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Warszawa �007 r. 

Szanowni Państwo,

Rok 2006 był dla naszej firmy wyjątkowy ze względu na skalę prowadzonych inwestycji. 
Rozpoczęła się realizacja budowy bielańskiego odcinka metra - czterokilometrowego 
przedłużenia pierwszej linii, na który składają się cztery stacje, cztery tunele szlakowe 
i węzeł komunikacyjny z pętlą tramwajową, autobusową i parkingiem systemu 
„parkuj i jedź”. Naszym zadaniem, jako inwestora zastępczego występującego  
w imieniu miasta stołecznego Warszawy, było przygotowanie, wybór wykonawcy  
i nadzór nad realizacją tej budowy – największej inwestycji komunikacyjnej  
w stolicy Polski. Ze względu na możliwe dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
całość przygotowań potraktowana została jako jedna inwestycja, którą podzielono na 
trzy kontrakty. Szacowany koszt to 200 milionów Euro, a spodziewane dofinansowanie 
z UE ma wynosić 88 milionów Euro. Umowy z wykonawcami poszczególnych odcinków, 
zostały podpisane między kwietniem a czerwcem ubiegłego roku. Termin zakończenia 
całości zadania przewidywany jest na połowę 2008 roku. 

W ciągu całego ubiegłego roku z usług metra skorzystało około 106 milionów osób, 
czyli o ponad 12 milionów więcej niż w roku 2005. Otwarcie, w ostatnich dniach 
grudnia, kolejnej stacji metra – Marymont, oraz wydłużenie pierwszej linii o cztery 
stacje na Bielanach, niewątpliwe spowodują znaczny wzrost liczby pasażerów 
korzystających z naszych usług przewozowych. Dlatego spółka postanowiła wydłużyć 
w bieżącym roku wszystkie składy czterowagonowe serii „81” do sześciu wagonów 
oraz kupić pięć dodatkowych pociągów, które wyjadą na linię w 2008 roku. 

W związku z wydłużaniem pierwszej linii metra oraz pracami przygotowawczymi 
do budowy drugiej, rozpoczęliśmy w zeszłym roku budowę nowej Centralnej 
Dyspozytorni, która wyposażona zostanie w nowoczesne urządzenia łączności oraz 
kontroli i sterowania ruchem. Jej oddanie i uruchomienie nastąpi w drugim półroczu 
2007 roku.

Dodatkowo, aby sprostać wymaganiom stawianym metru, jako najszybszemu środkowi 
transportu, w 2006 roku prowadzona była modernizacja Systemu Ograniczenia 
Prędkości (SOP), co pozwoli w 2007 roku zwiększyć prędkość poruszania się 
pociągów metra, przy zachowaniu wszystkich parametrów bezpieczeństwa jazdy. 

To nie jedyne inwestycje spółki. Pamiętając o tym, że największą wartością spółki są 
jej pracownicy, w 2006 roku Metro Warszawskie skierowało na różnego rodzaju 
kursy oraz szkolenia 270 osób, oraz współfinansowało w całości lub w części studia 
na wyższych uczelniach ponad 20 osobom. Organizując szkolenia korzystamy ze 
wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Z niego finansowany jest również 
projekt nauki języków obcych, w którym uczestniczy ponad 12% pracowników z ��00 
osobowej załogi.

Oprócz wspomnianych już inwestycji, najważniejszym zadaniem stojącym przed naszą 
firmą w 2007 roku jest rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę centralnego 
odcinka drugiej linii, który jest częścią projektu „Druga linia metra w Warszawie”. 
Procedura przygotowująca tę inwestycję składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy 
z nich ma na celu wyłonienie wykonawcy wielobranżowego projektu koncepcyjnego, 
drugi etap wyłoni wykonawcę projektu budowlanego oraz robót budowlanych. Odcinek 
centralny drugiej linii metra to siedem stacji usytuowanych na sześciokilometrowym 
odcinku. Cała inwestycja składać się będzie łącznie z 28 stacji rozmieszczonych na 
31 kilometrach szlaku. Szacowany koszt całej inwestycji ma wynieść około 2 miliardów 
Euro.

Jerzy Lejk
Dyrektor Generalny

Prezes Zarządu

Warsaw, 2007 

Sir/Madam,

The year 2006 was very special for our company due to the volume of investments. We 
started the construction of the Bielany subway line – four-kilometre extension of line No. 
1 comprising four stations, four track tunnels and a communication node with a tram 
& bus terminal as well as “park & ride” parking area. It was our task, as a substitute 
investor acting on behalf of the capital city of Warsaw, to make preparations, select 
the contractor and supervise the construction – the largest communication project in 
the capital of Poland. Due to the possible financing from the EU funds, all preparations 
were treated as one investment project, divided into three contracts. The estimated 
cost amounts to 200 million Euro, and the expected UE financing is 88 million Euro. 
Agreements with contractors in charge of individual sections were signed between April 
and June of the last year. The completion date of the whole project is expected in the 
middle of year 2008. 

Over the whole last year approx. 106 million people used the subway services, an 
increase by more than 12 million compared with the year 2005. The opening in late 
December of yet another subway station, Marymont, and extension of the first line by 
four stations in Bielany will undoubtedly result in a significant increase of the number 
of passengers using our transport services. This is why the company decided to extend 
in 2007 all four-car “81” series trains to six cars and to purchase five additional trains 
to service the line in the year 2008. 

In connection with the extension of the first subway line and the preparatory works for 
the construction of the second one, last year we commenced the construction of a new 
Central Control Room to be equipped with sophisticated communication, control and 
traffic management devices. It will be completed and commissioned in the second half 
of 2007.

In addition, in order to meet the requirements that the subway as the fastest mans of 
transport must comply with, in the year 2006 were modernised the Speed Limitation 
(SOP), which will allow to increase in the year 2007 the speed of the subway trains 
while observing all travel security parameters. 

These are not the only investments of the company. Keeping in mind the fact that 
employees represent the biggest value for the company, in the year 2006, Metro 
Warszawskie delegated 270 persons to various courses and training schemes and co-
financed as a whole or in part university studies for 20 persons. Organising training 
schemes, we use the support provided by the European Social Fund. The fund is also 
used to finance the project for learning foreign languages covering more than 12% of 
the staff composed of 1300 persons.

Apart from the abovementioned investments, the most important task that the company is 
facing in the year 2007 is the commencement of the tender procedure for the construction 
of the central section of the second line, representing a part of the project “Second 
subway line in Warsaw”. The tender procedure for that investment will comprise two 
phases. First is aimed at selecting the contractor of the multi-sectoral conceptual project, 
while the second phase should allow for selecting the contractor for construction design  
and works the construction. The central section of the second subway line comprises 
seven station situated at the six-kilometre section. The whole investment will comprise 
the total of 28 stations located at 31 kilometres of the route. The estimated cost of the 
whole investment will amount to approx. 2 billion Euro.

Jerzy Lejk
General Director 

Management Board President� �
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Właścicielem 100% udziałów w firmie Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest miasto 
stołeczne Warszawa.

Podstawową działalność spółki stanowią:
 - realizowanie przewozów pasażerskich na oddanych do eksploatacji   
   odcinkach linii metra, 
 - bieżące utrzymanie i eksploatacja środków przewozowych, urządzeń 
   i obiektów metra,
 - nadzór nad całością procesu inwestycyjnego przy rozbudowie metra, jako   
   inwestor zastępczy na zlecenie miasta stołecznego Warszawy,
 - wykonywanie prac przygotowawczych do budowy kolejnych linii metra.

Działalność przewozową spółka wykonuje na podstawie umowy podpisanej 
z Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM). Działalność inwestycyjną Metro 
Warszawskie realizuje w imieniu i na rzecz miasta stołecznego Warszawy, 
reprezentowanego na podstawie umowy o Inwestorstwo Zastępcze z 23 stycznia 
2003 roku, poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, począwszy 
od etapu przygotowania inwestycji, przez organizację i realizację procesu 
inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań.

1.	 Właściciel	i	przedmiot	działalności 1.	 The	owner	and	subject	of	activity

The company Metro Warszawskie Sp. z o.o. is 100% owned by the capital city of 
Warsaw.

The core business of the company covers:
 - providing passenger transport services on the subway lines put into operation, 
 - current maintenance and operation of means of transport, the subway devices  
   and facilities,
 - supervision over the whole investment process with the subway development  
    as substitute investor at the request of the capital city of Warsaw, 
 - carrying out preparatory works for the construction of other subway lines. 

The company carries out the transport activity under the agreement signed with 
Municipal Transport Management (ZTM). The investment activity is carried out by 
Metro Warszawskie on behalf and for the capital city of Warsaw, represented under 
the agreement for Substitute Investorship dated 23 January 2003, by the supervision 
over the whole investment process, starting from the phase of investment preparation, 
through the organisation and implementation of the investment process, to the final 
settlement of tasks.
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2.	 Władze	Metra	Warszawskiego	Sp.	z	o.o.

Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadzi sprawy spółki w następującym 
składzie:

stan na 30 czerwca 2007 roku:

ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO
Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
Dorota Popińska – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych
Grzegorz Ledzion – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych

stan na 31 grudnia 2006 roku:

ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO
Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Dorota Popińska – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych
Ewa Węgłowska – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Piotr Nogaj – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Logistyki

Organem sprawującym nadzór nad działalnością spółki jest Rada Nadzorcza 
w składzie:

Stan na 30 czerwca 2007 roku:

RADA NADZORCZA METRA WARSZAWSKIEGO
Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kulik – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kurowski – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Górski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kaczkowski – Członek Rady Nadzorczej
Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej

stan na 31 grudnia 2006 roku:

RADA NADZORCZA METRA WARSZAWSKIEGO
Zbigniew Derdziuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Galas – Członek Rady Nadzorczej 
Krzysztof Kulik – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kurowski – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Górski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej

2.	 Authorities	of	the	Metro	Warszawskie	Sp.	z	o.o.

The Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. runs the company’s matters 
in the following composition:

Status as at 30th June 2007:

MANAGEMENT BOARD OF METRO WARSZAWSKIE
Jerzy Lejk – Management Board President, General Director
Dorota Popińska – Management Board Member, Financial and Commercial Director 
Grzegorz Ledzion – Management Board Member, Investment and Operational Director 

Status as at 31st December 2006:

MANAGEMENT BOARD OF METRO WARSZAWSKIE
Jerzy Lejk – Management Board President, General Director
Dorota Popińska – Management Board Member, Financial and Commercial Director 
Ewa Węgłowska – Management Board Member, Investment and Operational Director 
Piotr Nogaj – Management Board Member, Logistics Director 

The authority exercising supervision over the company’s activity is the Supervisory 
Board in the following composition:

Status as at 30th June 2007:

SUPERVISORY BOARD OF METRO WARSZAWSKIE
Andrzej Jakubiak – Supervisory Board President
Krzysztof Kulik – Supervisory Board Member
Krzysztof Kurowski – Supervisory Board Member
Zbigniew Górski – Supervisory Board Member
Andrzej Kaczkowski – Supervisory Board Member
Henryk Pawłowski – Supervisory Board Member

Status as at 31st December 2006:

SUPERVISORY BOARD OF METRO WARSZAWSKIE
Zbigniew Derdziuk – Supervisory Board President
Piotr Galas – Supervisory Board Member 
Krzysztof Kulik – Supervisory Board Member
Krzysztof Kurowski – Supervisory Board Member
Zbigniew Górski – Supervisory Board Member
Maciej Piotrowski – Supervisory Board Member
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3.	 Działalność	inwestycyjna

3.1 Prace przygotowawcze

3.1.1 Pierwsza linia
W 2006 roku Metro Warszawskie zakończyło przygotowania do realizacji inwestycji 
budowy metra na terenie dzielnicy Bielany, znajdującej się w północno-zachodniej 
części Warszawy. Podpisane zostały umowy na realizację wszystkich dziewięciu 
obiektów: stacji A20 Słodowiec, A21 Stare Bielany, A22 Wawrzyszew i A23 Młociny; 
czterech tuneli szlakowych i węzła komunikacyjnego Młociny.

W ubiegłym roku prowadzone były również prace przygotowawcze do budowy 
przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 Dworzec Gdański i stacją PKP 
Warszawa Gdańska.

Jednocześnie w 2006 roku wykonane zostały prace przygotowawcze do budowy stacji 
A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów, a także budowy głowicy zachodniej na Stacji 
Techniczno-Postojowej Kabaty. Dla obu tych inwestycji Prezydent miasta stołecznego 
Warszawy wydał decyzje o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP).

3.1.2 Druga linia – odcinek centralny
W ramach prowadzenia prac przygotowawczych do budowy drugiej linii metra, 
Metro Warszawskie złożyło wnioski o wydanie decyzji LICP oraz o uzyskanie decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych.
Przeprowadzono postępowania przetargowe na przygotowanie „Studium 
Wykonalności” i „Ocenę stanu budynków” oraz podpisano umowy na ich wykonanie. 
Uzupełniono i aktualizowano opracowania: dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
dla brakujących zakresów przebiegu trasy, raportu oddziaływania na środowisko, 
stref wpływu budowy. Wykonanych zostało wiele prac studialnych związanych 
z realizacją tej inwestycji. Przygotowano mapę numeryczną dla centralnego odcinka 
drugiej linii metra oraz złożono wniosek o pozyskanie przez miasto stołeczne 
Warszawa, tytułu do niezbędnych nieruchomości w celu realizacji inwestycji. 
Spółka podpisała umowy na doradztwo naukowo - techniczne z Politechniką 
Warszawską oraz na doradztwo przy ocenianiu i weryfikowaniu „Studium 
Wykonalności” z ekspertami o międzynarodowym doświadczeniu: profesorem 
Wojciechem Wolskim, profesorem Michałem B. Jamiołkowskim i profesorem 
Robertem J. Mair’em. 

3.	 Investment	Activity

3.1 Preparatory works

3.1.1 The first line
In the year 2006, Metro Warszawskie finished the preparations for realisation of the 
investment project, subway construction in the area of the Bielany quarter, located in 
the north-west part of Warsaw. Agreements were signed for the realisation of all nine 
facilities: A20 Słodowiec, A21 Stare Bielany, A22 Wawrzyszew and A23 Młociny 
stations; four track tunnels and Młociny communication node.

Last year, preparatory works for the construction of underground passage between 
A17 Dworzec Gdański subway station and Warszawa Gdańska PKP station were 
also conducted.

At the same time, in the year 2006, preparatory works for the construction of A12 
Plac Konstytucji and A16 Muranów stations, and the construction of west head at 
Kabaty Railway Yard were completed. For both abovementioned investments, the 
Mayor of the capital city of Warsaw issued decisions on setting out the Location of 
Public Purpose Investment (LICP).

3.1.2 Second line – central section 
As part of the preparatory works for the construction of the second subway line, Metro 
Warszawskie filed applications for the issuance of LICP decision and the decision on 
environmental conditions.
The tender procedure was carried out for the development of “The Feasibility 
Study” and “The Assessment of Buildings’ Condition” and agreements were signed 
for producing those documents. The following documents were supplemented and 
updated: the geological and engineering documentation for the missing route ranges, 
the report on environmental impact, the construction impact zones. Numerous study 
works connected with the realisation of that investment project were completed. A 
numerical map was prepared for the central section of the second subway line and 
application was filed for obtaining by the capital city of Warsaw the property title to 
the necessary real  proper t ies in order to real ise the inves tment project . 
The company signed agreements for academic and technical consulting services with 
the Warsaw Technical University, and for consulting services in the process of assessing 
and verifying “The Feasibility Study” with experts having international experience: 
Professor Wojciech Wolski, Professor Michał B. Jamiołkowski and Professor Robert 
J. Mair. 
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3.2 Realizacja inwestycji budowy pierwszej linii metra

3.2.1 Stacja A19 Marymont
W grudniu 2006 roku do ruchu pasażerskiego została włączona siedemnasta stacja 
pierwszej linii – A19 Marymont. Stacja ta jest usytuowana przy skrzyżowaniu ulic 
Słowackiego i Popiełuszki, 860 metrów za stacją A18 Plac Wilsona. 
Generalny wykonawca obiektu, firma Warbud S.A., rozpoczął prace budowlane 
9 kwietnia 2005 roku, a zakończył 21 listopada 2006 roku, kilka tygodni przed 
terminem zaplanowanym w harmonogramie. Do 13 grudnia 2006 roku trwały 
odbiory techniczne stacji przez służby Metra Warszawskiego. Następnie obiekt 
został zgłoszony do odbiorów służbom państwowym. Po wydaniu pozytywnych 
opinii przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, 
Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną, 18 grudnia Metro wystąpiło 
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie. 29 grudnia, w kilka godzin po uzyskaniu tego 
pozwolenia, Prezydent Warszawy wydał zgodę na włączenie stacji A19 Marymont 
do ruchu pasażerskiego. Stacja A�� Marymont, została wybudowana za około 
58 milionów zł brutto. 

3.2.2 Bielański odcinek metra
Bielański odcinek metra to część pierwszej linii metra o długości około 3,9 kilometra, 
rozpoczynający się za stacją A19 Marymont i biegnący aż do torów odstawczych 
za stacją A23 Młociny. Usytuowany on jest na terenie dzielnicy Bielany, znajdującej 
się w północno-zachodniej części Warszawy. Na ten odcinek składają się: cztery 
stacje, cztery tunele szlakowe, tory odstawcze oraz węzeł komunikacyjny Młociny. 
Zakończenie budowy tych obiektów zaplanowane jest na połowę 2008 roku.

Inwestycja budowy linii metra na odcinku „bielańskim” podzielona jest na trzy etapy, 
dla których prowadzone były osobne postępowania przetargowe.

3.2 Construction of the first subway line 

3.2.1 Marymont Station A19 
In December 2006, the seventeen station of the first line, A19 Marymont, was linked 
to the passenger traffic. This station is situated at the crossroads of Słowackiego and 
Popiełuszki streets, 860 meters after A18 Plac Wilsona station. 
The general contractor of the facilities, Warbud S.A., commenced the construction 
works on 9 April 2005 and finished them on 21 November 2006, several weeks 
ahead of the scheduled completion date. On 13 December 2006, the technical 
acceptance inspections of the stations by the responsible staff of Metro Warszawskie 
were finished. After that, the facilities were reported for acceptance inspections to 
the official authorities. Upon issuing positive opinions by Environmental Protection 
Inspection, National Sanitary Inspection, National Labour Inspection and National 
Fire Brigade, on 18 December Metro filed a petition with the Provincial Inspector of 
Construction Supervision for the issuance of the permission for use. On 29 December, 
several hours after having obtained the said permission, the Mayor of Warsaw 
granted the permit for including A19 Marymont station into the passenger traffic. 
A19 Marymont station was built for approx. PLN 58 million gross. 

3.2.2 Bielany subway section
The Bielany subway section represents a part of the first subway line of the length 
of approx. 3.9 kilometres, located after A19 Marymont station and running as long 
as the marshalling siding behind A23 Młociny station. It is situated in the area of 
the Bielany quarter, in the north-west part of Warsaw. This section comprises: four 
stations, four track tunnels, marshalling siding and Młociny communication node. 
Completion of the construction of those facilities is planned for mid-2008.

The investment project of the subway line construction in the “Bielany” section is 
divided into three phases for which separate tender proceedings were carried out.
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3.2.2.1 Stacja A20 Słodowiec z tunelem B20
5 kwietnia 2006 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm: PRG Metro  
i PeBeKa Lubin - generalnym wykonawcą pierwszego odcinka inwestycji budowy me-
tra na Bielanach, obejmującego tunele szlakowe B20 łączące stację A19 Marymont 
ze stacją A20 Słodowiec (długość około 870 m) oraz samą stację A20 Słodowiec 
wraz z torami odstawczymi (część szlaku B21). Koszt budowy tego odcinka, zapisa-
ny w umowie z wykonawcą, wynosi 241 901 534,12 zł brutto.
Przetarg na budowę został ogłoszony 22 czerwca 2005 roku, a jego rozstrzygnięcie 
nastąpiło 13 września 2005 roku. Umowa ze zwycięzcą została podpisana jednak 
z prawie siedmiomiesięcznym opóźnieniem ze względu na liczne protesty składane 
w trakcie trwania postępowania przetargowego przez wykonawców biorących 
udział w przetargu. Wniesiono aż osiem protestów do zamawiającego, a od ich 
rozstrzygnięć złożono cztery odwołania do arbitrażu Urzędu Zamówień Publicznych. 
Żaden z wyroków UZP nie podważył prawidłowości prowadzenia przetargu i wyboru 
wykonawcy przez Metro Warszawskie. Na rozstrzygnięcia UZP zostały złożone trzy 
skargi do sądu okręgowego – wszystkie odrzucone. Ostatnia 21 marca 2006 roku.

3.2.2.2 Stacje A21 Stare Bielany, A22 Wawrzyszew i tunele szlakowe B21 i B22
31 maja 2006 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą drugiego 
odcinka inwestycji budowy metra na Bielanach, obejmującego stacje A21 Stare 
Bielany i A22 Wawrzyszew oraz prowadzące do nich tunele szlakowe B21 i B22. 
Koszt budowy tego odcinka wynosi 217 697 410 zł brutto.
Zwycięzcą przetargu na budowę została firma Warbud, lecz 18 maja odstąpiła ona 
od podpisania umowy. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
do podpisania umowy zostało wezwane konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. 
- Acciona Infraestructuras S.A., którego oferta oceniona została w przetargu jako 
druga.
Przetarg na budowę został ogłoszony 20 lipca 2005 roku, a jego rozstrzygnięcie 
nastąpiło 29 listopada 2005 roku. Wykonawcy wnieśli cztery protesty do 
zamawiającego, a od ich rozstrzygnięć skierowano dwa odwołania do arbitrażu 
Urzędu Zamówień Publicznych. Do sądu powszechnego wpłynęła jedna 
skarga na wyrok UZP, rozstrzygnięta 21 kwietnia 2006 roku, na korzyść Metra 
Warszawskiego.

3.2.2.1 A20 Słodowiec station with B20 tunnel 
On 5 April 2006, the agreement was signed with the consortium of the following 
companies: PRG Metro and PeBeKa Lubin – the general contractor of the first section 
of the investment project for the subway construction in Bielany, covering B20 track 
tunnels linking A19 Marymont station with A20 Słodowiec station (length of approx. 
870 m) and A20 Słodowiec station along with marshalling siding (a part of B21 
route). The cost of construction of this section, stipulated in the agreement with the 
contractor, amounts to PLN 241,901,534.12 gross.
The tender for the construction was announced on 22 June 2005, and it was finalised 
on 13 September 2005. However, the agreement with the winner was signed with a 
nearly seven-month delay, due to the numerous protests submitted during the tender 
proceedings by the contractors participating in the tender. As many as eight protests 
were submitted to the ordering party, and four appeals were filed with the arbitration 
of the Office for Public Procurement. None of the verdicts of the Office for Public 
Procurement undermined the validity of the tender and the selection of contractor by 
Metro Warszawskie. Three appeals were lodged with the district court against the 
verdicts of the Public Procurement Office – all of them dismissed. The last one on 21 
March 2006.

3.2.2.2 A21 Stare Bielany, A22 Wawrzyszew stations and B21 and B22 track tunnels 
On 31 May 2006, the agreement was signed with the general contractor of the 
second section of the investment project for subway construction in Bielany, covering 
A21 Stare Bielany and A22 Wawrzyszew stations and B21 and B22 track tunnels 
leading to them. The cost of construction of this section is PLN 217,697,410 gross.
The winner of the tender for the construction was Warbud, but on 18 may the 
company withdrew from signing the agreement. According to the stipulations of the 
Public Procurement Law Act, the consortium of companies Mostostal Warszawa S.A. 
and Acciona Infraestructuras S.A., whose offer was assessed as number two, was 
called to sign the agreement.
The tender for the construction was announced on 20 July 2005, and it was finalised 
on 29 November 2005. The contractors filed four protests with the ordering party, 
and two appeals were lodged against their decisions with the arbitration of the 
Office for Public Procurement. One appeal against the verdict of the Office for Public 
Procurement was lodged with the common court, resolved on 21 April 2006 to the 
advantage of Metro Warszawskie.
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3.2.2.3 Stacja A23 Młociny, tunel B23 i węzeł komunikacyjny Młociny
14 czerwca 2006 roku została podpisana umowa na budowę ostatniego etapu 
„bielańskiego” odcinka linii metra. Generalnym wykonawcą tej inwestycji, 
obejmującej tunel szlakowy B23, stację A23 Młociny i węzeł komunikacyjny Młociny 
jest konsorcjum firm PeBeKa Lubin i PRG Metro. Koszt odcinka to 296 947 986 zł 
brutto.
Przetarg na budowę został ogłoszony 10 października 2005 roku, a jego 
rozstrzygnięcie nastąpiło 23 grudnia 2005 roku. W prowadzonym postępowaniu 
wykonawcy wnieśli siedem protestów do zamawiającego a od ich rozstrzygnięć 
skierowano cztery odwołania do arbitrażu Urzędu Zamówień Publicznych. UZP 
rozstrzygną trzy z nich na korzyść Metra Warszawskiego, w jednym przyznał 
częściowo rację wykonawcy, jednak nie podważyło to wyniku przetargu. We 
wszystkich czterech sprawach oferenci złożyli skargi do sądu. Dwie skargi zostały 
odrzucone przez sąd okręgowy dnia 16 marca i 10 maja 2006 roku. Pozostałe 
zostały umorzone ze względu na wycofanie protestów przez wykonawcę.

3.2.3  Inwestycja budowy Centralnej Dyspozytorni metra na terenie Stacji   
  Techniczno-Postojowej Kabaty
6 listopada 2006 roku Metro Warszawskie podpisało umowę ze zwycięzcą prze-
targu nieograniczonego, firmą Kontron East Europe Sp. z o.o., na przeniesienie 
Centralnej Dyspozytorni ze stacji Politechnika do obiektu 3C na Stacji Techniczno-
Postojowej Kabaty, adaptację pomieszczeń do tego celu oraz wykonanie projek-
tów wraz z realizacją przełączenia i uruchomienia wszystkich systemów sterowania  
i nadzoru.

Dzięki tej inwestycji dyspozytorzy metra, kontrolujący i zarządzający całym ruchem 
na linii, będą mogli kontynuować pracę w nowych pomieszczeniach. Do tej pory 
korzystają z obiektu, który z powodu rozbudowy linii, przestaje być dostatecznie 
funkcjonalny. Nowa dyspozytornia zostanie umieszczona w pomieszczeniach 
zaadaptowanych według projektu, którego opracowanie jest częścią kontraktu 
podpisanego ze zwycięzcą przetargu.

3.2.2.3 A23 Młociny station, B23 tunnel and Młociny communication node
On 14 June 2006, the agreement was signed for the construction of the last phase 
of “Bielany” section of the subway line. The general contractor of this investment 
project, covering B23 track tunnel, A23 Młociny station and Młociny communication 
node is the consortium of PeBeKa Lubin and PRG Metro. The section cost is PLN 
296,947,986 gross.
The tender for the construction was announced on 10 October 2005, and it was 
finalised on 23 December 2005. During the proceedings the contractors filed 
seven protests with the ordering party and four appeals were lodged against their 
decisions with the arbitration of the Office for Public Procurement. The Office for 
Public Procurement resolved three of them to the advantage of Metro Warszawskie, 
and in one case partly admitted that the contractor was right, however it did not 
undermine the tender outcome. In all four cases the bidders lodged appeals with 
the court. Two appeals were rejected by the district court, on 16 March and 10 may 
2006. The remaining ones were discontinued due to the withdrawal of protests by 
the contractor.

3.2.3  Investment project of the construction of subway Central Control Room in the  
  area of Kabaty Railway Yard 
On 6 November 2006, Metro Warszawskie signed the agreement with the winner of 
the unlimited tender, Kontron East Europe Sp. z o.o., for the transfer of the Central 
Control Room from Politechnika station to 3C facilities of Kabaty Railway Yard, 
adaptation of the  premises for that purpose and for preparation of designs, along 
with the change-over and start-up of all control and monitoring systems.

Owing to that investment, the subway controllers, monitoring and managing the 
whole line traffic, will be able to continue their work in new premises. Currently, they 
occupy premises which are no longer sufficiently functional due to the line extension. 
The new control room will be situated in the premises adapted in accordance with 
the design the development of which represents a part of the contract signed with the 
tender winner.
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The subway line commissioned for passenger traffic

Currently, the subway in Warsaw comprises one lined of approx. 19 kilometres with 
17 stations.

On 29 December 2006, the last one, A19 Marymont, was put into operation. The 
connection with that station id realised via the shuttle train running between 
A18 Plac Wilsona and A19 Marymont stations. The current situation is caused by the 
lack of switches behind the station which renders it impossible for the trains to turn 
back. Those could not be built in that place due to the slope of the tunnel between 
A19 Marymont station and the newly built A20 Słodowiec station, behind which the 
proper track will be located. The investment project for the construction of 
A20 Słodowiec station was prepared so as to put it into operation at the same time 
as A19 Marymont station. However, numerous protests filed by one of the firms that 
lost the tender delayed the tender proceedings and signing of the agreements with the 
winning company by several months. The shuttle traffic between the abovementioned 
stations will be continued until A20 Słodowiec station has been put into use.

On the occasion of putting into operation of A19 Marymont station there was also 
opened a new information system. LCD monitors installed at A18 Plac Wilsona and 
A19 Marymont stations display information about the travel direction and due time 
of the next train. The modern information system should be installed at the remaining 
stations at the turn in 2008.

Parameters of subway section under operation:   
	 •	 line length: approx. 19 km, 
	 •	 number of stations: 17, 
	 •	 length of passenger platforms: 120 m,  
	 •	 number of passenger lifts for disabled persons: 49,  
	 •	 platform depth below the ground level: 8.0 – 14.4 m,  
	 •	 average distance between stations: approx. 1,100 m,  
	 •	 track width: 1435 mm,  
	 •	 minimum track bend radius: 300 m,  
	 •	 type of track surface: tieless,  
	 •	 power supply system: third rail of 750 V direct current voltage,
	 •	 safety of the train traffic: 
  - system for remote control and monitoring by traffic controllers, 
  - automated speed limitation system with cabin signalling,
	 •	 train run frequency: 3-4 min. in peak hours,
	 •	 communication speed: 36 km/h,  
	 •	 subway section travel time: 28 min. (Kabaty-Plac Wilsona section) and 
  1.5 min. (Plac Wilsona-Marymont section).  

4.	The	subway	operation4.	Eksploatacja	metra

Linia metra włączona do ruchu pasażerskiego

Metro w Warszawie to obecnie jedna linia mierząca około 19 kilometrów, na którą 
składa się 17 stacji.

29 grudnia 2006 roku oddano do użytku ostatnią z nich - A19 Marymont. Połączenie 
z tą stacją realizowane jest za pomocą pociągu wahadłowego, kursującego pomię-
dzy stacjami A18 Plac Wilsona a A19 Marymont. Zaistniała sytuacja spowodowana 
jest brakiem zwrotnic za stacją, co uniemożliwia zawracanie pociągów. Nie mogły 
być one wybudowane w tym miejscu ze względu na pochyłość tunelu pomiędzy sta-
cją A19 Marymont, a nowobudowaną stacją A20 Słodowiec, za którą znajdować 
się będą odpowiednie tory. Inwestycja budowy stacji A20 Słodowiec była przygoto-
wywana tak, aby jej uruchomienie nastąpiło wraz ze stacją A19 Marymont. Jednak 
liczne protesty, wnoszone przez jedną z przegranych firm, opóźniły postępowanie 
przetargowe oraz podpisanie umowy ze zwycięską firmą o wiele miesięcy.
Ruch wahadłowy pomiędzy wymienionymi stacjami będzie prowadzony do czasu 
oddania do ruchu stacji A20 Słodowiec.

Przy okazji włączenia do ruchu stacji A19 Marymont, uruchomiony został również 
nowy system informacyjny. Na monitorach LCD, zamontowanych na stacjach 
A18 Plac Wilsona i A19 Marymont, wyświetlane są informacje o kierunku jazdy 
i o czasie odjazdu kolejnego pociągu. Na pozostałych stacjach nowoczesny system 
informacyjny powinien zostać wdrożony w 2008 roku.

Dane eksploatowanego odcinka metra:   
	 •	 długość linii: około 19 km, 
	 •	 liczba stacji: 17, 
	 •	 długość peronów pasażerskich: 120 m,  
	 •	 liczba wind osobowych dla niepełnosprawnych: 49 szt.,  
	 •	 zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu: 8,0 – 14,4 m,  
	 •	 średnia odległość pomiędzy stacjami: około 1100 m,  
	 •	 szerokość toru: 1435 mm,  
	 •	 minimalny promień łuku toru: 300 m,  
	 •	 typ nawierzchni torowej: bezpodkładowa,  
	 •	 system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750 V prądu stałego,
	 •	 zabezpieczenie ruchu pociągów: 
  - system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, 
  - system automatycznego ograniczania prędkości z sygnalizacją kabinową,
	 •	 częstotliwość kursowania: 3-4 min. w godzinach szczytu,
	 •	 prędkość komunikacyjna: 36 km/h,  
	 •	 czas przejazdu odcinka metra: 28 min. (odcinek Kabaty-Plac Wilsona) 
  i 1,5 min. (odcinek Plac Wilsona-Marymont).  
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4.1 Służba Ruchu

Służba Ruchu odpowiada za obsługę przewozów pasażerskich, organizację ruchu 
pociągów i nadzór nad pracą stacji metra.
Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść w bramkach Systemu Pobierania Opłat 
za Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby pasażerów wchodzących na stacje. 
Wskazania liczników określiły liczbę wejść na stacje na 100 742 780 osób w całym 
roku 2006. Rzeczywista liczba przewiezionych pasażerów jest większa szacunkowo 
o 5% (należy uzupełnić dane o osoby omijające bramki biletowe). Przyjmujemy, 
że w roku 2006 Metro Warszawskie przewiozło szacunkowo około 105,8 miliona 
pasażerów. 

Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2006

Liczba zarejestrowanych wejść na 
stację (w tys)

Szacunkowa liczba pasażerów 
metra (w tys)

Dzień roboczy �0� ���
Sobota ��� 248

Niedziela �77 186

Natężenie ruchu w szczycie komunikacyjnym to około 34 tysiące pasażerów na 
godzinę. 
 
Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolej-
nych latach (w milionach)

Rok 1995 ���� ���7 1998 ���� �000 �00� �00� �00� �00� 2005 �00�

Liczba 
pasażerów �0 �7 �0 �7 �� 58 70 7� 7� 80,9 93,4 105,8

4.1 Traffic Service

Traffic Service is responsible for the service of passenger transport, organisation of 
the train traffic and supervision over the operation of the subway stations .
Each day the passengers entering the stations are counted with the use of meters 
at the turnstiles of the Fare Collection System. The meters determined the number 
of entries to the stations at 100,742,780 persons over the whole year 2006. The 
actual number of transported passengers is bigger by an estimated 5% (the persons 
avoiding the turnstiles need to be added). We assume that in the year 2006 Metro 
Warszawskie carried an estimated number of 105.8 million passengers. 

Maximum daily number of passengers in the year 2006

Number of recorded entries to the 
station (in thousands)

Estimated number of subway 
passengers (in thousands)

Weekday �0� ���
Saturday ��� 248
Sunday �77 186

The traffic build-up in peak hours amounts to 34 thousand passengers per hour. 

Comparison of the estimated number of passengers in subsequent years 
(in millions)

Year 1995 ���� ���7 1998 ���� �000 �00� �00� �00� �00� 2005 �00�

Number of 
passengers

�0 �7 �0 �7 �� 58 70 7� 7� 80.9 ��.� 105.8
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Liczba pasażerów na poszczególnych stacjach w 2006 roku w milionach osób 
w porównaniu do roku 2005
(Uwaga: Suma szacunkowa = do podanych wielkości dodano 5% uwzględniając osoby omijające bramki biletowe) 

2005 �00�

Stacja Suma Suma 
szacunkowa Suma Suma 

szacunkowa

A� Kabaty 4,64 4,87 5,00 5,25

A� Natolin 4,55 4,78 4,80 5,05

A� Imielin 4,43 4,66 4,80 5,04

A� Stokłosy 3,85 4,04 4,08 4,29

A5 Ursynów 3,54 3,72 3,73 3,91

A� Służew 5,37 5,64 5,72 6,01

A7 Wilanowska 6,41 6,73 6,73 7,07

A8 Wierzbno 3,59 3,77 3,85 4,04

A� Racławicka 3,42 3,60 3,69 3,88

A�0 Pole Mokotowskie 5,74 6,03 6,39 6,71

A�� Politechnika 8,13 8,54 9,46 9,93

A�� Centrum 12,62 13,25 14,28 14,99

A�� Świętokrzyska 4,17 4,38 4,93 5,17

A15 Ratusz 8,01 8,41 8,99 9,44

A�7 Dworzec Gdański 5,35 5,62 5,00 5,26

A18 Plac Wilsona 5,13 5,39 9,28 9,75

Suma 88,97 93,42 100,72 105,77

Number of passengers at individual stations in the year 2006, in millions, compared 
with the year 2005
(Note: Estimated sum = 5% was added to those figures for persons avoiding turnstiles) 

2005 �00�

Station Total Approximate 
total Total Approximate 

total

A� Kabaty �.�� 4.87 5.00 5.25

A� Natolin 4.55 4.78 4.80 5.05

A� Imielin �.�� �.�� 4.80 5.04

A� Stokłosy 3.85 �.0� 4.08 �.��

A5 Ursynów 3.54 �.7� �.7� �.��

A� Służew 5.37 5.64 5.72 �.0�

A7 Wilanowska �.�� �.7� �.7� 7.07

A8 Wierzbno 3.59 �.77 3.85 �.0�

A� Racławicka �.�� �.�0 �.�� 3.88

A�0 Pole Mokotowskie 5.74 �.0� �.�� �.7�

A�� Politechnika 8.13 8.54 �.�� �.��

A�� Centrum ��.�� 13.25 14.28 ��.��

A�� Świętokrzyska �.�7 4.38 �.�� 5.17

A15 Ratusz 8.01 8.41 8.99 �.��

A�7 Dworzec Gdański 5.35 5.62 5.00 5.26

A18 Plac Wilsona 5.13 5.39 9.28 9.75

Total 88.97 ��.�� �00.7� 105.77
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Porównanie liczby wydarzeń wpływających na ruch pociągów metra w latach 
2004-2006 

Przyczyna
 

Liczba przypadków

�00� r. 2005 r. �00� r.

Wypadek z człowiekiem � � �
Awaria rozjazdu – zwrotnicy � � �

Usterka pociągu 187 282 248
Awaria zasilania � � �

Zalanie stacji - ulewa 0 0 0
Przyczyny techniczne ��� 51 ���

Inne � � �
Ograniczenia prędkości � 0 �

Wtargnięcie na torowisko � 0 �
Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego � 7 5

Suma ��7 ��� 387

W 2006 roku były prowadzone prace polegające na zmianie oprogramowania Sy-
stemu Ograniczenia Prędkości (SOP), co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa 
jazdy pociągów. Zadaniem systemu jest automatyczne ograniczenie prędkości 
w zależności od sytuacji ruchowej na linii metra oraz zatrzymanie pociągu w wy-
znaczonym miejscu peronu pasażerskiego stacji. W roku 2007 roku planowane jest 
uzyskanie „Świadectwa dopuszczenia urządzeń SOP-2 jako podstawowego środka 
prowadzenia pociągów w Metrze Warszawskim”. 

Comparison of the number of events affecting the subway traffic in the years 
2004-2006 

Reasons
 

Number of incidents

�00� 2005 �00�

Accident with human involvement � � �
Failure of crossover – switch � � �

Train failure 187 282 248
Power supply failure � � �

Flooding the station - downpour 0 0 0
Technical reasons ��� 51 ���

Other � � �
Speed limitation � 0 �

Sudden entry into the track � 0 �
Suspected planting of explosives � 7 5

Total ��7 ��� 387

In the year 2006, works were carried out in order to modify the software of the Speed 
Limitation System (SOP) which allowed for improving the safety of train runs. The aim 
of the system is to automatically reduce the speed, depending on the subway line 
traffic and to stop the train at a designated place on the station passenger platform. 
In the year 2007, it is planned to obtain the “Certificate of admission for Speed 
Limitation System (SOP-2) devices as the key means for running the trains in Warsaw 
subway”. 
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4.2 Służba Linii

Służba Linii odpowiada za obsługę, utrzymanie, naprawy i remonty wszystkich 
instalacji i urządzeń linii metra, torów i tuneli. Obsługa techniczna i utrzymanie 
linii metra, za które odpowiada Służba Linii, obejmują bieżącą kontrolę, 
konserwację i naprawy wszystkich systemów technicznych, konstrukcji tunelu  
i obiektów naziemnych, zgodnie z umową użyczenia z dnia 31 grudnia 2002 roku, 
zawartą pomiędzy Metrem Warszawskim Sp. z o.o. a Miastem Stołecznym Warszawa 
reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego.

W 2006 roku najważniejszymi działaniami, jakie stały przed Służbą Linii były: 
 - przejęcie do eksploatacji stacji A19 Marymont,
 - uruchomienie autoryzowanych punktów serwisowych dla urządzeń Systemu  
   Ograniczenia Prędkości i zabezpieczenia ruchu pociągów,
 - uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa dla Zarządcy Infrastruktury 
   i Właściciela Bocznicy Kolejowej,
 - wykonanie oznakowania wejść do stacji metra wraz z nazwami stacji,
 - modernizacja centrali telefonicznej Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty,
 - wykonanie pierwszego etapu modernizacji systemu telewizji przemysłowej,
 - prace związane z budową nowej Centralnej Dyspozytorni,
 - opracowanie warunków technicznych dla drugiej linii metra.

4.2 Line Service

The Line Service is responsible for the service, maintenance, repairs and overhauls 
of all installations and devices of the subway lines, tracks and tunnels. The technical 
service and maintenance of the subway lines the Line Service is responsible for cover 
the current inspection, maintenance and repairs of all technical systems, constructions 
of the tunnels and ground facilities in accordance with the lease agreement of 
31 December 2002, signed by and between Metro Warszawskie Sp. z o.o. and the 
Capital City of Warsaw, represented by Municipal Transport Management.

In the year 2006, the most important actions to be carried out by the Line Service 
included:
 - taking over A19 Marymont station for operation,
 - opening authorised service points for the Speed Limitation System and   
   securing the train traffic,
 - obtaining the Safety Certificate for the Infrastructure Administrator and Siding  
   Owner,
 - producing the signs indicating the entries to the subway stations, including the  
   stations’ names,
 - modernisation of the telephone exchange of Kabaty Railway Yard,
 - completing the first phase of modernisation of the close circuit television   
   system,
 - works connected with the construction of the new Central Control Room,
 - developing the technical conditions for the second subway line.
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4.3 Służba Taboru

Podstawowym zadaniem Służby Taboru jest obsługa techniczna taboru pasażerskiego 
oraz pomocniczych środków transportu szynowego i drogowego, produkcja drobnych 
części zamiennych i oprzyrządowania, obsługa części infrastruktury technicznej 
Stacji Techniczno - Postojowej, opracowywanie dokumentacji technologicznej 
i przetargowych specyfikacji technicznych, nadzór na stroną techniczną przeglądów 
i remontów, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych 
związanych z obsługą taboru.

Z wyjątkiem remontów podzespołów podstawowych (np. pudeł wagonu, wózków, 
zestawów kołowych, silników elektrycznych, sprężarek), cały proces obsługi taboru 
pasażerskiego odbywa się na terenie Stacji Techniczno - Postojowej. 

W 2006 roku warszawskie metro dysponowało 168 wagonami, złożonymi w 33 
pociągi (stan na 31 grudnia 2006 rok).

Struktura taboru metra przedstawiała się następująco (stan na 31 grudnia 2006 
roku):

A) Tabor serii „81”
1. rok prod. 1989 - 10 szt.
2. rok prod. 1994 - 32 szt.
3. rok prod. 1997 - 18 szt.
Razem: 60 szt. wagonów, skonfigurowanych w 15 pociągów 4-wagonowych

B) Tabor typu „Metropolis”
1. rok prod. 2000 - 24 szt. 
2. rok prod. 2001 - 24 szt. 
3. rok prod. 2002 - 30 szt. 
4. rok prod. 2004 - 18 szt.
5. rok prod. 2005 - 12 szt.
Razem: 108 szt. wagonów, skonfigurowanych w 18 pociągów 6-wagonowych

Na podstawie kontraktu podpisanego 25 kwietnia 2006 roku z firmą JSC 
Metrowagonmash, do końca maja dotaro do Metra czternaście nowych wagonów 
pośrednich serii „81”, które zostały wprowadzone do ruchu do końca czerwca 
�007. 

Drugi kontrakt z tym samym producentem,  podpisany 16 października 2006 roku, 
na dostawę szesnastu wagonów pośrednich, powinien być zrealizowany do grudnia 
2007 roku. 
Dostarczone na podstawie tych umów wagony służyć będą wydłużeniu wszystkich 
posiadanych składów serii „81” do sześciu wagonów.
 

4.3 Rolling Stock Service 

The key task of the Rolling Stock Service is to provide technical service for the 
passenger rolling stock and auxiliary means of rail and road transport, manufacturing 
minor spare parts and appliances, service of the part of technical infrastructure of 
Railway Yard, development of technological documentation and tender technical 
specifications, supervision over the technical side of check-ups and overhauls, 
introducing innovative technical and technological solutions connected with the 
rolling stock service.

Excluding the overhauls of main subassemblies (e.g. car boxes, carriages, wheel 
systems, electric engines, compressors), the entire process of the passenger rolling 
stock service takes place within the Railway Yard. 

In the year 2006, the Warsaw subway was equipped with 168 cars forming 33 trains 
(as at 31 December 2006).

The structure of the subway rolling stock was as follows (as at 31 December 2006):

A) Rolling stock of “81” series 
1. manufacturing year 1989 - 10 pcs.
2. manufacturing year 1994 - 32 pcs.
3. manufacturing year 1997 - 18 pcs.
Total: 60 cars configured to form 15 trains of 4 cars each 

B) Rolling stock of ”Metropolis” type  
1. manufacturing year 2000 - 24 pcs. 
2. manufacturing year 2001 - 24 pcs. 
3. manufacturing year 2002 - 30 pcs. 
4. manufacturing year 2004 - 18 pcs.
5. manufacturing year 2005 - 12 pcs.
Total: 108 cars configured to form 18 trains of 6 cars each

Until the end of may 2007 Metro received all fourteen new intermedicte cars, under 
the contract signed on 25 April 2006 with JSC Metrowagonmash.

Another contract eith the same producer signed on 16 October 2006 for the delivery 
of sixteen intermediate cars should be completed until December 2007. 

The cars delivered under those contracts will be used for extending all “81” series 
trains up to six cars.

28 ��



Po realizacji obu umów Metro Warszawskie posiadać będzie w sumie 198 wagonów 
zestawionych w 33 pociągi. 

Pod koniec 2006 roku Zarząd Metra podjął decyzję o zakupie pięciu 
sześciowagonowych pociągów do obsługi pierwszej linii metra. Po realizacji 
kontraktu, pierwsza linia będzie docelowo obsługiwana przez 228 wagonów 
złożonych w 38 składów.

Koszt eksploatacji taboru
Na koszty eksploatacji taboru składają się między innymi: części zamienne do 
wagonów i maszyn, ubezpieczenie taboru, koszty materiałów, paliwa, narzędzi, 
napraw, remontów i badań.

Rok Wykonanie kosztów 
eksploatacji w mln PLN

���� 8,19
�000 11,00
�00� 12,18
�00� 10,72
�00� 6,77
�00� 10,45
2005 14,90
�00� 18,05

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

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2006 r.: 16 809 271,4

Upon completion of both contracts, Metro Warszawskie will have in total 198 cars 
forming 33 trains. 

At the end of 2006, the Subway Management Board took the decision on purchasing 
five six-car trains for the service of the first subway line. Upon the completion of the 
contract, the first line will be ultimately serviced by 228 cars forming 38 trains.

The cost of the rolling stock operation 
The costs of the rolling stock operation comprise among others: spare parts for 
cars and machinery, rolling stock insurance, costs of materials, fuel, tools, repairs, 
overhauls and reviews.

Year Actual costs of operation in 
million PLN

���� 8.19
�000 ��.00
�00� 12.18
�00� �0.7�
�00� �.77
�00� 10.45
2005 ��.�0
�00� 18.05

Car-kilometres
A car-kilometre is a settlement unit used to assess the transport operations carried 
out by the subway (the number of cars multiplied by the number of kilometres they 
travelled).

Car-kilometres with passengers (without technical runs) in 2006: 16,809,271.4

�0 ��

Wozokilometry z pasażerami Car-kilometers with passengers
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Łącznie 33 pojazdy eksploatowane w warszawskim metrze przejechały w 2006 roku 
3 209 186,70 km. W sumie od otwarcia stołecznego metra, w kwietniu 1995 roku, 
do końca 2006 roku, wszystkie pojazdy pokonały dystans 25 124 978,60 km.

Awaryjność
Analiza wskaźników zjazdów awaryjnych 
W 2006 roku przy wzroście o 3,62% liczby przejechanych wozokilometrów, 
wskaźnik zjazdów na 10 000 wozokilometrów został zmniejszony o 6,67%. Liczba 
awarii pociągów metra w roku 2006 w porównaniu do lat poprzednich przedstawia 
się następująco:

Rok Wozokilometry w 10 
tyś. km Liczba zjazdów Wskaźnik zjazdów na 10 

tyś. wozokm
1998 615,28 715,00 1,16
���� 659,34 633,00 0,98
�000 720,28 807,00 1,12
�00� 1057,31 778,00 0,73
�00� 1126,70 610,00 0,54
�00� 1262,94 734,00 0,58
�00� 1400,82 589,00 0,42
2005 1629,97 476,00 0,30
�00� 1688,89 475,00 0,28

In total, 33 trains operated in the Warsaw subway travelled in the year 2006, some 
3,209,186.70 km. In total, from the inauguration of the capital city’s subway, in 
April 1995, till the end of 2006, all trains travelled the distance of 25,124,978.60 km.

Breakdown rate
Analysis of the emergency “return to depot” ratios 
In the year 2006, with a 3.62% growth of the number of car-kilometres travelled, the 
number of emergency “returns do depot” per 10,000 car-kilometres went down by 
6.67%. The number of subway trains’ breakdowns in the year 2006, compared with 
the previous years, is as follows:

Year Car-kilometres in 
10 thousands km

Number of “returns 
to depot”

Ratio of “returns to depot” per 
10 thousand car-kilometres 

1998 615.28 715.00 �.��
���� 659.34 ���.00 0.98
�000 720.28 807.00 �.��
�00� 1,057.31 778.00 0.7�
�00� 1,126.70 ��0.00 0.54
�00� 1,262.94 7��.00 0.58
�00� 1,400.82 589.00 0.��
2005 1,629.97 �7�.00 0.�0
�00� 1,688.89 475.00 0.28

�� ��
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Przeglądy i remonty

Kolejne wagony serii „81” osiągnęły w roku 2006 całkowity przebieg przekraczający 
1 milion kilometrów co spowodowało zakwalifikowanie ich do remontu wynikającego 
z zaleceń producenta. 

Pracownicy Służby Taboru wykonali w 2006 roku następującą liczbę przeglądów 
i remontów taboru metra:
	
	 •	 Tabor serii „81”:

 PK  (przegląd kontrolny, codzienny) - 3 128 pociągów
 PO (przegląd okresowy, co 5 - 7 tys. km) - 120 pociągów
 PD  (przegląd dodatkowy, co 25 - 35 tys. km) -20 pociągów

 R 1 (remont, co 50 - 70 tys. km) - 47 wagonów
 R 2 (remont, co 220 - 260 tys. km) - 2 wagony
 G 1 (naprawa główna, co 910 - 1130 tys. km) - 19 wagonów 

Roczny przebieg składu serii „81” to około - 70 tysięcy kilometrów.

	 •	 Tabor typu „Metropolis”:

 PK  (przegląd kontrolny, co 2 tygodnie) - 307 pociągów
 PO (przegląd okresowy, co 23,75 – 26,25 tys. km) - 61 pociągów
 PD (przegląd dodatkowy, co 95,00 – 105,00 tys. km) - 6 pociągów
  R1 (remont, co 190,00 – 210,00 tys. km)  - 12 pociągów
 R2 (remont, co 380,00 – 420,00 tys. km) - 5 pociągów

Roczny przebieg składu typu „Metropolis” to około – 120,5 tysiąca kilometrów.

Check-ups and overhauls

The following “81” series cars reached in the year 2006 the total run in excess 
of 1 million kilometres which resulted in qualifying those for overhaul under the 
manufacturer’s recommendations. 

In the year 2006, the employees of the Rolling Stock Service completed the following 
number of check-ups and overhauls of the subway rolling stock:
	
	 •	 “81” series rolling stock:

 PK (control check-up, daily) - 3 128 trains
 PO (regular check-up, every 5 - 7 thousand km) - 120 trains
 PD (additional check-up, every 25 - 35 thousand km) - 20 trains

 R 1 (overhaul, every 50 - 70 thousand km) - 47 cars
 R 2 (overhaul, every 220 - 260 thousand km) - 2 cars
 G1 (major overhaul, every 910 - 1130 thousand km) - 19 cars 

The yearly run of an “81” series train amounts to approx. - 70 thousand kilometres.

	 •	 “Metropolis” type rolling stock:

 PK (control check-up, every 2nd week) - 307 trains
 PO (regular check-up, every 23.75 – 26.25 thousand km) - 61 trains
 PD (additional check-up, every 95.00 – 105.00 thousand km) - 6 trains
  R1 (overhaul, every 190.00 – 210.00 thousand km)  - 12 trains
 R2 (overhaul, every 380.00 – 420.00 thousand km) - 5 trains

The yearly run of a “Metropolis” train amounts to approx. 120.5 thousand kilometres.
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5.	Security5.	Bezpieczeństwo

5.1 Służba Ochrony Metra

Służba Ochrony Metra (SOM) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w war-
szawskim metrze. SOM odpowiada za zabezpieczenie terenu i obiektów Stacji Tech-
niczno-Postojowej, magazynów i pomieszczeń służbowych oraz innych obiektów 
metra, a także za ochronę majątku użyczonego metru. Wartownicy SOM są stale 
szkoleni do pełnienia specyficznej służby w obiektach infrastruktury pasażerskiej 
metra.

W 2006 roku zidentyfikowanych zostało 376 wydarzeń, które miały miejsce na 
stacjach metra oraz na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Wobec 367 
wydarzeń  w roku  2005 s tanowi  to  wzros t  o  oko ło  2 ,5%.  Odno towano 
228 zdarzeń z udziałem pogotowia ratunkowego. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym, nastąpił wzrost wezwań pogotowia ratunkowego o około 24%.
Ponadto na stacjach metra doszło do pięciu prób samobójczych, z których jedna 
zakończyła się śmiercią. Odnotowano trzy przypadki nadzwyczajne alarmów 
o podłożeniu materiałów wybuchowych na linii metra, w których uczestniczyły 
policyjne służby pirotechniczne.

Statystyka wydarzeń
Rodzaj zdarzenia 2005 �00� Stosunek do roku 2005

Zabór mienia 8 �� wzrost o 50%
Graffiti 88 118 wzrost o ok. 34%

Awarie, zużycia, uszkodzenia �� 7 spadek o ok. 63%
Wandalizm, dewastacje 252 ��� spadek o ok. 7,5%

Wartownicy SOM przekazali policji sześciu sprawców wykroczeń. 

W 2006 roku wartownicy Służby Ochrony Metra odbyli następujące szkolenia:
	 •	 teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie bezpiecznego obchodzenia  
      się z bronią palną,
	 •	 praktyczne szkolenie strzeleckie z broni krótkiej i maszynowej.
 

5.2 Zakładowa Służba Ratownicza

Zakładowa Służba Ratownicza Metra Warszawskiego (ZSR) to zespół dysponujący 
odpowiednim sprzętem i wyszkolony do niesienia pomocy na terenie metra oraz 
do wspierania akcji usuwania awarii w obiektach infrastruktury metra. Na jej 
wyposażeniu znajdują się dwa pojazdy: gaśniczy i ratownictwa technicznego.
 

ZSR współpracuje z jednostkami ratowniczymi służb państwowych i miejskich. 
Podnoszeniu sprawności działania służą wspólne ćwiczenia w tunelach, na stacjach 
i w wagonach metra.

5.1 Subway Security Service 

The Subway Security Service (SOM) is responsible for security in the Warsaw 
subway. SOM is responsible for safeguarding the terrain and facilities of the Railway 
Yard, warehouses and company’s premises as well as other subway facilities, and 
for safeguarding of the assess leased to the subway. The SOM security guards are 
trained on an on-going basis in order to perform their special duties within the 
facilities of the subway’ passenger infrastructure.

In the year 2006, there were identified 376 incidents which took place at the subway 
stations and in the area of Kabaty Railway Yard. Compared with 367 incidents in the year 
2005, it represents an increase by approx. 2.5%. Some 228 incidents with the involvement 
of emergency ambulance service were recorded. Compared with the last year, the number 
of calls to the emergency ambulance service went up by approx. 24%.
Moreover, five suicide attempts took place at the subway stations, one of them fatal. 
Three emergency alerts of explosives planted at the subway line were recorded. 
Those were attended by the Police Bomb Disposal Squad.

Statistics of incidents

Type of incident 2005 �00� Compared with the year 2005

Theft 8 �� growth by 50%

Graffiti 88 118 growth by approx. 34%

Breakdowns, tear and wear, damages �� 7 decrease by approx. 63%

Vandalism, devastation 252 ��� decrease by approx. 7.5%

The SOM security guards passed to the Police six perpetrators. 

In the year 2006, the security guards of the Subway Security Service participated in 
the following training schemes:
	 •	 theoretical and practical training scheme in respect of safe use of weapons,
	 •	 practical training scheme – small arms and machine gun shooting.
 

5.2 Company Rescue Service 

The Company Rescue Service of Metro Warszawskie (ZSR) is a team having the 
relevant equipment and trained to provide rescue services within the subway area 
and to support the breakdown remedy actions in the subway infrastructure facilities. 
The team is equipped with two vehicles: fire extinguishing and technical rescue 
vehicles.
 
The Company Rescue Service co-operates with rescue units of the state and municipal 
services. Joint practical activities in the tunnels, at the stations and in the subway cars 
allow for improving efficiency.

�� �7



38 ��

Działalność informacyjna Metra Warszawskiego w roku 2006 skupiona była 
wokół inwestycji budowy odcinka „bielańskiego”. We współpracy z władzami 
samorządowymi dzielnicy Bielany, oraz z organizacjami społecznymi, między innymi 
z Kołem Miłośników Metra i Stowarzyszeniem „Stare Bielany”, Metro docierało 
z informacjami do środowisk zainteresowanych inwestycją. Pracownicy spółki 
brali udział w imprezach, dzięki którym możliwe było dystrybuowanie informacji 
dotyczących budowy i eksploatacji metra, w tym w bielańskim festynie ekologicznym 
zorganizowanym z okazji Dnia Ziemi, Bielańskim Pikniku Rowerowym czy festynie 
„Na Płatniczej” w ramach Bielańskich Dni Kultury. Metro współorganizowało również 
Dni Transportu Publicznego - coroczną imprezę przybliżającą warszawiakom 
komunikację miejską oraz prezentowało plany rozwoju infrastruktury metra na 
10 Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS.

W 2006 roku spółka kontynuowała współpracę z bielańskim Domem Dziecka numer 
1 imienia Maryny Falskiej. Polegała ona na wspieraniu rzeczowym i finansowym 
kameralnej grupy usamodzielnienia realizującej program nauki radzenia sobie wy-
chowanków z codziennymi obowiązkami. Program ten jest wspierany także przez 
zarząd i radnych dzielnicy Bielany, władze Warszawy oraz Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Dodatkowo spółka dofinansowała wakacje oraz zorganizowała 
konkurs dla dzieci na ilustracje do kalendarza Metra Warszawskiego na 2007 rok.

Metro Warszawskie od kilku już lat promuje młodych artystów, oraz sztukę związa-
ną z Warszawą i poruszającą problemy społeczne. W 2006 roku program promocji 
kultury „pociąg do sztuki” zaprezentował na stacjach metra dwadzieścia jeden wy-
staw z pracami ponad trzydziestu pięciu twórców, z czego pięć wystaw było współ-
organizowanych przez organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku kontynuowa-
liśmy także współpracę z wydziałem malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Program „pociąg do sztuki” był współorganizatorem sympozjum naukowego 
„Percepcja przestrzeni”, które odbyło się w listopadzie 2006 roku w Domu Pracy 
Twórczej w Wigrach. Metro, jako partner programu „pociąg do sztuki”, uczest-
niczyło również w wystawach w Galerii Intercity & „pociąg do sztuki” na Dworcu 
Centralnym w Warszawie. Zaprezentowaliśmy tu siedemnaście wystaw, dwudziestu 
artystów.

6.	Działania	informacyjne	i	promocyjne

The information activity of Metro Warszawskie in the year 2006 focused on the 
investment project for the construction of “Bielany” section. In co-operation with the 
local government of the Bielany quarter, and with social organisations, including 
among others Subway Enthusiasts Section and the Association “Old Bielany”, the 
subway was reaching with information the circles interested in the investment. The 
company’s employees participated in various events facilitating the dissemination 
of information on the subway construction and operation, including the Bielany 
ecological outdoor event organised to celebrate the Earth’s Day, the Bielany Cycling 
Picnic or the outdoor event “At Płatnicza” as part of the Bielany Culture’s Days. The 
subway also co-organised the Public Transport Days – an annual event presenting the 
city transport to people living in Warsaw and disclosed the plans for development of 
the subway infrastructure at the 10th Scientific Picnic of the Polish Radio Station BIS.

In the year 2006, the company continued its co-operation with the Bielany Orphanage 
No. 1 named after Maryna Falska. It consisted in providing material and financial 
support for the small  “becoming-independent” group, implementing the programme 
for teaching the charges how to manage in day-to-day life. This programme is also 
supported by the management and members of the Bielany local authorities, the 
authorities of Warsaw and the Ministry of Labour and Social Policy. In addition, 
the company financed holidays and organised a competition for children to draw 
pictures to the 2007 calendar of Metro Warszawskie.

For several years, Metro Warszawskie was promoting young artists and art connected 
with Warsaw and dedicated to social issues. In the year 2006, the culture promotion 
programme “art attraction” presented at the subway stations twenty one exhibitions 
with the works of more than thirty five artists, including five exhibitions co-organised 
by non-governmental organisations. Last year, we also continued our co-operation 
with the department of painting of the Warsaw Academy of Art. The programme 
“art attraction” co-organised the scientific symposium “Space perception” which took 
place in November 2006 in the Artistic Activity Home in Wigry. The subway, as a 
partner of the programme “art attraction” also participated in the exhibitions in the 
Intercity Gallery & “art attraction” at the Central Station in Warsaw. We presented 
seventeen exhibitions and twenty artists.

6.	Information	and	promotional	activities
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W kwietniu 2006 roku, przeprowadzona została wśród pasażerów metra coroczna 
ankieta badająca poziom zadowolenia z usług przewozowych i okołoprzewozowych. 
Dodatkowo uzyskano informacje na temat uwag i sugestii pasażerów, które mogą 
przyczynić się do poprawy jakości obsługi. Akcję ankietową przeprowadzano 
metodą wywiadu bezpośredniego na każdej z uruchomionych stacji, w godzinach 
kursowania podziemnej kolejki, na próbie 1338 respondentów.

W opinii pasażerów ogólna ocena warszawskiego metra jest zdecydowanie 
pozytywna. Oceny przeciętne lub negatywne wyraziło zaledwie 7,7% badanych 
(wykres 1) to jest mniej niż w roku ubiegłym - 9,2% (wykres 2). 

Wykres 1. Ogólna ocena metra przez pasażerów – 2006 r.

7.	Warszawskie	metro	w	ocenie	pasażerów 7.	Warsaw	subway	in	the	eyes	of	passengers

In April 2006, a yearly polling was conducted among the subway passengers to 
measure the level of satisfaction with the transport and accompanying services. In 
addition, passengers shared some comments and suggestions which may contribute 
to the improvement of  the service quality. The polling campaign was carried out in 
the form direct interviews at each of the operating stations within the subway opening 
hours, on the sample of 1,338 respondents.

In the opinions of passengers, the general assessment of the Warsaw subway is 
definitely positive. Average or negative opinions were expresses by only 7.7% of 
respondents (chart 1), i.e. less than in the last year – 9.2% (chart 2). 

Chart 1. General assessment of subway by passengers – 2006

�0 ��

Jak Pan(i) ocenia usługi oferowane przez metro warszawskie? What is your opinion about the services offered by the Warsaw subway?

Ogólna ocena metra (porównanie 2005 i 2006) General subway assessment (comparison of years 2005 and 2006).
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Jak ocenia Pan(i) metro pod względem informacji w wagonach metra

Wykres 3. Ocena metra pod względem systemu informacji w wagonach (porównanie 
rok 2005 i 2006)

Badanych pytano także o ocenę wybranych aspektów związanych z funkcjonowaniem 
metra takich jak: punktualność kursowania, bezpieczeństwo, czystość, udogodnienia 
dla niepełnosprawnych czy obsługa metra (tabela 1). W odniesieniu do wszystkich 
wyróżnionych aspektów zdecydowanie przeważają oceny pozytywne. 

Tabela 1. Jak ocenia Pan(i) metro pod względem … ?

Oceniany aspekt

Raczej 
dobrze/ 
bardzo 
dobrze

Przeciętnie Bardzo źle/ 
raczej słabo Brak zdania

Punktualności kursowania 80% 8% 0,60% 11,40%

Bezpieczeństwa 85,70% 10,30% 2,30% 1,70%

Szybkości jazdy 85,70% 10% 3,20% 1,10%

Czystości w wagonach metra 78,10% 19,20% 2,30% 0,30%

Czystości na stacjach metra 91,10% 7,90% 0,80% 0,20%

Udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych 46,90% 16,70% 8,50% 27,90%

Obsługi metra 64,80% 10% 2,10% 23,10%

Chart 3. Assessment of the subway in terms of the information system in subway cars 
(comparison of the years 2005 and 2006)

The respondents were also asked about the assessment of selected aspects of subway 
operation, such as: punctuality, security, cleanliness, facilities for disables persons or 
the subway service (table 1). Generally, positive assessments dominated in case of 
all underlined aspects. 

Table 1. How do you assess the subway in terms of … ?

Reviewed aspect Rather good/ 
very good Average Very bad/ 

rather poor
I do not 
know

Punctuality 80% 8% 0.60% 11.40%

Security 85.70% 10.30% 2.30% 1.70%

Travel speed 85.70% 10% 3.20% 1.10%

Cleanliness at subway cars 78.10% 19.20% 2.30% 0.30%

Cleanliness at subway stations 91.10% 7.90% 0.80% 0.20%

Facilities for disabled  persons 46.90% 16.70% 8.50% 27.90%

Subway service 64.80% 10% 2.10% 23.10%
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What is your opinion about the subway in terms of information presented in subway cars?



8.	Struktura	przedsiębiorstwa 8.	The	company’s	structure	

Strukturę i organizację spółki określa Uchwała Zarządu Nr 34/07 z dnia 19 
marca 2007 r., w sprawie przyjęcia tymczasowej struktury organizacyjnej Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny - Jerzy Lejk
1/ Dział Kadr, Płac i Szkolenia - DK 
2/ Dział Organizacyjno-Prawny - DO
3/ Dział Kontroli Wewnętrznej - DW
4/ Dział Informacji i Promocji - DI 
5/ Dział Doradców - DD
6/ Dział Przygotowania Inwestycji - DP
7/ Dział Analiz Projektów Inwestycyjnych - DA
8/ Dział Geodezji - DG
9/ Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych - DL
10/ Służba Ochrony Metra - DS

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych  - Dorota Popińska
1/ Pion Głównego Księgowego - EK 
2/ Dział Kontrolingu - EE
3/ Dział Zamówień Publicznych - EH
4/ Dział Zaopatrzenia - EZ
5/ Dział Informatyki - EI
6/ Dział Sprzedaży - ES 
7/ Dział Kontroli Jakości - EJ
8/ Dział Administracyjno - Gospodarczy - EA

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych - Grzegorz Ledzion
1/ Szef Służby Ruchu - PR
2/ Szef Służby Linii - PL
3/ Szef Służby Taboru - PT
4/ Zespoły Obsługi Kontraktów - PK
5/ Dział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - PB
6/ Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej - PP

The company’s structure and organisation are determined by Resolution Menagement 
Board No. 34/07 of 19 March 2007 on adopting a temporary organisational 
structure of Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Management Board President – General Director - Jerzy Lejk
1/ Human Resources, Payroll and Training Schemes Department - DK 
2/ Organisation & Legal Department - DO
3/ Internal Audit Department - DW
4/ Information and Promotion Department - DI 
5/ Department of Advisers - DD
6/ Investment Preparation Department - DP
7/ Investment Project Analyses Department - DA
8/ Land Surveying Department - DG
9/ Human Protection and Secret Information Department - DL
10/ Subway Security Service - DS

Management Board Member – Financial and Commercial Director- Dorota Popińska
1/ Chief Accountant Division - EK 
2/ Controlling Department - EE
3/ Public Procurement Department - EH
4/ Purchasing Department - EZ
5/ IT Department - EI
6/ Sales Department - ES 
7/ Quality Control Department - EJ
8/ Administration and Economic Department - EA

Management Board Member – Investment and Operation Director - Grzegorz Ledzion
1/ Traffic Service Head - PR
2/ Line Service Head - PL
3/ Rolling Stock Service Head - PT
4/ Contract Service Teams - PK
5/ Occupational Health and Safety Department - PB
6/ Fire Protection Department - PP
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9.1 Zatrudnienie

Zatrudnienie w Metrze Warszawskim wynosiło:
- 31 grudnia 2005 roku – 1216 osób
- 31 grudnia 2006 roku – 1293 osób
- 30 czerwca 2007 roku – 1309 osób

Większość zatrudnionych w Metrze Warszawskim, 1076 osób, to pracownicy 
bezpośrednio związani z bieżącą eksploatacją podziemnej kolei i jej infrastruktury. 
Nad przygotowaniem i nadzorem inwestycji związanych z budową sieci metra 
czuwa 47 pracowników.
Pozostałe osoby zatrudnione są w działach administracyjnych spółki.

Proporcje	zatrudnienia	w	Metrze	Warszawskim	w	2006	roku:

Inwestycje - 47 osób (3,63%)
Administracja - 170 osób (13,14%)
Eksploatacja - 1076 osób (83,23%)

9.1 Headcount

Headcount in Metro Warszawskie amounted to:
- 31st December 2005 – 1,216 persons
- 31st December 2006 – 1,293 persons
- 30th June 2007 – 1,309 persons

Most employees of Metro Warszawskie, 1,076 persons, are those directly involved in 
the current operation of the subway and its infrastructure. 
The preparation and supervision of investments connected with the subway 
construction involve 47 employees.
The remaining persons are employed in administrations departments of the 
company.

Proportions	of	headcount	in	Metro	Warszawskie	in	the	year	2006:

Investments - 47 persons (3.63%)
Administration - 170 persons (13.14%)
Operation -1,076 persons (83.23%)

9.	Pracownicy	Metra	Warszawskiego 9.	Employees	of	Metro	Warszawskie

�� �7
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9.2 Wykształcenie

Przeważająca większość pracowników Metra Warszawskiego dysponuje co najmniej 
średnim wykształceniem (60,6%). Wyższe wykształcenie ma 17,9% zatrudnionych w 
spółce.

Wykształcenie Eksploatacja Inwestycje Administracja Ogółem %

Wyższe 128 �� �0 ��� 17,9

Średnie 707 � 7� 784 60,6

Zawodowe �0� - 28 ��� 17,9

Podstawowe �7 - � �� 3,6

9.3 Szkolenia

Metro Warszawskie przywiązuję dużą uwagę do edukacji i doskonalenia 
zawodowego, dlatego inwestuje w wiedzę i umiejętności swoich pracowników. 
W 2006 roku ponad 20 osobom opłacono w całości lub w części studia na wyższych 
uczelniach, a na różnego typu szkolenia i kursy zostało wysłanych 270 osób, między 
innymi:

	 •	 na szkolenia techniczne, doskonalenia zawodowe - 70 osób
	 •	 na szkolenia finansowe, kadry, płace - 21 osób
	 •	 na szkolenia z prawa - 75 osób
	 •	 na inne szkolenia:
  - informatyczne - 30 osób
  - trening menedżerski - 39 osób
  - komunikacja w przedsiębiorstwie - 29 osób
  - profesjonalne techniki sprzedaży - 3 osoby
  - zagrożenia i sytuacje w transporcie publicznym „Psychologia 
    terroryzmu” - 474 osoby
  - studia, studia podyplomowe, szkoły średnie - 35 osób, w tym na studia   
      dofinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego - 6 osób.

Przy realizacji planu szkoleń w 2006 roku podpisano dziewięć umów 
szkoleniowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy 
dotyczyły między innymi:
	 •	 szkoleń informatycznych – firma Combidata i Computer Service Support S.A.,
	 •	 kursu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – firma Instytut    
  Rachunkowości i Podatków,
	 •	 kursu spawaczy – firma Mostostal S.A. Ośrodek Spawalnictwa,
	 •	 profesjonalnych technik sprzedaży – firma Mazowieckie Centrum Szkoleń.

9.2 Education

A vast majority of employees of Metro Warszawskie represent at least secondary 
education level (60.6%). The percentage of company’s employees with higher 
education is 17.9%.

Education Operation Investments Administration Total %

Higher 128 �� �0 ��� �7.�

Secondary 707 � 7� 784 �0.�

Vocational �0� - 28 ��� �7.�

Primary �7 - � �� �.�

9.3 Training schemes

Metro Warszawskie attaches a great significance to the education and improving 
professional skills, therefore in invests in the knowledge and skills of its employees.  
In the year 2006, more than 20 persons received subsidies (in total or in part) to 
cover the costs of university studies, and 270 persons were delegated to take part in 
various training schemes and courses, including:

	 •	 technical training schemes, improvement of professional skills - 70 persons
	 •	 financial, human resources, payroll training schemes - 21 persons
	 •	 training schemes in law - 75 persons
	 •	 other training schemes:
  - IT - 30 persons
  - managerial training - 39 persons
  - communication in the company - 29 persons
  - professional sales techniques - 3 persons
  - threats and incidents in public transport “Psychology of terrorism” - 474  
    persons
  - graduate studies, postgraduate studies, secondary schools - 35 persons, of  
    which 6 persons attending studies financed by the European Social Fund.

In the course of implementation of the plan for training schemes in the year 2006, 
nine training agreements were signed as part of the European Social Funds. Those 
agreements concerned among others:
	 •	 IT training schemes – the companies: Combidata and Computer Service Support S.A.,
	 •	 International Accounting Standards course – the company: Accounting 
  and `Tax Institute, 
	 •	 course for welders – the company: Mostostal S.A. Welding Centre, 
	 •	 professional sales techniques – the company: Mazowieckie Centrum Szkoleń.
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W 2006 roku rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Rozwój kompetencji lingwistycznych pracowników Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o.” w ramach działania drugiego projektu 3 Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), w którym uczestniczy 
ponad 12% pracowników z 1300 osobowej załogi.

Kolejny raz spółka bierze udział w programie - Cień Menedżera. To kolejna już 
edycja, dzięki której wybrani studenci mogą zdobyć praktykę zawodową. Tegoroczną 
edycję objął honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Prezes Business Centre Club.

Systematycznie od 2005 roku w Metrze Warszawskim Sp. z o. o. przeprowadzane 
są wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wśród regularnych szkoleń pracowników Metra należy wymienić ćwiczenia 
ratowników z Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR). W 2006 roku odbyli oni 
ćwiczenia: z Państwową Strażą Pożarną, policją, formacjami Oddziału Obrony 
Cywilnej oraz Grupą Ratownictwa Specjalnego „S-12”, brali również udział 
w prezentacjach sprzętu specjalistycznego.

Na początku 2006 roku 474 pracowników odbyło szkolenie z zakresu edukacji 
antyterrorystycznej. Metro Warszawskie było również współorganizatorem Projektu 
Komendy Stołecznej Policji – Edukacja Antyterrorystyczna Młodzieży Akademickiej, 
realizowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej. Projekt został zakończony 
ćwiczeniem praktycznego współdziałania instytucji i jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Warszawie.

W czerwcu odbyły się dwa szkolenia dla członków formacji obrony cywilnej dotyczące 
prowadzenia akcji ratowniczej podczas zagrożenia kryzysowego, które zakończyło 
się wydaniem zaświadczeń dla 32 członków plutonów Ratownictwa Technicznego 
Stacji Techniczno - Postojowej i Linii oraz szkolenie obronne i obrony cywilnej kadry 
kierowniczej Metra Warszawskiego, członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i Komendantów Formacji Obrony Cywilnej.

In the year 2006, we commenced the implementation of the project financed by the 
European Social Fund “Development of linguistic competencies of the employees of 
Metro Warszawskie Sp. z o.o.” as part of the second action within the third project 
of the Sectoral Operating Programme for Human Resources Development (SPO RZL), 
attended by more than 12% of employees out of the staff of 1,300.

Yet another time the company participates in the programme – Manager’s Shadow. 
It is yet another edition owing to which selected students may gain some professional 
experience. This year’s edition was covered by an honorary patronage by the Minister 
of Education and Higher Schools and the Chairman of the Business Centre Club.

Starting from the year 2005, regular internal training schemes were carried out 
at Metro Warszawskie Sp. z o. o. in respect of the fire protection and labour 
occupational health and safety.

Among regular training schemes attended by the Subway employees there should 
be mentioned the exercises of rescuers from the Company Rescue Service (ZSR). In 
the year 2006, they participated in exercises: with the State Fire Brigade, Police, 
formations of the Civil Defence Unit and the Special Rescue Group “S-12”; they also 
took part in presentations of special equipment.

At the beginning of 2006, some 474 participated in the training scheme in the area 
of anti-terrorist education. Metro Warszawskie was also among the organisers of the 
Project of the Municipal Police Headquarters – Anti-terrorist Education for Academic 
Youth, implemented with the use of financing from the European Union. The project 
was finished with exercising the practical co-operation among the institutions and 
organisational units responsible for security in Warsaw.

In June, two training schemes were carried out for the members of civil defence 
formations on the running of rescue actions in time of crisis that were finalised with the 
issuance of certificates for 32 members of Technical Rescue platoons of the Railway 
Yard and Lines, and the civil defence training scheme for the managers of Metro 
Warszawskie, members of the Crisis Management Team and Commanders of Civil 
Defence Formations.
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W 2006 roku Metro Warszawskie realizowało politykę jakości spełniającą wymogi 
normy ISO 9001, która jest wprowadzona w spółce.
 
Polityka jakości stosowana w firmie stanowi podstawę systemu zarządzania jakością, 
którego zgodność z PN-EN ISO 9001:2001 potwierdziło, w dniu 15 czerwca 2005 
roku, stosownym certyfikatem Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 

W 2006 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło w Metrze 
Warszawskim audyt nadzoru systemu zarządzania jakością, który potwierdził 
prawidłowość jego funkcjonowania.

10.	Quality	policy10.	Polityka	jakości

In the year 2006, Metro Warszawskie pursued the quality policy complying with the 
requirements of ISO 9001 standard that had been introduced in the company.
 
The quality policy pursued in the company represents the basis for the quality 
management system whose compliance with PN-EN ISO 9001:2001 was confirmed, on 
15 June 2005, with the relevant certificate of the Polish Study and Certification Centre. 

In the year 2006, the Polish Study and Certification Centre carried out the audit of 
the quality management system supervision at Metro Warszawskie which confirmed 
its correct functioning.
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11.	Financing	of	the	subway	construction	11.	Finansowanie	budowy	metra

Budowę metra finansuje miasto stołeczne Warszawa, które wspierane jest przez 
budżet centralny.

Budowa metra – wykonanie planu za 2006 rok

Według ewidencji dokumentów księgowych w 2006 roku wykonanie planu rzeczowo 
– finansowego w zakresie budowy metra wyniosło ogółem brutto 208 597 413,47 zł.
 

Budowa metra w Warszawie w 2006 r. wykonanie planu

Inwestycja Kwota (zł)brutto

I linia 197 136 962,18*

II i III linia 428 598,12

Węzeł komunikacyjny „Młociny” 8 208 729,37

Przejście podziemne metro  „Dworzec Gdański” - PKP „Warszawa-Gdańska” 1 597 633,80

Budowa głowicy zachodniej na STP Kabaty 1 225 490,00

RAZEM 208 597 413,47

* w tym zrealizowane roboty w ramach wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 
2005 na łączną kwotę brutto 10 820 999,66 zł. 

(Tabela) Środki finansowe zaplanowane w budżecie na budowę metra w Warszawie

1990* ���� ���� ���� ���� 1995 ���� ���7 1998

mln zł �� 61,4 77 80,2 70,1 97,4 128,9 140,6 184,3

���� �000 �00� �00� 2003** �00� 2005 �00�

mln zł ��0 219,5 419,3 270,4 296,2 277,1 150,6 ��7

* Od 1983 roku do 2002 roku – kwoty faktycznie wykorzystanych dotacji.
** Od 2003 roku – kwoty ujęte w budżecie na dany rok. Od 2003 roku realizacją płatności dotyczących 
budowy metra zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego.

The subway construction is financed by the capital city of Warsaw, supported by the 
central budget.

Subway construction – realisation of 2006 plan

According to the books of account, in the year 2006 the realisation of the material and 
financial plan in respect of the subway construction totalled PLN 208,597,413.47 gross. 

Subway construction in Warsaw in 2006 – realisation of the plan

Investment Gross (PLN) amount

I line 197,136,962.18*

II and III lines 428,598.12

“Młociny” communication node 8,208,729.37

Subway underground passage “Dworzec Gdański” - PKP „Warszawa Gdańska” 1,597,633.80

Construction of west head at Kabaty Railway Yard 1 225 490,00

TOTAL 208,597,413.47

* including works realised as part of expenses not expiring at the end of 2005 budgetary year for 
the total amount of PLN 10,820,999.66 gross. 

(Table) Financial resources budgeted for subway construction in Warsaw

1990* ���� ���� ���� ���� 1995 ���� ���7 1998

million PLN �� ��.� 77 80.2 70.� �7.� 128.9 ��0.� 184,3

���� �000 �00� �00� 2003** �00� 2005 �00�

million PLN ��0 219.5 ���.� �70.� ���.� �77.� 150.6 ��7
 
* From 1983 to 2002 – amounts of actually consumed subsidies.
** From the year 2003 – amounts included in the budget for a given year. From 2003 the payments 
relating to the subway construction are handled by Municipal Transport Management (ZTM).
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W  2006 roku na budowę pierwszej linii metra zostało przeznaczonych 197 313 827 zł 
brutto oraz  w ramach wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 
2005 kwotę 12 654 483 zł. Łącznie zaplanowano w budżecie na budowę pierwszej 
linii metra 209 968 310 zł.

In the year  2006, the amount of PLN 197,313,827 gross was earmarked for the 
construction of the first subway line and PLN 12,654,483 as part of expenditures 
not expiring after the end of 2005 budgetary year. In total, the amount of PLN 
209,968,310 was budgeted for the construction of the first subway line.

budżet państwa

budżet Warszawy

State budget

Warsaw budget

budżet państwa

budżet Warszawy

State budget

Warsaw budget
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12.	The	company’s	assets12.	Majątek	spółki

Zestawienie środków trwałych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. według stanu na 
31.12.2006 roku (w tyś. zł)

Lp. Nazwa grupy rodzajowej Wartość 
początkowa

Wartość 
umorzenia

Wartość netto 
bilansowa

�.
Budynki, lokale, obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 
/rozbudowa ob. nr 3B/

14 278,190,52 1.449.512,00           12.828.678,52

�. Urządzenia techniczne i 
maszyny, w tym: 47.545.417,11 14.501.960,03 33.043.457,08

Sprzęt elektroniczny 4.865.095,88 4.119.969,92        745.125,96

�. Środki transportu, w tym: 515.105.976,99 165.546.851,45 349.559.125,54

Pociągi metra 508.810.939,72 161.582.054,85 347.228.884,87

Samochody 2.740.315,96 1.122.025,88 1.618.290,08

Pozostały transport 3.554.721,31 2.842.770,72 711.950,59

�. Inne środki trwałe narzędzia, 
przyrządy, wyposażenie 10.838.490,92    9.559.565,26 1.278.925,66

Razem: 587.768.075,54 191.057.888,74      396.710.186,80

Specification of fixed assets of Metro Warszawskie Sp. z o.o. as at a 31.12.2006 
(in thousands PLN)

No. Name of generic group Initial value Depreciation value Balance-sheet net 
value

�.
Buildings, premises, civil and 

water engineering structures /
extension of facilities No. 3B/

14 278,190.52 1,449,512.00         
         

12,828,678.52

�. Equipment and machinery, 
including: 47,545,417.11 14,501,960.03 33,043,457.08

Electronic equipment 4,865,095.88 4,119,969.92        745,125.96

�. Means of transport, including: 515,105,976.99 165,546,851.45 349,559,125.54

Subway trains 508,810,939.72 161,582,054.85 347,228,884.87

Cars and trucks 2,740,315.96 1,122,025.88 1,618,290.08

Other means of transport 3,554,721.31 2,842,770.72 711,950.59

�. Other fixed assets, tools, 
appliances, equipment 10,838,490.92    9,559,565.26 1,278,925.66

Total: 587,768,075.54 191,057,888.74    396,710,186.80
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13.1 Przychody

Budżet spółki Metro Warszawskie ustala się w oparciu o planowane przewozy 
pasażerskie (przeliczane na wozokilometry). Odpłatność za zrealizowane przewozy 
pasażerskie realizowana przez Zarząd Transportu Miejskiego miasta stołecznego 
Warszawy stanowi najważniejszą część przychodów Metra Warszawskiego.

Przychody ze sprzedaży w 2006 roku wyniosły 162.602.010,38 zł netto.

13.2 Rachunek zysków i strat za 2006 rok

Wykonanie za rok 2006 w zł.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 165.308.305,63

Koszty działalności operacyjnej 159.451.098,94

Zysk/strata ze sprzedaży 5.857.206,69

Pozostałe przychody operacyjne 1.488.715,12

Pozostałe koszty operacyjne 5.083.468,01

Zysk/strata z działalności operacyjnej 2.262.453,80

Przychody finansowe ���.���.��

Koszty finansowe 483.937,60

Zysk/Strata z działalności gospodarczej 2.404.740,39

Zysk/Strata brutto 2.404.740,39

Podatek dochodowy 1.082.640,86

Zysk/Strata netto 1.322.099,53

13.1 Income

The budget of Metro Warszawskie is determined on the basis of the planned 
passenger transport volume (converted into car-kilometres). The amounts paid for 
passenger transport by the Municipal Transport Management of the capital city of 
Warsaw represent the most important portion of income of Metro Warszawskie.

Sales income in the year 2006 amounted to PLN 162,602,010.38 net.

13.2 Profit and loss statement for the year 2006 

Actual figures for the year 2006 in PLN

Net income from sales and equivalents 165,308,305.63

Costs of operating activity 159,451,098.94

Profit/loss on sale 5,857,206.69

Other operating income 1,488,715.12

Other operating costs 5,083,468.01

Profit/loss on operating activity 2,262,453.80

Financial income 626,224.19

Financial costs 483,937.60

Profit/loss on business activity 2,404,740.39

Gross profit/loss 2,404,740.39

Income tax 1,082,640.86

Net profit/loss 1,322,099.53

�0 ��

Struktura kosztów operacyjnych w 2006 r. Structure of operating costs in 2006

13.	The	company’s	finances13.	Finanse	Przedsiębiorstwa



�� ��

13.3 Wykonanie przychodów w latach 2004 – 2006

 Wyszczególnienie Wykonanie

  �00� r. 2005 r. �00� r.

I. Wpływy z usług przewozowych 115 895 836,78 132 503 277,86 144 149 257,07

�. Dochody z najmu i dzierżawy 8 159 233,41 8 755 226,78 9 753 808,79

�. Wpływy ze sprzedaży 928 410,92 656 377,75 213 037,64

�. Wpływy z różnych dochodów 2 662 461,85 4 282 978,40 4 396 665,29

  - pozost. działalność handlowo-
usługowa 1 263 433,49 1 673 125,88 1 207 352,51

  - reklama 1 399 028,36 2 609 852,52 3 189 312,78

II. Dochody z działalności 
pozaprzewozowej 11 750 106,18 13 694 582,93 14 363 511,72

III. Przychody finansowe (odsetki od 
lokat i rach. bankowych) 2 358 819,74 641 440,88 644 718,06

IV. Pozostałe przychody operacyjne 
(m.in. kary i odszkodowania) 5 515 805,07 2 784 012,14 1 488 715,12

V. Wynagrodzenie za pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego 5 046 198,46 2 079 291,94 4 089 241,59

 Razem 140 566 766,23 151 702 605,75 164 735 443,56

13.3 Income execution in the years 2004 – 2006

 Specification Execution

  �00� 2005 �00� 

I. Proceeds from transport 
services 115,895,836.78 132,503,277.86 144,149,257.07

�. Income from rent and lease 8,159,233.41 8,755,226.78 9,753,808.79

�. Proceeds from sales 928,410.92 656,377.75 213,037.64

�. Proceeds from various 
income 2,662,461.85 4,282,978.40 4,396,665.29

  - other commercial and 
service activity 1,263,433.49 1,673,125.88 1,207,352.51

  - advertising 1,399,028.36 2,609,852.52 3,189,312.78

II. Income from non-transport 
activity 11,750,106.18 13,694,582.93 14,363,511.72

III. Financial income (interest on 
bank deposits) 2,358,819.74 641,440.88 644,718.06

IV. Other operating income 
(among others: penalties and nsations)

5,515,805.07 2,784,012.14 1,488,715.12

V. Remuneration due to the 
function of substitute investor 5,046,198.46 2,079,291.94 4,089,241.59

 Total 140,566,766.23 151,702,605.75 164,735,443.56

�� ��

Przychody ogółem Total income
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13.4 Działalność pozaoperacyjna - zakres, przychody 

Zestawienie nośników reklamowych

�00� r. �00� r. 2005 r. �00� r.

�. Tablice 3x2m i 5x2m, łącznie szt. 383 �0� ��� ���

�. Kasetony podświetlane CLP i 
pozostałe nośniki podświetlane, szt. ��� 285 ��� ���

�. Tablice małoformatowe 
w wagonach, szt. 0 828 1008 1008

�. Reklama na podłodze wagonów, szt. 0 552 �7� �7�

5.  Reklama zewnętrzna na wagonach, 
szt. wagonów * miesięcy 0 80 48 ��

Wynajem powierzchni pod różne rodzaje działalności
(bez reklamy) 

Rok �00� r. �00� r. 2005 r. �00� r.

�. Powierzchnia lokali handlowych na 
stacjach metra [m2] 3775,59 3925,28 4088,40 4334,87

�. Bankomaty na stacjach metra 
ogółem �� 15 �� ��

�. Zasięg telefonii komórkowej - ilość 
stacji �� �� 15 ��

Specification of advertising carriers

�00� �00� 2005 �00� 

�. Boards 3x2m and 5x2m, 
total quantity 383 �0� ��� ���

�. Illuminated CLP boxes and other 
illuminated carriers, quantity ��� 285 ��� ���

�. Small-dimension tables in cars, 
quantity 0 828 1008 1008

�. Advertisement on floor of cars, 
quantity 0 552 �7� �7�

5.  Exterior advertisement at cars, 
quantity of cars * months 0 80 48 ��

Rent of space for various types of business (excluding advertising)

Year �00� �00� 2005 �00� 

�. Area of commercial facilities at 
subway stations [m2] 3775,59 3925,28 4088,40 4334,87

�. ATMs at subway stations - total �� 15 �� ��

�. Coverage of mobile phones 
– number of stations �� �� 15 ��

13.4 Non-operating activity - scope, income 

mln PLN

mln zł
mln PLN

mln zł
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Przychody pozapodstawowe ogółem Total non-core income
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Dochody z najmu i dzierżawy Income from lease and rent

Wpływy z różnych dochodów
Proceeds from various sources
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14.	Kalendarium	2006	roku

Styczeń

•	 999	zł	za	kalendarz	metra
 W ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy firmowy 
 kalendarz Metra Warszawskiego na 2006 rok, podpisany przez wszyst-   
 kich maszynistów prowadzących pociągi metra, został zlicytowany    
 za kwotę 999 złotych.
   
•	 Znany	przebieg	centralnego	odcinka	drugiej	linii	metra  
 Przebieg centralnego odcinka drugiej linii metra został zatwierdzony przez   
 władze miasta stołecznego Warszawy.

•	 Zmiany	w	Zarządzie	Metra 
 Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego przyjęła Uchwały powołujące:  
 Pana Jerzego Lejka – Członka Zarządu Metra Warszawskiego – na Prezesa   
 Zarządu Spółki oraz Panią Ewę Węgłowską na Członka Zarządu Spółki. 

Luty

•	 Zmiany	w	Zarządzie	Metra 
 Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego przyjęła Uchwały powołujące: 
 Pana Piotra Nogaja na członka Zarządu Spółki. 

•	 Przetarg	na	wydłużenie	składów	rozstrzygnięty
 Firma JSC Metrowagonmash z Moskwy wygrała przetarg na dostawę 
 14 fabrycznie nowych wagonów pośrednich (bez kabiny maszynisty) i będzie  
 odpowiadała za uzupełnienie do sześciu wagonów składów serii „81”, oraz  
 wprowadzenie ich do eksploatacji.

Kwiecień

•	 Rusza	budowa	metra	na	Bielanach
 W siedzibie Metra Warszawskiego została podpisana umowa z konsorcjum   
 firm: PRG Metro i PeBeKa Lubin - generalnym wykonawcą pierwszego 
 odcinka inwestycji budowy metra na Bielanach, obejmującego tunele   
 szlakowe B20 łączące stację Marymont ze stacją Słodowiec oraz samą stację  
 A20 Słodowiec.

•	 Wymiana	kół	rozpoczęta
 Rozpoczęła się operacja wymiany kół oraz przeglądów i rewizji zestawów   
 kołowych w wagonach metra serii Metropolis produkcji Alstom-Konstal.

14.	2006	Calendar	

January

•	 PLN	999	paid	for	the	subway	calendar	
 At the auction of the Great Christmas Aid Orchestra, the corporate    
 calendar of Metro Warszawskie for the year 2006, signed by all engine   
 drivers of the subway trains, was sold for PLN 999.

•	 The	route	of	the	central	section	of	the	subway’s	second	line	already	known	 
 The route of the central section of the subway’s second line was    
 approved by authorities of the capital city of Warsaw.

•	 Changes	in	the	Metro	Management	Board 
 The Supervisory Board of Metro Warszawskie passed Resolutions
 nominating: Mr Jerzy Lejek – the Member of Management Board of
 Metro Warszawskie – the President of the Company’s Management
 Board and Ms Ewa Węgłowska the Member of the Company’s    
 Management Board. 

February

•	 Changes	in	the	Metro	Management	Board 
 The Supervisory Board of Metro Warszawskie passed Resolutions    
 nominating: Mr Piotr Nogaj the Member of the Company’s     
 Management Board. 

•	 The	tender	for	extending	the	number	of	cars	in	a	train	resolved
 The Moscow-based company, JSC Metrowagonmash, won the tender   
 for the  delivery of 14 brand new intermediate cars (without the engine 
 driver’s cabin) and will be responsible for adding up to six cars in trains of   
 “81” series and for putting them into operation.

April

•	 The	subway	construction	in	Bielany	has	set	off
 In the office of Metro Warszawskie, the agreement was signed with the   
 consortium of PRG Metro and PeBeKa Lubin – the general contractor of 
 the first section of the investment project for subway construction in Bielany   
 covering B20 track tunnels connecting Marymont station with Słodowiec station,  
 and A20 Słodowiec station.

•	 Replacement	of	wheels	started	
 The operation of replacement of wheels as well as inspections and reviews 
 of wheel systems in Metropolis series subway cars manufactured by Alstom-  
 Konstal have started.
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•	 Bliżej	budowy	Muranowa	i	Pl.	Konstytucji
 Metro Warszawskie uzyskało decyzję o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu   
 Publicznego dla planowanych stacji A12 Pl. Konstytucji i A16 Muranów, które  
 mają uzupełnić funkcjonującą linię metra.

•	 Badania	zadowolenia	pasażerów	metra
 Kolejne „Badania zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego” potwierdzi- 
 ły wysoką opinię jaką cieszy się działalność spółki w oczach swoich  użytkow- 
 ników.

Maj

•	 Metro	współpracuje	z	Politechniką	Warszawską
 Zarząd Metra Warszawskiego podpisał umowę z Politechniką Warszawską na  
 opiekę naukową przy tworzeniu drgiej i trzeciej linii metra.

•	 Metrem	na	Bielany	-	rusza	budowa	kolejnego	odcinka
 W siedzibie Metra Warszawskiego została podpisana umowa 
 z firmą Mostostal Warszawa S.A., generalnym wykonawcą drugiego odcinka  
 inwestycji budowy metra na Bielanach, obejmującego stacje A21 Stare Bielany  
 i A22 Wawrzyszew oraz prowadzące do nich tunele szlakowe B21 i B22.

•	 Druga	linia	coraz	bliżej
 Metro Warszawskie złożyło do Urzędu miasta stołecznego Warszawy, dwa 
 wnioski o wydanie decyzji dotyczących realizacji budowy drugiej linii metra   
 od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”. Pierwszy   
 wniosek dotyczył ustalenia LICP (Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego), drugi  
 zaś uwarunkowań środowiskowych.

Czerwiec

•	 Budujemy	ostatni	odcinek	linii	metra
 W obecności Prezydenta RP, Ministrów Transportu i Budownictwa oraz   
 Rozwoju Regionalnego a także władz Warszawy, została podpisana umowa   
 na budowę ostatniego odcinka pierwszej linii metra w Warszawie. Generalnym  
 wykonawcą tej inwestycji, obejmującej tunel szlakowy B23, stację A23 Młociny 
 i węzeł komunikacyjny Młociny; jest konsorcjum firm PeBeKa S.A. Lubin i PRG  
 Metro.

Lipiec

•	 Fundusze	Unii	Europejskiej	na	dokończenie	pierwszej	linii	
 Komitet Monitorujący do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego   
 Transport, podjął decyzję o włączeniu projektu Metra Warszawskiego 
 – dokończenie I linii metra, do Programu. Oznacza to, że budowa „bielańskie- 
 go” odcinka pierwszej linii metra współfinansowana będzie z pieniędzy 
 pochodzących z funduszy europejskich.

•	 The	construction	of	Muranów	and	Pl.	Konstytucji	getting	closer
 Metro Warszawskie obtained the decision on setting out the Location of Public  
 Purpose Investment for planned A12 Pl. Konstytucji and Muranów A16 stations  
 to add to the existing subway line.

•	 The	subway	passengers	satisfaction	survey
 Another “Satisfaction survey of passengers of Metro Warszawskie” confirmed  
 that the company was held in high esteem by its passengers.

May

•	 The	subway	co-operates	with	the	Warsaw	Technical	University
 The Management Board of Metro Warszawskie signed the agreement with the  
 Warsaw Technical University for academic supervision during the establishment  
 of the second and third subway lines.

•	 By	subway	to	Bielany	-	the	construction	of	the	next	section	has	started
 In the office of Metro Warszawskie, the agreement was signed with Mostostal  
 Warszawa S.A., the general contractor of the second section of the investment  
 project for subway construction in Bielany, covering A21 Stare Bielany 
 and A22 Wawrzyszew stations as well as B21 and B22 track tunnels leading 
 to them.

•	 The	second	line	getting	closer
 Metro Warszawskie filed two petitions with the Office of the capital city of   
 Warsaw for obtaining the decisions as to the construction of the second subway  
 line from “Rondo Daszyńskiego” station to “Dworzec Wileński” station. The first  
 petition pertained to LICP (Location of Public Purpose Investment), and the other  
 to environmental conditions.

June

•	 We	build	the	last	subway	line	section
 In the presence of the President of the Republic of Poland, the Ministers of   
 Transport and Construction and Regional Development as well as the Warsaw  
 authorities, the agreement was signed for construction of the last section of  
 the first subway line in Warsaw. The general contractor of this investment   
 project, covering B23 track tunnel, A23 Młociny station and Młociny    
 communication node, is the consortium of PeBeKa S.A. Lubin and PRG Metro.

July

•	 European	Union	funds	for	the	completion	of	the	first	line	
 Monitoring Committee in charge of the Transport Sectoral Operating    
 Programme took a decision on including the Metro Warszawskie project   
 – completion of the first subway line into the Programme. It means that 
 the construction of “Bielany” section of the first subway line will be co-financed  
 from the European Funds.
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Sierpień

•	 Światowej	sławy	eksperci	doradzą	Metru
 Metro Warszawskie, w obecności władz miasta, przedstawiło na konferencji   
 prasowej grono światowej sławy ekspertów, którzy będą pomagać w pracach  
 przygotowawczych i projektowych budowy drugiej linii metra.

•	 Lokalizacja	stacji	odcinka	centralnego	drugiej	linii
 Władze architektoniczne Warszawy zadecydowały o lokalizacji stacji odcinka  
 centralnego drugiej linii metra.

Wrzesień
	
•	 Pierwsza	linia	z	funduszy	Unii	Europejskiej
 Komitet Monitorujący do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego      
 TRANSPORT, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Programie. 
 W wyniku tej uchwały inwestycja dokończenia pierwszej linii metra została   
 włączona do tego Programu z kwotą dofinansowania w wysokości 88 milionów  
 Euro. Stanowi to 50% wartości projektu.

•	 Dni	Transportu	Publicznego 
 Zwiedzanie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty było, jak co roku, jedną 
 z największych atrakcji Dni Transportu Publicznego.

Październik

•	 Wszystkie	pociągi	po	sześć	wagonów
 Metro Warszawskie podpisało z firmą JSC Metrowagonmash umowę na   
 zakup 16 fabrycznie nowych wagonów pośrednich (bez kabiny 
 maszynisty) i rozbudowę, tzn. uzupełnienie do sześciu wagonów, obecnie   
 eksploatowanych, czterowagonowych składów serii „81” produkcji rosyjskiej   
 oraz wprowadzenie ich do eksploatacji

•	 Podpisanie	umowy	na	opracowanie	studium	wykonalności	dla	odcinka	centralnego	
	 drugiej	linii	metra
 Zwycięzcą przetargu, przeprowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem,  
 zostało konsorcjum firm: SUDOP PRAHA a.s. i DB Projekt Sp. z o.o. 

Listopad

•	 Centralna	Dyspozytornia	dla	przyszłej	sieci	metra
 Podpisanie umowy na „Wykonanie projektów i realizację, w ramach    
 poszczególnych branż, adaptacji pomieszczeń w obiekcie 3C na Stacji 
 Techniczno-Postojowej Kabaty dla potrzeb Centralnej Dyspozytorni; oraz   
 wykonanie projektów wraz z realizacją przełączenia i uruchomienia wszystkich  
 systemów sterowania i nadzoru z Centralnej Dyspozytorni na stacji Politechnika  
 do nowej Centralnej Dyspozytorni na STP Kabaty” z firmą Kontron East Europe  
 Sp. z o.o. 

August

•	 World	experts	will	provide	Metro	with	consulting	services	
 In the presence of the city authorities, Metro Warszawskie, presented at the   
 press conference the group of world experts who will provide assistance during  
 the preparatory and project works of the second subway line construction.

•	 Location	of	stations	of	the	second	line	central	section	
 The Warsaw planning authorities took decisions on the location of stations of   
 the subway second line central section.

September

•	 First	line	from	the	European	Union	funds
 The Monitoring Committee in charge of the TRANSPORT Sectoral Operating   
 Programme passed resolution on approving modifications to the Programme.   
 As a result of the said resolution, the investment project of finishing the first   
 subway line was included into that Programme with the financing amount of 88  
 million Euro. It represents 50% of the project value.

•	 Public	Transport	Days 
 The tour of Kabaty Railway Yard was as in previous years one of the biggest   
 attractions of the Public Transport Days.

October

•	 All	trains	with	six	cars
 Metro Warszawskie signed the agreement with JSC Metrowagonmash for the  
 purchase of 16 brand new intermediate cars (without the engine driver’s cabin)  
 and extension, i.e. adding up to six cars to the currently used Russian four-car  
 “81” series trains and putting those into operation.

•	 Signing	the	agreements	for	feasibility	study	for	the	central	section	of	the	second	
	 subway	line.	
 The winner of the tender, carried out in the form of negotiations with    
 announcement, was the consortium of SUDOP PRAHA a.s. and DB Projekt Sp. z o.o. 

November

•	 Central	Control	room	for	the	future	subway	network
 Signing of the agreements for the “Design and realisation, as part of individual  
 sectors, of adaptation of premises in 3C premises at Railway Yard for the needs  
 of the Central Control Room; and the designs and realisation of switching over  
 and starting up all control and monitoring systems from the Central Control   
 Room at Politechnika station to the new Central Control Room at Kabaty 
 Railway Yard” with Kontron East Europe Sp. z o.o. 
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•	 Stacja	A19	Marymont	zgłoszona	do	odbioru	końcowego
 Generalny wykonawca stacji A19 Marymont - firma Warbud S.A., zgłosił 
 gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

•	 Metro	Warszawskie	kupuje	kolejne	pociągi
 Zarząd Metra Warszawskiego podjął decyzję o zakupie pięciu    
 sześciowagonowych pociągów do obsługi pierwszej linii metra. 

Grudzień

•	 Stacja	A19	Marymont	odebrana	od	wykonawcy
 Komisja Metra Warszawskiego podpisała protokół odbioru końcowego stacji  
 A19 Marymont. 

•	 Przetarg	na	zakup	pięciu	pociągów
 Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę  
 trzydziestu wagonów metra, w tym dziesięciu wagonów z kabiną maszynisty  
 i dwudziestu wagonów pośrednich, zestawionych w pięć sześciowagonowych  
 pojazdów trakcyjnych metra. 

•	 Otwarcie	stacji	A19	Marymont	 
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na    
 użytkowanie stacji metra A19 Marymont. W związku z tym, decyzją 
 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, stacja została włączona do ruchu  
 pasażerskiego 29 grudnia.

•	 Metro	Warszawskie	ze	świadectwami	bezpieczeństwa
 Metro Warszawskie Sp. z. o.o. otrzymało od Prezesa Urzędu Transportu Kole- 
 jowego trzy świadectwa bezpieczeństwa: dla zarządcy infrastruktury kolejowej, dla  
 przewoźnika kolejowego i dla użytkownika bocznicy kolejowej. 

•	 A19 Marymont	Station	presented	for	final	acceptance
 The general contractor of A19 Marymont station - Warbud S.A., reported the  
 readiness for the final acceptance of the order’s subject matter.  

•	 Metro	Warszawskie	purchases	more	trains
 The Management Board of Metro Warszawskie decided to purchase five six-car  
 trains to operate the first subway line. 

December

•	 A19 Marymont	station	accepted	from	the	contractor
 The commission of Metro Warszawskie signed the final acceptance record of  
 Marymont station. 

•	 Tender	for	the	purchase	of	five	trains
 `Metro Warszawskie Sp. z o.o. announced unlimited tender for the delivery   
 of thirty subway cars, including ten cars with the engine driver cabin and 
 twenty intermediate cars, configured to form five six-car subway trains. 

•	 Opening	of	A19	Marymont	station	 
 The Provincial Inspector of Construction Supervision issued permission for use 
 of A19 Marymont subway station. Therefore, pursuant to the decision of the
 Mayor of the capital city of Warsaw, the station was commissioned for   
 passenger traffic on 29 December.

•	 Metro	Warszawskie	with	safety	certificates
 Metro Warszawskie Sp. z. o.o. received from the President of Railroad   
 Transport Office three safety certificates: for the administrator of railroad   
 infrastructure, for the railroad carrier and for the railroad siding user. 
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