródno district, will complete the 2nd metro line. In 
turn, in Bemowo we have planned the construction of 
three more stations and a new Technical and Holding 
Station, located in Mory.

I am submitting the report on the activities of the Met-
ro Warszawskie Company in 2016. I would like to thank 
the Supervisory Board, all the employees and our 
Business Partners for cooperation.

SZANOWNI PAŃSTWO,

w 2016 roku z usług warszawskiego metra skorzysta-
ło 187,3 mln pasażerów, w tym z linii M1 147,53 mln 
a z linii M2 36,17 mln. W porównaniu do roku 2015 licz-
ba ta wzrosła o 7,2%, co czyni metro najpopularniej-
szym środkiem komunikacji miejskiej w stolicy i świad-
czy o potrzebie rozbudowy jego sieci.

Od uruchomienia odcinka centralnego II linii minęły nie-
spełna dwa lata. W tym czasie Spółka podjęła kolejne 
wyzwania zmierzające do połączenia jedną linią metra 
wschodnich i zachodnich dzielnic Warszawy.

Obecnie realizowana jest rozbudowa II linii metra  
o sześć kolejnych stacji, trzech w kierunku Woli oraz 
trzech w kierunku Targówka (3+3). Łączna długość 
budowanych odcinków wynosić będzie 6,6 kilometra, 
w tym 3,4 kilometra trasy obejmie odcinek zachodni, 
a 3,2 kilometra odcinek wschodni-północny. Realizo-
wana inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach projektu „Budowa II linii metra wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II”.

Kolejnym etapem rozbudowy II linii będzie realizacja 
dwóch stacji na Woli i Bemowie oraz trzech stacji na 
Targówku. Dla odcinka wschodniego stacja na osiedlu 
Zacisze i dwie stacje zlokalizowane na osiedlu Bródno 
zakończą II linię metra. Na Bemowie natomiast zapla-
nowano budowę następnych trzech stacji oraz nową 
Stację Techniczno – Postojową, która zlokalizowana 
zostanie w Morach.

Przekazuję Państwu raport z działalności Spółki Me-
tro Warszawskie w 2016 roku. Dziękuję za współpracę 
Radzie Nadzorczej, wszystkim pracownikom oraz na-
szym Partnerom Handlowym.

LIST PREZESA ZARZĄDU
LETTER FROM THE PRESIDENT  
OF THE MANAGEMENT BOARD

Jerzy Lejk

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 
Management Board President – CEO

3



LIST PREZESA ZARZĄDU 1

01 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA SPÓŁKI 4

    WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 6

02 2016 – METRO W LICZBACH 12

03 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI - UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW METRA 18

    3.1     INFRASTRUKTURA METRA 20

    3.2     UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY METRA 22

    3.3     MODERNIZACJE I ULEPSZENIA 26

04 UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA TABORU 28

    4.1     TABOR METRA WARSZAWSKIEGO 30

    4.2     PRZEGLĄDY I REMONTY POJAZDÓW METRA 36

    4.3     TABOR POMOCNICZY 37

    4.4     WOZOKILOMETRY POJAZDÓW METRA 38

    4.5     AWARYJNOŚĆ 40

    4.6     NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TABORU 41

05 PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE 42

    5.1     UDOGODNIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO 47

06 METRO W OCENIE PASAŻERÓW 48

07 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 52

    7.1     PROMOCJA KULTURY I SZTUKI W METRZE 56

08 PRACOWNICY – SZKOLENIA I ROZWÓJ 58

09 OCHRONA ŚRODOWISKA 62

    9.1     EDUKACJA PRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW 65

    9.2     GOSPODARKA ODPADAMI 66

    9.3     GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 67

10 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA 68

11 INWESTYCJE W REALIZACJI – ROZBUDOWA II LINII METRA 72

    11.1     PROJEKT 3+3 74

    11.2     PROJEKT 3+2 80

    11.3     PROJEKT 3+ STP MORY 82

    11.4     ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NA STACJI TECHNICZNO – POSTOJOWEJ KABATY 83

12 FINANSOWANIE Z ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 86

13 FINANSE SPÓŁKI 92

SPIS TREŚCI

2



LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 1

01 SUBJECT OF ACTIVITIES AND ORGANIZATION OF THE COMPANY 4

    OWNER AND SUBJECT OF ACTIVITIES 6

02 2016 – METRO IN NUMBERS 12

03 ACTIVITIES OF THE COMPANY - MAINTENANCE AND OPERATION OF THE METRO  
DEVICES AND BUILDINGS

18

    3.1     METRO INFRASTRUCTURE 20

    3.2     MAINTAINING THE METRO INFRASTRUCTURE 22

    3.3     MODERNIZATIONS AND IMPROVEMENTS 26

04 MAINTENANCE AND OPERATION OF THE ROLLING STOCK 28

    4.1     WARSAW METRO ROLLING STOCK 30

    4.2     INSPECTIONS AND RENOVATIONS OF METRO VEHICLES 36

    4.3     AUXILIARY ROLLING STOCK 37

    4.4     VEHICLE KILOMETERS OF THE METRO VEHICLES 38

    4.5     FAILURE FREQUENCY 40

    4.6     THE MOST IMPORTANT EVENTS OF 2016 ASSOCIATED WITH OPERATION  
    OF THE ROLLING STOCK

41

05 PASSENGER TRANSPORTATION – NUMERICAL DATA 42

    5.1     FACILITIES IN ORGANIZATION OF PASSENGER TRAFFIC 47

06 METRO ACCORDING TO PASSENGERS 48

07 PROMOTIONAL ACTIVITIES 52

    7.1     PROMOTION OF CULTURE AND ART IN THE METRO 56

08 EMPLOYEES – TRAININGS AND DEVELOPMENT 58

09 ENVIRONMENTAL PROTECTION 62

    9.1     EDUCATING EMPLOYEES AND CONTRACTORS 65

    9.2     WASTE MANAGEMENT 66

    9.3     WATER SUPPLY AND WASTE WATER MANAGEMENT 67

10 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 68

11 INVESTMENTS UNDER WAY – EXPANSION OF THE 2ND METRO LINE 72

    11.1     PROJECT 3+3 74

    11.2     PROJECT 3+2 80

    11.3     3+ MORY THS PROJECT 82

    11.4     DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF THE INFRASTRUCTURE  
    IN THE KABATY TECHNICAL ANDHOLDING STATION

83

12 FINANCING FROM THE RESOURCES OF THE EUROPEAN UNION 86

13 COMPANY FINANCES 92

LIST OF CONTENTS

3



4



5



6



7



Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 

Rada Naukowo - Konsultacyjna

Członek Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych

Członek Zarządu ds. Inwestycji

D

E

I

Dział  
Finansowy

|
Dział Księgowości
Rozrachunkowo-  
Kosztowej

|
Dział Księgowości
Materiałowej  
i Majątkowej

E K F E K R E K M

Sekcja Prowadzenia
Postępowań

| Sekcja Analiz  
i Badania Rynku

E H P E H A

Biuro Kadr  
i Szkoleń

| Biuro  
Organizacyjne

| Biuro  
Promocji

| Biuro 
Prasowe

| Biuro 
Prawne

| Biuro Kontroli 
Wewnętrznej

| Dział ds. 
BHP

D K D O D P D M D R D W D B

Biuro Najmu  
i Reklamy |

Biuro  
Zaopatrzenia 
i Gospodarki 
Magazynowej | Biuro  

Kontrolingu |

Biuro  
Administracyjno- 
-Gospodarcze | Dział  

Informatyki | Dział Ochrony 
Środowiska

E S E Z E E E A E I E O

Dyrektor ds. 
Przygotowania
Inwestycji | Dział Kosztorysów

i Wycen | Biuro Geodezji
i Nieruchomości | Biuro Analiz i Rozliczeń

Inwestycji

I P I K I G I A

Dyrektor ds.
Realizacji
Inwestycji

I R

Dział Przygotowania
Inwestycji

| Dział Dokumentacji 
Przygotowawczej

I P P I P D

Sekcja Obsługi 
Geodezyjnej i
Monitoringu

| Sekcja Mapy
Numerycznej  
i Nieruchomości

I G M I G N

Sekcja
Inwentaryzacji

E K M I

Główny Księgowy 

E K

Biuro Zamówień Publicznych

E H

Sekcja 
Sekretariatu

D O S

Dział Realizacji
Odc. Wschodnie-
go II linii metra

| Dział Realizacji
Odc. Zachodniego
II linii metra

| Dział 
Inwestycji 
Modernizacyjnych

| Dział
Dokumentacji 
Kontraktowej

I R W I R Z I R M I R D
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Członek Zarządu ds. Eksploatacji P

Sekcja Diagnostyki  
i Serwisu

P L A D

Dział
Elektrotrakcyjny

| Dział
Mechaniczny

| Dział
Techniczny

| Dział  
Torowy

P L E P L M P L R P L T

Dział 
Logistyki

| Dział  
Przeglądów

P T L P T P

Dział  
Technologiczny

| Dział  
Remontów

P T T P T R

Dział  
Utrzymania STP | Dział

Budowlany | Dział Automatyki 
i Łączności

P L U P L B P L A

Sekcja
Dyspozytorów

| Sekcja 
Przeglądów
Kontrolnych

| Sekcja 
Przeglądów
Okresowych

| Sekcja  
Taboru  
Pomocniczego

P T P D P T P K P T P O P T P T

Sekcja 
Elektryczna

| Sekcja 
Elektroniczna

| Sekcja 
Mechaniczna

| Sekcja 
Pneumatyczna

P T R E P T R N P T R M P T R P

Sekcja Przygotowania 
Ruchu

| Sekcja Prac
Manewrowych

| Sekcja Szkoleń 
i Pouczeń Okresowych

P R N P P R N M P R N S

Dział Realizacji
Przewozów | Dział Obsługi  

Pasażerów | Dział  
Stacji | Dział Nadzoru Ruchu

P R P P R O P R S P R N

Dyrektor ds. Infrastruktury

P L

Dyrektor ds. Taboru

P T

Dyrektor ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego

P Z

Dyrektor ds. Przewozów

P R

Dział Kontroli Technicznej

P K

Sekcja
Defektoskopii

| Sekcja
Diagnostyki

P L T F P L T D

Sekcja  
Archiwum
Zakładowego

P Z I A

Dział Analiz
Bezpieczeń-
stwa | Dział  

Ochrony Metra | Dział Ochrony
Przeciwpożarowej | Dział Ochrony Ludności 

i Informacji Niejawnych

P Z A P Z O P Z P P Z I
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Management Board President – CEO

Scientific and Consultation Council

Management Board Member, Financial and Administrative Director

Management Board Member

D

E

I

Finance  
Department

|
Department of 
Settlements and 
Costs Accounting

|
Department of 
Material and  
Asset Accounting

E K F E K R E K M

Procedure  
Operation Section

| Market Analysis and 
Research Section

E H P E H A

HR and Training 
Office

| Organization 
Office

| Promotion 
Office

| Press 
Office

| Legal 
Office

| Internal Con-
trol Office

| HSE 
Section

D K D O D P D M D R D W D B

Lease and 
Advertising 
Office |

Procure-
ment and 
Warehousing 
Management | Controlling 

Office | Administrative and 
Economic Office | IT  

Department |

Environmental 
Protection 
Department

E S E Z E E E A E I E O

Investment  
Preparation 
Director | Cost Estimate and  

Appraisal Department | Geodesics and Real 
Property Office | Investment Settlement 

and Analysis Office

I P I K I G I A

Investment 
Performance 
Director

I R

Investment  
Preparation  
Department

| Preparatory  
Documentation 
Department

I P P I P D

Geodesic Services and 
Monitoring Services

| Electronic Map 
and Real Property 
Section

I G M I G N

Stocktaking  
Section

E K M I

Chief Accounting

E K

Public Procurement Office

E H

Administrative 
Office Section

D O S

Department of 
Development 
of the Eastern 
Section of the 
2nd Metro Line

|

Department of  
Development  
of the Western  
Section of the  
2nd Metro Line

| Modernization 
Investment  
Department

| Contract  
Documentation 
Department

I R W I R Z I R M I R D
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Management Board MemberP

Diagnostics and  
Servicing Section

P L A D

Defectoscopy 
Section

| Diagnostics 
Section

P L T F P L T D

Electric Traction 
Department

| Mechanical 
Department

| Technical 
Department

| Tracks De-
partment

P L E P L M P L R P L T

Logistics 
Department

| Inspection 
Department

P T L P T P

Technological 
Department

| Renovation 
Department

P T T P T R

THS Maintenance 
Department | Construction 

Department | Automation and Commu-
nications Department

P L U P L B P L A

Dispatcher 
Section

| Control 
Inspection 
Section

| Periodic 
Inspection 
Section

| Auxiliary 
Rolling Stock 
Section

P T P D P T P K P T P O P T P T

Electrical 
Section

| Electronics 
Section

| Mechanical 
Section

| Pneumatics 
Section

P T R E P T R N P T R M P T R P

Traffic Preparation 
Section

| Maneuver Work 
Section

| Training and Periodic 
Instruction Section

P R N P P R N M P R N S

Transportation Op-
eration Department | Passenger Ser-

vice Department | Station De-
partment | Traffic Control Department

P R P P R O P R S P R N

Plant  
Archive  
Section

P Z I A

Safety Analysis 
Department | Metro Security 

Department | Fire Safety  
Department |

Civil Protection and 
Confidential Information 
Department

P Z A P Z O P Z P P Z I

Infrastructure Director

P L

Rolling Stock Director

P T

Security and Crisis Management Director

P Z

Transportation Director

P R

Technical Inspection Department

P K
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2016 – METRO IN NUMBERS

2016 – METRO W LICZBACH
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2016 – METRO W LICZBACH

2353
liczba pracowników   

w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.

22,7 km
długość linii M1

6,3 km
długość odcinka  

centralnego  linii M2

3,2 km
długość odcinka wschodniego -  

północnego linii M2 

3,4 km
długość odcinka  

zachodniego linii M2

3
liczba stacji odcinka  
zachodniego linii M2

21
liczba stacji linii M1

3
liczba stacji odcinka wschodniego – 
północnego linii M2

7
liczba stacji centralnego  
odcinka linii M2

96%
pozytywne opinie uzyskane  
przez Spółkę podczas badania 
zadowolenia  pasażerów

36
liczba pojazdów  

obsługujących  
linię M1

12
liczba pojazdów  
obsługujących  
linię M2

02
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609 tys.
szacowana maksymalna liczba  
pasażerów na linii M1 przewiezionych 
w ciągu dnia roboczego

352 tys.
szacowana maksymalna liczba  
pasażerów na linii M1 przewiezionych 
w sobotę

216 tys.
szacowana maksymalna liczba  
pasażerów na linii M1 przewiezionych 
w niedzielę

147,53 mln
szacowana liczba pasażerów  
korzystających z linii M1

183,7 mln
szacowana liczba pasażerów korzystających  
z usług warszawskiego metra (linie M1 i M2) 

1 141,03 mln
wartość netto bilansowa środków  
trwałych Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

515,2 mln
wykonanie przychodów  
w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.

494,4 mln
przychody netto ze sprzedaży  
i zrównane z nimi

35,3 mln
przychody Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  
z działalności pozaprzewozowej

168 tys.
szacowana maksymalna liczba  

pasażerów na linii M2 przewiezionych 
w ciągu dnia roboczego

103 tys.
szacowana maksymalna liczba  

pasażerów na linii M2 przewiezionych 
w sobotę

63 tys.
szacowana maksymalna liczba  

pasażerów na linii M2 przewiezionych 
w niedzielę

36,17 mln 
szacowana liczba pasażerów  

korzystających z linii M2 

6 219 567
liczba kilometrów, które przejechały wszystkie 

pojazdy metra warszawskiego

69 923 487
liczba kilometrów, które przejechały pojazdy  
warszawskiego metra od 1995 roku
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2016 – METRO IN NUMBERS

2353
number of employees of Metro  

Warszawskie Sp. z o.o.

22.7 km
M1 line length

6.3 km
length of the central  

section M2 line

3.2 km
ength of the north-eastern  

section M2 line

3.4 km
length of the western  

section M2 line

3
number of stations in the  
western section M2 line

21
M1 line number of stations

3
number of stations in the  
north-eastern section M2 line

7
number of stations in the central 
section of the second metro line

96%
positive opinions on during the satis-
faction survey among the passengers

36
number of vehicles 
operating the first 

line

12
number of vehicles  
operating the second  
line

02
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609,000
estimated maximum number  
of passengers of the first line,  
transported over one workday

352,000
estimated maximum number  
of passengers of the first line, 
transported on Saturday

216,000
estimated maximum number  
of passengers of the first line,  
transported on Sunday

147.53 m.
estimated maximum number  
of passengers using the first line

183.7 m.
estimated number of passengers using the  
services of the Warsaw metro (lines M1 and M2) 

1 141.03 m.
net balance sheet value of the tangible assets  
of Metro Warszawskie Sp. z o.o.

515.2 m.
revenues of Metro Warszawskie Sp. z o.o.

494.4 m.
net sales revenues and equivalents

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

168,000
estimated maximum number  

of passengers of the second line, 
transported over one workday

103,000
estimated maximum number  

of passengers of the second line, 
transported on Saturday

63,000
estimated maximum number  

of passengers of the second line, 
transported on Sunday

36.17 m. 
estimated maximum number  

of passengers using the second line

6 219 567
number of kilometers travelled by all  

the vehicles of the Warsaw metro

69 923 487
number of kilometers travelled by the vehicles  
of the Warsaw metro since 1995
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ACTIVITIES OF THE COMPANY - 
MAINTENANCE AND OPERATION 

OF THE METRO DEVICES AND 
BUILDINGS

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI - 
UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA 

URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW METRA

19



tekst

INFRASTRUKTURA METRA
METRO INFRASTRUCTURE

3.1

M1 M2

długość linii 
line length 22,7 km 6,3 km

liczba stacji 
number of stations 21 7

długość torów 
track length 49 km 15,9 km

liczba rozjazdów 
number of crossovers 39 25

liczba skrzyżowań torów 
number of track intersections 5 4

liczba smarownic torowych 
number of track lubricators 24 5

liczba smarownic prowadnicowych 
number of lubricators on guidebars 1 -

perony pasażerskie 
passenger platforms

minimalna 119,2 m 
stacja Dworzec Gdański 
peron wschodni 
minimum 119.2 m 
Dworzec Gdański station, 
Eastern platform

120 m 
wszystkie perony pasażer-
skie mają równą długość 
length of all the passen-
ger platforms

maksymalna 142,5 m 
stacja Wilanowska 
maximum 142.5 m 
Wilanowska station

20



Ponadto w skład aktualnej infrastruktury technicznej 
metra wchodzi: 

Grupa Zdawczo - Odbiorcza z torem łącznicowym:

• długość torów: 8,8 km

• liczba rozjazdów: 7

• liczba skrzyżowań torów: 1

Stacja Techniczno - Postojowa:

• długość torów: 24 km

• liczba rozjazdów: 99

• liczba smarownic torowych: 2

• liczba smarownic prowadnicowych: 2

Moreover, the current technical infrastructure  
of the metro consists of: 

The Handover Group with a siding track:

• track length: 8,8 km

• number of crossovers: 7

• number of track intersections: 1

Technical and Holding Station:

• track length: 24 km

• number of crossovers: 99

• number of track lubricators: 2

• number of lubricators on guidebars: 2

21



tekstStrategia utrzymania infrastruktury metra 
opiera się na wytycznych producentów za-
wartych w dokumentacji techniczno - ru-
chowej maszyn, urządzeń i instalacji. Na 
podstawie zalecanych przez producentów 
cyklów przeglądowo - naprawczych spo-
rządzane są roczne i miesięczne harmono-
gramy prac. 

Raz w roku dokonywany jest komplekso-
wy przegląd obiektów budowlanych wraz  
z instalacjami i urządzeniami. Na podsta-
wie wyników przeglądów sporządzany 
jest projekt planu rzeczowo - finansowego  
w zakresie prac modernizacyjnych oraz 
kosztów bieżącego utrzymania w podzia-
le na infrastrukturę stanowiącą własność 
Spółki oraz infrastrukturę stanowiącą 
własność miasta stołecznego Warszawy.  
Prace związane z utrzymaniem i moderniza-
cją infrastruktury w tunelu metra odbywają 
się niemal wyłącznie w czasie przerwy noc-
nej w ruchu pojazdów, bez zakłócania usług 
przewozowych. 

W ramach codziennych prac prowadzonych w nocy 
i związanych z utrzymaniem infrastruktury wykony-
wane są:

• naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu 
kolejowego,

• naprawy automatycznego systemu ograniczenia 
prędkości oraz inspekcja zasilania,

• inspekcje torów, w tym regulacja i konserwacja 
rozjazdów oraz trzeciej szyny,

• inspekcje elementów mocujących szyny oraz kon-
trola skrajni,

• kontrola stanu technicznego i uzupełnianie smaru 
w smarownicach,

• sprzątanie podtorza,

• inspekcje konstrukcji stacji i tuneli,

• geodezyjne pomiary deformacji podbudowy to-
rów i kontrola ich geometrii,

• sprawdzenie urządzeń przeciwpożarowych,

• sprawdzenie urządzeń sygnalizacyjnych,

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY METRA
MAINTAINING THE METRO  
INFRASTRUCTURE

3.2

The strategy of maintaining the metro in-
frastructure is based on the producers’ 
guidelines included in the maintenance and 
operation documentation of the machines, 
devices and installations. The annual and 
monthly work schedules are drawn up on 
the basis of the inspection and repair cycles 
recommended by the producers.

Once a year, we perform a comprehensive 
inspection of buildings, installations and de-
vices. The results of inspections are used 
for drawing up the draft of the asset and 
financial plan on the modernizations and 
costs of day-to-day maintenance, with di-
vision into the infrastructure owned by the 
Company and the infrastructure owned by 
the capital city of Warsaw. The works con-
nected with maintenance and moderniza-
tion of the infrastructure in the metro tun-
nel take place almost only during the night 
breaks in the work of trains, so without dis-
rupting the transportation services.

 
The following works connected withmaintenance of 
the infrastructure are performed every night:

• repairs of the faults in the maintenance of metro 
traffic,

• repairs of the automatic speed limit system, and 
inspection of the power supply system,

• inspection of tracks, including regulation and 
maintenance of crossovers and third rail,

• inspections of the elements holding the tracks, 
and of the clearance gauge,

• inspection of the technical condition and supple-
mentation of lubricant in the lubricators,

• cleaning of the subgrade,

• inspection of the structure of the stations and 
tunnels,

• geodesic measurements of deformations of track 
foundations and inspections of their geometry,

• inspection of fire fighting equipment,

• inspection of signaling devices,

Prace związane z utrzy-
maniem i modernizacją 
infrastruktury w tunelu 
metra odbywają się nie-
mal wyłącznie w czasie 
przerwy nocnej w ruchu 
pojazdów, bez zakłóca-
nia usług przewozowych.

The works connected 
with maintenance and 
modernization of the 
infrastructure in the 
metro tunnel take place 
almost only during the 
night breaks in the work 
of trains, so without 
disrupting the transpor-
tation services.
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• sprawdzenie semaforów, wskaźników świetlnych,

• mycie soczewek,

• sprawdzenie zamków zwrotnicowych i spon,

• przeglądy napędów zwrotnicowych i mocowań,

• sprawdzenie przekaźników,

• konserwacja i przeglądy w podstacjach elektrycznych,

• sprawdzanie i ładowanie akumulatorów zasilania 
awaryjnego,

• przeglądy, konserwacja, naprawy i wymiana 
oświetlenia,

• konserwacja, sprzątanie i bieżące naprawy  
w strefie pasażerskiej.

• inspection of semaphores, light indicators,

• cleaning of lens,

• inspection of switch locks and point locks,

• inspections of switch drives and fixations,

• inspection of transmitters,

• maintenance and inspections in electrical substa-
tions,

• inspections and charging of emergency power 
supply batteries,

• inspections, maintenance, repairs and replace-
ment of lighting points,

• maintenance, cleaning and day-to-day repairs in 
the passenger zone.
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Also, the condition of the remote control and inspec-
tion systems is monitored automatically. During the 
night break, there are also conducted the planned main-
tenance works and repairs of the faults of the vehicle 
traffic maintenance system, of the automatic speed 
limiting system and the systems of remote control of 
power engineering and sanitary-technical devices.

The following works are performed during days:

• cleaning of ventilation shafts and filters,

• inspections of intermediate pumping stations and 
water drainage,

• inspections of traction and power engineering 
substations,

• inspections and replacement of light sources,

• inspections and maintenance of elevators and es-
calators,

• inspections of tracks, crossovers and third rails 
above ground.

The appearance of the stations and coaches 
constitute the showpieces of the metro – they 
are assessed everyday by the passengers. 
The stations and coaches are cleaned on a dai-
ly basis. In case of need, snow and mud are 
removed from the stairs to stations. When 
signing the agreements on maintenance of 
cleanliness and order, the Metro Warszawskie 
company requires that the third parties guar-
antee the quality of the services provided. The 
agreements specify the detailed standards 
and requirements associated with the clean-
ing of buildings. The condition of cleanliness 
and order is controlled by the persons on duty 
in the given station.

In order to optimize the costs incurred on maintaining 
the metro infrastructure, the following rules of con-
duct have been introduced: the purchasing of devices 
and materials, and the commissioning of services, take 
place by tenders, which allows to get the most ben-
eficial prices. Order specifications include details of 
all the requirements, conditions and standards, which 
guarantees a high level of services and supplies; the 
servicing and maintenance of the respective types 
of devices are usually commissioned in the form of 
agreements covering all the devices of the given type 
in the whole metro line. This allows to negotiate much 
better pricing conditions in comparison with annu-
al contracts or contracts with smaller scope. When 
purchasing and designing new devices and systems, 
what is taken into account is the future costs associ-
ated with maintenance, labor consumption related to 
servicing, environmental conditions as well as other 
elements of the s—called system lifetime costs. All 
the electric traction supply devices must be adapted 
to energy recuperation.

Automatycznie monitorowany jest również stan syste-
mów zdalnego sterowania i kontroli. W czasie przerwy 
nocnej prowadzone są także planowe konserwacje 
i naprawy usterek systemu zabezpieczenia ruchu po-
jazdów, systemu automatycznego ograniczenia pręd-
kości oraz systemów zdalnego sterowania urządzenia-
mi energetycznymi i sanitarno-technicznymi.

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,

• inspekcje torów, rozjazdów i trzeciej szyny na po-
wierzchni.

Wygląd stacji i wagonów jest wizytówką metra, każde-
go dnia podlegającą ocenie pasażerów. Stacje i wagony 
sprzątane są codziennie. Podczas opadów 
atmosferycznych na bieżąco usuwany jest 
śnieg i błoto ze schodów prowadzących 
do stacji. Spółka Metro Warszawskie, pod-
pisując umowy na utrzymanie czystości 
i porządku, wymaga od podmiotów ze-
wnętrznych gwarancji należytej jakości wy-
konywanych usług. Umowy szczegółowo 
określają standardy i wymagania związane 
ze sprzątaniem obiektów. Stan czystości 
i porządku kontrolują dyżurni poszczegól-
nych stacji. 

W celu optymalizacji kosztów ponoszonych 
na utrzymanie infrastruktury metra przyję-
te zostały następujące zasady postępowa-
nia: zakupy urządzeń i materiałów oraz zlecanie usług 
dokonywane są w formie przetargów, co pozwala uzy-
skać korzystne ceny. Specyfikacje zamówień szczegó-
łowo określają wszystkie wymagania, warunki i stan-
dardy, 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 korzyst-
niejsze warunki cenowe w porównaniu z kontraktami 
rocznymi czy o mniejszym zakresie przedmiotowym. 
Przy zakupie i projektowaniu nowych urządzeń i sys-
temów brane są pod uwagę przyszłe koszty związane 
z utrzymaniem, pracochłonność obsługi, wymagania 
środowiskowe i inne elementy składające się na tzw. 
koszt życia systemu. Wszystkie urządzenia zasilania 
elektrotrakcyjnego muszą być przystosowane do re-
kuperacji energii.

Wygląd stacji i wagonów 
jest wizytówką metra, 
dlatego ustalone są wy-
sokie wymagania doty-
czące czystości obiektów.

The appearance of the 
stations and coaches con-
stitute the showpieces 
of the metro, and so the 
requirements regarding 
cleanliness are set high.
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The following works related to modernization and  
renovations of the metro infrastructure were  
performed in 2016:

• corrective polishing of tracks, 

corrective polishing of the tracks of the central sec-
tion for the purpose of limiting the vibration and noise 
emissions,

• modernization of the traffic control equipment of 
the eastern head of the electric locomotive shed 
at the Kabaty THS, 

1st stage of the modernization to allow integration 
with the newly constructed head of building No. 6, and 
increasing the throughput of the head,

• adaptation of the exit from the Wilanowska 

station, cooperation with the exit adaptation contrac-
tor in the scope of agreeing on the documentation and 
supervision, the exit underwent technical acceptance

• xecution of the modernization and renovation 
works of the M1 line infrastructure – cooperation 
with the Public Transport Authority,

• installation of 28 passenger information system 
monitors over the gates.

W 2016 roku wykonane zostały następujące prace  
z zakresu modernizacji i remontu infrastruktury metra:

• korekcyjne szlifowanie szyn,

korekcyjne szlifowania szyn odcinka centralnego 
w celu ograniczenia emisji drgań i hałasu,

• modernizacja urządzeń sterowania ruchem po-
ciągów głowicy wschodniej elektrowozowni Stacji 
Techniczno - Postojowej Kabaty,

I etap modernizacji urządzeń w zakresie umożliwiają-
cym integrację z nowobudowaną głowicą obiektu nr 6 
oraz zwiększeniem przepustowości głowicy,

• przebudowa wyjścia ze stacji Wilanowska,

współpracowano z wykonawcą przebudowy wyjścia 
w zakresie uzgadniania dokumentacji i nadzoru nad 
realizacją; przeprowadzono odbiór techniczny wyjścia,

• realizacja prac modernizacyjnych i remontowych 
infrastruktury linii M1 - współpraca z Zarządem 
Transportu Miejskiego,

• montaż 28 sztuk monitorów SIP (systemu infor-
macji pasażerskiej) nad bramkami.

3.3 MODERNIZACJE I ULEPSZENIA
MODERNIZATIONS AND IMPROVEMENTS
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The following modernization and renovation works 
were performed from the funds of the Public Trans-
port Authority:

• renovation of public toilets at the stations,

• construction of additional external elevators,

• construction of touch signage – paths in the M1 
stations,

• additionally, there was continued the renovation 
of the roofs above the station exits and stone 
cladding in the Ursynów district stations.

In June 2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. also took 
over the obligations related to maintenance of the in-
frastructure of the M2 line, on account of the end of 
the guarantee period for the devices, installations and 
systems of the central section.

Ze środków ZTM zostały zrealizowane następujące 
prace modernizacyjne i remontowe: 

• remont toalet publicznych na stacjach,

• budowa dodatkowych wind zewnętrznych,

• wykonanie oznakowania dotykowego – ścieżek 
prowadzących na stacjach linii M1, 

• kontynuowany był również remont zadaszeń 
wyjść ze stacji i okładzin kamiennych stacji ursy-
nowskich.

W czerwcu 2016 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
przejęło również obowiązki związane z utrzymaniem 
infrastruktury linii M2 w związku z zakończeniem okre-
su gwarancyjnego dla urządzeń, instalacji i systemów 
odcinka centralnego.
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MAINTENANCE AND OPERATION 
OF THE ROLLING STOCK

UTRZYMANIE  
I EKSPLOATACJA TABORU
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. operates four types of 
rolling stock: ”81” series rolling stock, Metropolis 98B, 
new “81” series rolling stock and Inspiro rolling stock.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. eksploatuje cztery typy 
taboru: tabor serii „81”, Metropolis 98B, nowy typ ta-
boru serii „81” oraz tabor typu Inspiro. 

4.1 TABOR METRA WARSZAWSKIEGO
WARSAW METRO ROLLING STOCK
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INSPIRO

SERIA „81” I „81”-NOWY TYP 
„81” SERIES AND “81”-NEW TYPE

METROPOLIS 98B

35 pojazdów 
vehicles

210 wagonów 
coaches

18 pojazdów 
vehicles

108 wagonów 
coaches

22 pojazdy 
vehicles

132 wagony 
coaches

450
wagonów  
coaches

75
sześciowagonowych pojazdów  

six-coach vehicles
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Najstarszymi pojazdami metra są pojazdy serii „81”. 
Zostały wprowadzone do eksploatacji w latach 1994-
1997.

The oldest trains in the metro are the “81” series ve-
hicles. They were introduced in the years 1994-1997.

POJAZDY SERII „81”

“81” VEHICLES

silniki napędowe 
drive engines

silniki szeregowe 
serial engines

zawieszenie I stopnia 
first degree suspension

sprężyny śrubowe 
coil springs

rozruch  
start-up

oporowy 
resistor-based

zawieszenie II stopnia  
second degree suspension

sprężyny śrubowe 
coil springs

sprężarka 
compressor

tłokowa 
piston-based

konstrukcja pudła wagonu 
structure of the coach body

stalowa 
steel

wentylacja przedziału pasażerskiego 
ventilation of the passenger compartment

swobodny nawiew 
free flow

Tradycyjna konstrukcja pojazdów metra, która była stosowana w ubiegłym wieku.  

The traditional structure of the metro vehicles, used in the previous century.

Struktura taboru, stan na 31.12.2016 r.

Rolling stock structure as of 31 December 2016.

rok produkcji wagony

production year coaches

1989 10

1994 32

1997 18

2007 30

6
wagony napędowe

drive coaches

256
liczba miejsc  
siedzących

number of seats 

200Mg

masa pojazdu 

mass of the vehicle

33Mg

masa wagonu pośredniego 

mass of the middle coach 

34Mg
masa wagonu czołowego 

mass of the lead coach 

90km/h

prędkość maksymalna

maximum speed 

1,2m/s2

przyśpieszenie

acceleration

24x110/112/114Kw
moc 

power

1020
liczba miejsc stojących  
w pojeździe

number of standing  
places in the vehicle
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W latach 2000-2005 zakupiono i wprowadzono do 
eksploatacji pojazdy typu Metropolis 98B.

The Metropolis 98B-type vehicles were purchased and 
introduced in the years 2000-2005.

POJAZDY METROPOLIS 98B

METROPOLIS 98B VEHICLES

silniki napędowe 
drive engines

silniki asynchroniczne 
asynchronous

zawieszenie I stopnia 
first degree suspension

sprężyny 
metalowo-gumowe 
metal-rubber springs

rozruch  
start-up

falownik 
inverter-based

zawieszenie II stopnia  
second degree suspension

pneumatyczne 
(poduszka powietrzna) 
pneumatic (air cushion)

sprężarka 
compressor

śrubowa 
spring-based

konstrukcja pudła wagonu 
structure of the coach body

aluminiowa 
aluminum

wentylacja przedziału pasażerskiego 
ventilation of the passenger compartment

wymuszona 
forced

Wydajny napęd oparty na przekształtniku IGBT, aluminiowe nadwozie oraz przemyślana konstrukcja zaowo-
cowała bardzo nowoczesnym taborem charakteryzującym się niskim, jak na ówczesne czasy, zapotrzebowa-
niem na obsługę serwisową.

Their efficient drive, based on the IGBT converter, aluminum bodywork and suitable structure, produced 
a very innovative rolling stock characterized by the demand for servicing which was low for those times.

Struktura taboru, stan na 31.12.2016 r.

Rolling stock structure as of 31 December 2016.

rok produkcji wagony

production year coaches

2000 24

2001 24

2002 30

2004 18

2005 12

wagony napędowe 
(pośrednie) 4
drive coaches (middle)

liczba miejsc  
siedzących 264
number of seats 

masa pojazdu 

174Mgmass of the vehicle

masa wagonu pośredniego 

31Mgmass of the middle coach 

masa wagonu czołowego 
28Mgmass of the lead coach 

prędkość maksymalna

90km/hmaximum speed 

przyśpieszenie

1,2m/s2acceleration

wagony doczepne (czołowe)

2lead coaches (lead)

moc
16x180Kwpower

liczba miejsc stojących  
w pojeździe

1206number of standing  
places in the vehicle
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W celu uzupełnienia taboru związanego z wymaganym 
wzrostem zdolności przewozowych w latach 2008-
2009 zakupiono i wprowadzono do eksploatacji partię 
siedmiu pojazdów unowocześnionego typu „81”.

In  order to  supplement the rolling stock, as a result 
of the increase in the transportation capacity, a group 
of seven vehicles of the modernized “81” type were 
purchased and introduced in the years 2008 - 2009.

POJAZDY SERII „81” NOWY TYP

“81” NEW TYPE VEHICLES

6
wagony napędowe

drive coaches

256
liczba miejsc  
siedzących

number of seats 

204Mg

masa pojazdu 

mass of the vehicle

34,5Mg

masa wagonu pośredniego 

mass of the middle coach 

35,5Mg
masa wagonu czołowego 

mass of the lead coach 

90km/h

prędkość maksymalna

maximum speed 

1,2m/s2

przyśpieszenie

acceleration

24x114Kw
moc 

power

1020
liczba miejsc stojących  
w pojeździe

number of standing  
places in the vehicle

Struktura taboru, stan na 31.12.2016 r.

Rolling stock structure as of 31 December 2016.

rok produkcji wagony

production year coaches

2008 12

2009 30

silniki napędowe 
drive engines

silniki szeregowe 
serial engines

zawieszenie I stopnia 
first degree suspension

sprężyny śrubowe 
coil springs

rozruch  
start-up

oporowy 
resistor-based

zawieszenie II stopnia  
second degree suspension

sprężyny śrubowe 
coil springs

sprężarka 
compressor

tłokowa 
piston-based

konstrukcja pudła wagonu 
structure of the coach body

stalowa 
steel

wentylacja przedziału pasażerskiego 
ventilation of the passenger compartment

wymuszona 
forced

Wagony zyskały nowy wygląd zewnętrzny, klimatyzację kabiny maszynisty, nowy wystrój wnętrza, wymu-
szoną wentylację przedziału pasażerskiego oraz wyświetlacze informacji pasażerskiej.

The coaches had a new external appearance,  air-conditioning in driver’s cabin, new interiors, forced ventila-
tion in the passengers’ compartments and displays of information for passengers.34



Głównymi cechami, jakie wyróżniają pojazdy Inspiro, są: niskie zużycie energii elektrycznej, jednoprzestrzen-
ność i długie okresy międzyprzeglądowe.

Their main characteristics are: low electricity consumption, single cars and long intervals between 
inspections.

Najnowszym typem taboru Metra Warszawskiego  
Sp. z o.o. jest zakupiona w latach 2012-2015 partia 
trzydziestu pięciu pojazdów typu Inspiro do obsługi  
I i II linii metra.

The newest type of rolling stock of Metro Warsza-
wskie Sp. z o.o. is the group of thirty five vehicles of 
the Inspiro type for the 1st and 2nd metro lines, pur-
chased in the years 2012-2014.

POJAZDY INSPIRO

INSPIRO VEHICLES
wagony napędowe 
(czołowe i pośrednie)

4drive coaches (lead coaches 
and middle coaches)

liczba miejsc  
siedzących 232
number of seats 

masa pojazdu 

158,2 Mgmass of the vehicle

masa wagonu pośredniego 

27,1Mgmass of the middle coach 

masa wagonu czołowego 

29,2Mgmass of the lead coach 

prędkość maksymalna

90km/hmaximum speed 

przyśpieszenie

1,2m/s2acceleration

wagony doczepne (pośrednie)

2attached (middle) coaches

moc
16x140Kwpower

liczba miejsc stojących  
w pojeździe

1268number of standing  
places in the vehicle

Struktura taboru, stan na 31.12.2016 r.

Rolling stock structure as of 31 December 2016.

rok produkcji wagony

production year coaches

2013 15

2014 20

silniki napędowe 
drive engines

silniki asynchroniczne 
asynchronous

zawieszenie I stopnia 
first degree suspension

sprężyny 
metalowo-gumowe 
metal-rubber springs

rozruch  
start-up

falownik 
inverter-based

zawieszenie II stopnia  
second degree suspension

pneumatyczne 
(poduszka powietrzna) 
pneumatic (air cushion)

sprężarka 
compressor

śrubowa 
spring-based

konstrukcja pudła wagonu 
structure of the coach body

aluminiowa 
aluminum

wentylacja przedziału pasażerskiego 
ventilation of the passenger compartment

wymuszona 
forced
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4.2 PRZEGLĄDY I REMONTY POJAZDÓW METRA
INSPECTIONS AND RENOVATIONS OF METRO VEHICLES

W 2016 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. wykonało 
następującą liczbę przeglądów i remontów pojazdów 
metra:

In 2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. conducted  
the following number of inspections and renovations 
of the metro vehicles:

TABOR SERII „81”

“81” SERIES ROLLING STOCK

TABOR TYPU METROPOLIS

METROPOLIS TYPE ROLLING STOCK

TABOR TYPU INSPIRO

INSPIRO TYPE ROLLING STOCK

5168
pojazdów P1 (przegląd kontrolny, codzienny)
vehicles P1 vehicles (daily control inspection)

220
pojazdów P2 (przegląd okresowy, co 6 tys. km lub co 48 dni) 
vehicles P2 (periodical inspection, every 6,000 km or 48 days)

27
pojazdów P3 (przegląd poszerzony, co 30 tys. km lub co 240 dni)
vehicles P3 (expanded inspection, every 30,000 km or 240 days)

144
wagony P4.1 (naprawa rewizyjna pierwsza, co 60 tys. km lub co 1 rok)
coaches P4.1 (first revision repair, every 60,000 km or 1 year)

12
wagonów P4.2 (naprawa rewizyjna druga, co 240 tys. km lub co 4 lata)
coaches P4.2 (second revision repair, every 240,000 km or 4 years)

6
wagonów P4.3 (naprawa rewizyjna trzecia, co 480 tys. km lub co 8 lat) 
coaches P4.3 (third revision repair, every 480,000 km or 8 years)

75,2
tys. km Roczny średni przebieg w 2016 roku pojazdu serii „81” 
thousand kilometers Average annual mileage of the “81” series vehicles in 2016

244
pojazdy P1 (przegląd kontrolny, co 6250 km lub co 14 dni)
vehicles P1 (control inspection every 6,250 km or 14 days)

47
pojazdów P2 (przegląd okresowy, co 25 tys. km lub co 3 miesiące)
vehicles P2 (periodical inspection, every 25,000 km or 3 months)

6
pojazdów P3 (przegląd poszerzony, co 100 tys. km lub co 1 rok)
vehicles P3 (expanded inspection, every 100,000 km or 1 year)

7
pojazdów P4.2 (naprawa rewizyjna, co 400 tys. km lub co 4 lata)
vehicles P4.2 (revision repair, every 400,000 km or 4 years)

4
pojazdy P5 (naprawa główna, co 1 600 000 km lub co 16 lat)
vehicles P5 (main repair, every 1,600,000 km or 16 years)

89,9
tys. km Roczny średni przebieg w 2016 roku pojazdu typu Metropolis
thousand kilometers Average annual mileage of the “Metropolis” type vehicles in 2016

73
pojazdy P 1.1 (przegląd kontrolny, co 33 tys. km lub co 2 miesiące)
vehicles P 1.1 (control inspection, every 33,000 km or 2 months)

79
pojazdów P 1.2 (przegląd okresowy, co 67 tys. km lub co 4 miesiące)
vehicles P 1.2 (periodical inspection, every 67,000 km or 4 months)

39
pojazdów P 2 (przegląd dodatkowy, co 100 tys. km lub co 6 miesięcy)
vehicles P 2 (additional inspection, every 100,000 km or 6 months)

9
pojazdów P 3 (przegląd dodatkowy, co 200 tys. km lub co 12 miesięcy)
vehicles P 3 (additional inspection, every 200,000 km or 12 months)

28
pojazdów P 4.1 (naprawa rewizyjna pierwsza, co 400 tys. km lub co 2 lata)
vehicles P 4.1 (first revision repair, every 400,000 km or 2 years)

84
tys. km Roczny średni przebieg w 2016 roku pojazdu typu Inspiro
thousand kilometers Average annual mileage of the “Inspiro” type vehicles in 2016
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Struktura taboru pomocniczego przedstawiała się na-
stępująco: 

The structure of the auxiliary rolling stock was as follows:

1 
Lokomotywa manewrowa 418 D, rok prod. 1991 
Maneuver locomotive 418 D, year of manufacturing 1991 

1 
Lokomotywa manewrowa 418 Da, rok prod. 1999
Maneuver locomotive 418 Da, year of manufacturing

1
Lokomotywa manewrowa CZ LOKO 797.8, rok prod. 2007
Maneuver locomotive CZ LOKO 797.8, year of manufacturing 2007

1 
Lokomotywa LM 400, rok prod.  2012
Maneuver locomotive 400, year of manufacturing 2012

1 
Wózek motorowy typu DS-10-03, rok prod. 1989
Motor trolley type DS-10-03, year of manufacturing 1989

1
Wózek motorowy typu DS-Ż-03, rok prod. 1991
Motor trolley type DS-Ż-03, year of manufacturing 1991

1
Wózek motorowy typu DS-10-03, rok prod. 1994
Motor trolley type DS-10-03, year of manufacturing 1994

2
Wózek motorowy typu DS-Ż-03, rok prod. 1994
Motor trolley type DS-Ż-03, year of manufacturing 1994

3
Drezyna hydrauliczna DH-350.11, rok prod. 2014
DH-350.11 hydraulic handcar, year of manufacturing: 2014

2
Wagon typu 208Kg/M, rok prod. 1987
Coach type 208Kg/M, year of manufacturing 1987

7
Przyczepa PWM-10, rok prod. 1990
Trailer PWM-10, year of manufacturing 1990

2
Przyczepa PWM-10, rok prod. 1991
Trailer PWM-10, year of manufacturing 1991

2
Przyczepa PWM-10, rok prod. 1993
Trailer PWM-10, year of manufacturing 1993

2
Przyczepa PWM-10, rok prod. 2000
Trailer PWM-10, year of manufacturing 2000

5
Przyczepa PWM-10W, rok prod. 1994
Trailer PWM-10W, year of manufacturing 1994

1
Platforma zagłębiona ZPA-10/M, rok prod. 2006
Depth platform ZPA-10/M, year of manufacturing 2006

1
Platforma zagłębiona ZPA-10/M, rok prod. 2008 
Depth platform ZPA-10/M, year of manufacturing 2008

1
Platforma pomiarowa PP-15.01, rok prod. 2014 
Measurement platform PP-15.01, year of manufacturing 2014

5
Platforma PWM-15.01, rok prod. 2014
Platform PWM-15.01, year of manufacturing 2014

4.3 TABOR POMOCNICZY
       AUXILIARY ROLLING STOCK

Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2016 roku wykona-
ło następujące liczby przeglądów i napraw pomocni-
czych pojazdów kolejowych metra (cykl przeglądowy 
w zależności od typu taboru pomocniczego):  

• przeglądy poziomu P2 – 288

• przeglądy poziomu P3 – 37 

• naprawa poziomu P4 – 1

• naprawa poziomu P5 – 2

In 2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. peformed the 
following inspections and auxiliary repairs of the met-
ro rolling stock (the inspection cycle depends on the 
type of rolling stock):

• P2 level inspections - 288

• P3 level inspections - 37

• P4 level repairs - 1

• P5 level repairs - 2
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Vehicle kilometers (vkm) are the settlement units used 
for assessing the transportation works performed by 
the metro (product of the number of coaches and the 
number of kilometers covered by them). Since 2007, 
there has been a gradual increase in the number of ve-
hicle kilometers covered. It results from the increasing 
transportation plan and the increasing availability of 
operating rolling stock. In the period of 2009 – 2013, 
the required available number of vehicles was 32. In 
2013, the transportation plan was reduced and, due 
to the expansion of the connection between lines M1 
and M2, and due to the closure of the central stations 
of the M1 line during summer holidays – there were 
about 2 million fewer vehicle kilometers than in 2012. 
In 2014, the required number of operating vehicles 
was increased to 33, which increased the number of 
vehicle kilometers. In 2015, on account of opening the 
central section of the second metro line, 12 vehicles 
were introduced in the 2nd metro line, and on 1 Sep-
tember 2015 the M1 line started being operated by 
36 vehicles in total, which significantly increased the 
number of vehicle kilometers generated. The number 
of operating vehicles in 2016 did not change.

Vehicle kilometers with passengers (without technical 
rides) in 2016: 36 729 006,6 of which:

• M1 metro line: 29 632 756,80,

• M2 metro line: 7 096 249,80.

Frequency of departures of vehicles on workdays 
during rush hours:

• for M1 metro line: 2 min 20 sec.

• for M2 metro line: 2 min 50 sec.

In 2016, the metro vehicles operated in the Warsaw 
Metro travelled 6,219,567 kilometers. In total, from 
opening the Warsaw metro in April 1995 to the end 
of 2016, all the vehicles covered the distance of 
69,923,487 kilometers.

Wozokilometr (wzkm) to jednostka rozliczeniowa 
służąca ocenie pracy przewozowej wykonanej przez 
metro (iloczyn liczby wagonów i przejechanych przez 
nie kilometrów). Od roku 2007 zauważalny jest stop-
niowy wzrost liczby wykonanych wozokilometrów. 
Spowodowane jest to zwiększającym się planem 
przewozów i zwiększającą się dostępnością taboru  
w ruchu. W okresie 2009 - 2013 wymagana dostępna 
liczba pojazdów wynosiła 32. W roku 2013, ze względu 
na budowę łącznika pomiędzy linią M1 i linią M2 oraz 
zamknięcie na okres wakacji centralnych stacji linii 
M1, wykonano około 2 mln wozokilometrów mniej niż  
w roku 2012. W roku 2014 wymagana liczba pojazdów 
w ruchu zwiększona została do 33, co spowodowało 
wzrost wykonanych wozokilometrów. W 2015 roku, 
w związku z otwarciem centralnego odcinka drugiej li-
nii metra, wprowadzono do ruchu 12 pojazdów na linii 
M2, a od dnia 1 września 2015 roku zwiększono do 36 
liczbę pojazdów na linii M1, co spowodowało znaczny 
wzrost wykonanych wozokilometrów. Liczba pojazdów 
w ruchu w 2016 roku nie uległa zmianie.

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów tech-
nicznych) w 2016 roku wyniosły: 36 729 006,6  
z czego:

• linia metra M1: 29 632 756,80,

• linia metra M2: 7 096 249,80.

Częstotliwość ruchu pojazdów w dni robocze w godzi-
nach szczytowych wynosi:

• dla linii M1: 2 min 20 sek.

• dla linii M2: 2 min 50 sek.

Pojazdy metra eksploatowane w Metrze Warszawskim 
przejechały łącznie w 2016 roku, wszystkie 6 219 567 
kilometrów. W sumie, od otwarcia stołecznego metra, 
w kwietniu 1995 roku do końca 2016 roku, wszystkie 
pojazdy pokonały dystans 69 923 487 kilometrów.

4.4 WOZOKILOMETRY POJAZDÓW METRA
VEHICLE KILOMETERS OF THE METRO VEHICLES
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Wozokilometry wykonane w latach 2005 – 2016 
Vehicle kilometers in the years 2005 - 2016

Liczba pojazdów Metra Warszawskiego w ruchu w latach 2007-2016 
Number of Warsaw Metro coaches operating in the years 2007-2016
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W latach 2007 - 2008 wskaźnik zjazdów awaryjnych 
był niższy niż średnia wartość w okresie 10 poprzed-
nich lat, która wyniosła 0,36. W okresie 2009 - 2010 
wprowadzono do eksploatacji nowe pojazdy produkcji 
rosyjskiej przez co nastąpił wzrost wskaźnika zjaz-
dów awaryjnych. Taki stan rzeczy potwierdza regułę, 
że przy wprowadzeniu nowych pojazdów do ruchu 
ich większa awaryjność spowodowana jest tak zwaną 
„chorobą wieku dziecięcego”.

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

Od października do listopada 2013 roku do eksplo-
atacji wprowadzane były pojazdy typu Inspiro. Nie 
miało to wpływu na wskaźnik zjazdów awaryjnych.  
W II kwartale roku 2014 ponownie rozpoczęła się eks-
ploatacja pojazdów Inspiro. Odnotowane usterki, w tak 
zwanym okresie „wieku dziecięcego” miały wpływ 
na znaczne zwiększenie liczby zjazdów awaryjnych. 
W roku 2015 pojazdy typu Inspiro eksploatowane były 
cały rok i wskaźnik zjazdów awaryjnych utrzymał się 
na podobnym poziomie jak w roku 2014. Od tego cza-
su współczynnik awaryjności ponownie zaczął opadać 
i w 2016 roku zatrzymał się na poziomie 0,34.

4.5 AWARYJNOŚĆ
FAILURE FREQUENCY

Wykres – wskaźnik awaryjności pojazdów Metra Warszawskiego 
Chart – failure frequency index for the Warsaw Metro vehicles
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In the years 2007 – 2008, the failure frequency was 
lower than the average value over the last 10 years, 
i.e. 0.36. In 2009-2010, there were introduced new  
vehicles manufactured in Russia, which increased the  
failure frequency. That state of things confirms the 
rule that, after the introduction of newly  
manufactured vehicles into operation, their higher  
failure frequency results from the so-called “young  
age diseases”.

Since 2010, there has been recorded a decrease in the 
general failure frequency. It results from the reduced 
number of failures in the new “81” series coaches and 
from the stabilized number of failures in the remaining 
types of rolling stock. That rule was confirmed in the 
years 2012 and 2013, when the failure frequency de-
creased again, to the level below the average for the 
last 10 years. 

The Inspiro vehicles were introduced from October to 
November 2013. It did not affect the failure frequency 
index. In the 2nd quarter of 2014, the Inspiro vehicles 
started being operated again. The recorded faults in 
the so-called "young age diseases” caused a signifi-
cant increase in the failure frequency. In 2015, the In-
spiro vehicles were operated for the whole year, and 
the failure frequency index was maintained at the level 
similar to that of 2014. Since then, the failure frequen-
cy index started to drop again and stopped at the level 
of 0.34 in 2016.
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The most important events of 2016 associated with 
operation of the rolling stock:

• the works associated with preparation of the op-
eration of 35 Inspiro type vehicles after the guar-
antee period,

• modernization of the “81” series metro vehicles in 
the following scope: emergency passenger-driver 
communication, internal monitoring, shaft elec-
trovalves and contactor drive,

• commencement of execution of the agreement 
for modernization of the braking cylinder release 
valve for the Metropolis vehicles,

• modernization of the control and measurement 
stations,

• purchase of diagnostics and repair stations,

• purchase of the workshop equipment to improve 
work conditions and efficiency.

At the same time, the following were developed in 2016:

• technical specification for purchasing new rolling 
stock,

• technical specification for installing air condition-
ing units in driver’s cabs of the Metropolis type 
vehicles,

• technical specification for repairing the P5 fifth 
maintenance level – 64 items of “81” series coach 
bodies,

• new issues of the documentation for the system 
for maintenance of the Metropolis 98-B type vehi-
cles,

• new issues of the documentation for the system 
for maintenance of the “81” type vehicles,

• technical specification for installation of the ac-
cess control system for the driver’s cab in all the 
types of metro vehicles.

Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku związane  
z eksploatacją taboru to:

• prace związane z przygotowaniem do przejęcia 
eksploatacji 35 pojazdów metra typu Inspiro po 
zakończeniu okresu gwarancji,

• modernizacje pojazdów metra serii „81” w zakre-
sie: komunikacji awaryjnej pasażer – maszynista, 
monitoringu wewnętrznego, elektrozaworu wału  
i napędu stycznika,

• rozpoczęcie realizacji umowy na modernizację od-
luźniacza cylindra hamulcowego na wózkach po-
jazdów typu Metropolis,

• modernizacja stanowisk kontrolno - pomiarowych,

• zakup stanowisk diagnostyczno - naprawczych,

• zakup wyposażenia warsztatowego poprawiające-
go warunki i wydajność pracy.

Jednocześnie w 2016 roku opracowano:

• specyfikację techniczną na zakup nowego taboru,

• specyfikację techniczną na montaż klimatyzacji 
w kabinach maszynisty pojazdów typu Metropolis,

• specyfikację techniczną na naprawę piątego po-
ziomu utrzymania P5 64 szt. pudeł wagonów serii 
„81”,

• nowe wydania dokumentacji systemu utrzymania 
pojazdów typu Metropolis 98-B,

• nowe wydania dokumentacji systemu utrzymania 
pojazdów serii „81”,

• specyfikację techniczną na montaż systemu kon-
troli dostępu do kabiny maszynisty we wszystkich 
typach pojazdów metra.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2016 ROKU  
ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TABORU
THE MOST IMPORTANT EVENTS OF 2016 ASSOCIATED 
WITH OPERATION OF THE ROLLING STOCK

4.6
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PASSENGER  TRANSPORTATION – 
NUMERICAL DATA

PRZEWÓZ PASAŻERÓW –  
DANE LICZBOWE
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The metro is the most popular means of municipal 
transportation in Warsaw. The passengers especially 
appreciate the high quality of services offered, includ-

ing the comfort of travelling, safety and 
frequency. After opening the central sec-
tion of the 2nd metro line in March 2015, 
the Warsaw metro provides its passengers 
with safe and punctual transportation on 
route of the total length of 29 kilometers, 
connecting the northern and southern dis-
tricts and the eastern and western districts 
of the Capital City.

The Ticket Payment System measures the 
number of passengers using the respective 

metro stations on a daily basis. In 2016, the number of 
passengers, based on the information from the Ticket 
Payment System, amounted to 108,179,830 passen-
gers in both metro lines. The actual number of pas-
sengers transported in 2016 is higher by ca. 75.5 mil-
lion (the passengers using the elevators, jumping over 
the gates, using the connection between the lines and, 
in majority of cases, the passengers using the evacua-
tion exits). According to estimates, 147.53 million pas-
sengers used the M1 metro line in 2016. The M2 metro 
line transported 36.17 million passengers. Therefore, 
we assume that in 2016 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
transported ca. 183.7 million passengers, which con-
stitutes a 7.2% increase in comparison with 2015.

Warszawskie metro to najpopularniejszy środek ko-
munikacji miejskiej w Stolicy. Pasażerowie najbardziej 
cenią sobie w nim wysoką jakość oferowanych usług, 
w tym komfort przejazdu, bezpieczeństwo 
oraz częstotliwość kursowania. Po otwar-
ciu dla pasażerów centralnego odcinka  
II linii metra, w marcu 2015 roku, warszaw-
skie metro zapewnia swoim pasażerom 
bezpieczny i punktualny przejazd na trasie 
o łącznej długości 29 kilometrów łączą-
cej dzielnice północne i południowe oraz 
wschodnie i zachodnie Stolicy.

Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść 
w bramkach Systemu Pobierania Opłat za 
Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby pasażerów 
korzystających z poszczególnych stacji metra. W roku 
2016 liczba pasażerów według liczników SPOzP dla 
linii metra M1 i M2 wyniosła 108 179 830. Rzeczywi-
sta liczba pasażerów przewiezionych w roku 2016 jest 
większa szacunkowo o około 75,5 mln (pasażerowie 
korzystający z wind, przeskakujący przez bramki, ko-
rzystający z łącznika pomiędzy linią metra M1 i M2 oraz 
w zdecydowanej większości pasażerowie korzystający 
z wyjść ewakuacyjnych na linii metra M1). W roku 2016 
szacunkowo z linii metra M1 skorzystało 147,53 mln 
pasażerów. Linią metra M2 zostało przewiezionych 
36,17 mln pasażerów. Przyjmujemy zatem, że w roku 
2016 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przewiozło szacun-
kowo około 183,7 miliona pasażerów, co daje wzrost 
liczby przewiezionych pasażerów o 7,2 % w porówna-
niu do roku 2015.

05 PRZEWÓZ PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE
PASSENGER TRANSPORTATION
– NUMERICAL DATA

Warszawskie metro  
to najpopularniejszy  
środek komunikacji 
miejskiej w Stolicy. 

The metro is the most 
popular means of  
municipal transportation 
in Warsaw.

Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2016 roku 
Maximum daily number of transported passengers in 2016

Liczba pasażerów 
zarejestrowanych  
przez SPOzP (w tys.)

Number of metro 
passengers recorded 
by the Ticket Pay-
ment System  
(in thousands)

Szacunkowa liczba 
pasażerów metra 
(w tys.)

Estimated number 
of metro passengers 
(in thousands)

Linia metra M1 / M1 metro line

Dzień roboczy / Workday 322 609
Sobota / Saturday 195 352
Niedziela / Sunday 116 216

Linia metra M2 / M2 metro line

Dzień roboczy / Workday 138 168
Sobota / Saturday 89 103
Niedziela / Sunday 53 63
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The connection of the M1 and M2 lines in the 
Świętokrzyska station has allowed the passengers to 
continue their journey without the need to leave the 
metro area. In 2016, the connection between the M1 
and M2 lines was used by 13.12 million passengers.

Of all the passengers using the M2 line, ca. 18% con-
tinued their journeys in the M1 line. In turn, of all those 
travelling in the M1 line, ca. 4.5% changed to M2 line 
trains.

Połączenie linii metra M1 z M2 na stacji Świętokrzyska 
umożliwia pasażerom kontynuowanie podróży bez ko-
nieczności opuszczania metra. W roku 2016 z łącznika 
pomiędzy liniami metra M1 i M2 skorzystało 13,12 mln 
pasażerów.

Spośród wszystkich pasażerów korzystających 
z linii M2, około 18% kontynuowało podróż linią M1. 
Natomiast spośród wszystkich podróżujących linią M1 
około 4,5% przesiadało się do pociągów linii M2.

Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach) 
Comparison of the estimated number of passengers transported in the respective years (in millions)

Dynamika rocznych przewozów w metrze 
Dynamics of annual metro transportation
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Liczba pasażerów metra na poszczególnych stacjach w 2016 roku w milionach osób (uwaga: suma szacunkowa – jest to liczba 
przewiezionych pasażerów na podstawie liczników przejść w bramkach biletowych oraz pasażerów korzystających z wind, prze-
skakujący przez bramki biletowe, korzystający z łącznika pomiędzy linią metra M1 i M2 oraz w zdecydowanej większości pasaże-
rowie korzystający z wyjść ewakuacyjnych na linii metra M1),

Number of metro passengers in the respective stations in 2016 in millions of people (note: estimated value – it is the number 
based on the number of passengers  entering through the gates, using the elevators, jumping over the gates, using the connection 
between the lines and, in majority of cases, the passengers using the M1 evacuation exits).

Nazwa 
stacji

Station 
name

Suma pasaże-
rów korzysta-
jących z metra 
według SPOzP 
(mln)

Number of passen-
gers using the metro 
according to the Tick-
et Payment System 
(in millions)

Suma szacunko-
wa pasażerów  
korzystających 
z metra (mln)

Estimated 
number of 
passengers using 
the metro (in 
millions)

Linia metra M1 / M1 metro line

A1 Kabaty 2,7 4,98
A2 Natolin 2,2 4,27
A3 Imielin 1,98 4,75
A4 Stokłosy 2,28 4,64
A5 Ursynów 1,27 3,56
A6 Służew 3,44 8,02
A7 Wilanowska 4,8 6,99
A8 Wierzbno 2,29 5,78
A9 Racławicka 2,23 3,58
A10 Pole Mokotowskie 3,21 5,31
A11 Politechnika 8,4 12,71
A13 Centrum 10,76 20,57
A14 Świętokrzyska 4,91 13,2
A15 Ratusz Arsenał 7,95 11,29
A17 Dworzec Gdański 5,21 7,99
A18 Plac Wilsona 2,24 4
A19 Marymont 3 6,81
A20 Słodowiec 2,54 2,92
A21 Stare Bielany 2,11 2,72
A22 Wawrzyszew 1,96 2,68
A23 Młociny 3,34 10,76

Suma pasażerów linii metra M1
Total number of M1 line passengers 78,82 147,53

Linia metra M2 / M2 metro line

C09 Rondo Daszyńskiego 5,04 5,09
C10 Rondo ONZ 2,97 3
C11 Świętokrzyska 4,41 10,97

C12 Nowy Świat - Uniwer-
sytet 4,2 4,24

C13 Centrum Nauki Kopernik 1,97 1,99
C14 Stadion Narodowy 2,61 2,63
C15 Dworzec Wileński 8,17 8,25

Suma pasażerów linii metra M2
Total number of M2 line passengers 29,37 36,17

Suma pasażerów przewiezionych  
łącznie liniami metra M1 i M2
Total number of passengers trans-
ported in M1 and M2 lines

108,19 183,7
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W 2016 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. wprowa-
dziło szereg nowych rozwiązań w zakresie organizacji 
obsługi ruchu pasażerskiego. Zasadniczym przedsię-
wzięciem było zapewnienie sprawnego działania linii M2 
przy jednoczesnym utrzymaniu standardów dla linii M1.

Zmiany w zakresie zarządzania ruchem na STP Kabaty

• W ostatnim kwartale 2016 roku przeprowadzona 
została modernizacja stanowisk dyżurnych ruchu 
na posterunku Stacji Techniczno - Postojowej Ka-
baty. Powyższe zostało zrealizowane w związku 
z rozbudową głowicy wschodniej STP Kabaty i bu-
dową małej elektrowozowni - obiektu nr 6. Celem 
przedsięwzięcia była: modernizacja systemu za-
rządzania ruchem pociągowym i manewrowym na 
terenie STP, poprawa komfortu pracy dyżurnych 
ruchu STP Kabaty, modernizacja posterunku w za-
kresie wyposażenia (wymiana stołu dyspozytor-
skiego), oraz doposażenie stanowisk dyżurnego 
ruchu w sprzęt (komputer, urządzenia radiołącz-
ności pociągowej).

Zmiany w rozkładach jazdy

• Od dnia 1 marca 2016 roku, w związku z wprowadze-
niem do ruchu dodatkowego pociągu w szczycie po-
południowym, zmienił się rozkład jazdy dla linii M1.

• W związku z dostosowaniem podaży miejsc do 
rzeczywistych potrzeb przewozowych przez Za-
rząd Transportu Miejskiego, od dnia 1 września 
2016 roku został wprowadzony nowy rozkład jaz-
dy dla linii M1 oraz M2 (zmniejszono liczbę kursów 
w godzinach międzyszczytowych oraz w dni wolne).

Zmiany w zakresie zarządzania kadrami

• przeszkolono dyżurnych ruchu na STP Kabaty po 
modernizacji stanowisk sterowania ruchem

• przeprowadzono szkolenia w zakresie praktyczne-
go udzielania pierwszej pomocy z zastosowaniem 
defibrylatora AED

• dla dyżurnych ruchu i stacji oraz dyżurnych stacji  
przeprowadzono szkolenia z postępowania w sy-
tuacjach stresowych

• dla dyżurnych ruchu i stacji przeprowadzono 
szkolenia z obsługi zmodernizowanych urządzeń 
prowadzenia ruchu na linii M1.

In 2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. introduced  
a number of new solutions in the scope of  
organization of passenger traffic. The basic 
undertaking was ensuring that the M2 line operates 
properly while maintaining the standards in the M1 line.

Changes in the scope of management of traffic in  
THS Kabaty

• In the last quarter of 2016, the train dispatcher 
stations in the were modernized in the Kabaty 
Technical and Holding Station. It was conducted  
on account of expansion of the eastern head of 
the Kabaty THS, and construction of a small 
electric locomotive shed – building No. 6. The 
purpose of modernization was: to modernize the 
system of managing the train and maneuver traf-
fic in the THS, to improve the comfort of work of 
the train dispatchers in the Kabaty THS, to mod-
ernize the equipment of the station (replacing the 
dispatch table) and to add equipment (computer, 
train radio communication devices).

Changes in timetables

• Since 1 March 2016, on account of introduction of 
an additional train in the afternoon peak hours, the 
timetable of the M1 line changed.

• In order to adapt the supply of seats to the actual 
transportation needs of the Public Transport Au-
thority, a new timetable for the M1 and M2 lines 
was introduced on 1 September 2016 (the number 
of rides between the peaks and on public holidays 
was reduced).

Changes in human resource management

• the train dispatchers in the Kabaty THS were 
trained after modernization of the traffic control 
stations

• there were conducted trainings in the scope of 
practical first aid, with the use of an AED device

• there were conducted trainings in conduct in stress-
ful situations for train and station dispatchers

• there were conducted trainings in handling mod-
ernized M1 train traffic equipment for train and 
station dispatchers.

UDOGODNIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI OBSŁUGI 
RUCHU PASAŻERSKIEGO 
FACILITIES IN ORGANIZATION OF PASSENGER TRAFFIC

5.1
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06 METRO W OCENIE PASAŻERÓW
METRO ACCORDING TO PASSENGERS

In 2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. commissioned 
the twelfth survey of the opinions of the Warsaw 
metro passengers. It was conducted from 16 to 22 
June by an independent company selected in a tender. 
The answers were provided by 2019 persons –  
passengers of both M1 and M2 lines. The respondents 
were selected at random, independently for each 
metro station.

The passengers again assessed us very highly in the 
areas that Metro Warszawskie Sp. z o.o. considers 
most important: safety, quality of services and fre-
quency. In each of those areas, almost 90% of pas-
sengers gave us good and very good marks. Passen-
gers also selected their favorite station. In M1, the 
Plac Wilsona station proved to be unrivalled yet again, 
while in M2, the winner was the Centrum Nauki Koper-
nik station (unlike last year - won by the Nowy Świat 
Universytet station).

For Metra Warszawskiego Sp. z o.o., passengers’ opin-
ions are very important. They allow to observe new 
expectations and behaviors, to obtain valuable knowl-
edge , while the high marks constitute an obligation 
and motivation to continue providing the best stan-
dards of operation.

W 2016 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zleciło 
wykonanie kolejnego – już dwunastego – badania opi-
nii pasażerów warszawskiego metra. Zrealizowała je 
w dniach od 16 do 22 czerwca niezależna firma, wy-
brana w drodze przetargu. Odpowiedzi udzieliło 2019 
osób – pasażerów zarówno linii M1 jak i M2. Respon-
denci dobierani byli losowo, niezależnie dla każdej 
stacji metra.

Pasażerowie ponownie wystawili nam bardzo wysokie 
oceny w tych aspektach, które Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. uważa za najważniejsze: bezpieczeństwo, jakość 
usług i częstotliwość kursowania. W każdym z tych 
obszarów niemal 90% pytanych oceniało nasze funk-
cjonowanie jako bardzo dobre i dobre. Pasażerowie 
wybrali również swoją ulubioną stację. Bezkonkuren-
cyjna ponownie okazała się stacja linii M1 Plac Wil-
sona, natomiast na linii M2 zwycięzcą została stacja 
Centrum Nauki Kopernik, detronizując ubiegłorocznego 
zwycięzcę - Nowy Świat Uniwersytet.

Opinie pasażerów są dla Metra Warszawskiego  
Sp. z o.o. bardzo ważne. Pozwalają zaobserwować 
nowe oczekiwania i zachowania, zdobyć cenną wiedzę, 
a wystawione bardzo wysokie oceny zobowiązują i jed-
nocześnie motywują do stałego dbania o jak najlepsze 
standardy działania.

Ogólna ocena metra 
General assessment of the metro

lata 2000-2014 (średnia ocen dla M1) 
years 2000-2014 (average mark for M1)

2015 2016
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Ocena poszczególnych elementów związanych z obsługą pasażerów 
Assessment of the respective elements associated with passenger processing

Ocena poszczególnych służb w metrze 
Assessment of the respective staff in the metro
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In its investment and operating plans, Metro Warsza-
wskie Sp. z o.o paid a lot of attention to promotion-
al and informational activities which constitute inte-
gral parts of the Company strategy. In 2016, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. communicated with other par-
ties in a diverse way. The positive opinions on our com-
pany have been maintained due to our participation in 
various social, informative and educational projects.

One of the most important projects executed last 
year was the organization of the events associated 
with start of expansion of the 2nd metro line. There 
were organized meetings for the inhabitants of War-
saw districts, during which they obtained information 

on the investment. In April and October 
2016, there was organized an information 
campaign with the use of the advertising 
media situated near the construction site, 
and in channel 3 of Polish state television 
– there was published a spot promoting the 
investment. From the start, the progress on 
the construction sites of the western and 
north-eastern sections was documented 
and published in the “Construction Log” on 
the Company website. 

The 2016 schedule also included meetings 
with the local community during various 
kinds of open-air events, organized or co-or-
ganized by Metro Warszawskie Sp. z o.o. For 
the metro passengers, we co-organized the 
“Museum Night” and Public Transport Days, 

during which the inhabitants of Warsaw had the op-
portunity to visit the Kabaty Technical and Holding Sta-
tion. We participated in such social projects as “More 
kindness in municipal transportation” and “Europe is 
changing Warsaw”. For families, we organized a ski 
competition for the Mole Cup on the Szczęśliwicka Hill 
in Warsaw, and we participated in the open-air events: 
"Floriański Fair" and "Sports Children's Day". Last year, 
in execution of various social programs, we also co-
operated with: The Communications Engineering Re-
search Club at the Warsaw University of Technology, 
the Warsaw Rising Museum, the Cracow University 
of Technology, the “Metro” Police Headquarters, the 
House of Meetings with History, the Office of Culture 
and Heritage of the President of the Republic of Po-
land, the Kopernik Science Center, the Home Hospice 
Center, a foundation for children with diabetes as well 
as numerous Warsaw schools and kindergartens. In 
2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. maintained the co-

Realizując plany inwestycyjne i eksploatacyjne Metro 
Warszawskie Sp. z o.o dużo uwagi poświęcało działal-
ności promocyjno - informacyjnej, która jest integral-
ną częścią realizowanej przez Spółkę strategii. W 2016 
roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. w sposób zróżni-
cowany komunikowało się z otoczeniem. Przychyl-
ną opinię o firmie podtrzymywaliśmy poprzez udział 
w różnorodnych projektach o charakterze społecz-
nym, informacyjnym czy edukacyjnym.

Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych 
w roku minionym była organizacja wydarzeń związa-
nych z rozpoczęciem realizacji rozbudowy II linii war-
szawskiego metra. Dla mieszkańców warszawskich 
dzielnic zorganizowane zostały spotkania, 
podczas których mogli uzyskać informacje 
związane z realizacją inwestycji. W kwiet-
niu i październiku 2016 roku przeprowa-
dzona została kampania informacyjna na 
nośnikach reklamowych znajdujących się 
w pobliżu placów budowy, a na antenie 
TVP3 wyemitowany został spot promują-
cy inwestycję. Postępy na placach budowy 
odcinków zachodniego oraz wschodniego- 
północnego od momentu rozpoczęcia ro-
bót budowlanych były dokumentowane 
i publikowane w „Dzienniku Budowy”, który 
zamieszczony jest na stronie internetowej 
Spółki.

Kalendarz wydarzeń 2016 roku obejmował 
również spotkania ze społecznością lokalną 
podczas różnego rodzaju imprez plenerowych i even-
tów, które organizowało, bądź w których uczestniczy-
ło Metro Warszawskie Sp. z o.o. Dla pasażerów metra 
współorganizowaliśmy „Noc Muzeów” i Dni Transportu 
Publicznego, w ramach których mieszkańcy Warsza-
wy mieli możliwość zwiedzania Stacji Techniczno-Po-
stojowej Kabaty. Uczestniczyliśmy w projektach spo-
łecznych „Więcej życzliwości w komunikacji miejskiej” 
oraz „Europa zmienia Warszawę”. Dla rodzin zorga-
nizowaliśmy zawody narciarskie o Puchar Krecika na 
Górce Szczęśliwickiej w Warszawie i uczestniczyliśmy 
w imprezach plenerowych: „Jarmarku Floriańskim”, 
„Sportowym Dniu Dziecka”. W ubiegłym roku przy re-
alizacji różnorodnych programów społecznych, współ-
pracowaliśmy też z: Kołem Naukowym Inżynierii Ko-
munikacyjnej na Politechnice Warszawskiej, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Politechniką Krakowską, 
Komendą Policji „Metro”, Domem Spotkań z Historią, 
Biurem Kultury i Dziedzictwa Kancelarii Prezydenta 

07 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 
PROMOTIONAL ACTIVITIES

Jednym z najważniej-
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wydarzeń związanych  
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szawskiego metra. 

One of the most impor-
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last year was the orga-
nization of the events 
associated with start 
of expansion of the 2nd 
metro line.
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operation with the Integration Association of Friends, 
the Association of Sports for Disabled People (SSON) 
and the Planeta Kreatywna company which organizes 
the Mazovia Month of Integration competition.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. met with the special-
ists in public transportation, scientific circles and the 
entities directly involved in the provision of transpor-
tation services for the seventh edition of the “Polish 
Infrastructure” conference – an event organized every 
year which provides the opportunity to exchange in-
formation and experience for representatives of the 
entities organizing municipal transportation in cities 
and regions and carriers, as well as the organizations 
associating those entities, and the Days of Technolo-
gy - an event organized by the Warsaw Association 
of Polish Engineers and Mechanical Technicians, the 
Polish Federation of Engineering Associations and the 
Warsaw University of Technology. We participated for 
the first time in the Congress of Regions which took 
place in Wrocław, and the main subject of which was 
modern citizen-friendly cities and regions, and we or-
ganized a seminar entitled “Metro – new public space 
of Warsaw”, during which the invited guests had an 
opportunity not only to talk but also to get to know 
the unknown spots of the Nowy Świat - Uniwersytet 
station.

Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Nauki Kopernik, 
Ośrodkiem Hospicjum Domowe, Fundacją dla dzieci 
z cukrzycą oraz z wieloma szkołami i przedszkolami 
warszawskimi. W 2016 roku Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. kontynuowało współpracę ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Integracji, Stowarzyszeniem Sportu Osób 
Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo-
łeczno - Kulturalnych Stacja Muranów oraz firmą Pla-
neta Kreatywna, organizatorem konkursu Mazowiecki 
Miesiąc Integracji.

Z ekspertami z dziedziny transportu publicznego, 
środowisk naukowych i podmiotów bezpośrednio za-
angażowanych w świadczenie usług transportowych, 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. spotkało się przy okazji 
VII edycji konferencji „Infrastruktura Polska” - organi-
zowanej co roku oraz Dni Techniki, święta organizowa-
nego przez Warszawskie Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich, Naczelną Organi-
zację Techniczną oraz Politechnikę Warszawską. Po 
raz pierwszy uczestniczyliśmy w Kongresie Regionów, 
który odbywał się we Wrocławiu, a którego tematem 
przewodnim były nowoczesne miasta i regiony przyja-
zne mieszkańcom, a także zorganizowaliśmy semina-
rium pod nazwą „Metro – nowa przestrzeń publiczna 
Warszawy”, podczas którego zaproszeni goście mogli 
nie tylko porozmawiać, ale poznać nieznanie miejsca 
stacji Nowy Świat - Uniwersytet.
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The promotion of culture and art in the metro takes 
place through two artistic programs supported by the 
Company: “the train of art" and "A19 Gallery".

The “the train of art” program was established in 
2004, with the intention of promoting culture in the 
space of a large city. The first gallery was located in 
the Wilanowska station. 5 years later, the “Drive to 
art” constituted a large network of municipal galler-
ies situated in underground passages in seven met-
ro stations (A1 Kabaty, A3 Imielin, A7 Wilanowska, 

A10 Pole Mokotowskie, A13 Centrum, A14 
Świętokrzyska and A17 Dworzec Gdański). 
The eight gallery was located in the main 
hall of the building housing the seat of the 
Management Board of Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. Every month, exhibitions of con-
temporary art are presented in these per-
manent locations. 2016 was another year 
of successful cooperation between the 
Warsaw metro and the “The train of art” 
program. Like in the previous years, the gal-
leries presented the works of your artists, 
amateurs and children. The most interest-
ing exhibitions of 2016 turned out to be: the 
“5th season of the year. Jasiński & Friends” 
exhibition organized in cooperation with the 

Promocja kultury i sztuki w metrze odbywa się za po-
średnictwem dwóch wspieranych przez Spółkę pro-
gramów artystycznych: „pociąg do sztuki” oraz „Gale-
ria A19”.

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” tworzył 
dużą sieć galerii miejskich, mieszczących się w pod-
ziemnych ciągach komunikacyjnych na siedmiu sta-
cjach warszawskiego metra (A1 Kabaty, A3 
Imielin, A7 Wilanowska, A10 Pole Mokotow-
skie, A13 Centrum, A14 Świętokrzyska i A17 
Dworzec Gdański). Ósma galeria znalazła 
swoje miejsce w holu głównym budynku 
mieszczącego siedzibę Zarządu Metra War-
szawskiego Sp. z o.o. W tych stałych miej-
scach co miesiąc prezentowane są wysta-
wy sztuki współczesnej. 2016 rok to kolejny 
udany rok współpracy warszawskiego me-
tra i programu „pociąg do sztuki”. Podobnie 
jak w ubiegłych latach w galeriach prezen-
towane były prace młodych artystów, ama-
torów oraz dzieci. Najciekawszymi wysta-
wami minionego roku okazały się: wystawa 
„5 pora roku. Jasiński & Friends” zrealizowa-

7.1 PROMOCJA KULTURY I SZTUKI W METRZE
PROMOTION OF CULTURE AND ART IN THE METRO
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Gallery at the National Theater and the exhibitions of 
the artists selected within the ”Mazovia Month of Inte-
gration” competition.

Another permanent element of art in the Warsaw met-
ro, is the “A19 Gallery”. Its subject is a mural design 35 
m long and 3.5 m high. The project was established in 
2007, with the intention of promoting culture in the 
space of a large city. Since December 2010, that proj-
ect, aimed at promoting art, students and graduates 
of art universities, and presenting their works in public 
space, has been coordinated by the Academy of Fine 
Arts in Warsaw. In 2016, the A19 Gallery presented 
a cycle of photograph exhibitions. Mariusz Filipowicz 
was the first artist to present its photographs in A19. 
His project was entitled  ”Who are you? A collective 
self-portrait”, a work in black and white, in which the 
author was presented in the form of different char-
acters. The project was connected with the issues of 
selfie culture and identity. The second exhibition was 
associated with memories. Krzysztof Jabłonowski cre-
ated the work entitled “Memory of Photography”. The 
starting point for him was a photograph of his grand-
father which he found in the ruins of a burned house. 
Another projected was presented by two people from 
Okford – Izabella Bryzek and David Tolley. The work 
entitled “EOS” was connected with the relationship be-
tween people and nature. The last exhibition of 2016, 
entitled “I keep thinking about you”, included a combi-
nation of painting and photography, and its message 
was associated with intimacy. Its authors are Marta 
Nadolle and Monika Kozak.

na we współpracy z Galerią przy Teatrze Narodowym 
oraz wystawy artystów wyłanianych w ramach kon-
kursu „Mazowiecki Miesiąc Integracji".

Stałym elementem sztuki w metrze warszawskim jest 
również „Galeria A19”. Jej przedmiotem jest wykonanie 
projektu muralu o wymiarach 35 m długości i 3,5 m 
wysokości. Projekt galerii powstał w 2007 roku jako 
program promocji kultury w przestrzeni wielkiego 
miasta. Od grudnia 2010 roku koordynatorem projek-
tu, którego celem jest popularyzacja sztuki, promocja 
studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz 
prezentacja ich prac w przestrzeni publicznej jest Aka-
demia Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2016 roku Gale-
ria A19 zaprezentowała cykl wystaw fotograficznych. 
Artystą, który jako pierwszy zaprezentował fotografię 
na A19 był Mariusz Filipowicz. Artysta stworzył pro-
jekt pt. ,,Kto ty jesteś? Autoportret zbiorowy”, praca 
w czerni i bieli, w której twórca wcielał się w różne 
postaci. Projekt dotykał tematu tożsamości i kultury 
selfie. Druga wystawa dotyczyła wspomnień i pamię-
ci. Krzysztof Jabłonowski stworzył pracę pt. ,,Pamięć 
Fotografii”. Bazą wyjściową dla artysty było zdjęcie 
jego dziadka, które znalazł w ruinach spalonego domu.  
Kolejny projekt zaprezentował duet z Okfordu - Izabella 
Bryzek i David Tolley. Praca pt. ,,EOS” dotyczyła relacji 
człowieka z przyrodą. Ostatnia w 2016 roku wystawa 
pt. ,,Myślę o Tobie ciągle” łączyła ze sobą malarstwo  
i fotografię, a jej przekaz dotyczył intymności. Autor-
kami wystawy są Marta Nadolle i Monika Kozak.
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EMPLOYEES – TRAININGS AND 
DEVELOPMENT

PRACOWNICY 
– SZKOLENIA I ROZWÓJ 
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Na koniec 2016 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. za-
trudniało łącznie 2353 osoby, w tym 2061 osób wyko-
nywało swoje obowiązki na stanowiskach związanych 
z eksploatacją, 200 osób pracowało na stanowiskach 
administracyjnych i 92 na stanowiskach związanych 
z realizacją inwestycji.

W celu doskonalenia umiejętności zawodo-
wych w 2016 roku Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. przeszkoliło 958 pracowników na 143 
szkoleniach. Pracownicy podnosili swoje 
kwalifikacje w takich dziedzinach jak: bezpie-
czeństwo i higiena pracy, ekologia, finanse, 
informatyka, inwestycje, human resources 
czy prawo. W minionym roku dla pracow-
ników Służby Ochrony Metra przeprowadzi-
liśmy szkolenie z pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz szkolenie „Radzenie sobie 
ze stresem i zachowaniami agresywnymi. 
Kontrola własnych emocji oraz komunikacja 
i kontakt z pasażerem jako reprezentowanie 
wizerunku firmy”. Dyrektorzy i kierownicy 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. uczestni-
czyli w szkoleniu z systemowego zarządza-
nia jakością i środowiskiem w świetle wymagań no-
wych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. od lat umożliwia odbycie 
praktyk zawodowych zarówno na stanowiskach ad-
ministracyjnych jak i specjalistycznych stanowiskach 
związanych z eksploatacją taboru i infrastrukturą me-
tra. W 2016 roku praktyki zawodowe w Metrze War-
szawskim Sp. z o.o. odbyło 24 uczniów szkół wyższych 
i zawodowych, między innymi z Politechniki Warszaw-
skiej - Wydział Transportu, Wydział Elektryczny, Wy-
dział Administracji i Nauk Społecznych, Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Szkoły 
Policealnej GoWork w Warszawie.

PRACOWNICY – SZKOLENIA I ROZWÓJ
EMPLOYEES – TRAININGS AND
DEVELOPMENT
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W celu doskonalenia 
umiejętności zawodo-
wych, w 2016 roku Me-
tro Warszawskie Sp. 
z o.o. przeszkoliło 958 
pracowników na 143 
szkoleniach.

In 2016, tor the purpose  
of improving their  
professional skills, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o.  
had 958 employees  
participate in 143 
trainings.
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As of the end of 2016, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
employed 2,353 people in total, including 2,061 in the 
positions associated with operations, 200 – in admin-
istrative positions and 92 – in the positions related to 
execution of investments.

In 2016, tor the purpose of improving their profession-
al skills, Metro Warszawskie Sp z o.o. had 958 em-
ployees participate in 143 trainings. The employees im-
proved their qualifications in such fields as: safety and 
hygiene at work, ecology, finances, IT, investments, 
human resources or the law. In 2016, we organized a 
training in first aid and a training entitled “Dealing with 
stress and aggressive behaviors. Controlling your own 
emotions, communication and contact with passen-
gers to represent the company image” for the Metro 
Security Staff. The directors and managers of Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. participated in a training in sys-
temic quality and environmental management in the 
light of the requirements of the ISO 9001:2015 and ISO 
14001:2015 standards.

For many years, Metro Warszawskie Sp. z o.o. has been 
organizing professional internships both in adminis-
trative positions and in specialist positions associated 
with operation of the metro rolling stock and infra-
structure. In 2016, 24 students from universities and 
vocational schools had internships in Metro Warsza-
wskie Sp. z o.o. – among others from the Warsaw 
University of Technology – Faculty of Transportation, 
Faculty of Electrics, Faculty of Administration and So-
cial Sciences, the Complex of Secondary and Technical 
Schools No. 1 in Warsaw, the GoWork Post-Secondary 
School in Warsaw.
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ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

OCHRONA ŚRODOWISKA
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In 2016, in compliance with all the rules and standards 
of environmental protection specified by external and 
internal provisions, Metro Warszawskie Sp. z o.o. un-
dertook a number of activities minimizing its potential 
negative impact on the environment.

The tasks within the Integrated Management System 
included:

• Preparing and conducting the internal audit of the 
PPO-07 Environmental Management process.

• Conducting the external audit of the PPO-07 Envi-
ronmental Management process.

• Verifying the documentation of the Integrated 
Management System.

• Day-to-day monitoring of the environmental pro-
tection provisions.

• Updating the register of external legal acts ap-
plicable to the environmental aspects associated 
with the activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o.

• Conducting the trainings for Company employees, 
third party companies and interns.

The tasks related to permits and reporting:

• Under the Act on the ozone-depleting substanc-
es and on certain fluorinated greenhouse gases 
(Journal of Laws of 2015, item 881), the registra-
tion in the Register of Fire Device and System Op-
erators (CRO) was made in a timely manner.

• Under the Act on maintaining cleanliness and or-
der in the communes (Journal of Laws of 2016, 
item 250), the updated declaration on the fee for 
management of municipal wastes was submitted 
to the Ursynów District Office on 5 July 2016.

• There was obtained the decision of the Marshall 
of the Mazovia Province No. 1161/2016/PE-ZD-II of 
5 December 2016 – permit for removing the trees 
from the area of the Kabaty Technical and Holding 
Stations – 6 damaged trees either without signs 
of vegetation or posing a risk.

Przestrzegając wszystkich reguł i standardów ochro-
ny środowiska określonych przepisami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi, Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2016 
roku podjęło szereg działań minimalizujących poten-
cjalny negatywny wpływ na środowisko.

W ramach realizacji działań z zakresu Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania:

• Przygotowany i przeprowadzony został audyt we-
wnętrzny procesu PPO-07 Zarządzania Środowi-
skowe.

• Przeprowadzony został audyt zewnętrzny proce-
su PPO-07 Zarządzanie Środowiskowe.

• Zweryfikowana została dokumentacja Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania.

• Na bieżąco monitorowane były przepisy z zakresu 
ochrony środowiska.

• Zaktualizowano rejestr zewnętrznych aktów 
prawnych, które mają zastosowanie do aspek-
tów środowiskowych związanych z działalnością  
Metra Warszawskiego Sp. z o.o..

• Przeprowadzone zostały szkolenia pracowników 
Spółki oraz firm zewnętrznych i praktykantów.

W ramach realizacji działań z zakresu pozwoleń i ra-
portowania:

• Zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowa-
nych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
881), w wymaganym terminie do dnia 14 marca 
2016 roku, dokonano rejestracji w systemie CRO 
(Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochro-
ny Przeciwpożarowej).

• Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250) złożo-
no aktualizację deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu  
5 lipca 2016 roku w Urzędzie m.st. Warszawy dla 
Dzielnicy Ursynów.

• Uzyskano decyzję Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego nr 1161/2016/PE-ZD-II z dnia 5 grudnia 
2016 roku - pozwolenie na usunięcie drzew z tere-
nu nieruchomości Stacji Techniczno – Postojowej 
Kabaty - 6 sztuk uszkodzonych drzew, bez oznak 
wegetacyjnych lub też stanowiących zagrożenie.

OCHRONA ŚRODOWISKA
ENVIRONMENTAL PROTECTION
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• There was obtained the permit from the Mayor of 
the capital city of Warsaw for emitting gases and 
dusts in the air (building No. 2).

• Decisions No. 705/OŚ/2016 and 863/ OŚ/2016 
were obtained from the Mayor of the capital city 
of Warsaw, giving the Metro Warszawskie Compa-
ny the permit, required by the Water Law Act, to 
discharge the industrial wastes from the Kabaty 
THS and from the 1st and 2nd metro lines, into the 
sewage system facilities.

Furthermore, there were performed the tasks from 
the scope of the legally required reporting.

• Uzyskano pozwolenie Prezydenta m. st. Warsza-
wy na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 
(obiekt nr 2).

• Uzyskano Decyzje nr 705/OŚ/2016 i 863/OŚ/2016 
wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy udzie-
lające Spółce Metro Warszawskie pozwolenia 
wodno – prawnego na wprowadzenie do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych odpro-
wadzanych ze stacji STP Kabaty oraz z I i II linii me-
tra.

Ponadto zrealizowano zadania z zakresu wymaganej 
prawem sprawozdawczości.

Edukacja pracowników i kontrahentów prowadzona 
jest zgodnie z funkcjonującym w Spółce Zintegrowa-
nym Systemem Zarządzania poprzez system szkoleń 
z zakresu ochrony środowiska bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz zagadnień przeciwpożarowych. Szkole-
niami objęci są wszyscy zatrudnieni pracownicy, a tak-
że osoby nowo przyjmowane do pracy oraz studenci 
przychodzący na praktyki zawodowe. Dodatkowo pro-
wadzone są szkolenia dotyczące gospodarki odpadami 
na stanowisku pracy.

Podnoszenie świadomości ekologicznej naszych part-
nerów biznesowych realizowane jest między innymi 
poprzez szkolenie pracowników firm zewnętrznych, 
które świadczą usługi na terenie Metra Warszaw-
skiego. Pracownicy usługodawcy każdorazowo przed 
dopuszczeniem do wykonania pracy przechodzą szko-
lenia z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zagadnień przeciwpożarowych, a także 
z zasad organizacji pracy na terenie Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. Zakres tematyczny szkoleń jest ściśle 
związany z rodzajem prac prowadzonych przez firmę 
zewnętrzną. W 2016 roku Dział Ochrony Środowiska 
przeszkolił 186 nowych pracowników Spółki, 24 prak-
tykantów, 1769 pracowników firm zewnętrznych oraz 
przeprowadził szkolenia okresowe dla 598 pracowni-
ków Spółki.

EDUKACJA PRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW
EDUCATING EMPLOYEES AND CONTRACTORS

9.1

The education of employees and contractors is con-
ducted through a system of trainings in environmental 
protection, safety and hygiene at work and fire pre-
vention issues, in compliance with the Integrated Man-
agement System in effect in the Company. The train-
ings were taken by all the employees, including new 
employees and interns. Additionally, there were orga-
nized trainings in waste management in workplaces.

The increasing of the ecological awareness of our 
business partners is conducted, among others, by 
training the employees from third party companies 
that provide services in the Warsaw Metro. Before al-
lowing them to work, each such employee undergoes 
trainings in environmental protection, safety and hy-
giene at work and fire prevention, as well as in the 
rules of work organization Metro Warszawskie Sp. z 
o.o. The subject scope of the trainings is closely con-
nected to the types of works conducted by the third 
party companies. In 2016, the Environmental Protec-
tion Department trained 186 new employees of the 
Company, 24 interns, 1,769 employees of third parties, 
and conducted periodical trainings for 598 employees 
of the Company.
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Selective collection of municipal waste is organized 
in the area of the Kabaty Technical and Holding Sta-
tion and in M1 and M2 lines. Currently, the Company is 
applying the new guidelines of the Warsaw City Hall 

and segregates the waste into fractions: 
segregated dry waste and glass. Another 
fraction of municipal waste is mixed waste. 
Containers for segregated dry waste, glass 
and mixed municipal waste and for used 
batteries, were situated in all the technical 
and office facilities.

All the dangerous and other waste, pro-
duced by the Metro Warszawskie Company, 
is collected selectively in the Kabaty Tech-
nical and Holding Station. Marked, closed 
waste containers are situated in the respec-

tive rooms, in particular in the sites of inspections 
and repairs of the metro rolling stock – and are later 
transferred to the waste warehouse. In compliance 
with the procedures adopted, the amount of the waste 
produced is monitored regularly by the employees of 
the respective organizational units, the waste ware-
house and the Environmental Protection Department. 
The waste produced in the respective stations (except 
for municipal waste) is transported with handcars 
to the Technical and Holding Station, and then trans-
ferred to the waste warehouse. All the waste pro-
duced by the Metro Warszawskie Company is handed 
over to specialist companies with suitable certificates 
that allow them to transport and process the waste 
collected. The waste is handed over on the basis of 
signed agreements or one-time orders, with the use 
of waste hand-over reports. Furthermore, the Envi-
ronmental Protection Department registers the waste 
on a regular basis (in compliance with the provisions 
of the law). The amounts of the produced dangerous 
waste and other waste are closely connected to the 
schedule of inspections of the metro rolling stock and 
technological processes associated with maintenance 
of the buildings, metro infrastructure and devices.

Na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty oraz 
linii M1 i M2 prowadzona jest selektywna zbiórka su-
rowcowych odpadów komunalnych. Aktualnie Spółka 
stosuje się do nowych wytycznych Urzędu Miasta st. 
Warszawa i segreguje odpady na frakcje: 
odpady segregowane suche i szkło. Kolejna 
frakcja odpadów komunalnych to odpady 
zmieszane. Firmy wyłonione w przetargu 
gminnym wstawiły na terenie Stacji Tech-
niczno - Postojowej Kabaty oraz linii M1 i M2, 
oznaczone kontenery na wszystkie frakcje 
odpadów komunalnych. W obiektach tech-
nicznych oraz biurowych zostały ustawione 
pojemniki na odpady segregowane suche, 
szkło i zmieszane odpady komunalne, a tak-
że do zbiórki zużytych baterii.

Wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpiecz-
ne wytwarzane przez Spółkę Metro Warszawskie gro-
madzone są w sposób selektywny na terenie Stacji 
Techniczno-Postojowej Kabaty. W poszczególnych po-
mieszczeniach, a w szczególności w miejscach, gdzie 
prowadzone są przeglądy i naprawy taboru metra, 
znajdują się oznakowane, zamykane pojemniki na od-
pady, które po napełnieniu są przekazywane do ma-
gazynu odpadów. Zgodnie z przyjętymi procedurami 
ilości wytwarzanych odpadów są na bieżąco monitoro-
wane przez pracowników poszczególnych komórek or-
ganizacyjnych, magazyn odpadów oraz Dział Ochrony 
Środowiska. Odpady wytworzone na poszczególnych 
stacjach metra (z wyjątkiem komunalnych) transporto-
wane są drezynami na teren Stacji Techniczno-Postojo-
wej i przekazywane do magazynu odpadów. Wszystkie 
odpady wytwarzane przez Spółkę Metro Warszawskie 
przekazywane są wyspecjalizowanym firmom, posia-
dającym stosowne decyzje zezwalające na transport 
i przetwarzanie odbieranych odpadów. Przekazywanie 
odpadów następuje na podstawie podpisanych umów 
lub jednorazowych zleceń, z zastosowaniem kart prze-
kazania odpadu. Na bieżąco prowadzona jest również 
ewidencja odpadów (zgodnie z wymaganiami prawny-
mi), którą prowadzi Dział Ochrony Środowiska. Ilości 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne są ściśle związane z harmonogramem 
przeglądów taboru metra oraz procesami technologicz-
nymi służącymi utrzymaniu obiektów, infrastruktury 
metra oraz urządzeń.

GOSPODARKA ODPADAMI
WASTE MANAGEMENT

9.2

Spółka Metro Warszaw-
skie segreguje odpady 
na frakcje: suche, szkło 
oraz odpady komunalne

The Metro Warszawskie 
company segregates 
wastes into the follo-
wing fractions: dry, glass 
and municipal waste
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As a result of the activities of Metro Warszawskie  
Sp. z o.o., there is produced industrial waste water  
which contains the substances that are particularly  
harmful to the water environment, and that is why  
the Company was granted decision No. 705/ of  
OŚ/2016 July 863/OŚ/2016, issued by the Mayor of  
the capital city of Warsaw, giving the Metro  
Warszawskie Company the permit under the Water 
Law Act for discharging the above wastes in the  
sewage system, in compliance with specific quality  
parameters. Under the permits, the tests of the  
quality of industrial waste water were conducted  
in 2016. They were organized by the laboratory  
accredited under the concluded agreement or  
one-time orders.

All the activities planned and executed in 2016 by the 
respective organizational units of Metro Warszawskie 
Sp. z o.o., significantly minimizing the negative impact 
on the environment, were included in the 
“Environmental Management Plan for Metro  
Warszawskie Sp. z o.o. for 2016”.

W wyniku działalności Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  
wytwarzane są ścieki przemysłowe, które zawiera-
ją substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego, dlatego też Spółka posiada decyzje nr 705/
OŚ/2016 i 863/OŚ/2016 wydane przez Prezydenta 
m.st. Warszawy, udzielające Spółce Metro Warszaw-
skie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do 
urządzeń kanalizacyjnych powyższych ścieków z za-
chowaniem określonych parametrów jakościowych. 
Zgodnie z pozwoleniami w 2016 roku prowadzone były 
badania jakości ścieków przemysłowych. Badania wy-
konało laboratorium akredytowane na mocy zawartej 
umowy lub jednorazowych zleceń.

Wszystkie działania zaplanowane i zrealizowane przez 
poszczególne komórki organizacyjne Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. w 2016 roku, a mające zasadniczy 
wpływ na minimalizację negatywnego oddziaływania 
na środowisko, po opracowaniu zamieszczone zostały 
w „Programie zarządzania środowiskowego w Metrze 
Warszawskim Sp. z o.o. na 2016 r.”.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
WATER SUPPLY AND WASTE WATER MANAGEMENT

9.3
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INTEGRATED  
MANAGEMENT SYSTEM

ZINTEGROWANY SYSTEM  
ZARZĄDZANIA
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. applies the policy in the 
scope of quality, environmental protection and safety 
and hygiene at work, that meets the requirements of 
the following standards:

• PN-EN ISO 9001:2009 
Quality management systems. Requirements.

• PN-EN ISO 14001:2005 
Environmental management systems. Require-
ments and guidelines for application.

• PN-N-18001:2004 
Systems of managing safety and hygiene at 
work. Requirements.

The compliance of the quality management system 
introduced in Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2004 
with the PN-EN ISO 9001 standard, was confirmed 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę w za-
kresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, spełniającą wymagania norm:

• PN-EN ISO 9001:2009 
Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

• PN-EN ISO 14001:2005 
Systemy zarządzania środowiskowego. Wymaga-
nia i wytyczne stosowania.

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

Zgodność z normą PN-EN ISO 9001 systemu zarządza-
nia jakością, wdrożonego w Metrze Warszawskim Sp. 
z o.o. w 2004 roku, została potwierdzona certyfika-
tem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 15 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

10

70



with a certificate granted by the Polish Center for Re-
search and Certification on 15 June 2005. In 2008, it 
was expanded with further systems, i.e. environmen-
tal management system and the health and safety 
at work system, and on 21 July 2009, it was granted 
with the integrated management system certificate. 
The supervision audit, conducted by the Polish Cen-

ter for Research and Certification in 2016, 
confirmed the compliance of the integrat-
ed management system, in effect in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o., with the require-
ments of the following standards: PN-EN 
ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, 
PN-N-18001:2004 and with the applicable 
provisions of the law.

The integrated management system func-
tioning in Metro Warszawskie Sp. z o.o. pro-
vides high quality and safe travelling condi-
tions for passengers, as well as identifies 
and reduces the safety risks for the Compa-
ny personnel and for the companies oper-
ating within the Company areas, while also 
protecting the natural environment.

In 2016, the integrated management system 
was improved through continuous monitor-

ing, a significant element of which was systematic in-
ternal audits, management reviews (with participation 
of the Company Management Board, process leaders, 
directors and managers of the organizational units in-
terested) as well as supervision audits conducted by 
the Company certification unit.

czerwca 2005 roku. Rozszerzony w 2008 roku o ko-
leje systemy, tj. system zarządzania środowiskowego 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, uzyskał certyfi-
kat zintegrowanego systemu zarządzania w dniu 21 
lipca 2009 roku. Przeprowadzony w 2016 roku przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji audyt nadzoru 
potwierdził zgodność funkcjonującego w Metrze War-
szawskim Sp. z o.o. zintegrowanego syste-
mu zarządzania z wymaganiami norm: PN-
-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, 
PN-N-18001:2004 i z właściwymi przepisa-
mi prawnymi.

Funkcjonujący w Metrze Warszawskim Sp. 
z o.o. zintegrowany system zarządzania 
zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo 
podróży pasażerom, a także identyfikuje 
i ogranicza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa 
pracy personelu Spółki i firm działających 
na terenie Spółki z jednoczesną dbałością 
o ochronę środowiska naturalnego.

W 2016 roku zintegrowany system zarzą-
dzania był doskonalony poprzez ciągłe jego 
monitorowanie, którego istotnymi elemen-
tami są systematycznie przeprowadzane 
audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania 
(z udziałem Zarządu Spółki, liderów procesów i dyrek-
torów oraz kierowników zainteresowanych komórek 
organizacyjnych), a także audyt nadzoru przez jed-
nostkę certyfikującą Spółkę.

Zintegrowany system 
zarządzania zapewnia 
wysoką jakość i bezpie-
czeństwo podróży pasa-
żerom, a także identyfi-
kuje i ogranicza ryzyko 
zagrożeń bezpieczeństwa 
pracy personelu

The integrated manage-
ment system provides 
high quality and safety 
of traveling to passen-
gers, as well as identi-
fies and limits the wor-
k-related safety risks to 
the personnel.
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INVESTMENTS UNDER WAY – 
EXPANSION OF THE 2ND METRO 

LINE

INWESTYCJE W REALIZACJI – 
ROZBUDOWA II LINII METRA
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For the purpose of the investment process, the 2nd 
metro line was divided into the following stages:

• central section

• western and north-eastern sections (3+3)

• continuation of the western section and comple-
tion of the north-eastern section (3+2)

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

II linia metra, dla potrzeb przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego, została podzielona na następujące 
etapy:

• odcinek centralny

• odcinek zachodni i wschodni – północny (3+3)

• kontynuacja odcinka zachodniego i dokończenie 
odcinka wschodniego – północnego (3+2)

• dokończenie odcinka zachodniego (3+ STP Mory)

INWESTYCJE W REALIZACJI – ROZBUDOWA II LINII  
METRA
INVESTMENTS UNDER WAY – EXPANSION OF THE  
2ND METRO LINE

11

Under the decision of the Investor, the central sec-
tion of the 2nd metro line, commissioned on 8 March 
2015, will be extended in the future with western and 
north-eastern sections. The length of the two devel-
oped sections is ca. 6.6 km.

PROJECT AND CONSTRUCTION OF THE 2ND 
METRO LINE, INCLUDING: THE WESTERN 
SECTION FROM THE ROUTE BEHIND THE 
“RONDO DASZYŃSKIEGO" STATION TO THE 
“KSIĘCIA JANUSZA" STATION

The expansion of the western section from the route 
behind the C09 “Rondo Daszyńskiego" station to the 
C06 “Księcia Janusza" station includes: 3 stations – 
C06 Księcia Janusza, C07 Młynów, C08 Płocka togeth-
er with route tunnels, and 3 route ventilation shafts: 
V09, V08, V07, three route tunnels: D09, D08, D07 
and the V09A disassembly chamber. The length of 
stage I of the western section of the 2nd metro line 
will amount to 3.4 km. The western section of the 2nd 
metro line in Warsaw, constituting stage I of its exe-
cution in this area of the city, will be situated in full 
in the area of the Wola district. From the route be-

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

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA, W TYM: 
ODCINEK ZACHODNI OD SZLAKU ZA STACJĄ 
„RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „KSIĘCIA 
JANUSZA”

Rozbudowa odcinka zachodniego od szlaku za sta-
cją C09 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych 
za stacją C06 Księcia Janusza obejmuje: trzy stacje – 
C06 Księcia Janusza, C07 Młynów, C08 Płocka wraz 
z tunelami szlakowymi, trzy wentylatornie szlakowe: 
V09, V08, V07, trzy tunele szlakowe: D09, D08, D07 
oraz komorę demontażową V09A. Długość I etapu od-
cinka zachodniego II linii metra wyniesie 3,4 km. Od-
cinek zachodni II linii metra w Warszawie stanowiący 
I etap jej realizacji w tym rejonie miasta, usytuowany 
będzie w całości na terenie dzielnicy Wola. Od szlaku 
za torami odstawczymi stacji C09 Rondo Daszyńskie-
go projektowana trasa metra przebiega początkowo 
pod ul. Kasprzaka, a następnie, przechodząc pod tere-

PROJEKT 3+3 
PROJECT 3+3

11.1
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hind the delivery tracks of the C09 Rondo Daszyńsk-
iego station, the designed metro route starts under 
Kasprzaka street and then, under developed areas, it 
turns north into Płocka street. To the north of Wol-
ska street, the route turns west under the existing 
residential buildings, and continues under Górczewska 
street. The metro line runs under an existing railway 
viaduct and under the flyover of al. Prymasa Tysiącle-
cia. The route continues westwards under Górczewska 
street, and then through green areas (E. Szymańskie-
go Park, Moczydło Park), and then to the crossroads 
with Deotymy street and through the areas with the 
surrounding residential buildings and sales and ser-
vice buildings. It ends under the delivery tracks in the 
area of the eastern entry to the Wola Park Shopping 
Center, at the level of Tadeusza Krępowieckiego street.  
 

STATIONS

As underground structures, the stations of the west-
ern section will be constructed using the floor meth-
od. The pits for the stations will be excavated after 
preparation of cavity walls and barrettes. They will 
be made of slabs and columns, with monolithic rein-
forced concrete structure. The above-ground part will 
include air intake and exhaust devices and station en-
trance halls.

VENTILATION SHAFTS

The ventilation shafts are located in the tunnels con-
necting the adjacent metro stations. Those structures 
were developed as underground with certain parts 
situated above ground – i.e. the staircase and the air 
intake-exhaust devices. The role of the ventilation 
shafts is to ventilate the tunnels and to remove smoke 
from metro stations in case of fire.

DECISION ON  
THE BUILDING 
PERMIT

The Mazovia Voivode issued a decision for the Capi-
tal City of Warsaw approving the building design and 
granting the building permit for all planned construc-
tion works including:

• the C06 station with delivery tracks (Decision No. 
325/II/2016 dated 16 September 2016),

• D07 route (Decision No. 327/II/2016 dated 19 Sep-
tember 2016),

nem zabudowanym, skręca na północ w ulicę Płocką. 
Na północ od ulicy Wolskiej trasa skręca na zachód, 
przechodząc pod istniejącą zabudową mieszkaniową 
i biegnie pod ulicą Górczewską. Linia metra przechodzi 
pod istniejącym wiaduktem PKP oraz pod estakadą al. 
Prymasa Tysiąclecia. Biegnąc dalej na zachód pod uli-
cą Górczewską, trasa przechodzi przez rejony zielone 
(Park im. E. Szymańskiego, Park Moczydło), a następ-
nie za skrzyżowaniem z ul. Deotymy przez tereny z po-
bliską zabudową mieszkaniową i handlowo-usługową. 
Jej przebieg kończy się torami odstawczymi w rejonie 
wschodniego wjazdu na teren Centrum Handlowego 
„Wola Park” na wysokości ul. Tadeusza Krępowieckiego. 
 

 

STACJE

Stacje odcinka zachodniego jako budowle podziemne 
realizowane będą metodą podstropową. Wykop sta-
cyjny poprzedzony zostanie realizacją ścian szcze-
linowych i baret. Obiekty cechować będzie ustrój 
płytowo-słupowy o konstrukcji żelbetowej monoli-
tycznej. W skład części nadziemnych wchodzić będą 
czerpnio-wyrzutnie oraz pawilony wejść stacyjnych. 

WENTYLATORNIE

Wentylatornie zlokalizowano w ciągu tuneli szlako-
wych łączących sąsiadujące stacje. Budowle te zre-
alizowane zostaną jako obiekty podziemne z częścią 
nadziemną, w której znajduje się czerpnio-wyrzutnia 
i klatka schodowa. Wentylatornie mają za zadanie za-
pewnić wentylacje tuneli oraz usunięcie dymu z tuneli 
metra w czasie pożaru.

DECYZJE  
O POZWOLENIU  
NA BUDOWĘ

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje dla Miasta Sto-
łecznego Warszawy zatwierdzające projekt budowla-
ny i udzielające pozwolenia na budowę dla wszystkich 
zamierzeń budowlanych obejmujących:

• stację C06 z torami odstawczymi (Decyzja nr 325/
II/2016 z dnia 16 września 2016 roku),

• szlak D07 (Decyzja nr 327/II/2016 z dnia 19 wrze-
śnia 2016 roku),
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• C07 station (Decision No. 328/II/2016 dated 19 
September 2016),

• D08 route (Decision No. 329/II/2016 dated 19 Sep-
tember 2016),

• D09 route (Decision No. 334/II/2016 dated 20 
September 2016),

• C08 station (Decision No. 335/II/2016 dated 20 
September 2016),

All the decisions were made immediately enforceable.

Moreover:

• On 21 September 2016, the Mazovia Voivode is-
sued Decision No. 331/III/2016 for locating the 
metro railway lines for the investment entitled: 
Construction of the 2nd metro line in Warsaw – 
1st stage of construction of the western section 
(from the route behind the C09 “Rondo Daszyńsk-
iego” station to the devliery tracks behind the C06 
“Księcia Janusza” station) in the scope of construc-
tion of the C06 “Księcia Janusza” station together 
with the delivery tracks behind the station. The 
decision became final and valid on 4 November 
2016.

• On 18 October 2016, the Mazovia Voivode was sub-
mitted the application for the building permit for 
the entrance halls, constituting whole structures 
from the technical and utility point of view, within 
the C06 “Księcia Janusza” station. The procedure is 
under way.

EXECUTION OF  
CONSTRUCTION WORKS

On 29 September 2016, there was concluded Agree-
ment No. EH.022.54.2016.IP with the Gülermak Ağir 
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. company for: “Execution 
of the building and design works necessary for per-
forming: Task No. 1 – construction of the 2nd metro 
line in Warsaw – 1st stage of construction of the west-
ern section (from the route behind the C09 “Rondo 
Daszyńskiego” station to the delivery tracks behind 
the C06 station, the Detailed Designs, Health and Safe-
ty Plan, as-built documentation, Operation and mainte-
nance manual in the scope specified in the Functional 
and Utility Program with appendices; supplementation 
of the Mine Operation Plan and the application for its 
approval, provided to the Contractor by the Principal, 
as well as obtaining of the approval for the above plan 
from the competent mining authority.” It was agreed 
that the Contractor’s remuneration would amount 
to PLN 1,147,999,590.00 gross. The deadline is 38 
months of the date of conclusion of the agreement.

Until the end of 2016, the construction of the 1st stage 
of the western section had included: fencing of the 
construction site, introduction of temporary traffic 

• stację C07 (Decyzja nr 328/II/2016 z dnia 19 wrze-
śnia 2016 roku),

• szlak D08 (Decyzja nr 329/II/2016 z dnia 19 wrze-
śnia 2016 roku),

• szlak D09 (Decyzja nr 334/II/2016 z dnia 20 wrze-
śnia 2016 roku),

• stację C08 (Decyzja nr 335/II/2016 z dnia 20 
września 2016 roku).

Wszystkim decyzjom został nadany rygor natychmia-
stowej wykonalności.

Ponadto:

• 21 września 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wy-
dał Decyzję nr 331/III/2016 o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji 
pod nazwą: Budowa II linii metra w Warszawie - 
I etap realizacji odcinka zachodniego (od szlaku za 
stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów od-
stawczych za stacją C06 „Księcia Janusza”), w za-
kresie budowy stacji C06 „Księcia Janusza” wraz 
z torami odstawczymi za stacją. Decyzja stała się 
ostateczna z dniem 4 listopada 2016 roku.

• 18 października 2016 roku złożo-
no do Wojewody Mazowieckiego wniosek 
o pozwolenie na budowę dla pawilonów wejścio-
wych stanowiących całość techniczno - użytkową 
stacji C06 „Księcia Janusza". Procedura jest w toku. 
 

REALIZACJA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

W dniu 29 września 2016 roku zawarta została Umo-
wa nr EH.022.54.2016.IP z firmą Gülermak Ağir Sanayi 
İnşaat ve Taahhüt A.Ş. na: „Wykonanie robót oraz prac 
projektowych niezbędnych do wykonania: Zadania nr 
1 - budowy II linii metra w Warszawie – I etap reali-
zacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C09 
"Rondo Daszyńskiego" do torów odstawczych za stacją 
C06 "Księcia Janusza" oraz Projektów Wykonawczych, 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumen-
tacji podwykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji 
w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; 
uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wnio-
sku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy 
przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwier-
dzenia powyższego planu przez właściwy organ nad-
zoru górniczego.” Wynagrodzenie Wykonawcy zostało 
ustalone na kwotę 1 147 999 590,00 zł brutto. Termin 
realizacji to 38 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Do końca 2016 roku na budowie I etapu odcinka za-
chodniego wykonano między innymi grodzenie terenu 
budowy, wprowadzono tymczasową organizacje ru-
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organization, commencement of preparatory works 
under the excavation for the low-voltage cable line, 
commencement of the rearrangement colliding gas 
installations and commencement of asphalt milling in 
the sewage lines.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE 2ND 
METRO LINE, INCLUDING: NORTH-EASTERN 
SECTION – FROM THE ROUTE BEHIND THE 
“DWORZEC WILEŃSKI” STATION TO THE 
“TROCKA" STATION

The development of the north-eastern section from 
the route behind the C15 Dworzec Wileński station to 
thedelivery tracks behind the C18 Trocka station in-
cludes 3 stations - C16 Szwedzka, C17 Targówek, C18 
Trocka together with route tunnels, 3 route ventilation 
shafts: V16, V17, V18, 3 route tunnels: D16, D17, D18. 
Length of stage I of the north-eastern section: 3.2 km.

Stage I of the north-eastern section of the 2nd metro 
line in Warsaw is located in the area of two districts 
(Praga Północ and Targówek) in the north-eastern part 
of Warsaw. The first station in the north-eastern sec-
tion of the 2nd metro line is the C16 Szwedzka station 
located in the area of the Praga Północ district under 
Strzelecka street, near the crossroads with Szwedz-
ka street. The C17 Targówek stations will be located 
near the crossroads of Pratulińska and Ossowskiego 
streets, while the C18 Trocka station – near the cross-
roads of Pratulińska and Trocka streets. 

DECISION ON  
THE BUILDING  
PERMIT

In 2016, The Mazovia Voivode issued a decision for the 
Capital City of Warsaw approving the building design 
and granting the building permit for all planned con-
struction works including:

• V17 route ventilation shaft (Decision No. 50/
II/2016 of 12 February 2016),

• C18 station (Decision No. 53/II/2016 dated 16 Feb-
ruary 2016),

• C15 “Dworzec Wileński” station – disassembly of 
elements of the existing station (Decision No. 74/
II/2016 of 8 March 2016),

• V16 route ventilation shaft (Decision No. 75/
II/2016 of 8 March 2016),

• C17 station (Decision No. 76/II/2016 dated 8 March 
2016),

• V18 route ventilation shaft (Decision No. 73/
II/2016 of 8 March 2016),

• C16 station (Decision No. 80/II/2016 dated 10 
March 2016).

chu, rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy 
linii kablowej SN, rozpoczęto przekładanie kolizji in-
stalacji gazowych oraz rozpoczęto frezowanie asfaltu 
w liniach kanalizacyjnych.

 
PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA, W TYM: 
ODCINEK WSCHODNI – PÓŁNOCNY OD SZLA-
KU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO 
STACJI „TROCKA”

Realizacja odcinka wschodniego - północnego od szla-
ku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstaw-
czych za stacją C18 Trocka obejmuje 3 stacje – C16 
Szwedzka, C17 Targówek, C18 Trocka wraz z tunelami 
szlakowymi, 3 wentylatornie szlakowe: V16, V17, V18, 
3 tunele szlakowe: D16, D17, D18. Długość I etapu reali-
zacji odcinka wschodniego-północnego: 3,2 km.

I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II li-
nii metra w Warszawie, zlokalizowany jest na terenie 
dwóch dzielnic (Pragi Północ i Targówka) we wschod-
nio-północnej części Warszawy. Pierwszą stacją na od-
cinku wschodnim-północnym II linii metra jest stacja 
C16 Szwedzka zlokalizowana na terenie dzielnicy Pra-
ga Północ, pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania 
z ulicą Szwedzką. W okolicy skrzyżowania ul. Pratuliń-
skiej z ul. Ossowskiego, na terenie dzielnicy Targówek 
powstanie stacja C17 Targówek, a w rejonie skrzyżo-
wania ul. Pratulińskiej z Trocką – stacja C18 Trocka.  

DECYZJE  
O POZWOLENIU  
NA BUDOWĘ

W 2016 roku, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje 
dla Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzające pro-
jekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę dla 
wszystkich zamierzeń budowlanych obejmujących:

• wentylatornię szlakową V17 (Decyzja Nr 50/
II/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku),

• stację C18 (Decyzja Nr 53/II/2016 z dnia 16 lutego 
2016 roku),

• stację C15 „Dworzec Wileński” - rozbiórka elemen-
tów istniejącej stacji (Decyzja Nr 74/II/2016 z dnia 
8 marca 2016 roku),

• wentylatornię szlakową V16 (Decyzja Nr 75/
II/2016 z dnia 8 marca 2016 roku),

• stację C17 (Decyzja Nr 76/II/2016 z dnia 8 marca 
2016 roku),

• wentylatornię szlakową V18 (Decyzja Nr 73/
II/2016 z dnia 8 marca 2016 roku),

• stację C16 (Decyzja Nr 80/II/2016 z dnia 10 marca 
2016 roku).
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All the decisions were made immediately enforceable. 

EXECUTION OF  
CONSTRUCTION WORKS

On 11 March 2016, an agreement with the Astaldi S.p.A. 
company was concluded for:  “Performance of the 
works necessary for executing: Task No. 2 – construc-
tion of the 2nd metro line in Warsaw – 1st stage of 
construction of the north-eastern section (from the 
route behind the C15 “Rondo Daszyńskiego” station to 
the delivery tracks behind the C18 station, the Detailed 
Designs, Health and Safety Plan, as-built documenta-
tion, Operation and maintenance manual in the scope 
specified in the Functional and Utility Program with 
appendices; supplementation of the Mine Operation 
Plan and the application for its approval, provided to 
the Contractor by the Principal, as well as obtaining of 
the approval for the above plan from the competent 
mining authority.” It was agreed that the Contractor’s 
remuneration would amount to PLN 1,066,741,483.79 
gross. The deadline is 38 months of the date of con-
clusion of the agreement. 

Until the end of 2016, the following works had been 
performed at the construction site of stage I of the 
north-eastern section:

• C16 Szwedzka station: The construction site was 
fenced, and staff facilities were placed. There 
were conducted the works associated with re-
moving collisions in the power engineering, gas, 
sewage, water supply, telecommunications engi-
neering systems, and the underground infrastruc-
ture was adapted to allow the commencement 
of specialist foundation works (diaphragm walls) 
and remaining elements of the station structure. 
In September the construction started of the dia-
phragm walls in the C16 station.

• V16 ventilation shaft: There were performed the 
works associated with adapting the underground 
infrastructure and removing the collisions. The 
construction of diaphragm walls started in June.

• C17 Targówek station: Temporary traffic organi-
zation was introduced. Staff facilities were con-
structed, and the construction site was fenced. 
The collisions between electric, telecommunica-
tion engineering, gas and sanitary networks were 
started to be removed. The reconstruction of the 
underground infrastructure was completed and 
the construction of the diaphragm walls started. 
Until the end of 2016, the diaphragm walls in the 
crossing junction chamber were finished, and the 
works in the station were at an advanced level. 
The upper floor was added to the crossing junc-
tion chamber.

Wszystkim decyzjom został nadany rygor natychmia-
stowej wykonalności.

REALIZACJA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

W dniu 11 marca 2016 roku zawarta została Umowa 
z firmą Astaldi S.p.A. na: „Wykonanie robót niezbęd-
nych do wykonania: Zadania nr 2: Budowy II linii me-
tra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschod-
niego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec 
Wileński” do torów odstawczych za stacją C18 oraz 
Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, In-
strukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym 
w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu 
Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie 
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak 
również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu 
przez właściwy organ nadzoru górniczego”. Wynagro-
dzenie Wykonawcy zostało ustalone na kwotę 1 066 
741 483,79 zł brutto. Termin realizacji to 38 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy. 

Do końca 2016 roku na budowie I etapu odcinka 
wschodniego – północnego wykonano:

• stacja C16 Szwedzka: Ogrodzony został plac bu-
dowy, ustawione zaplecze socjalne. Wykonano 
prace związane z usuwaniem kolizji energetycz-
nych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, 
teletechnicznych oraz wykonano przebudowę in-
frastruktury podziemnej pozwalającej na rozpo-
częcie specjalistycznych robót fundamentowych 
(ścian szczelinowych) oraz pozostałych elemen-
tów konstrukcji stacji. We wrześniu rozpoczęto 
wykonywanie ścian szczelinowych stacji C16.

• wentylatornia V16: Wykonano prace związane 
z przebudową infrastruktury podziemnej i usuwa-
niem kolizji. W czerwcu rozpoczęto wykonywanie 
ścian szczelinowych.

• stacja C17 Targówek: Wdrożona została czasowa 
organizacja ruchu. Postawiono zaplecze, a całość 
wraz z placem budowy ogrodzono. Rozpoczęto 
usuwanie kolizji w tym sieci elektrycznych, tele-
technicznych, gazowych i sieci sanitarnych. Za-
kończono przebudowę infrastruktury podziemnej 
i przystąpiono do wykonywania ścian szczelino-
wych. Do końca 2016 roku zakończono wykony-
wanie ścian szczelinowych w komorze rozjazdów 
i w znacznej części zaawansowane zostały prace 
również w części stacyjnej. Komorę rozjazdów 
zwieńczono stropem górnym.

• wentylatornia V17: Wdrożono czasową organiza-
cję ruchu, całość wraz z placem budowy ogrodzo-
no. rozpoczęto usuwanie kolizji, rozpoczynając od 
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• V17 ventilation shaft: Temporary traffic organ-
ization was introduced, the construction site 
was fenced. The collisions between electric, tel-
ecommunication engineering, gas and sanitary 
networks were removed, and the underground 
infrastructure adaptation was completed. In Au-
gust 2016, there were constructed the diaphragm 
walls, and in September a jet-grouting column 
was prepared to connect the ventilation shaft with 
the metro tunnels.

• C18 Trocka station: New traffic organization was 
introduced and the following preparatory works 
were started: fencing of the construction site, 
construction of staff facilities, dismantling of  
a bazaar at Trocka street. There were started the 
works associated with removing the power engi-
neering, gas, sewage, water supply and telecom-
munication engineering collisions. Until August 
2016, the underground infrastructure was adapt-
ed to allow the commencement of specialist foun-
dation works (diaphragm walls) and construction 
of other elements of the station structure. The 
construction of diaphragm walls in the station 
was started. In October 2016, the construction of 
the Information Office of the 2nd metro line was 
finished – it is situated in the north-eastern sec-
tion, near the C18 “Trocka” station at the cross-
roads of the Patulińska and Trocka streets, and in 
November there was signed the Foundation Act, 
and the cornerstone was placed in the upper floor 
of the C18 Trocka station.

• V18 ventilation shaft: The construction site was 
fenced and there were started the works asso-
ciated with adaptation of the underground infra-
structure and removal of collisions between the 
water supply, gas, heating and electric networks. 
In July 20 16, the construction of diaphragm walls 
was started.

sieci elektrycznych, teletechnicznych, gazowych 
i kończąc na sieciach sanitarnych oraz zakończono 
przebudowę infrastruktury podziemnej. W sierpniu 
2016 roku zostały wykonane ściany szczelinowe, 
a we wrześniu kolumny jet-grouting na potrzeby po-
łączenia wentylatornii z tunelami metra.

• stacja C18 Trocka: Wprowadzono nową organizację 
ruchu i przystąpiono do prac przygotowawczych, 
takich jak: ogrodzenie placu budowy, ustawienie 
zaplecza socjalnego, rozbiórka bazaru przy ul. 
Trockiej. Rozpoczęto prace związane z usuwaniem 
kolizji energetycznych, gazowych, kanalizacyj-
nych, wodociągowych oraz teletechnicznych. Do 
sierpnia 2016 roku wykonano przebudowę infra-
struktury podziemnej pozwalającej na rozpoczęcie 
specjalistycznych robót fundamentowych (ścian 
szczelinowych) oraz pozostałych elementów kon-
strukcji stacji. Rozpoczęto wykonywanie ścian 
szczelinowych części stacyjnej. W październiku 
2016 zakończono budowę Punktu Informacyjnego 
II linii metra na odcinku wschodnio – północnym 
zlokalizowanego w pobliżu stacji C18 „Trocka” przy 
skrzyżowaniu ulic Patulińskiej i Trockiej, a w listo-
padzie odbyła się uroczystość podpisania Aktu 
Erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgiel-
nego w strop górny budowanej stacji C18 Trocka.

• wentylatornia V18: Ogrodzony został plac budo-
wy i rozpoczęto prace związane z przebudową in-
frastruktury podziemnej i usuwaniem kolizji - sieci 
wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i elek-
trycznych. W lipcu 2016 roku rozpoczęto wykony-
wanie ścian szczelinowych.
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE 2ND MET-
RO LINE, INCLUDING: CONTINUED CONSTRUC-
TION OF THE WESTERN SECTION:  FROM THE 
ROUTE BEHIND THE “KSIĘCIA JANUSZA" STA-
TION TO THE “POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH" STATION 
 

ADMINISTRATIVE  
DECISIONS – DECISION 
ON ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS

With the decision of 15 January 2016, the Regional En-
vironmental Protection Inspector in Warsaw obliged 
the Capital City of Warsaw to conduct an assessment 
of the impact of the planned undertaking, i.e. the 2nd 
stage of the western section, on the environment. On 
30 May 2016 the agreement was signed for prepara-
tion of the Environmental Impact Report for the 2nd 
stage of the western section. On 16 September 2016, 
the Environmental Impact Report was submitted to 
the Environmental Protection Director in Warsaw. 

PREPARATION  
OF BUILDING  
DESIGNS

On 23 November 2016, an agreement was conclud-
ed with a consortium of the following companies:  Bi-
uro  Projektów  „Metroprojekt” Sp. z o.o. (Consortium 
Leader), AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z  o.o.,  AMC  
-  Andrzej M.  Chołdzyński Sp. z o.o. - Spółka koman-
dytowa, for “Preparation of the construction designs 
for the second stage of the western section of the 
2nd metro line in Warsaw, in the scope necessary for 
obtaining the building permit, together with author’s 
supervision during the performance of the building 
works performed under the building design covered 
by the Agreement”. The deadline for performing the 
subject of the Agreement, including preparation of the 
building designs as well as the remaining documenta-
tion, and obtaining of the final decision on the building 
permit, is 18 March 2018. The last stage of the sub-
ject of the Agreement, i.e. exercising author’s supervi-
sion during the building works, will last during all the 
building works, no longer however than until the end 
of 2022.

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA, W TYM: 
KONTYNUACJA BUDOWY ODCINKA ZACHOD-
NIEGO: OD SZLAKU ZA STACJĄ „KSIĘCIA 
JANUSZA” DO STACJI „POWSTAŃCÓW ŚLĄ-
SKICH”

DECYZJE ADMINISTRA-
CYJNE - DECYZJA  
O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2016 roku Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
nałożył na Miasto st. Warszawa obowiązek przepro-
wadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pla-
nowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji II 
etapu odcinka zachodniego. 30 maja 2016 roku podpi-
sano umowę na wykonanie Raportu o oddziaływaniu 
na środowisko dla II etapu realizacji odcinka zachod-
niego. W dniu 16 września 2016 roku przekazano Ra-
port o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

OPRACOWANIE  
PROJEKTÓW  
BUDOWLANYCH

23 listopada 2016 roku została zawarta Umowa z Kon-
sorcjum firm: Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. 
(Lider Konsorcjum), AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. 
z o.o., AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. - Spółka 
komandytowa, na „Opracowanie Projektów Budowla-
nych dla drugiego etapu realizacji odcinka zachodniego 
II linii metra w Warszawie w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót Budow-
lanych wykonywanych na podstawie Projektu Budow-
lanego objętego Przedmiotem Umowy”. Termin wyko-
nania Przedmiotu umowy, obejmującego opracowanie 
Projektów Budowlanych i pozostałej dokumentacji 
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę, wyznaczono do dnia 18 marca 2018 roku. 
Ostatni etap Przedmiotu Umowy, tj. pełnienie Nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, 
będzie trwać w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 
i odbioru Robót Budowlanych, nie dłużej jednak niż do 
końca roku 2022.

PROJEKT 3+2
PROJECT 3+2

11.2
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE 2ND 
METRO LINE, INCLUDING: COMPLETION OF 
THE NORTH-EASTERN SECTION OF THE 2ND 
MTRO LINE TO THE ”BRÓDNO” STATION

ADMINISTRATIVE  
DECISIONS – DECISION 
ON ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS

On 12 July 2016, there was signed an agreement for 
preparation of an adjusted Environmental Impact Re-
port for the 2nd stage of execution of the north-east-
ern section. The prepared Environmental Impact Re-
port was submitted to the Mayor of the Capital City of 
Warsaw. On 30 November 2016, the Mayor of the cap-
ital city of Warsaw issued Decision No. 1387/OŚ/2016 
on the environmental conditions for the enterprise 
consisting in construction of the 2nd metro line for the 
capital city of Warsaw - 2nd stage of execution of the 
north-eastern section, from the route behind the C18 
“Trocka” station to the delivery tracks behind the C21 
station in the Targówek District in Warsaw. At the same 
time, on 30 November 2016 the Mayor of the capi-
tal city of Warsaw issued decision No. 318/OŚ/2016 
to make that decision immediately enforceable. 

PREPARATION  
OF BUILDING  
DESIGNS

On 20 September 2016, there was concluded the 
agreement with the ILF Consulting Engineers Pols-
ka Sp. z o.o. company for “Preparation of the build-
ing designs for the second stage of execution of the 
north-eastern section of the 2nd metro line in War-
saw, in the scope necessary for obtaining the building 
permit, together with author’s supervision during the 
performance of the building works performed under 
the building design covered by the Agreement”. The 
deadline for performing the subject of the Agreement, 
including preparation of the building designs as well 
as the remaining documentation, and obtaining of the 
final decision on the building permit, is 13 January 
2018. The last stage of the subject of the Agreement, 
i.e. exercising author’s supervision during the building 
works, will last during all the building works, no longer 
however than until the end of 2022.

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA, W TYM: 
DOKOŃCZENIE BUDOWY ODCINKA WSCHOD-
NIEGO – PÓŁNOCNEGO II LINII METRA DO 
STACJI „BRÓDNO”

DECYZJE ADMINI-
STRACYJNE - DECYZJA 
O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH

W dniu 12 lipca 2016 roku została podpisana umo-
wa na wykonanie skorygowanego Raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko dla II etapu realizacji odcinka 
wschodniego-północnego. Wykonany Raport o od-
działywaniu na środowisko został przekazany do Pre-
zydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 30 listopada 
2016 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Decyzję 
Nr 1387/OŚ/2016 o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II 
linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji od-
cinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją 
C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21 
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Jednocześnie 
Postanowieniem Nr 318/OŚ/2016 z dnia 30 listopada 
2016 roku Prezydent m.st. Warszawy nadał przedmio-
towej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

OPRACOWANIE  
PROJEKTÓW  
BUDOWLANYCH

20 września 2016 roku została zawarta umowa z fir-
mą ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na „Opra-
cowanie Projektów Budowlanych dla drugiego etapu 
realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii me-
tra w Warszawie w zakresie niezbędnym do uzyska-
nia pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem Nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych 
wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego 
objętego Przedmiotem Umowy.” Termin wykonania 
Przedmiotu Umowy obejmującego opracowanie Pro-
jektów Budowlanych i pozostałej dokumentacji wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę wyznaczono do dnia 13 stycznia 2018 roku. 
Ostatni etap Przedmiotu Umowy, tj. pełnienie Nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji Robót Budowlanych, 
będzie trwać w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 
i odbioru Robót Budowlanych, nie dłużej jednak niż do 
końca roku 2022.
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE 2ND 
METRO LINE, INCLUDING: COMPLETION OF 
CONSTRUCTION OF THE WESTERN SECTION 
FROM THE ROUTE BEHIND THE “POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH" STATION TO THE “POŁCZYŃSKA” 
STATION TOGETHER WITH THE “MORY” TECH-
NICAL AND HOLDING STATION

On 27 April 2016, there was held a meeting of the 
Steering Committee for the construction of the 2nd 
metro line, during which a recommendation was ad-
opted for Metro Warszawskie Sp. z o.o. to announce 
and architecture competition for construction of the 
“3+Mory THS" section from the resources of the Com-
pany, and for the preparatory works for that section.

ADMINISTRATIVE  
DECISION - DECISION ON 
ENVIRONMENTAL  
CONDITIONS

On 16 June 2016, the Mayor of the capital city of War-
saw received the application for issuing the decision 
on the environmental conditions for the undertaking 
entitled “Construction of the 2nd metro line in Warsaw 
– 3rd stage of execution of the western section, from 
the route behind the C4 station to the Mory Technical 
and Holding Station".

On 10 November 2016, the agreement was conclud-
ed for developing the Environmental Impact Report 
for the 3rd stage of execution of the western section, 
together with the Mory Technical and Holding Station. 
The deadline for preparation of the document is 60 
date of signing of the agreement.

PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA, W TYM: 
DOKOŃCZENIE BUDOWY ODCINKA ZACHOD-
NIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „POWSTAŃ-
CÓW ŚLĄSKICH” DO STACJI „POŁCZYŃSKA” 
WRAZ ZE STACJĄ TECHNICZNO - POSTOJO-
WĄ „MORY”

W dniu 27 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedze-
nie Komitetu Sterującego dla budowy II linii metra, 
na którym zarekomendowano ogłoszenie przez 
Metro Warszawskiego Sp. z o.o. konkursu archi-
tektonicznego dla budowy odcinka „3+STP Mory” 
ze środków Spółki oraz prowadzenie prac przygo-
towawczych do realizacji odcinka „3+STP Mory”. 

DECYZJE ADMINISTRA-
CYJNE - DECYZJA  
O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH

W dniu 16 czerwca 2016 roku złożono do Prezydenta 
m.st. Warszawy wniosek o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji 
odcinka zachodniego, od szlaku za stacja C4 do Stacji 
Techniczno – Postojowej Mory”.

W dniu 10 listopada 2016 roku została zawarta umowa 
na opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko dla III etapu realizacji odcinka zachodniego wraz ze 
Stacją Techniczno - Postojową Mory. Termin wykonania 
opracowania to 60 dni od daty podpisania umowy.

11.3 PROJEKT 3+ STP MORY
3+ MORY THS PROJECT
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Finished works

The following works associated with development 
and modernization of the infrastructure at the Kabaty 
Technical and Holding Station were finished in 2016:

• Modernization of the delivery track system at the 
A1 station – agreement for “Development of the 
analysis for conditions of the adaptation of the 
track system in the A1/B1 section of the 1st metro 
line".

• Preparation of the design documentation for 
replacement of the direct current distribution 
boards in the traction and power engineering 
substations – agreement for “Preparation of the 
design documentation for replacement of the 
RPS, SKP, SOU and RST direct current distribution 
boards in the traction and power engineering sub-
stations No. A0, A1, A3, A5, A7, A9, A11 of the first 
metro station in Warsaw".

• Preparation of the design documentation for ad-
aptation of the office premises in building No. 3C 
(central dispatch office) and designing of the roof 
connecting the 3C and 3A buildings in the Kabaty 
THS in Warsaw – agreement for “Preparation of 
the design documentation for adaptation of the 
office premises in building No. 3C (central dis-
patch office) and designing of the roof connecting 
the 3C and 3A buildings in the Kabaty THS".

• On 15 December 2016, the Mazovia Voivode issued 
Decision No. 460/II/2016 approving the building 
design and issuing the building permit for some of 
the premises of the Central Metro Dispatch Room 
located in building No. 3C at the Kabaty THS.

• Expansion and redevelopment of the industrial 
building (building No. 2) with construction of line 
facilities in the form of a track system and inter-
nal roads for redevelopment and expansion of 
metro located in the Kabaty Technical and Hold-
ing Station in Warsaw. The building was commis-
sioned.

Prace zakończone

W 2016 roku zakończone zostały następujące prace 
związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury na 
Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty:

• Modernizacja układu torowego torów odstaw-
czych przy stacji A1 - umowa na „Opracowanie 
analizy uwarunkowań przebudowy układu toro-
wego odcinka A1/B1 I linii metra”.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla wymia-
ny rozdzielnic prądu stałego w podstacjach trak-
cyjno-energetycznych - umowa na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla wymiany rozdzielnic 
prądu stałego RPS, SKP, SOU i RST w podstacjach 
trakcyjno-energetycznych A0, A1, A3, A5, A7, A9, 
A11 I linii metra w Warszawie".

• Wykonanie dokumentacji projektowej przebu-
dowy pomieszczeń biurowych w budynku nr 3C 
(centralna dyspozytornia) oraz zaprojektowanie 
zadaszenia pełniącego funkcję łącznika pomiędzy 
obiektami 3C i 3A na STP Kabaty w Warszawie - 
umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku 
nr 3C (centralna dyspozytornia) oraz zaprojekto-
wanie zadaszenia pełniącego funkcję łącznika po-
między obiektami 3C i 3A na STP Kabaty”.

• W dniu 15 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiec-
ki wydał Decyzję nr 460/II/2016 zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na bu-
dowę obejmującego przebudowę części pomiesz-
czeń Centralnej Dyspozytorni Metra zlokalizowa-
nych w budynku nr 3C na terenie STP Kabaty.

• Rozbudowa i przebudowa budynku przemysłowe-
go (obiekt nr 2) wraz z budową obiektu liniowego  
w zakresie układu torowego oraz dróg wewnętrz-
nych w ramach przebudowy i rozbudowy metra 
zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno - Po-
stojowej Kabaty w Warszawie. Obiekt został odda-
ny do użytku.

ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY  
NA STACJI TECHNICZNO – POSTOJOWEJ KABATY
DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF THE  
INFRASTRUCTURE IN THE KABATY TECHNICAL AND 
HOLDING STATION

11.4
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The following works are under way:

• Preparation of the technical fire expert opinion for 
the application of technical DSO and SSP techni-
cal solutions in the stations of the 1st metro line 
in Warsaw – agreement for “Preparation of the 
technical fire expert opinion for the application of 
technical DSO and SSP technical solutions in the 
stations of the 1st metro line in Warsaw".

• Expansion of existing building No. 11 (gatehouse) 
and construction of a new entrance gate and a 
gatehouse, and expansion of the technical infra-
structure network – agreement of 21 October 
2016 for “Preparation of the design documenta-
tion for the undertakings consisting of “Expansion 
of existing building No. 11 (gatehouse) with a Cu-
stomer Service Office (Task A) and construction 
of a new entrance gate and a gatehouse (Task B) 
in the Kabaty Technical and Holding Station in War-
saw.

• Execution of the comprehensive building design 
for division of sales and service room No. 1013, 
situated in the northern head of the C15 “Dworzec 
Wileński” metro station – agreement of 3 Novem-
ber 2016.

• Construction of the metro rolling stock holding 
hall (building No. 6) and a warehouse for chemical 
materials (building 13a) – agreement of 9 October 
2015, with annexes.

W trakcie realizacji pozostają następujące prace:

• Wykonanie ekspertyzy technicznej p.poż. doty-
czącej zastosowanych rozwiązań technicznych 
DSO i SSP na stacjach I linii metra w Warszawie 
- umowa na „Opracowanie ekspertyzy technicznej 
p.poż. dotyczącej zastosowanych rozwiązań tech-
nicznych DSO i SSP na stacjach I linii metra w War-
szawie”.

• Rozbudowa istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) 
oraz budowa nowej bramy wjazdowej wraz z bu-
dynkiem portierni oraz rozbudowa sieci infrastruk-
tury technicznej - umowa z dnia 21 października 
2016 roku na „Wykonanie dokumentacji projek-
towej dla przedsięwzięć obejmujących rozbudo-
wę istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) o część 
pełniącą funkcję Biura Obsługi Klienta (Zadanie A) 
oraz budowę nowej bramy wjazdowej wraz z bu-
dynkiem portierni (Zadanie B), na terenie Stacji 
Techniczno Postojowej Kabaty w Warszawie”.

• Wykonanie projektu wielobranżowego podziału 
lokalu handlowo-usługowego nr 1013, usytuowa-
nego na północnej głowicy stacji metra C15 „Dwo-
rzec Wileński” – umowa z dnia 3 listopada 2016 
roku.

• Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) 
oraz magazynu materiałów chemicznych (obiekt 
13a) - umowa z dnia 9 października 2015 roku 
wraz z aneksami.
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FINANSOWANIE Z ŚRODKÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ 

FINANCING FROM THE  
RESOURCES OF THE EUROPEAN 

UNION
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. participation 
in the Project entitled “Construction of the 
2nd metro line with auxiliary infrastructure 
and purchase of rolling stock – stage II”. The 
Project is executed from the resources of 
the Cohesion Fund, within the 2014-2020 
Infrastructure and Environment Oper-
ational Programme. Due to its strategic 
significance, it was included in the List of 
Identified Projects. The Project beneficiary 
is the capital city of Warsaw, while under 
the agreement on incurring eligible expendi-
ture of 16 November 2016, the partner is 
Metro  Warszawskie  Sp. z o.o. The Project 
is executed under Co-financing Agreement 
No. POIS.06.01.00-00-0001/16-00 con-
cluded on 23 September 2016. Under the 
agreement provisions, the planned total 
cost of the Project is PLN 3,164,178,317.08, 
the eligible expenditure amount to PLN 
2,435,126,873.45, while the amount which 
the Beneficiary may receive for the execu-
tion of the Project, is PLN 1,826,345,155.08. 
(75% of eligible expenditure). On 9 January 
2017, the European Commission issued 
the decision approving the co-financing 
of PLN 1,826,345,155.08 for that Project. 

Elements within the Project:

1. Construction of the 2nd metro line – stage II: the 
western section from the route behind the “Rondo 
Daszyńskiego" station to the “Księcia Janusza" sta-
tion,

2. Construction of the 2nd metro line – stage II: 
north-eastern section – from the route behind the  
“Dworzec Wileński” station to the “Targówek 2" station,

3. Construction of building No. 6 on site of the 
Kabaty Technical and Holding Station,

4. Preparatory works for stage III:

a. continuation of construction of the western sec-
tion from the route behind the “Księcia Janusza" 
station to the “Powstańców Śląskich" station,

b. completion of construction of the north-east-
ern section (to the ”Bródno” station),

5. Purchases of rolling stock.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestniczy 
w realizacji Projektu pod nazwą „Budowa II 
linii metra, wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą i zakupem taboru – etap II”. Projekt 
realizowany jest ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
Ze względu na swoje strategiczne znacze-
nie został on umieszczony w Wykazie Pro-
jektów Zidentyfikowanych. Beneficjentem 
Projektu jest m.st. Warszawa, Partnerem, 
zgodnie z podpisaną w dniu 16 lutego 2016 
roku umową o ponoszeniu wydatków kwali-
fikowalnych, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
Realizacja Projektu odbywa się na podstawie 
Umowy o Dofinansowanie nr POIS.06.01.00-
00-0001/16-00 zawartej w dniu 23 wrze-
śnia 2016 roku. Zgodnie z zapisami umowy 
planowany całkowity koszt realizacji Projek-
tu wynosi 3 164 178 317,08 zł, kwota wy-
datków kwalifikowalnych wynosi 2 435 126 
873,45 zł, natomiast wsparcie na realizację 
Projektu, jakie może otrzymać Beneficjent 
to 1 826 345 155,08 zł (75% wydatków 
kwalifikowalnych). W dniu 9 stycznia 2017 
roku Komisja Europejska wydała decyzję za-
twierdzającą 1 826 345 155,08 zł dofinan-
sowania dla przedmiotowego Projektu.

Elementy wchodzące w skład Projektu to:

1. Budowa II linii metra – etap II: odcinek zachodni od 
szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji 
„Księcia Janusza”,

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

3. Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty,

4. Prace przygotowawcze do etapu III:

a. kontynuacja budowy odcinka zachodniego od 
szlaku za stacją „Księcia Janusza” do stacji „Po-
wstańców Śląskich”,

b. dokończenie budowy odcinka wschodniego – 
północnego (do stacji „Bródno”),

5. Zakup taboru.

12 FINANSOWANIE Z ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
FINANCING FROM THE RESOURCES OF THE  
EUROPEAN UNION

Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. uczestniczy 
w realizacji Projektu 
pod nazwą „Budowa II 
linii metra, wraz z infra-
strukturą towarzyszącą 
i zakupem taboru – etap 
II”. Projekt realizowany 
jest ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-
sko 2014 – 2020. 

Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. participates in the 
Project entitled “Con-
struction of the 2nd 
metro line with auxiliary 
infrastructure and pur-
chase of rolling stock 
– stage II”. The Project 
is executed from the re-
sources of the Cohesion 
Fund, within the 2014-
2020 Infrastructure and 
Environment Operatio-
nal Programme.
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The investments within the Project will be divided 
into:

1. Subproject A – expansion of the central section 
of the 2nd metro line with 3 stations towards the 
west and 3 stations towards the north-east, con-
struction of buildings in the Kabaty THS in War-
saw, preparatory works for stage III of construc-
tion of the 2nd line.

2. Subproject B, within which 13 trains are planned to 
be purchased for the 2nd metro line.

WORKS WITHIN PROJECT A EXECUTED  
IN 2016 

1. Construction of the 2nd metro line – stage II: the 
western section from the route behind the “Rondo 
Daszyńskiego" station to the “Księcia Janusza" 
station:

• Within the renewed assessment of the en-
vironmental impact of the undertaking, within 
the procedure for issue of the decision on the 
building permit, there were issued 7 environ-
mental impact reports. 

• On 13 January 2016, the Mazovia Voivode 
issued Decision No. 12/III/2016 for specification 
of location of a public investment for a closed 
railway area.

• On 21 September 2016, the Mazovia Voivode 
issued Decision No. 331/III/2016 for specifica-
tion of location of the metro railway line (in the 
scope of the C06 “Księcia Janusza” station).

• On 29 September 2016, an agreement was 
concluded for construction of the 2nd metro 
line in Warsaw – 1st stage of execution of the 
western section from the route behind the C09 
“Rondo Daszyńskiego” station to the delivery 
tracks behind the C06 station, and prepara-
tion of the Detailed Designs, Health and Safe-
ty Plan, as-built documentation, Operation and 
maintenance manual in the scope specified in 
the Functional and Utility Program with appen-
dices; supplementation of the Mine Operation 
Plan, and application for its approval, provid-
ed to the Contractor by the Principal, as well 
as obtaining of the approval for the above Plan 
from the competent mining authority.

2. Construction of the 2nd metro line – stage II: 
eastern section northern section – from the route 
behind the “Dworzec Wileński” station to the 
“Targówek 2" station

• On 11 March 2016, the agreement was con-
cluded for construction of the 2nd metro line 
in Warsaw – 1st stage of construction of the 
north-eastern section from the route behind 
the C15 “Dworzec Wileński” station to the deliv-

Inwestycje będące przedmiotem Projektu realizowane 
będą w podziale na:

1. Podprojekt A - rozbudowa odcinka centralnego 
II linii metra o 3 stacje w kierunku zachodnim i 3 
stacje w kierunku wschodnim-północnym, budo-
wa obiektów na terenie STP Kabaty w Warszawie, 
prace przygotowawcze dla etapu III budowy II linii.

2. Podprojekt B - w ramach którego planuje się za-
kup 13 pociągów obsługujących II linę metra.

 
ZREALIZOWANE W 2016 ROKU PRACE WCHO-
DZĄCE W SKŁAD PROJEKTU A

1. Budowa II linii metra – etap II: odcinek zachodni od 
szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji 
„Księcia Janusza”:

• W ramach ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej 
część postępowania w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę, wykonano 7 rapor-
tów o oddziaływaniu na środowisko.

• 13 stycznia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki 
wydał Decyzję nr 12/III/2016 o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego dla terenu 
kolejowego zamkniętego.

• 21 września 2016 roku Wojewoda Mazowiecki 
wydał Decyzję nr 331/III/2016 o ustaleniu loka-
lizacji linii kolejowej dla obiektów metra (w za-
kresie stacji C06 „Księcia Janusza”).

• 29 września 2016 roku zawarto umowę obej-
mującą budowę II linii metra w Warszawie – 
I etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku 
za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów 
odstawczych za stacją C06 oraz wykonanie 
Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powyko-
nawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w za-
kresie określonym w PFU wraz z załącznikami, 
uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego 
i wnioski o jego zatwierdzenie przekazanego 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również 
uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez 
właściwy organ nadzoru górniczego.

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

• 11 marca 2016 roku zawarto umowę obejmują-
cą budowę II linii metra w Warszawie - I etap re-
alizacji odcinka wschodniego-północnego - od 
szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do to-
rów odstawczych za stacją C18 oraz wykonanie 
Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powyko-
nawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w za-
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ery tracks behind the C18 station, the Detailed 
Designs, Health and Safety Plan, as-built docu-
mentation, Operation and maintenance manual 
in the scope specified in the Functional and Util-
ity Program with appendices; supplementation 
of the Mine Operation Plan and the application 
for its approval, provided to the Contractor by 
the Principal, as well as obtaining of the ap-
proval for the above plan from the competent 
mining authority.

3. Construction of building No. 6 on site of the Ka-
baty Technical and Holding Station

• There were continued the works for construct-
ing the holding hall for the metro rolling stock 
(building 6) and the warehouse for chemical 
materials (building 13a) - the planned deadline 
of the subject of the contract is March 2017.

4. Preparatory works for stage III

Continuation of construction of the western section 
from the route behind the “Księcia Janusza" station to 
the “Powstańców Śląskich" station

• On 23 November 2016, there was concluded 
the agreement for preparing the building de-
signs for the second stage of execution of the west-
ern section of the 2nd metro line in Warsaw.

• On 29 December 2016, the Regional Environ-
mental Protection Director issued “The dec-
laration of the authority with competence 
for water management”, in which it declared 
that the planned project (“Construction of 
the 2nd metro line with purchasing of rolling 
stock – stage III”) will not deteriorate the uni-
form water system and will not prevent from 
achieving a good water condition/potential.

• Completion of construction of the north-east-
ern section (to the ”Bródno” station).

• On 20 September 2016, there was conclud-
ed the agreement for preparing the building 
designs for the second stage of execution of 
the western section of the 2nd metro line in 
Warsaw. The Principal accepted Stages I-II of 
the agreement (from the Contractor) within 
the administrative proceedings. The mayor of 
the capital city of Warsaw issued Decision No. 
1387/OŚ/2016 on environmental conditions.

• On 29 December 2016, the Regional Environ-
mental Protection Director issued “The dec-
laration of the authority with competence 
for water management”, in which it declared 
that the planned project (“Construction of 
the 2nd metro line with purchasing of rolling 
stock – stage III”) will not deteriorate the uni-
form water system and will not prevent from 
achieving a good water condition/potential.

kresie określonym w PFU wraz z załącznikami, 
uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego 
i wnioski o jego zatwierdzenie przekazanego 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również 
uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu 
przez właściwy organ nadzoru górniczego.

3. Budowa obiektu nr 6 na terenie Stacji Techniczno 
– Postojowej Kabaty

• Kontynuowano prace zmierzające do wybu-
dowania hali postojowej taboru metra (obiekt 
6) oraz wybudowania magazynu materiałów 
chemicznych (obiekt 13a). Planowany termin 
zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia 
to marzec 2017 roku.

4. Prace przygotowawcze do etapu III

Kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku 
za stacją „Księcia Janusza” do stacji „Powstańców Ślą-
skich”

• 23 listopada 2016 roku zawarto umowę na 
opracowanie projektów budowlanych dla dru-
giego etapu realizacji odcinka zachodniego II 
linii metra w Warszawie.

• 29 grudnia 2016 roku RDOŚ wydał „Deklara-
cję właściwego organu odpowiedzialnego za 
gospodarkę wodną”, w której oświadczył, że 
planowany projekt („Budowa II linii metra wraz 
z zakupem taboru – etap III”) nie pogorszy sta-
nu jednolitej części wód ani nie uniemożliwi 
osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód.

• Dokończenie budowy odcinka wschodniego – 
północnego (do stacji „Bródno”).

• 20 września 2016 roku zawarto umowę na 
opracowanie projektów budowlanych dla 
drugiego etapu realizacji odcinka wschod-
niego-północnego II linii metra w Warszawie. 
Zamawiający odebrał od Wykonawcy Etapy 
I-II umowy w toku postępowania administra-
cyjnego Prezydent m.st. Warszawy w dniu 30 
listopada 2016 roku wydał Decyzję nr 1387/
OŚ/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach.

• 29 grudnia 2016 roku RDOŚ wydał „Deklara-
cję właściwego organu odpowiedzialnego za 
gospodarkę wodną”, w której oświadczył, że 
planowany projekt („Budowa II linii metra wraz 
z zakupem taboru – etap III”) nie pogorszy sta-
nu jednolitej części wód ani nie uniemożliwi 
osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód.
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Apart from the project entitled “Construction of the 
2nd metro line with auxiliary infrastructure and pur-
chase of rolling stock – stage II”, within the 2014-2020 
EU Financial Perspective, the Capital City of Warsaw is 
also going to participate in the Project entitled “Con-
struction of the 2nd metro line with purchase of roll-
ing stock – stage III”. In 2016, there were started the 
works aimed at obtaining the lands for construction 
purposes and the works aimed at submitting the Pro-
ject Co-financing Application.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE 2ND 
METRO LINE, INCLUDING: COMPLETION OF 
CONSTRUCTION OF THE WESTERN SECTION 
FROM THE ROUTE BEHIND THE “POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH" STATION TO THE “POŁCZYŃSKA” 
STATION TOGETHER WITH THE “MORY” TECH-
NICAL AND HOLDING STATION

In 2016, there were started the works aimed at finish-
ing the 2nd metro line in Warsaw. On 20 October 2016, 
Resolution No. XXXVI/887/2016 of the Council of the 
capital city of Warsaw was adopted, for amending the 
Multiannual Financial Projection of the capital city of 
Warsaw for the years 2016-2045, to include the in-
vestment task entitled Design and Construction of the 
2nd metro line, including: completion of the construc-
tion of the western section from the route behind the 
“Powstańców Śląskich" station to the “Połczyńska” 
station together with the “Mory” Technical and Holding 
Station. The amount of PLN 1,200,000,000.00 was 
planned for that task for the years 2017 – 2022.

Currently, the task is not covered by an EU project, but 
it is possible that that stage of construction will be 
financed from the resources of the 2014-2020 Infra-
structure and Environment Operational Programme 
at a later stage of the financial perspective. From its 
own resources, Metro Warszawskie Sp. z o.o. will fi-
nance the preparation of the building designs and the 
obtaining of building permits.

In 2016, that task included the following activities:

• On 16 June 2016, an application was submitted for 
issuing the decisions on environmental conditions,

• On 10 November 2016, Agreement No. 
EH.022.466.2016.IPP was concluded for prepa-
ring the “Environmental Impact Report for the 
undertaking consisting in construction of the 2nd 
metro line in Warsaw – 3rd stage of the western 
section, from the route behind the C4 Mory THS,

• On 2 November 2016, the Official Journal of the 
European Union included the announcement of the 
competition for preparing the Architectural Con-
cept for the 3rd stage of the western section of 
the 2nd metro line, together with the Mory Techni-
cal and Holding Station in Warsaw.

W perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 Miasto 
Stołeczne Warszawa poza Projektem pod nazwą „Bu-
dowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zakupem taboru – etap II” uczestniczyło będzie w re-
alizacji Projektu pod nazwą „Budowa II linii metra wraz 
z zakupem taboru – etap III”. W 2016 roku rozpoczęto 
prace zmierzające do pozyskania gruntów na cele bu-
dowlane oraz prace zmierzające do złożenia Wniosku 
o Dofinansowanie dla Projektu.

 
PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA, W TYM: 
DOKOŃCZENIE BUDOWY ODCINKA ZACHOD-
NIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „POWSTAŃ-
CÓW ŚLĄSKICH” DO STACJI „POŁCZYŃSKA” 
WRAZ ZE STACJĄ TECHNICZNO-POSTOJOWĄ 
„MORY”

W 2016 roku rozpoczęto prace zmierzające do dokoń-
czenia II linii metra w Warszawie. W dniu 20 październi-
ka 2016 roku Uchwałą nr XXXVI/887/2016 Rady m. st. 
Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej m. st. Warszawy na lata 2016-2045 zo-
stało wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. Projekt 
i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy 
odcinka zachodniego od szlaku za stacją „Powstańców 
Śląskich” do stacji „Połczyńska” wraz ze Stacją Tech-
niczno-Postojową „Mory”. Na realizację zadania w la-
tach 2017 - 2022 zaplanowano 1.200.000.000,00 zł. 

Obecnie zadanie nie jest objęte projektem unijnym, 
jednakże rozważana jest możliwość finansowania tego 
etapu budowy ze środków Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w późniejszym 
etapie perspektywy finansowej. Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. ze środków własnych sfinansuje opracowanie 
projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń 
na budowę.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku:

• 16 czerwca 2016 roku złożono wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

• 10 listopada 2016 roku zawarto Umowę nr 
EH.022.466.2016.IPP na opracowanie „Raportu 
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie II linii metra w War-
szawie - III etap realizacji odcinka zachodniego, od 
szlaku za stacją C4 do STP Mory”,

• 02 listopada 2016 roku zamieszczono w Dzienniku 
Urzędowym UE ogłoszenie o konkursie na wyko-
nanie Koncepcji Architektonicznej III etapu realiza-
cji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją 
Techniczno-Postojową Mory w Warszawie.
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Rachunek zysków i strat za 2016 rok

Przychody netto ze sprzedaży  
i zrównane z nimi

 494,4

Koszty działalności operacyjnej 437,6

Zysk ze sprzedaży     56,8

Pozostałe przychody operacyjne   15,3

Pozostałe koszty operacyjne     49,3

Zysk z działalności operacyjnej   22,8

Przychody finansowe   5,3

Koszty finansowe    13,8

Zysk brutto   14,3

Podatek dochodowy           4,6

Zysk strata netto               9,7

Income statement for 2016

Net sales revenues and equivalents  494.4

Costs of operating activities 437.6

Sales profits     56.8

Other operating revenues   15.3

Other operating costs     49.3

Profits from operating activities   22.8

Financial revenues   5.3

Financial costs    13.8

Gross profit   14.3

Income tax  4.6

Net profit/loss    9.7
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Wykonanie przychodów wg rodzajów w latach 2014 – 2016

Lp. 2014 2015 2016

I Przychody z działalności operacyjnej 350,3 439,3 494,4

1. Wpływy z usług przewozowych 304,7 391,1 444,4

2.1. Dochody z najmu i dzierżawy 18,0 20,8 22,1

2.2. Wpływy ze sprzedaży materiałów 0,0 0,0 0,0

2.3. Wpływy z różnych dochodów w tym: 11,3 13,8 13,2

 • pozostała działalność handlowo – usługowa 2,1 2,5 2,6

 • reklama 9,2 11,3 10,6

2. Razem przychody z działalności pozaprzewozowej 29,3 34,6 35,3

3. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora zastępczego 16,3 13,6 14,7

II Przychody finansowe 4,8 4,8 5,4

III Pozostałe przychody operacyjne 56,9 18,6 15,4

Razem 412,0 462,7 515,2
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 w mln PLN

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 494,4

Wykonanie przychodów w MW Sp. z o.o.:   515,2

Przychody MW Sp. z o.o. z działalności  
pozaprzewozowej:

  35,3

in PLN million

Net sales revenues and equivalents: 494.4

Executing the revenues in MW Sp. z o.o.   515.2

Revenues of MW Sp. z o.o. from nontransporta-
tion activities:

  35.3
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Revenues by type in years 2014 – 2016

Lp. 2014 2015 2016

I Operating income 350.3 439.3 494.4

1. Transport services income 304.7 391.1 444.4

2.1. Rent and lease income 18.0 20.8 22.1

2.2. Sale of materials income 0.0 0.0 0.0

2.3. Other income, including: 11.3 13.8 13.2

 • commercial and service operations 2.1 2.5 2.6

 • advertising 9.2 11.3 10.6

2. Total income from non-transport operations 29.3 34.6 35.3

3. Project manager fee 16.3 13.6 14.7

II Financial revenues 4.8 4.8 5.4

III Other operating income 56.9 18.6 15.4

Total 412.0 462.7 515.2
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Środki trwałe w milionach złotych

Lp. NAZWA GRUPY RODZAJOWEJ 
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1. BUDYNKI, LOKALE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  113,75       49,12       64,63      

2. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY, w tym;  152,55       124,82       27,73      

 • SPRZĘT ELEKTRONICZNY  24,42       16,21       8,21      

3. ŚRODKI TRANSPORTU, w tym; 1 738,78       703,16      1 035,62      

 • POCIĄGI METRA 1 720,37       692,89      1 027,48      

 • SAMOCHODY  4,49       3,06       1,43      

 • POZOSTAŁY TRANSPORT  13,92       7,21       6,71      

4. INNE ŚRODKI TRWAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIE  21,31       10,52       10,79      

5. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

I etap - projekt budowlany schodów ruchomych na st. A-13 Centrum 0,06  -         0,06      

Umowa 152/IPP/12 Projekty budowlane Ob. nr 6 na STP Kabaty i umowy 
EH.22.19.2015.IP Zamienny projekt budowlany wraz z uzyskaniem zamiennej decy-
zji o pozwoleniu na budowę w związku z uwzględnieniem kanałów przeglądowych 
na hali nr 6 na terenie STP Kabaty 

1,06  -         1,06      

Umowa EH.022.89.2015 IP dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji szaf 
zasilania trakcyjnego SZP w zakresie zaprojektowania blokady załączania oraz 
funkcji natychmiastowego wyłączania napięcia trakcyjnego w przypadku awarii 
układu sygnalizacji świetlnej w obiekcie nr 1 Elektrowozownia na STP Kabaty 

0,02  -         0,02      

Umowa nr EH.022.122.2015.EI aktualizacja projektu sieci na STP Kabaty OB.3A,3B,3C 0,00  -         -        

Umowa EH.022.185.2015 IP dokumentacja projektowa dotycząca wymiany szaf 
zasilania trakcyjnego SZP wraz z instalacją towarzyszącą w Obiekcie nr 1 Elektro-
wozownia na terenie STP Kabaty

0,28  -         0,28      

Umowa EH.022.418.2015.PLA modernizacja urządzeń sterowania ruchem pojazdów 0,20  -         0,20      

Rozbudowa sieci LAN 0,04  -         0,04      

Dokumentacja projektowa dla wymiany szaf rozdzielnic prądu stałego PRS, SKP,-
SOU i RST na podstacjach trakcyjno-energetycznych A0, A1, A3, A5, A7, A9, A11  
I linii metra w Warszawie - Etap I, Umowa nr EH.022.194.2016.IPP - 7468/16

0,06  -         0,06      

Dokumentacja projektowa dla wymiany szaf rozdzielnic prądu stałego PRS,SKP,-
SOU i RST na podstacjach trakcyjno-energetycznych A0, A1, A3, A5, A7, A9, A11  
I linii metra w Warszawie - Etap II, Umowa nr EH.022.194.2016.IPP - 7468/16

0,12  -         0,12      

Dokumentacja projektowa dla wymiany szaf rozdzielnic prądu stałego PRS, SKP,-
SOU i RST na podstacjach trakcyjno-energetycznych A0, A1, A3, A5, A7, A9, A11  
I linii metra w Warszawie - Etap III, Umowa nr EH.022.194.2016.IPP - 7468/16

0,09  -         0,09      
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Środki trwałe w milionach złotych

Dokumentacja projektowa dla wymiany szaf rozdzielnic prądu stałego PRS, SKP,-
SOU i RST na podstacjach trakcyjno-energetycznych A0,A1,A3,A5,A7,A9,A11  
I linii metra w Warszawie - Etap IV, Umowa nr EH.022.194.2016.IPP - 7468/16

0,03  -         0,03      

Opracowanie analizy uwarunkowań przebudowy układu torowego odcinka A1/B1  
II linii metra, umowa EH.022.99.2016.IP

0,12  -         0,12      

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń biurowych  
w budynku nr 3C (centralna dyspozytornia) oraz zaprojektowanie zadaszenia 
pełniącego funkcję łącznika pomiędzy obiektami 3C i 3A na STP Kabaty -  
umowa nr EH.022.434.2016.IP - I etap

0,01  -         0,01      

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń biurowych  
w budynku nr 3C (centralna dyspozytornia) oraz zaprojektowanie zadaszenia 
pełniącego funkcję łącznika pomiędzy obiektami 3C i 3A na STP Kabaty -  
umowa nr EH.022.434.2016.IP - II etap

0,00  -         -        

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń biurowych  
w budynku nr 3C (centralna dyspozytornia) oraz zaprojektowanie zadaszenia 
pełniącego funkcję łącznika pomiędzy obiektami 3C i 3A na STP Kabaty -  
umowa nr EH.022.434.2016.IP - etap III

0,00  -         -        

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć obejmujących rozbudowę 
istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) o część pełniącą funkcję Biura Obsługi Klienta 
(zadanie A) oraz budowę nowej bramy wjazdowej wraz z budynkiem portierni  
(zadanie B) na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w Warszawie  
umowa nr EH.022.459.2016.IPP - I etap zadania B

0,02  -         0,02      

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć obejmujących rozbudowę 
istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) o część pełniącą funkcję Biura Obsługi Klienta 
(zadanie A) oraz budowę nowej bramy wjazdowej wraz z budynkiem portierni 
(zadanie B) na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w Warszawie umowa 
nr EH.022.459.2016.IPP - I etap zadania A

0,02  -         0,02      

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć obejmujących rozbudowę 
istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) o część pełniącą funkcję Biura Obsługi Klienta 
(zadanie A) oraz budowę nowej bramy wjazdowej wraz z budynkiem portierni 
(zadanie B) na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w Warszawie umowa 
nr EH.022.459.2016.IPP - II etap zadania A

0,05  -         0,05      

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć obejmujących rozbudowę 
istniejącego obiektu nr 11 (portiernia) o część pełniącą funkcję Biura Obsługi Klienta 
(zadanie A) oraz budowę nowej bramy wjazdowej wraz z budynkiem portierni 
(zadanie B) na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w Warszawie umowa 
nr EH.022.459.2016.IPP - II etap zadania B

0,04  -         0,04      

Montaż wanien wychwytowych w magazynie 13 A (budynek w trakcie budowy -  
nie oddany do użytkowania)

0,02  -         0,02      

Projekt wielobranżowego podziału lokalu handlowo-usługowego nr 1013, usytu-
owanego na północnej głowicy stacji metra C15 Dworzec Wileński na trzy niezależ-
ne lokale - umowa nr EH.022.473.2016.IPP z dnia 03.11.2016

0,02  -         0,02      

Razem 2 028,65       887,62       1 141,03      
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Tangible assets in PLN million
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1. BUILDINGS, PREMISES, CIVIL AND WATER ENGINEERING STRUCTURES  113.75       49.12       64.63      

2. EQUIPMENT AND MACHINES, INCLUDING:  152.55       124.82       27.73      

 • ELECTRONIC EQUIPMENT  24.42       16.21       8.21      

3. VEHICLES, INCLUDING: 1,738.78       703.16      1,035.62      

 • METRO TRAINS 1,720.37       692.89      1,027.48      

 • CARS  4.49       3.06       1.43      

 • OTHER MEANS OF TRANSPORT  13.92       7.21       6.71      

4. OTHER FIXED ASSETS: TOOLS, DEVICES, EQUIPMENT  21.31       10.52       10.79      

5. FIXED ASSETS UNDER CONSTRUCTION

1st stage – construction design for the escalator in the A-13 Centrum station 0.06  -         0.06      

Agreement 152/IPP/12 Building designs Ob. No. 6 in the Kabaty THS and agreement 
EH.22.19.2015.IP Draft building design together with obtaining a draft decision on 
the building permit on account of taking into account the inspection channels in 
hall No. 6 in the Kabaty THS

1.06  -         1.06      

Agreement EH.022.89.2015 IP design documentation for modernizing the traction 
power supply cabinets in the scope of designing a power lock and the function of 
immediate shutdown of the traction power supply in the case of a failure of the 
visual signaling system in facility No. 1 Electric locomotive shed at the Kabaty THS

0.02  -         0.02      

Agreement No. EH.022.122.2015.EI update of the network design for the Kabaty  
THS OB.3A,3B,3C

0.00  -         -        

Agreement EH.022.185.2015 IP Design documentation for replacement of the  
SZP traction power supply cabinets, together with auxiliary installation in Facility 
No. 1 Electric locomotive shed at the Kabaty THS

0.28  -         0.28      

Agreement EH.022.418.2015.PLA – modernization of the vehicle traffic control devices 0.20  -         0.20      

Expansion of the LAN network 0.04  -         0.04      

Design documentation for replacement of the direct current distribution boards 
PRS, SKP, SOU and RST in the traction and power engineering substations A0, A1, 
A3, A5, A7, A9, A11 of the first metro line in Warsaw – Stage I, Agreement  
No. EH.022.194.2016.IPP – 7468/16

0.06  -         0.06      

Design documentation for replacement of the direct current distribution boards 
PRS, SKP, SOU and RST in the traction and power engineering substations A0, A1, 
A3, A5, A7, A9, A11 of the first metro line in Warsaw – Stage II, Agreement  
No. EH.022.194.2016.IPP – 7468/16

0.12  -         0.12      

Design documentation for replacement of the direct current distribution boards 
PRS, SKP, SOU and RST in the traction and power engineering substations A0, A1, 
A3, A5, A7, A9, A11 of the first metro line in Warsaw – Stage III, Agreement  
No. EH.022.194.2016.IPP – 7468/16

0.09  -         0.09      
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Tangible assets in PLN million

Design documentation for replacement of the direct current distribution boards 
PRS, SKP, SOU and RST in the traction and power engineering substations A0, A1, 
A3, A5, A7, A9, A11 of the first metro line in Warsaw – Stage IV, Agreement  
No. EH.022.194.2016.IPP – 7468/16

0.03  -         0.03      

Preparation of the analysis of the conditions of adaptation of the track system  
in the A1/B1 segment of the 2nd metro line, agreement No. EH.022.99.2016.IP

0.12  -         0.12      

Preparation of the design documentation for adaptation of the office premises 
in building No. 3C (central dispatch office) and designing of the roof connecting 
the 3C and 3A buildings in the Kabaty THS - agreement No. EH.022.434.2016.IP – 
stage I

0.01  -         0.01      

Preparation of the design documentation for adaptation of the office premises 
in building No. 3C (central dispatch office) and designing of the roof connecting 
the 3C and 3A buildings in the Kabaty THS - agreement No. EH.022.434.2016.IP – 
stage II

0.00  -         -        

Preparation of the design documentation for adaptation of the office premises 
in building No. 3C (central dispatch office) and designing of the roof connecting 
the 3C and 3A buildings in the Kabaty THS - agreement No. EH.022.434.2016.IP – 
stage III

0.00  -         -        

Preparation of the design documentation for the undertakings including expansion 
of existing building No. 11 (gatehouse) with a Customer Service Office (Task A) and 
construction of a new entrance gate and a gatehouse (Task B) in the Kabaty Tech-
nical and Holding Station in Warsaw – agreement No. EH.022.459.2016. 
IPP – stage I of task B

0.02  -         0.02      

Preparation of the design documentation for the undertakings including expansion 
of existing building No. 11 (gatehouse) with a Customer Service Office (Task A) 
and construction of a new entrance gate and a gatehouse (Task B) in the Kabaty 
Technical and Holding Station in Warsaw – agreement No. EH.022.459.2016.IPP – 
stage I of task A

0.02  -         0.02      

Preparation of the design documentation for the undertakings including expansion 
of existing building No. 11 (gatehouse) with a Customer Service Office (Task A) 
and construction of a new entrance gate and a gatehouse (Task B) in the Kabaty 
Technical and Holding Station in Warsaw – agreement No. EH.022.459.2016.IPP – 
stage II of task A

0.05  -         0.05      

Preparation of the design documentation for the undertakings including expansion 
of existing building No. 11 (gatehouse) with a Customer Service Office (Task A) 
and construction of a new entrance gate and a gatehouse (Task B) in the Kabaty 
Technical and Holding Station in Warsaw – agreement No. EH.022.459.2016.IPP – 
stage II of task B

0.04  -         0.04      

Installation of spillage containers in warehouse 13 A (building under  
construction – not commissioned)

0.02  -         0.02      

Design of division of a comprehensive building for division of sales and service 
room No. 1013, situated in the northern head of the C15 “Dworzec Wileński” metro 
station into three independent rooms – agreement No. EH.022.473.2016.IPP of 3 
November 2016

0.02  -         0.02      

Total 2,028.65       887.62       1,141.03      
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Koszty działalności operacyjnej w tym: udział procentowy

Amortyzacja 115 831 308,95 26,5%

Zużycie materiałów i energii 65 538 788,00 15,0%

Usługi obce 41 994 369,33 9,6%

Podatki i opłaty 4 069 332,63 0,9%

Wynagrodzenie 163 415 368,49 37,3%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 735 267,22 8,6%

Pozostałe koszty rodzajowe 9 010 402,36 2,1%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,0%

Razem 437 594 836,98 100,0%

Struktura kosztów działalności  operacyjnej w roku 2016
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Operating expenses, including: percentage of costs

Depreciation 115 831 308,95 26,5%

Consumption of materials and energy 65 538 788,00 15,0%

External services 41 994 369,33 9,6%

Taxes and fees 4 069 332,63 0,9%

Salaries 163 415 368,49 37,3%

Social insurance and other allowances 37 735 267,22 8,6%

Other generic costs 9 010 402,36 2,1%

Value of sold goods and materials 0,00 0,0%

Razem 437 594 836,98 100,0%

STRUCTURE OF OPERATIONAL ACTIVITY COSTS IN 2016 IN PLN
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