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8 marca 2015 roku ze stacji Świętokrzyska 
linii M2 w kierunku stacji Dworzec Wileński 
ruszył pierwszy pociąg z pasażerami. Tym 
samym zakończyliśmy realizację najwięk-
szej inwestycji samorządowej w Polsce, 
jaką była budowa centralnego odcinka  
II linii metra w Warszawie. Od chwili otwar-
cia do końca 2015 roku z drugiej linii metra 
skorzystało 29,19 miliona pasażerów, co 
stanowi około 17 procent całkowitej liczby 
osób przewiezionych pierwszą i drugą linią 
warszawskiego metra. 

Centralny odcinek drugiej linii metra w ko- 
lejnych etapach przedłużony zostanie 
o część odcinka zachodniego oraz wscho- 
dniego – północnego. Całość procesu in-
westycyjnego począwszy od etapu przy-
gotowania poprzez organizację i realizację 
projektu nadzorować będzie Metro War-
szawskie Sp. z o.o. jako Inwestor Zastępczy. 

Przekazuję Państwu raport z działalności 
Spółki Metro Warszawskie w 2015 roku. 
Dziękuję za współpracę Radzie Nadzor-
czej, wszystkim pracownikom oraz naszym 
Partnerom Handlowym. Za profesjonalizm 
i zaangażowanie szczególnie chciałbym 
podziękować osobom i instytucjom uczest-
niczącym w realizacji budowy centralnego 
odcinka II linii metra. 

On 8 March 2015, the first passenger train 
departed from the M2 line Świętokrzyska 
station towards the Dworzec Wileński sta-
tion. Thus, we completed the development 
of the largest self-government investment 
in Poland, i.e. the construction of the cen-
tral section of the 2nd metro line in War-
saw. From its opening until the end of 2015, 
29.19 million passengers used that line, i.e. 
ca. 17% of the total number of people trans-
ported with the first and second lines of 
the Warsaw metro.

The central section of the second metro line 
will be extended in the subsequent stages 
with the western section and the north-e-
astern section. The whole investment pro-
cess, from the preparatory stage through 
organization and execution of the project, 
will be overseen by Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. as the Substitute Investor. 

I am presenting the report on the 2015 acti-
vities of the Metro Warszawskie Company. 
I would like to thank the Supervisory Board, 
all our employees and Business Partners 
for their cooperation. In particular, I would 
like to thank the persons and institutions 
participating in the construction of the 
central section of the 2nd metro line, for 
their professionalism and engagement.

Jerzy Lejk 
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 
Management Board President – CEO
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Activities and 
organization  

of the Company

Działalność  
i organizacja Spółki
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołecz-
ne przedsiębiorstwo świadczące usługi  
w branży komunikacyjnej. Podstawową dzia- 
łalnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
jest świadczenie usług przewozowych me-
trem, bieżące utrzymanie i eksploatacja in-
frastruktury oraz zastępstwo inwestycyjne 
i nadzór nad pracami budowlanymi przy 
rozbudowie sieci metra. Właścicielem 100% 
udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. 
jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

Od 28 stycznia 2015 roku Zarząd Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o. prowadził sprawy 
Spółki w następującym składzie: 

Skład Rady Nadzorczej Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. is a capital 
city enterprise that provides services in the 
transportation sector. The basic activities 
performed by Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
consist in metro transportation, day-to-day 
maintenance and operation of the infra-
structure as well as investment substitu-
tion and supervision over the construction 
works related to expansion of the metro 
network. The 100% owner of the shares in 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. is the Capital 
City of Warsaw. 

Since 28 January 2015, the Management 
Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. has 
had the following composition: 

Composition of the Supervisory Board  
of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

Właściciel i przedmiot działalności 
Owner and subject of activities

Zarząd 
Management Board

Rada Nadzorcza 
Supervisory Board

Jerzy Lejk 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Management Board President, CEO

Anna Zabłocka 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych
Management Board Member, Financial and Administrative Director

Dariusz Kostaniak 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji
Management Board Member, Investments Director

Marek Sokołowski 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji
Management Board Member, Operation Director

Michał Olszewski 

Przewodniczący
President

Bohdan Szułczyński 

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Krzysztof Kulik  

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Henryk Pawłowski 

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Piotr Ber

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Zbigniew Górski

Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board
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Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji | Biuro Analiz i Rozliczeń Inwestycji | | Biuro Geodezji i Nieruchomości | Dział Kosztorysów i Wycen | Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji
IP IA IG IK  IR

Sekcja Inwentaryzacji

EKMI

Biuro Kadr i Szkoleń | Dział Organizacyjny | Dział Promocji | Dział Jakości | Dział Prawny | | Dział Kontroli Wewnętrznej | Dział ds. BHP | Rzecznik Prasowy
DK DO DP DJ DR DW DB DM

Dyrektor ds. Rachunkowości 
Główny Księgowy | Biuro Zamówień 

Publicznych | Biuro Najmu
i Reklamy | Biuro Administracyjno

- Gospodarcze | | Dział Ochrony
Środowiska | Biuro Zaopatrzenia

i Gospodarki Magazynowej | Biuro
Kontrolingu | Dział

Informatyki
EK EH ES EA EO EZ EE EI

Z-ca Głównego
Księgowego | Dział Księgowości

Rozrachunkowo-Kosztowej | Dział
Finansowy |

Dział Księgowości
Materiałowej i Majątkowej

EKR EKF EKM

Z-ca
Dyrektora |

Dział  
Przygotowania  
Inwestycji | Dział  

Dokumentacji

IPP IPD

Dyrektor ds. Ochrony
i Zarządzania Kryzysowego

Z-ca
Dyrektora | Dział Analiz

Bezpieczeństwa | Dział  
Ochrony Metra | | Dział Ochrony

Przeciwpożarowej | Dział Ochrony Ludności 
i Informacji Niejawnych

PZ PZA PZO PZP PZI

Dyrektor ds.
Infrastruktury

Z-ca
Dyrektora | Sekcja Diagnostyki

i Serwisu | Dział Automatyki
i Łączności | Dział

Budowlany | | Dział
Elektrotrakcyjny | Dział

Mechaniczny | Dział
Techniczny | Dział Utrzy-

mania STP | Dział
Torowy

PL PLAD PLA PLB PLE PLM PLR STP | PLU PLT

Sekcja
Dyspozytorów

| Sekcja 
Przeglądów
Kontrolnych

| Sekcja 
Przeglądów
Okresowych

| Sekcja Taboru  
Pomocniczego

PTPD PTPK PTPO PTPT

Dyrektor ds. 
Przewozów

Z-ca
Dyrektora | Dział Realizacji

Przewozów | Dział Obsługi  
Pasażerów | Dział  

Stacji | | Dział  
Nadzoru Ruchu

PR PRP PRO PRS PRN

E | Członek Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych

I | Członek Zarządu ds. Inwestycji

P | Członek Zarządu ds. Eksploatacji

D | Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

Dyrektor 
ds. Taboru

Z-ca
Dyrektora | Dział  

Przeglądów | | Dział 
Logistyki | Dział  

Technologiczny | Dział  
Remontów

PT PTP PTL PTT PTR

Dział Kontroli  
Technicznej
PK
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Sekcja 
Dokumentacji
Wykonawczej

IRMD

Sekcja Archiwum
Zakładowego

PZIA

Sekcja
Defektoskopii | Sekcja

Diagnostyki

PLTF PLTD

Sekcja Przygotowania 
Ruchu | Sekcja Prac

Manewrowych | Sekcja Szkoleń 
i Pouczeń Okresowych

PRNP PRNM PRNS

Z-ca
Dyrektora | Dział Realizacji  

Inwestycji STP | Dział Realizacji
II linii metra

IRS IRM

Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji | Biuro Analiz i Rozliczeń Inwestycji | | Biuro Geodezji i Nieruchomości | Dział Kosztorysów i Wycen | Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji
IP IA IG IK  IR

Biuro Kadr i Szkoleń | Dział Organizacyjny | Dział Promocji | Dział Jakości | Dział Prawny | | Dział Kontroli Wewnętrznej | Dział ds. BHP | Rzecznik Prasowy
DK DO DP DJ DR DW DB DM

Dyrektor ds. Rachunkowości 
Główny Księgowy | Biuro Zamówień 

Publicznych | Biuro Najmu
i Reklamy | Biuro Administracyjno

- Gospodarcze | | Dział Ochrony
Środowiska | Biuro Zaopatrzenia

i Gospodarki Magazynowej | Biuro
Kontrolingu | Dział

Informatyki
EK EH ES EA EO EZ EE EI

Dyrektor ds. Ochrony
i Zarządzania Kryzysowego

Z-ca
Dyrektora | Dział Analiz

Bezpieczeństwa | Dział  
Ochrony Metra | | Dział Ochrony

Przeciwpożarowej | Dział Ochrony Ludności 
i Informacji Niejawnych

PZ PZA PZO PZP PZI

Dyrektor ds.
Infrastruktury

Z-ca
Dyrektora | Sekcja Diagnostyki

i Serwisu | Dział Automatyki
i Łączności | Dział

Budowlany | | Dział
Elektrotrakcyjny | Dział

Mechaniczny | Dział
Techniczny | Dział Utrzy-

mania STP | Dział
Torowy

PL PLAD PLA PLB PLE PLM PLR STP | PLU PLT

Sekcja 
Elektryczna | Sekcja 

Mechaniczna | Sekcja 
Elektroniczna | Sekcja 

Pneumatyczna

PTRE PTRM PTRN PTRP

Dyrektor ds. 
Przewozów

Z-ca
Dyrektora | Dział Realizacji

Przewozów | Dział Obsługi  
Pasażerów | Dział  

Stacji | | Dział  
Nadzoru Ruchu

PR PRP PRO PRS PRN

E | Członek Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych

I | Członek Zarządu ds. Inwestycji

P | Członek Zarządu ds. Eksploatacji

D | Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

Dyrektor 
ds. Taboru

Z-ca
Dyrektora | Dział  

Przeglądów | | Dział 
Logistyki | Dział  

Technologiczny | Dział  
Remontów

PT PTP PTL PTT PTR

Sekcja Obsługi 
Geodezyjnej 
i Monitoringu

|
Sekcja Mapy 
Numerycznej 
i Nieruchomości

IGM IGN

Rada Naukowo - Konsultacyjna
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D | Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

Project Preparation Director | Project Analyses and Settlements Office | | Geodetic and Property Office | Cost Evaluation Department | Project Implementation Director
IP IA IG IK  IR

Inventory Section

EKMI

HR and Training |
Organisational
Department |

Promotion
Department |

Quality
Department |

Legal
Department | | Internal Control Department | Health and Safety Department | Press Spokesman

DK DO DP DJ DR DW DB DM

Accounts Director –  
Chief Accountant | Public Procure-

ment Office | Rent and Advertis-
ment Office | Administration

-Management Office | | Environmetal
Protection Department | Supply and Warehouse

Management Office | Controlling
Office | IT  

Department
EK EH ES EA EO EZ EE EI

Deputy Chief
Accountant | Settlements and Expenses 

Accounting Department | Finance
Department |

Material and Fixed Assets
Accounting Department

EKR EKF EKM

Deputy 
Director |

Project  
Preparation
Department | Documentation

Department

IPP IPD

Security and Crisis
Management Director

Deputy 
Director | Safety Analyses

Department | Metro Security
Department | | Fire Protection

Department | Civil and Confidential Information 
Protection Department

PZ PZA PZO PZP PZI

Infrastructure
Director

Deputy 
Director | Stations  

Department | Automatics and Commu-
nication Department | Construction  

Department | | Electric Traction 
Department | Mechanics

Department | Technical
Department | TSD Maintenan-

ce Department | Railway
Department

PL PLAD PLA PLB PLE PLM PLR STP | PLU PLT

Traffic  
Controllers

| Control 
Checks
Section

| Periodic 
Checks
Section

| Auxiliary  
Rolling
Stock Section

PTPD PTPK PTPO PTPT

Transport Director
Deputy 
Director | Transport Operations

Department | Passenger Service
Department | Stations 

Department | | Transport Control  
Department

PR PRP PRO PRS PRN

E | Member of the Management Board for Finance and Administration

I | Member of the Management Board for Projects and Investments

P | Member of the Management Board for Operations

Rolling Stock
Director

Deputy 
Director | Control Checks

Department | | Logistics 
Department | Technology

Department | Repairs  
Department

PT PTP PTL PTT PTR

Technical Inspection
Department
PK
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D | Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

Working Do-
cumentation
Department

IRMD

Archive Section

PZIA

Defect Detec-
tion Section | Diagnostics

Section

PLTF PLTD

Transport Preparation 
Section | Shunting Opera-

tions Section | Training and Periodic 
Briefings Section

PRNP PRNM PRNS

Deputy 
Director | TSD Construc-

tion Department |
Metro line II
Construction
Department

IRS IRM

Project Preparation Director | Project Analyses and Settlements Office | | Geodetic and Property Office | Cost Evaluation Department | Project Implementation Director
IP IA IG IK  IR

HR and Training |
Organisational
Department |

Promotion
Department |

Quality
Department |

Legal
Department | | Internal Control Department | Health and Safety Department | Press Spokesman

DK DO DP DJ DR DW DB DM

Accounts Director –  
Chief Accountant | Public Procure-

ment Office | Rent and Advertis-
ment Office | Administration

-Management Office | | Environmetal
Protection Department | Supply and Warehouse

Management Office | Controlling
Office | IT  

Department
EK EH ES EA EO EZ EE EI

Security and Crisis
Management Director

Deputy 
Director | Safety Analyses

Department | Metro Security
Department | | Fire Protection

Department | Civil and Confidential Information 
Protection Department

PZ PZA PZO PZP PZI

Infrastructure
Director

Deputy 
Director | Stations  

Department | Automatics and Commu-
nication Department | Construction  

Department | | Electric Traction 
Department | Mechanics

Department | Technical
Department | TSD Maintenan-

ce Department | Railway
Department

PL PLAD PLA PLB PLE PLM PLR STP | PLU PLT

Electrics
Section |

Mechanics
Section |

Electronics
Section |

Pneumatics
Section

PTRE PTRM PTRN PTRP

Transport Director
Deputy 
Director | Transport Operations

Department | Passenger Service
Department | Stations 

Department | | Transport Control  
Department

PR PRP PRO PRS PRN

E | Member of the Management Board for Finance and Administration

I | Member of the Management Board for Projects and Investments

P | Member of the Management Board for Operations

Rolling Stock
Director

Deputy 
Director | Control Checks

Department | | Logistics 
Department | Technology

Department | Repairs  
Department

PT PTP PTL PTT PTR

Geodetic Servi-
cing and Monito-
ring Section

|
Numeric Map 
and Property 
Section

IGM IGN

Scientific - Consultation Council
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Pracowników 
Employees 

2265

uzyskanych przez Spółkę podczas badania zadowolenia pasażerów

of the Company from a passenger satisfaction survey

Pozytywnych opinii
Positive opinions

98%

 
 

 

                     
 

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Przychody Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o.
Revenues of Metro 
Warszawskie Sp. z o.o.

1 240,17
mln PLN wartość netto bilansowa środków trwałych 

milion PLN net balance sheet value of the tangible assets

462,7
mln PLN wykonanie przychodów

milion PLN revenues

439,3
mln PLN przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

milion PLN net sales revenues and equivalents

34,6
mln PLN przychody z działalności pozaprzewozowej  

milion PLN revenues from non-transportation activities

 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 11



 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                    

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 

Liczba kilometrów
The number of kilometers

63 703 920
liczba kilometrów, które przejechały pojazdy 
warszawskiego metra od 1995 roku.
number of kilometers travelled by the vehicles 
of the Warsaw metro since 1995.

5 792 950
liczba kilometrów, które przejechały wszystkie 
pojazdy w 2015 roku.
number of kilometers travelled in 2015 of the 
Warsaw metro.

Szacowana maksymalna liczba 
pasażerów korzystających z linii M1 i M2
The estimated maximum number 
of passengers using M1 and M2 lines

w tys. dzień roboczy sobota niedziela
in thous. workday saturday sunday

M1 541 336 236
M2 132 96 62

korzystających z usług warszawskiego metra (linie M1 i M2)

using the services of the Warsaw metro (lines M1 and M2)

171,26 mln
Szacowana liczba pasażerów
Estimated number of passengers

12



 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                    

Linia M1  
M1 line

Linia M2  
M2 line

36 12

liczba pociągów 
the number of trains

21 7

liczba stacji
number of stations

142,07 mln 29,19 mln 

szacowana liczba pasażerów
estimated number of passengers

22,7 km 6,3 km

 długość linii metra 
length of the metro line
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Activities of the Company - 
maintenance and operation 

of the metro devices and 
buildings

Działalność Spółki -  
utrzymanie oraz eksploatacja 

urządzeń i obiektów metra
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3.1 Infrastruktura metra 
Metro infrastructure

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

21 7 liczba stacji
number of stations

49 15,9 
długość torów w km
track length in km

39 25 liczba rozjazdów
number of crossovers

5 4 liczba skrzyżowań torów
number of track intersections

24 5 liczba smarownic torowych
number of track lubricators

1 0 liczba smarownic prowadnicowych
number of lubricators on guidebars

Długość peronów pasażerskich
Passenger platforms of the following length

119,2 m

peron pasażerski o minimalnej długości znajduje się na I lini metra, 
na stacji Dworzec Gdański
the passenger platform of the minimum length, is situated on I metro 
line, in the Dworzec Gdański station, 

142,5 m

peron pasażerski o maksymalnej długości znajduje się na I lini metra, 
na stacji Wilanowska
the passenger platform of the minimum length, is situated on I metro line 
in the Wilamowska station

120 m
na II lini metra perony pasażerskie są równej długości 
on the 2nd metro line all the passenger platforms have the same length

Grupa Zdawczo – Odbiorcza z torem łącznicowym:
The Handover Group with a siding track

7
liczba rozjazdów
number of crossovers

8,8
długość torów  
w km
track length  
in km

1
liczba skrzyżowań 
torów
number of track  
intersections

Stacja Techniczno – Postojowa:
Technical and Holding Station:

24
długość torów w km

track length in km

99
liczba  
rozjazdów
number of  
crossovers

2
liczba smarownic 
torowych
number of track 
lubricators

2
liczba smarownic 
prowadnicowych
number of lubrica-
tors on guidebars

 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

W skład aktualnej infrastruktury technicznej metra wchodzi: 
The current technical infrastructure of the metro consists of: 

 
linia metra
metro line

 
linia metra
metro lineM1 M2

 15



The strategy of maintaining the metro infra-
structure is based on the producers’ guide-
lines included in the maintenance and 
operation documentation of the machines, 
devices and installations. The annual and 
monthly work schedules are drawn up on 
the basis of the inspection and repair cyc-
les recommended by the producers. Once  
a year, we perform a comprehensive in-
spection of buildings, installations and de-
vices. The results of inspections are used 
for drawing up the draft of the asset and 
financial plan on the modernizations and 
costs of day-to-day maintenance, with di-
vision into the infrastructure owned by the 
Company and the infrastructure owned by 
the capital city of Warsaw.

The works connected with maintenance 
and modernization of the infrastructu-
re in the metro tunnel, take place almost 
only during the night breaks in the work 
of trains, so without disrupting the trans-
portation services. The following works are 
performed every night in connection with 
maintenance of the infrastructure:

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

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

 • inspection of tracks, including regu-
lation and maintenance of crossovers 
and third rail;

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

 • inspection of the technical condition 
and supplementation of lubricant in 
the lubricators;

 • cleaning of the subgrade;

 • inspection of the structure of the sta-
tions and tunnels;

 • geodesic measurements of deforma-
tions of track foundations and inspec-
tions of their geometry;

 • inspection of fire-fighting equipment;

 • inspection of signaling devices;

 • inspection of semaphores, light indicators;

 • cleaning of lens;

 • inspection of switch locks and point locks;

 • inspections of switch drives and fixations;

Strategia utrzymania infrastruktury metra 
opiera się na wytycznych producentów 
zawartych w dokumentacji techniczno  
- ruchowej maszyn, urządzeń i instalacji. Na 
podstawie zalecanych przez producentów 
cyklów przeglądowo - naprawczych sporzą- 
dzane są roczne i miesięczne harmonogra-
my prac. Raz w roku dokonywany jest kom-
pleksowy przegląd obiektów budowlanych 
wraz z instalacjami i urządzeniami. Na pod-
stawie wyników przeglądów sporządzany 
jest projekt planu rzeczowo - finansowego 
w zakresie prac modernizacyjnych oraz 
kosztów bieżącego utrzymania w podzia-
le na infrastrukturę stanowiącą własność 
Spółki oraz infrastrukturę stanowiącą wła-
sność miasta stołecznego Warszawy. 

Prace związane z utrzymaniem i mo-
dernizacją infrastruktury w tunelu metra 
odbywają się niemal wyłącznie w cza-
sie nocnej przerwy w ruchu pojazdów, 
bez zakłócania usług przewozowych. 
W ramach prac prowadzonych w nocy  
i związanych z utrzymaniem infrastruktury, 
wykonywane są:

• naprawy usterek systemu zabezpie-
czenia ruchu kolejowego;

• naprawy automatycznego systemu 
ograniczenia prędkości oraz inspekcja 
zasilania;

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

• inspekcje elementów mocujących szy-
ny oraz kontrola skrajni;

• kontrola stanu technicznego i uzupeł-
nianie smaru w smarownicach;

• sprzątanie podtorza;
• inspekcje konstrukcji stacji i tuneli;
• geodezyjne pomiary deformacji pod-

budowy torów i kontrola ich geometrii;
• sprawdzenie urządzeń przeciwpożarowych;
• sprawdzenie urządzeń sygnalizacyjnych;
• sprawdzenie semaforów, wskaźników 

świetlnych;
• mycie soczewek;
• sprawdzenie zamków zwrotnicowych 

i spon;
• przeglądy napędów zwrotnicowych  

i mocowań;
• sprawdzenie przekaźników;
• konserwacja i przeglądy w podsta-

cjach elektrycznych;

Prace związane 
z utrzymaniem 
i modernizacją 

infrastruktury 
w tunelu metra 

odbywają się 
niemal wyłącznie 

w czasie nocnej 
przerwy w ruchu 

pociągów, bez 
zakłócania usług 

przewozowych.

The works 
connected with 

maintenance and 
modernization of 
the infrastructure 
in the metro tun-

nel, take place al-
most only during 
the night breaks 

in the work of 
trains, so without 

disrupting the 
transportation 

services.

3.2 Utrzymanie infrastruktury metra
Maintenance of infrastructure underground
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3.2 Utrzymanie infrastruktury metra
Maintenance of infrastructure underground

 • inspection of transmitters;

 • maintenance and inspections in elec-
trical substations;

 • inspections and charging of emergen-
cy power supply batteries;

 • inspections, maintenance, repairs and 
replacement of lighting points;

 • maintenance, cleaning and day-to-day 
repairs in the passenger zone. 

 
Also, the condition of the remote control 
and inspection systems is monitored auto-
matically. During the night break, there are 
also conducted the planned maintenance 
works and repairs of the faults of the ve-
hicle traffic maintenance system, of the 
automatic speed limiting system and the 
systems of remote control of power engi-
neering and sanitary-technical devices.

The following works are performed during days: 

 • cleaning of ventilation shafts and filters;

 • inspections of intermediate pumping 
stations and water drainage;

 • inspections of traction and power en-
gineering substations;

 • inspections and replacement of light 
sources;

 • inspections and maintenance of eleva-
tors and escalators;

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

 
The appearance of the stations and co-
aches constitute the showpieces of the 
metro. They are assessed everyday by the 
passengers. The stations and coaches are 
cleaned every day, and garbage is utilized 
every day. In case of need, snow and mud are 
removed from the stairs to stations. When 
signing the agreements on maintenance of 
cleanliness and order, the Metro Warszawskie 
Company requires that the third parties 
guarantee the quality of the services pro-
vided. The agreements specify the detailed 
standards and requirements associated 
with the cleaning of buildings. The con-
dition of cleanliness and order is controlled 
by the persons on duty in the given station.

In order to optimize the costs incurred on 
maintaining the metro infrastructure, the 
following rules of conduct have been intro-
duced: the purchasing of devices and ma-
terials, and the commissioning of services, 
take place by tenders, which allows to get 

• sprawdzanie i ładowanie akumulato-
rów zasilania awaryjnego;

• przeglądy, konserwacja, naprawy i wy-
miana oświetlenia;

• konserwacja, sprzątanie i bieżące na-
prawy w strefie pasażerskiej. 

 

 
 
Automatycznie monitorowany jest również 
stan systemów zdalnego sterowania i kon-
troli. W czasie przerwy nocnej prowadzone 
są także planowe konserwacje i naprawy 
usterek systemu zabezpieczenia ruchu po-
jazdów, systemu automatycznego ograni-
czenia prędkości oraz systemów zdalnego 
sterowania urządzeniami energetycznymi  
i sanitarno-technicznymi.

W ciągu dnia prowadzone są prace: 

• czyszczenie kanałów wentylacyjnych 
i filtrów;

• inspekcje przepompowni i odwodnień;
• inspekcje podstacji trakcyjnych i ener-

getycznych;
• inspekcje i wymiana źródeł światła;
• inspekcje i prace utrzymaniowe wind 

i schodów ruchomych;
• inspekcje torów, rozjazdów i trzeciej 

szyny na powierzchni.
 

 

 
Wygląd stacji i wagonów jest wizytówką 
metra. Każdego dnia podlega ocenie pa-
sażerów. Stacje i wagony sprzątane są co-
dziennie i regularnie wywożone są śmieci 
do utylizacji. Podczas opadów atmosfe-
rycznych na bieżąco usuwany jest śnieg 
i błoto ze schodów prowadzących do sta-
cji. Spółka Metro Warszawskie, podpisując 
umowy na utrzymanie czystości i porząd-
ku, wymaga od podmiotów zewnętrznych 
gwarancji należytej jakości wykonywanych 
usług. Umowy szczegółowo określają stan-
dardy i wymagania związane ze sprząta-
niem obiektów. Stan czystości i porządku 
kontrolują dyżurni poszczególnych stacji. 

 
W celu optymalizacji kosztów ponoszonych 
na utrzymanie infrastruktury metra przyję-
te zostały następujące zasady postępo-
wania: zakupy urządzeń i materiałów oraz 
zlecanie usług dokonywane są w formie 

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

The appearance 
of the stations 
and coaches 
constitutes the 
showpiece of 
the metro, so the 
requirements 
regarding their 
cleanliness are 
very high.
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the most beneficial prices. Order specifi-
cations include details of all the require-
ments, conditions and standards, which 
guarantees a high level of services and 
supplies; the servicing and maintenance of 
the respective types of devices are usually 
commissioned in the form of agreements 
covering all the devices of the given type 
in the whole metro line. This allows to ne-
gotiate much better pricing conditions in 
comparison with annual contracts or con-
tracts of smaller subjective scope; when 
purchasing and designing new devices and 
systems, we take into account the future 
costs connected with maintenance, the 
labor consumption of servicing, the waste 
utilization-related requirements as well as 
other elements comprising the costs of the 
functioning of the system; all the traction 
power supply devices must be adapted to 
energy recuperation.

przetargów, co pozwala uzyskać korzystne 
ceny. Specyfikacje zamówień szczegółowo 
określają wszystkie wymagania, warunki  
i standardy, co gwarantuje wysoki poziom 
usług i dostaw; serwis i konserwacja po-
szczególnych typów urządzeń z reguły 
zlecane są w formie umów obejmujących 
wszystkie urządzenia danego rodzaju na 
całej linii metra. Pozwala to wynegocjować 
znacznie korzystniejsze warunki cenowe  
w porównaniu z kontraktami rocznymi 
czy o mniejszym zakresie przedmioto-
wym; przy zakupie i projektowaniu nowych 
urządzeń i systemów brane są pod uwagę 
przyszłe koszty związane z utrzymaniem, 
pracochłonność obsługi, wymagania w za-
kresie utylizacji i inne elementy składające 
się na tzw. koszt życia systemu; wszyst-
kie urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego 
muszą być przystosowane do rekuperacji 
energii. 
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The following works related to moderni-
zation and renovations of the metro infra-
structure were performed in 2015:

 • modernization of the SOP-2 system 
– switching to the SOP-2W system In 
2015, we continued to modernize the 
receivers in the SOP-2 system, in the 
“81” and Metropolis trains. On 30 April 
2015, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
completed the works in all the trains. 
Since then, the “81” and Metropolis tra-
ins are possible to operate with the si-
gnaling devices switched off;

 • corrective polishing of tracks - The 
task is performed on an annual basis 
and is aimed at eliminating the fatigue 
wear of tracks, and as a result – at li-
miting the vibrations and noise, as well 
as increasing the intervals between re-
placement of tracks.;

 • assembly of 20 track lubricators in the 
1st metro line - In order to decrease the 
wear of the track elements, there were 
installed stationary track lubricators, 
activated automatically by the moving 
trains. That solution, also applied in the 
M2 line, improves the condition of co-
operation between the wheels and the 
rails, and limits the lateral wear of rails. 
Twenty lubricators were installed in the 
M1 line;

W 2015 roku wykonane zostały następują-
ce prace z zakresu modernizacji i remontu 
infrastruktury metra:

• modernizacja systemu SOP-2 – przej-
ście na system SOP-2W; w 2015 roku 
kontynuowana była modernizacja urzą- 
dzeń odbiorczych systemu SOP-2 
w pociągach serii „81” i Metropolis. 30 
kwietnia 2015 roku Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. zakończyło prace we wszyst-
kich pociągach. Od tego momentu 
w pociągach serii „81” i Metropolis moż-
liwe jest prowadzenie ruchu z wyga-
szonymi sygnalizatorami;

• korekcyjne szlifowanie szyn - zadanie 
realizowane jest corocznie i ma na ce-
lu eliminację zużyć zmęczeniowych 
szyn, a w efekcie ograniczenie drgań 
i hałasu jak również wydłużenie okre-
sów pomiędzy wymianami szyn;

• montaż 20 smarownic torowych na  
I linii metra - w celu ograniczenia zu-
życia elementów torowych zamonto-
wane zostały stacjonarne smarowni-
ce szyn, uruchamiane automatycznie 
przez przejeżdżające pojazdy. Takie 
rozwiązanie, stosowane również na 
linii M2, poprawia warunki współpracy 
kół z szyną i ogranicza zużycie boczne 
szyn. Na linii M1 zamontowanych zosta-
ło dwadzieścia smarownic;

3.3 Modernizacje i ulepszenia 
Modernizations and improvements
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3.3 Modernizacje i ulepszenia 
Modernizations and improvements

• przebudowa stanowisk dyspozytor- 
skich w Centralnej Dyspozytorni. W zwią- 
zku z uruchomieniem stanowiska Dys-
-pozytora linii M2 oraz przeniesieniem 
stanowiska Dyżurnego Metra, w uzgo- 
dnieniu z Pionem ds. Przewozów, zmie- 
niona została konfiguracja stanowisk 
dyspozytorskich w Centralnej Dyspo- 
zytorni. Zamieniono miejscami sta-
nowiska Dyspozytora linii M1 i Dyżur- 
nego Metra, co wiązało się z przebudo-
wą instalacji technicznych i monitorów 
zobrazowania;

• modernizacja urządzeń sterowania ru-
chem pojazdów w związku z urucho-
mieniem prowadzenia ruchu z wyga- 
szonymi sygnalizatorami. W celu zape- 
wnienia odpowiednich warunków bez- 
pieczeństwa prowadzenia ruchu z wy-
gaszonymi sygnalizatorami przepro-
wadzone zostały prace modernizacyj-
ne w urządzeniach torowych systemu 
sterowania ruchem pojazdów. Nowe 
rozwiązania były wielokrotnie testowa-
ne w okresie wielomiesięcznych jazd 
testowych;

• realizacja prac modernizacyjnych i re- 
montowych infrastruktury linii M1 -  
współpraca z Zarządem Transportu 
Miejskiego. Ze środków Zarządu Trans-
portu Miejskiego zrealizowane zostały 
następujące prace modernizacyjne i re-
montowe: remont toalet publicznych na 
stacjach Kabaty, Natolin i Imielin; wyko-
nanie oznakowania dotykowego ścieżek 
prowadzących na stacjach linii M1; konty-
nuacja remontu zadaszeń wind i okładzin 
kamiennych stacji ursynowskich. 

 • redevelopment of dispatch rooms in 
the Central Dispatch Unit. As a result 
of starting the position of Dispatcher 
for line M2, and transferring the unit of 
the Metro Dispatcher, we changed the 
configuration of the dispatcher units in 
the Central Dispatch Unit, in agreement 
with the Transportation Department. 
We switched the positions of the M1 
line Dispatcher and the Metro Dispa-
tcher, which was connected with re-
developing the technical installations 
and imaging monitors;

 • modernization of vehicle traffic con-
trol devices connected with starting 
to operate vehicles with the signaling 
devices turned off. In order to provide 
proper safety conditions for the traffic 
with the signaling devices turned off, 
we conducted modernization works in 
the track devices of the vehicle traf-
fic control system. The solutions were 
often tested during many months of 
test runs;

 • modernization and renovation works in 
the infrastructure of the M1 line – co-
operation with Zarząd Transportu Miej-
skiego. The following modernization 
and renovation works were performed 
from the funds of Zarząd Transportu 
Miejskiego: renovation of public toilets 
in the Kabaty, Natolin and Imielin sta-
tions; development of tactile markin-
gs of the paths in the M1 line stations; 
continued renovation of the roofs of 
elevators and stone lining of the Ursy-
nów stations. 

W 2015 roku 
zostało przepro-
wadzonych wiele 
niezbędnych prac 
i remontów infra-
struktury metra, 
m.in.: korekcyjne 
szlifowanie szyn, 
montaż 20 sma-
rownic torowych 
na I linii metra, 
remont toalet 
publicznych na 
stacjach Kabaty, 
Natolin i Imielin. 

In 2015, there 
were conducted 
many necessary 
works and reno-
vations of the 
metro infrastruc-
tures, such as 
corrective grin-
ding of tracks, 
installation of 20 
track lubricators 
in the 1st metro 
line, renovation 
of public toilets 
in the Kabaty, Na-
tolin and Imielin 
stations.
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Utrzymanie  
i eksploatacja taboru

04

Maintenance 
and operation of  
the rolling stock



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 

 

 
 

 
 

                     
 

 
 

 

      
 

 
 

 

         
  

 
 

 

 
      

 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

 
 

 
 

 

     

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 

        

 
 

     

 
 

 
  

 
 

 
 

 

     

4.1 Tabor metra warszawskiego 
Rolling stock of the Warsaw metro

450

75
wagonów / coaches

sześciowagonowych pojazdów 
six-coach vehicles Metropolis 98BInspiro

seria „81” i „81”-nowy typ
„81” series and “81”-new type

108 wagonów
coaches

18 pojazdów
vehicles

210 wagonów
coaches

35 pojazdów
vehicles

132 wagony
coaches

22 pojazdy
vehicles

Metro Warszawskie Sp. z o.o. obecnie eks-
ploatuje cztery typy taboru: pojazdy serii 
„81”, Metropolis 98B, nowy typ pojazdów 
serii „81” oraz pojazdy typu Inspiro. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. operates four 
types of rolling stock: “81” series vehicles, 
Metropolis 98B, new type of „81” series ve-
hicles and Inspiro vehicles. 
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Pojazdy serii „81” | “81” series vehicles

silniki napędowe silniki szeregowe zawieszenie I stopnia sprężyny śrubowe
drive engines serial first degree suspension coil springs

rozruch oporowy zawieszenie II stopnia sprężyny śrubowe
start-up resistor-based second degree suspension coil springs

sprężarka tłokowa konstrukcja pudła wagonu stalowa
compressor piston-based structure of the coach body steel

wentylacja przedziału pasażerskiego swobodny nawiew
ventilation of the passenger compartment free flow

256
liczba miejsc  
siedzących
number of seats 

6
wagonów 
napędowych
drive coaches

 

90km/h

prędkość  
maksymalna
maximum speed 

1,2m/s2

przyspieszenie
acceleration

1020
liczba miejsc stojących 
w pojeździe
number of standing  
places in the vehicle

200Mg 
masa pojazdu 

mass of the 
vehicle 33Mg

masa wagonu 
pośredniego 
mass of the  
middle coach 

34Mg

masa wagonu 
czołowego 
mass of the  
lead coach 

24x110/112/114kW

moc 
power

Najstarszymi pojazdami metra są pojazdy  
serii „81”. Zostały wprowadzone do eksplo- 
atacji w latach 1994-1997.

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

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

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

Struktura taboru,  
stan na 31.12.2015 r.
The structure of the 
metro of 31.12.2015

rok produkcji wagony
production year coaches

1989 32
1994 32
1997 18
2007 30
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silniki napędowe silniki asynchroniczne zawieszenie I stopnia
sprężyny  
metalowo-gumowe

drive engines asynchronous first degree suspension metal-rubber springs

rozruch falownik zawieszenie II stopnia 
pneumatyczne 
(poduszka powietrzna)

start-up inverter-based second degree suspension pneumatic (air cushion)

sprężarka śrubowa konstrukcja pudła wagonu aluminiowa
compressor spring-based structure of the coach body aluminum

wentylacja przedziału pasażerskiego wymuszona
ventilation of the passenger compartment forced

Wydajny napęd oparty na przekształtniku IGBT, aluminiowe nadwozie oraz przemyślana konstrukcja 
zaowocowała bardzo nowoczesnym taborem charakteryzującym się niskim, jak na ówczesne czasy, 
zapotrzebowaniem na obsługę serwisową.

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

264
liczba miejsc  
siedzących

number of seats  
in the train 

4
wagony napędowe 
(pośrednie)

drive coaches (middle)
90km/h

prędkość maksymalna

maximum speed 1,2m/s2

przyspieszenie

acceleration 174Mg

masa pojazdu 

mass of the vehicle

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16x180kW

moc
power

 
 
 
 
 
 
 
 

31Mg 
masa wagonu 
pośredniego
mass of the  
middle coach

 

 

28Mg

masa wagonu 
czołowego 
mass of the  
lead coach 

 
 
 

2
wagony doczepne 
(czołowe)
lead coaches (lead)

 

1206 
liczba miejsc 
stojących w pojeździe 
number of standing  
places in the vehicle

Pojazdy Metropolis 98B | Metropolis 98B vehicles

W latach 2000-2005 zakupiono i wprowa-
dzono do eksploatacji pojazdy typu Metro-
polis 98B. 

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

Struktura taboru, 
stan na 31.12.2015 r.
The structure of the 
metro of 31.12.2015

rok produkcji wagony
production year coaches

2000 24
2001 24
2002 30
2004 18
2005 12
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Pojazdy serii „81” nowy typ | “81” new type vehicles

256
liczba miejsc  
siedzących
number of seats  

6
wagonów 
napędowych
drive coaches

 

90km/h

prędkość  
maksymalna
maximum speed 

1,2m/s2

przyspieszenie
acceleration

1020
liczba miejsc stojących 
w pojeździe
number of standing  
places in vehicle

204Mg 
masa pojazdu 

mass of vehicle 34,5Mg

masa wagonu 
pośredniego 
mass of the  
middle coach 

35,5Mg

masa wagonu 
czołowego 
mass of the  
lead coach 

24x114kW

moc 
power

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

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

W celu uzupełnienia taboru związane-
go z wymaganym wzrostem zdolności 
przewozowych w latach 2008-2009 za-
kupiono i wprowadzono do eksploatacji 
partię siedmiu pojazdów unowocześnio-
nego typu „81”.

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

Struktura taboru stan 
na 31.12.2015 r.
The structure of the 
metro of 31.12.2015

rok produkcji wagony
production year coaches

2008 12
2009 30

silniki napędowe silniki szeregowe zawieszenie I stopnia sprężyny śrubowe
drive engines serial first degree suspension coil springs

rozruch oporowy zawieszenie II stopnia sprężyny śrubowe
start-up resistor-based second degree suspension coil springs

sprężarka tłokowa konstrukcja pudła wagonu stalowa
compressor piston-based structure of the coach body steel

wentylacja przedziału pasażerskiego wymuszona
ventilation of the passenger compartment forced
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16x140kW

moc
power

 

29,2Mg

masa wagonu 
czołowego 
mass of the  
lead coach 

 

2
wagony doczepne 
(pośrednie)
attached coaches
(middle)

27,1Mg 
masa wagonu 
pośredniego
mass of the  
middle coach

1268 
liczba miejsc 
stojących w pojeździe 
number of standing  
places in the vehicle

232
liczba miejsc  
siedzących

number of seats  
in the train 

4
wagony napędowe 
(2 czołowe 
i 2 pośrednie)
drive coaches 
(2 lead coaches 
and 2 middle 
coaches)

90km/h

prędkość maksymalna
maximum speed 1,2m/s2

przyspieszenie
acceleration 158,2Mg

masa pojazdu 
mass of the vehicle

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

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

Pojazdy Inspiro | Inspiro vehicles

Najnowszym typem taboru Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. jest zakupiona w latach 
2012-2014 partia trzydziestu pięciu pojaz-
dów typu Inspiro do obsługi I i II linii metra. 

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

Struktura taboru stan 
na 31.12.2015 r.
The structure of the 
metro of 31.12.2015

rok produkcji wagony
production year coaches

2013 15
2014 20

silniki napędowe silniki asynchroniczne zawieszenie I stopnia
sprężyny  
metalowo-gumowe

drive engines asynchronous first degree suspension metal-rubber springs

rozruch falownik zawieszenie II stopnia 
pneumatyczne 
(poduszka powietrzna)

start-up inverter-based second degree suspension pneumatic (air cushion)

sprężarka śrubowa konstrukcja pudła wagonu aluminiowa
compressor spring-based structure of the coach body aluminum

wentylacja przedziału pasażerskiego wymuszona
ventilation of the passenger compartment forced
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4375 pojazdów P1 (pierwszy poziom utrzymania, codzienny)
vehicles P1 (first level of maintenance, daily)

 191 pojazdy P2 (drugi poziom utrzymania, co 5 - 7 tys. km lub co 48 dni)
vehicles P2 (second level of maintenance, every 5,000 – 7,000 km or every 48 days)

25 pojazdów P3 (trzeci poziom utrzymania, co 25 – 35 tys. km lub co 240 dni)
vehicles P3 (third level of maintenance, every 25,000 – 35,000 km or every 240 days)

92 wagony P4.1 (czwarty poziom utrzymania, co 50 – 70 tys. km lub co 1 rok)
coaches P4.1 (fourth level of maintenance, every 50,000 – 70,000 km or every 1 year)

46 wagonów P4.2 (czwarty poziom utrzymania, co 220 – 260 tys. km lub co 4 lata)
coaches P4.2 (fourth level of maintenance, every 220,000 – 260,000 km or every 4 years)

36 wagonów P4.3 (czwarty poziom utrzymania, co 450 – 510 tys. km lub co 8 lat)
coaches P4.3 (fourth level of maintenance, every 450,000 – 510,000 km or every 8 years)

63,6 tys. km roczny średni przebieg w 2015 roku pojazdu serii „81” 
k. kilometers the average annual mileage of the “81” series vehicles

Tabor serii „81”
“81” series rolling stock

Tabor typu Metropolis
Metropolis type rolling stock

Tabor typu Inspiro
Inspiro type rolling stock

269 pojazdów P1 (pierwszy poziom utrzymania, co 2 tygodnie)
vehicles P1 (first level of maintenance, every 2 weeks)

45 pojazdów P2 (drugi poziom utrzymania, co 23,75–26,25 tys. km lub co 3 miesiące)
vehicles P2 (second level of maintenance, every 23,750–26,250 km or every 3 months)

9 pojazdów P3 (trzeci poziom utrzymania, co 95 – 105 tys. km lub co 1 rok)
vehicles P3 (third level of maintenance, every 95,000 – 105,000 km or every 1 year)

3 pojazdy P4.2 (czwarty poziom utrzymania, co 380 – 420 tys. km lub co 4 lata)
vehicles P4.2 (fourth level of maintenance, every 380,000 – 420,000 km or every 4 years)

3 pojazdy P5 (piąty poziom utrzymania, co 1 520 000 -1 680 000 km lub co 16 lat)
vehicles P5 (fifth level of maintenance, every 1,520,000 – 1,680,000 km or every 16 years)

87,4 tys. km roczny średni przebieg w 2015 roku pojazdu typu Metropolis
k. kilometers the average annual mileage of the “Metropolis” type vehicles in 2015

67 pojazdów P1.1 (pierwszy poziom utrzymania, co 33 000 km ±5% lub co 2 miesiące)
vehicles P1.1 (first level of maintenance, every 33,000 ±5% or every 2 months)

72 pojazdy P1.2 (pierwszy poziom utrzymania, co 67 000 km±5% lub co 4 miesiące)
vehicles P1.2 (first level of maintenance, every 67,000 km±5% or every 4 months)

42 pojazdy P2 (drugi poziom utrzymania, co 100 000 km ±5% lub co 6 miesięcy)
vehicles P2 (second level of maintenance, every 100,000 ±5% or every 6 months)

28 pojazdów P3 (trzeci poziom utrzymania, co 200 000 km ±5% lub co 12 miesięcy)
vehicles P3 (third level of maintenance, every 200,000 ±5% or every 12 months)

5 pojazdów P4.1 (czwarty poziom utrzymania, co 400 000 km±5% lub co 2 lata)
vehicles P4.1 (fourth level of maintenance, every 400,000 km ±5% or every 2 years)

84,2 tys. km roczny średni przebieg w 2015 roku pojazdu typu Inspiro
k. kilometers the average annual mileage of the Inspiro type vehicles 

4.2 Przeglądy i remonty pojazdów metra
Inspections and renovations of metro vehicles

W 2015 roku, Metro Warszawskie przeprowa-
dziło następujące przeglądy i remonty po-
jazdów metra:

in 2015, Metro Warszawskie conducted the 
following metro vehicle inspections and re-
novations:
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4.2 Przeglądy i remonty pojazdów metra
Inspections and renovations of metro vehicles 4.3 Tabor pomocniczy 

Auxiliary rolling stock

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2015 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
wykonało prace przeglądowe 31 pomocni-
czych pojazdów kolejowych metra w ilo-
ściach: 

• przeglądy okresowe P2 i P3 (cykl prze-
glądowy w zależności od typu taboru 
pomocniczego) - 149  

• przeglądy okresowe P4 i P5 (cykl prze-
glądowy w zależności od typu taboru 
pomocniczego) - 15

In 2015, Metro Warszawskie Sp. z o.o. con-
ducted inspections works on 31 auxiliary 
metro vehicles in the following amounts: 

 • P2 and P3 periodic inspections (inspe- 
ction cycle depending on the type of 
rolling stock) - 149   

 • P4 and P5 periodic inspections (inspe- 
ction cycle depending on the type of 
rolling stock) - 15

Struktura taboru pomocniczego przedsta-
wiała się następująco: 

The structure of the auxiliary rolling stock 
was as follows:
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Wszystkie pojaz-
dy metra przeje-

chały łącznie  
w 2015 roku  

5 792 950 
kilometrów. 

In 2015, all the 
metro vehic-
les travelled 

5,792,950 
kilometers.

4.4 Wozokilometry pojazdów metra
Vehicle kilometers of the metro vehicles

Wozokilometr (wzkm) to jednostka rozli-
czeniowa służąca ocenie pracy przewo-
zowej wykonanej przez metro (iloczyn 
liczby wagonów i przejechanych przez nie 
kilometrów). Od roku 2007 zauważalny jest 
stopniowy wzrost liczby wykonanych wo-
zokilometrów. Spowodowane jest to zwięk-
szającym się planem przewozów i zwięk-
szającą się dostępnością taboru w ruchu. 

W okresie 2009 - 2013 roku wymagana 
dostępna liczba pojazdów wynosiła 32.  
W roku 2013 zmniejszono plan przewozo-
wy. Ze względu na budowę łącznika po-
między linią M1 i linią M2 oraz zamknięcie 
na okres wakacji centralnych stacji linii 
M1 wykonano około 2 mln wozokilometrów 
mniej niż w roku 2012. W roku 2014 wyma-
gana liczba pojazdów w ruchu zwiększo-
na została do 33 pojazdów, co spowodo-
wało wzrost wykonanych wozokilometrów.  
W 2015 roku, w związku z otwarciem cen-
tralnego odcinka drugiej linii metra, wpro-
wadzono do ruchu 12 pojazdów. Ponadto, 
z dniem 1 września 2015 roku, w związku 
z wprowadzeniem systemu SOP-2W zwięk-
szono do 36 liczbę pojazdów na linii M1, 
co spowodowało znaczny wzrost wykona-
nych wozokilometrów. Wozokilometry z pa-
sażerami (bez przejazdów technicznych) 
wykonane w 2015 roku: 34 375 020 wzkm  
z czego linia metra M1: 28 233 060 wzkm, 
M2: 6 141 960 wzkm.

Częstotliwość ruchu pojazdów w dni robo-
cze w godzinach szczytowych wynosi: 

• dla linii M1: 2 min 20 sek
• dla linii M2: 2 min 50 sek
 
Pojazdy metra eksploatowane w Metrze 
Warszawskim przejechały łącznie w 2015 
roku 5 792 950 kilometrów. W sumie od 
otwarcia stołecznego metra (w kwietniu 
1995 roku) do końca 2015 roku wszyst-
kie pojazdy pokonały dystans 63 703 920 
kilometrów.

Vehicle kilometers are the settlement units 
used for assessing the transportation 
works performed by the metro (product of 
the number of coaches and the number of 
kilometers covered by them). Since 2007, 
there has been a gradual increase in the 
number of vehicle kilometers covered. It 
results from the increasing transportation 
plan and the increasing availability of ope-
rating rolling stock. 

In the period of 2009 – 2013, the required 
available number of vehicles was 32.  
In 2013, the transportation plan was redu-
ced. Due to the expansion of the connec-
tion between lines M1 and M2, and due to 
the closure of the central stations of the M1 
line during summer holidays – there were 
about 2 million fewer vehicle kilometers 
than in 2012. In 2014, the required number 
of operating vehicles was increased to 33, 
which increased the number of vehicle ki-
lometers. In 2015, 12 vehicles were intro-
duced as a result of opening the central 
section of the 2nd metro line. Moreover, on 
1 September 2015, in connection with intro-
ducing the SOP-2W system, the number of 
vehicles for M1 line was increased to 36, 
which significantly increased the number 
of vehicle kilometers. Vehicle kilometers 
with passengers (without technical rides) 
in 2015: 34,375,020 vehicle kilometers, of 
which M1: 28,233,060, M2: 6,141,960. 

Frequency of departures of vehicles on 
workdays during rush hours: 

 • for M1 line: 2 minutes 20 seconds

 • for M2 line: 2 minutes 50 seconds

 
In 2015, the metro vehicles operated in the 
Warsaw Metro travelled 5,792,950 kilome-
ters. In total, from opening the Warsaw 
metro (in April 1995) to the end of 2015, 
all the vehicles covered the distance of 
63,703,920 kilometers.
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4.4 Wozokilometry pojazdów metra
Vehicle kilometers of the metro vehicles

Wozokilometry wykonane w latach 2005 – 2015

Liczba wagonów Metra Warszawskiego w ruchu w latach 2006-2015

Vehicle kilometers performed in the years 2005 - 2015

The number of cars Warsaw Metro movement in the years 2006-2015
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In the years 2006 – 2008, the failure frequ-
ency was lower than the average value 
over the last 10 years, i.e. 0.35. In 2009-
2010, there were introduced new vehicles 
manufactured in Russia, which increased 
the failure frequency. That state of things 
confirms the rule that, after the introduc-
tion of newly manufactured vehicles into 
operation, their higher failure frequen-
cy results from the so-called “young age 
disease”.

Since 2010, there has been recorded a de-
crease in the general failure frequency. It 
results from the reduced number of failu-
res in the new “81” series coaches leaving 
their “young age”, and from the stabilized 
number of failures in the remaining types 
of rolling stock. That rule was confirmed in 
the years 2012 and 2013, when the failure 
frequency decreased again, to the level be-
low the average for the last 10 years. 

The Inspiro vehicles were introduced from 
October to November 2013. It did not affect 
the failure frequency index. In the 2nd quar-
ter of 2014, the Inspiro vehicles started be-
ing operated again. The recorded faults in 
the so-called „young age disease” caused 
a significant increase in the failure frequ-
ency. In 2015, the Inspiro vehicles were 
operated for the whole year, and the failure 
frequency index was maintained at the le-
vel similar to that of 2014.

Od 2010 roku 
notuje się spadek 

wskaźnika awa-
ryjności.

Since 2010, there 
has been recor-
ded a decrease 

in the general 
failure frequency.

W latach 2006 - 2008 wskaźnik zjazdów 
awaryjnych był niższy niż średnia wartość 
w ciągu 10 ostatnich lat i wyniósł 0,35. 
W okresie 2009 - 2010 wprowadzono do 
eksploatacji nowe pojazdy produkcji ro-
syjskiej przez co nastąpił wzrost wskaź-
nika zjazdów awaryjnych. Taki stan rzeczy 
potwierdza regułę, że przy wprowadzeniu 
fabrycznie nowych pojazdów do ruchu ich 
większa awaryjność spowodowana jest 
tak zwaną „chorobą wieku dziecięcego”.

Od 2010 roku notuje się spadek ogólnego 
wskaźnika awaryjności. Spowodowane jest 
to zmniejszeniem liczby awarii w nowych 
wagonach serii „81” wychodzących z „wieku 
dziecięcego” i ustabilizowaną liczbą awarii 
w pozostałych typach taboru. Potwierdze-
niem tej reguły są lata 2012 i 2013, które 
przyniosły kolejne obniżenie wskaźnika 
awaryjności i sprowadziły go do poziomu 
poniżej średniej w ostatnich 10-ciu latach. 

Od października do listopada 2013 roku 
do eksploatacji wprowadzane były pojaz-
dy typu Inspiro. Nie miało to wpływu na 
wskaźnik zjazdów awaryjnych. W II kwartale 
roku 2014 ponownie rozpoczęła się eksplo-
atacja pojazdów Inspiro. Odnotowane usterki, 
w tak zwanym okresie „choroby wieku dzie-
cięcego”, miały wpływ na znaczne zwiększe-
nie liczby zjazdów awaryjnych. W roku 2015 
pojazdy typu Inspiro eksploatowane były cały 
rok i wskaźnik zjazdów awaryjnych utrzymał 
się na podobnym poziomie jak w roku 2014. 

4.5 Awaryjność
Failure frequency
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4.5 Awaryjność
Failure frequency

Wykres – wskaźnik awaryjności pojazdów Metra Warszawskiego

Chart – failure frequency index for the Warsaw Metro vehicles 
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The most important events in 2015 assoca-
ited with rolling stock operation:

 • the works associated with performing 
the contract for delivery of new Inspiro 
vehicles, including completion of ve-
hicle acceptances;

 • the start of operation of vehicles with 
passengers in the M2 line; 

 • the launch of the vibration monitoring 
system in the M2 line;

 • the reception of the permission to ope-
rate the Inspiro-type vehicles for an 
unspecified period of time;

 • the development of the technology of 
performing P4.1 level inspections for 
the Inspiro vehicles;

 • selection of the winning tender for the 
P5 main repairs of 10 Metropolis vehic-
les (after the mileage of 1.6 million km);

 • modernization of the metro vehicles 
and auxiliary rolling stock

 • start of installation of the monito-
ring system in 15 Russian „81” se-
ries vehicles;

 • start of modernization of the emer-
gency passenger-driver commu-
nication system in 15 Russian “81” 
series vehicles;

 • start of modernization of the most 
defective solenoid valves in the 15 
Russian „81” series vehicles;

 • modernization of the drive systems 
to make them more ecological – in 
3 auxiliary diesel handcars;

 • purchase and modernization of the exi-
sting control and measurement stations 
and diagnostics and repair stations;

 • start of the works on the technical spe-
cification for the new rolling stock to be 
purchased.

Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku 
związane z eksploatacją taboru:

• prace związane z realizacją kontraktu 
na dostawę nowych pojazdów Inspiro 
w tym zakończenie odbiorów pojazdów;

• rozpoczęcie eksploatacji z pasażerami 
pojazdów na linii M2; 

• uruchomienie systemu monitoringu 
drgań na linii M2;

• otrzymanie świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji pojazdów typu Inspiro 
na czas nieokreślony;

• opracowywanie technologii wykonania 
przeglądów poziomu P4.1 pojazdów 
Inspiro;

• rozstrzygnięcie przetargu na napra-
wy główne P5 10 pojazdów Metropolis 
(po przebiegu 1.6 mln. km);

• modernizacje pojazdów metra i taboru 
pomocniczego

• rozpoczęcie instalacji monitoringu 
w 15 pojazdach rosyjskich serii „81”;

• rozpoczęcie modernizacji komu-
nikacji awaryjnej pasażer-maszy- 
nista w 15 pojazdach rosyjskich 
serii „81”;

• rozpoczęcie modernizacji najbar-
dziej awaryjnych elektrozaworów  
w 15 pojazdach rosyjskich serii „81”;

• modernizacja układów napędo-
wych na bardziej ekologiczne w 3 
pojazdach pomocniczych typu dre- 
zyna spalinowa;

• zakup oraz modernizacja istniejących 
stanowisk kontrolno-pomiarowych i dia- 
gnostyczno-naprawczych;

• rozpoczęcie prac nad specyfikacją te- 
chniczną zakupu nowego taboru.

4.6
Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku 
związane z eksploatacją taboru
The most important events of 2015 asso- 
ciated with operation of the rolling stock
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4.6
Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku 
związane z eksploatacją taboru
The most important events of 2015 asso- 
ciated with operation of the rolling stock
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Passenger transportation  
– numerical data

05

Przewóz pasażerów 
– dane liczbowe



 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

The Warsaw metro is one of the most po-
pular means of city transportation in the 
Capital City. The passengers especially 
appreciate the high quality of services of-
fered, including the comfort of travelling, 
safety and frequency. After opening the 
central section of the 2nd metro line in 
March 2015, the Warsaw metro provides its 
passengers with safe and punctual trans-
portation on route of the total length of 29 
kilometers, connecting the northern and 
southern districts and the eastern and we-
stern districts of the Capital City.

In 2015, the number of passengers, based 
on the information from the Ticket Payment 
System, amounted to 105,038,253 passen-
gers in both metro lines. The actual num-
ber of passengers transported in 2015 is 
higher, by estimation, by ca. 66.2 million. 
That amount comprises the passengers 
using the elevators, jumping over the ga-
tes, using the connection between the lines 
and, in majority of cases, the passengers 
using the evacuation exits in the M1 line.  
In 2015, the estimated number of passen-
gers using M1 metro was 142.07 million. The 
M2 line transported ca. 29.19 million pas-
sengers from its start, i.e. from 8 March 
2015. Therefore, we assume that in 2015 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. transported 
ca. 171,26 million passengers, which con-
stitutes a 16% increase in comparison with 
2014. The estimation was prepared on the 
basis of the data from periodic activities 
consisting in counting the number of pas-
sengers. 

Warszawskie metro jest jednym z najpopu-
larniejszych środków komunikacji miejskiej 
w stolicy. Pasażerowie najbardziej cenią 
sobie w nim wysoką jakość oferowanych 
usług, w tym komfort przejazdu, bezpie-
czeństwo oraz częstotliwość kursowania. 
Po otwarciu dla pasażerów centralnego 
odcinka II linii metra, w marcu 2015 roku, 
warszawskie metro zapewnia swoim pa-
sażerom bezpieczny i punktualny przejazd 
na trasie o łącznej długości 29 kilometrów 
łączącej dzielnice północne i południowe 
oraz wschodnie i zachodnie stolicy.

W roku 2015 liczba pasażerów według licz-
ników Systemu Pobierania Opłat za Prze-
jazdy dla linii metra M1 i M2 wyniosła 105 
038 253. Rzeczywista liczba pasażerów 
przewiezionych w roku 2015 jest większa 
szacunkowo o około 66,2 mln. Na wielkość 
tę składają się pasażerowie korzystający 
z wind, przeskakujący przez bramki, ko-
rzystający z łącznika pomiędzy linią metra 
M1 i M2 oraz w zdecydowanej większości 
pasażerowie korzystający z wyjść ewaku-
acyjnych na linii M1. W roku 2015 szacunko-
wo z linii metra M1 skorzystało 142,07 mln 
pasażerów, natomiast linią metra M2 od 
jej otwarcia, to jest od 8 marca 2015 roku, 
przewieziono 29,19 mln pasażerów. Przyj-
mujemy zatem, że w roku 2015 Metro War-
szawskie Sp. z o.o. przewiozło szacunkowo 
około 171,26 miliona pasażerów, co daje 
wzrost liczby przewiezionych pasażerów 
o 16 % w porównaniu do roku 2014. Osza-
cowania dokonano na podstawie danych 
uzyskanych w trakcie akcji okresowego zli-
czania pasażerów. 

Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2015 roku

Maximum daily number of transported passengers in 2015

Warszawskie me-
tro jest jednym  
z najpopularniej-
szych środków 
komunikacji miej-
skiej w stolicy. 

The Warsaw 
metro is one of 
the most popular 
means of city 
transportation in 
the Capital City.

w tys.
in thousand

Dzień  
roboczy Sobota Niedziela

Dzień otwarcia  
linii M2 08.03.2015

Workday Saturday Sunday Date of opening M2 
line – 8 March 2015

Liczba pasażerów metra  
zarejestrowanych przez 
SPOzP 
Number of metro passen-
gers recorded by the  
Ticket Payment System

M1 355 198 140

M2 131 96 62 232

Szacunkowa liczba  
pasażerów metra 
Estimated number of  
metro passengers

M1 541 336 236

M2 132 96 62 235
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Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach (w milionach)

Comparison of the estimated number of passengers transported in the respective years (in millions) 

Dynamika rocznych przewozów w metrze

Dynamics of annual metro transportation

M1 M2
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2015 Linia metra M1 / M1 metro line mln / million

Stacja Nazwa stacji
Suma pasażerów korzystają-
cych z metra według SPOzP

Suma szacunkowa pasaże-
rów korzystających z metra

Station Station name Number of passengers using 
the metro according to the 
Ticket Payment System

Estimated number  
of passengers using 
the metro 

A1 Kabaty 2,77 5,01

A2 Natolin 2,28 4,33

A3 Imielin 2,14 4,99

A4 Stokłosy 2,35 4,65

A5 Ursynów 1,45 3,96

A6 Służew 3,2 6,97

A7 Wilanowska 6,72 9,54

A8 Wierzbno 2,47 5,92

A9 Racławicka 2,31 3,61

A10 Pole Mokotowskie 3,27 5,25

A11 Politechnika 7,05 10,56

A13 Centrum 10,93 18,36

A14 Świętokrzyska 4,89 11,88

A15 Ratusz Arsenał 9,18 13

A17 Dworzec Gdański 4,43 6,67

A18 Plac Wilsona 2,39 4,15

A19 Marymont 2,26 5,17

A20 Słodowiec 2,56 2,9

A21 Stare Bielany 2,17 2,76

A22 Wawrzyszew 2,29 3,06

A23 Młociny 3,54 9,33

Suma pasażerów linii metra M1 
80,65 142,07

Total number of M1 line passengers

171,26 mln 
Suma pasażerów 
przewiezionych 
łącznie liniami 
metra M1 i M2 
według SPOzP

171.26 mln 
Total number 
of passengers 
using the metro 
according to the 
Ticket Payment 
System

Liczba pasażerów metra na poszczegól-
nych stacjach w 2015 roku w milionach 
osób (uwaga: suma szacunkowa – pasa-
żerowie korzystający z wind, przeskakują-
cy przez bramki, korzystających z łącznika 
pomiędzy linią metra M1 i M2 oraz w zde-
cydowanej większości pasażerowie korzy-
stający z wyjść ewakuacyjnych). 

Number of metro passengers in the re-
spective stations in 2015 in millions of pe-
ople (note: estimated number – the pas-
sengers using the elevators, jumping over 
the gates, using the connection between 
the lines and, in majority of cases, the pas-
sengers using the evacuation exits). 
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The connection of the M1 and M2 lines in 
the Świętokrzyska station has allowed 
the passengers to continue their journey 
without the need to leave the metro area. 
After opening the 2nd metro line, 15.6% of 
all the passengers using the M2 line conti-
nued travelling with the M1 line, while 3.8% 
of the passengers using the M1 line conti-
nued travelling with the M2 line.

Połączenie linii metra M1 z M2 na stacji 
Świętokrzyska umożliwiło pasażerom kon-
tynuowanie podróży bez konieczności 
opuszczania terenu metra. Po otwarciu II 
linii metra 15,6% wszystkich pasażerów 
korzystających z linii M2 kontynuowało po-
dróż linią metra M1, natomiast 3,8% pasa-
żerów jadących linią M1 dalszą podróż kon-
tynuowało linią metra M2.

2015 Linia metra M2 / M2 metro line mln / million

Stacja Nazwa stacji
Suma pasażerów korzystają-
cych z metra według SPOzP

Suma szacunkowa pasaże-
rów korzystających z metra

Station Station name Total number of passengers 
using the metro according to 
the Ticket Payment System

Estimated number  
of passengers using 
the metro 

C9 Rondo Daszyńskiego 3,69 3,73

C10 Rondo ONZ 2,33 2,35

C11 Świętokrzyska 4,21 8,82

C12 Nowy Świat -  
Uniwersytet 3,36 3,39

C13 Centrum Nauki 
Kopernik 1,66 1,68

C14 Stadion Narodowy 2,58 2,6

C15 Dworzec Wileński 6,56 6,62

Suma pasażerów linii metra M2 
24,39 29,19

Total number of M2 line passengers

Suma pasażerów przewiezionych 
łącznie liniami metra M1 i M2

105,4 171,26
Total number of passengers 
transported in M1 and M2 lines
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W 2015 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
wprowadziło szereg nowych rozwiązań  
w zakresie organizacji obsługi ruchu pasa-
żerskiego. Zasadniczym przedsięwzięciem 
było zapewnienie sprawnego działania linii 
M2 przy jednoczesnym utrzymaniu stan-
dardów dla linii M1. 

Zmiany w zakresie zarządza-
nia ruchem w sieci metra
 
W 2015 roku przebudowano Centralną Dys-
pozytornię pod kątem stworzenia wyodręb-
nionego stanowiska dla Dyżurnego Metra. 
Stanowisko Dyżurnego Metra wyposażono 
w systemy całoliniowe, w tym w monitory  
z podglądem na wszystkie stacje pierw-
szej i drugiej linii metra. Celem moderniza-
cji była między innymi poprawa komfortu 
pracy oraz komunikowania się Dyżurnego 
Metra z Dyspozytorami Ruchu, moderniza-
cja urządzeń pracujących nieprzerwanie 
od 2007 roku (monitory, komputery), mo-
dernizacja systemu zarządzania ruchem  
w sieci metra, doskonalenie systemu za-
rządzania ruchem w warunkach prowadze-
nia przewozów na dwóch liniach przy po-
mocy 48 pojazdów.

Zmiany w rozkładach jazdy
 
W związku z uruchomieniem linii M2 w dniu 
8 marca 2015 roku wdrożony został rozkład 
jazdy pojazdów metra dla tej linii. Pół roku 
później, 1 września 2015 roku, wdrożony zo-
stał rozkład jazdy pojazdów metra na linii M1 
uwzględniający zwiększoną częstotliwość 
kursowania pojazdów oraz większą licz-
bę pojazdów na linii w związku ze zmianą 
organizacji prowadzenia ruchu na tej linii, 
po wprowadzeniu SOP-2W.

In 2015, Metro Warszawskie Sp. z o.o. in-
troduced a number of new solutions in the 
scope of organization of passenger traffic. 
The basic undertaking was ensuring that 
the M2 line operates properly while main-
taining the standards in the M1 line. 

Changes in managing traf-
fic in the metro network
 
In 2015, the Central Control Room was re-
developed in order to provide a separate 
station for the Metro Shift Officer. The Me-
tro Shift Officer’s station is equipped with 
full-line systems, including monitors with 
views of all the stations of the first and 
second metro lines. The objective of the 
modernization was, among others, to im-
prove the comfort of work and communi-
cation between the Metro Shift Officer and 
the Traffic Dispatchers, to modernize the 
devices which operated continuously from 
2007 (monitors, computers), to modernize 
the metro traffic management system, to 
streamline the traffic management system 
in the conditions of two metro lines with 48 
vehicles.

Changes in timetables
 
As a result of launching M2 line on 8 March 
2015, a new timetable was introduced for 
the vehicles for that line. Half a year later, 
on 1 September 2015, there was introduced 
the timetable for the M1 line metro vehicles 
taking into account the increased frequ-
ency and higher number of vehicles in the 
line as a result from the change in the orga-
nization of the traffic management in that 
line, after the introduction of SOP-2W,

W 2015 roku 
Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. 
wprowadziło 
szereg nowych 
rozwiązań w za-
kresie organizacji 
obsługi ruchu 
pasażerskiego.

In 2015, Metro 
Warszawskie Sp. 
z o.o. introduced 
a number of new 
solutions in the 
scope of organi-
zation of passen-
ger traffic.

5.1
Udogodnienia w zakresie organizacji ruchu  
pasażerskiego
Facilities in organization of passenger traffic
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Zmiany w zakresie zarządza-
nia kadrami

Po modernizacji systemów sterowania 
przeszkolony został personel prowadzenia 
ruchu oraz maszyniści w zakresie prowa-
dzenia pojazdów przy wyłączonych se-
maforach (SOP-2W na linii M1 i SOP-3 na 
linii M2). Przeszkolono również wszystkich 
dyżurnych ruchu i stacji w zakresie prze-
prowadzenia resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej RKO z użyciem defibrylatora 
AED. Dodatkowo 103 maszynistów zostało 
przeszkolonych z ratownictwa medycz-
nego. Metro Warszawskie Sp. z o.o. roz-
szerzyło program szkolenia maszynistów  
w zakresie kontaktów maszynista – pa-
sażer w związku z rozbudową systemu 
nadzoru wizyjnego i instalacją systemu 
komunikowania się pasażera z maszynistą  
w pojazdach serii „81”. Wprowadzono rów-
nież cykl szkoleń z zakresu łączenia pojaz-
dów oraz czynności podejmowanych po 
wystąpieniu różnego typu awarii.

Changes in human resource 
management
 
After the modernization of the control sys-
tem, the traffic staff and the drivers were 
trained in the scope of driving the vehicles 
with semaphores switched off (SOP-2W in 
M1 line and SOP-3 in M2 line). Also, all the 
shift and station officers were trained in 
cardiopulmonary resuscitation (CPR) with 
the use of an AED defibrillator. Additionally, 
103 drivers were trained in medical rescue. 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. expanded the 
program of training the drivers in the con-
tacts between them and passengers, in 
connection with the expansion of the visu-
al supervision system and with the instal-
lation of the passenger-driver communica-
tion system in the “81” series trains. There 
was also introduced a cycle of trainings in 
linking vehicles and in the activities to be 
undertaken in the cases of various types 
of failures.
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Defibrylatory
 
Na stacjach linii M1 dokonano wymiany 
wszystkich defibrylatorów na automatycz-
ne defibrylatory AED, ujednolicając jedno-
cześnie ten sprzęt na obu liniach metra. 

Defibrillators
 
In the M1 line stations, all the defibrillators 
were replaced with automated external de-
fibrillators (AEDs), thus making the whole 
equipment uniform in both metro lines. 
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Metro according to  
passengers

Metro w ocenie  
pasażerów

06



In 2015, Metro Warszawskie Sp. z o.o. com-
missioned the eleventh survey of the opi-
nions of the Warsaw metro passengers. It 
was conducted on 19 – 26 June 2015 by an 
independent company, selected via a com-
petition. The opinions were provided by 
2,057 passengers in all the 28 metro sta-
tions.

The passengers again assessed us very 
highly in the areas that Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. considers most important: safety, 
quality of services and cleanliness. In each 
of those areas, almost 90% of passengers 
gave us good and very good marks. Pas-
sengers also selected their favorite station. 
Again, the M1 Plac Wilsona station proved 
to be unmatched yet again. The second one 
was the Stare Bielany station, while two M2 
line stations – Nowy Świat and Stadion Na-
rodowy – had positions number 4. and 5.

In connection with opening the central 
section of the 2nd metro line, we had new 
passengers – inhabitants of Praga and 
Wola, and more people from outside War-
saw. The increase in the number of pas-
sengers from outside Warsaw results from 
the connection of the metro with railway 
lines – at Dworzec Wileński and National 
Stadium. There were recorded new pheno-
mena, such as a growing number of metro 
users after 7:00 p.m. 

For Metro Warszawskie Sp. z o.o., passen-
gers’ opinions are very important. They 
allow to observe new expectations and 
behaviors, to obtain valuable knowledge, 
while the high marks constitute an obliga-
tion and motivation to continue providing 
the best standards of operation.

W 2015 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
zleciło wykonanie kolejnego – już jede-
nastego – badania opinii pasażerów war-
szawskiego metra. Zrealizowała je w dniach 
19 - 26 czerwca 2015 roku niezależna firma, 
wybrana w drodze konkursu. Wypowiedzia-
ło się 2057 pasażerów na wszystkich 28 
stacjach metra. 

Pasażerowie ponownie wystawili nam 
bardzo wysokie oceny w tych obszarach, 
które Metro Warszawskie Sp. z o.o. uważa 
za najważaniejsze, tj.: bezpieczeństwo, 
jakość usług i czystość. W każdym z tych 
obszarów niemal 90% pytanych oceniało 
nasze funkcjonowanie jako bardzo dobre  
i dobre. Pasażerowie wybrali również swoją 
ulubioną stację. Bezkonkurencyjna ponow-
nie okazała się stacja linii M1 Plac Wilso-
na. Drugą stacją była stacja Stare Bielany,  
a dwie stacje linii M2 - Nowy Świat i Sta-
dion Narodowy uplasowały się odpowied-
nio na 4 i 5 miejscu.

W związku z otwarciem odcinka central-
nego II linii metra, przybyli nowi pasażero-
wie – mieszkańcy Pragi i Woli, więcej osób 
spoza Warszawy. Wzrost liczby pasażerów 
spoza Warszawy to efekt zapewnienia po-
wiązania metra z liniami kolejowymi – przy 
Dworcu Wileńskim i Stadionie Narodowym. 
Wzrosła grupa korzystających z metra po 
godzinie 19. 

Opinie pasażerów są dla Metra Warszaw-
skiego Sp. z o.o. bardzo ważne. Pozwalają 
zaobserwować nowe oczekiwania i zacho-
wania, zdobyć cenną wiedzę a wystawio-
ne bardzo wysokie oceny zobowiązują  
i jednocześnie motywują do stałego dbania  
o jak najlepsze standardy działania.

W badanu opinii 
pasażerów Metra 
Warszawskiego 
wypowiedziało 
się 2057 pasaże-
rów na wszyst-
kich 28 stacjach 
metra.

In the survey of 
the passengers 
of the War-
saw Metro, the 
opinions were 
provided by 2,057 
passengers in 
all the 28 metro 
stations.

bezpieczeństwo 
security

jakość usług 
quality of services

czystość 
cleanliness
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bardzo źle/raczej słabo 
very bad/rather poor

przeciętnie | average 
brak zdania | no opinion

bardzo dobrze | very good 
raczej dobrze | rather good 

bardzo dobrze/raczej dobrze 
very bad/rather poor 
przeciętnie  
rather good 
bardzo źle/słabo 
very bad/rather poor 
brak zdania  
no opinion 

Ogólna ocena metra
General assessment of the metro

Ocena poszczególnych służb w metrze
Assessment of the respective staff in the metro

W latach 2000 - 2014 (średnia ocen dla M1) 
 In years 2000 - 2014 (average ratings for M1)

obsługa sprzątajaca 
cleaning staff

obsługa handlowa  
sales staff

obsługa techniczna  
technical staff

ochrona  
security staff

policja 
police

W roku 2015 (M1 i M2)  
2015 year (M1 and M2)
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Ocena poszczególnych elementów związanych 
z obsługą pasażerów 
Assessment of the respective elements associated 
with passenger processing

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3% 4% 14% 80%

1%2% 11% 86%

21% 9% 68%2%

2% 17% 80%1%

2% 12% 84%2%

4% 6% 88%1%

10% 88%1%2%

3% 7% 89%1%

30% 5% 15% 50%

bardzo dobrze/raczej dobrze 
very bad/rather poor 
przeciętnie  
rather good 
 

bardzo źle/słabo 
very bad/rather poor 
brak zdania  
no opinion 

bezpieczeństwo | safety

czystość  na stacjach | cleanliness in the stations

punktualność  kursowania | punctuality of trains

szybkość jazdy  | speed of travelling

informacja  w wagonach metra | information in metro coaches

czystość  w wagonach | cleanliness in metro coaches

informacja  na stacjach metra | information in metro stations

obsługa metra | metro management

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych | facilities for disabled persons
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Działalność promocyjna
Promotional activities
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In 2015, Metro Warszawskie Sp. z o.o. con-
centrated its activities on two basic tasks, 
i.e. maintaining the high quality of pas-
senger transportation and supervising 
the execution of the largest self-govern-
ment investment, i.e. the construction of 
the central section of the 2nd metro line. 
The promotional and informative activities 
conducted by the Company played a signi-
ficant role in the execution of investment 
and operation plans. As per its promotion 
and information policy, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. communicated with its surroun-
dings in a diverse manner. The positive opi-
nions of our company have been maintained 
due to our participation in various social, in-
formative and educational projects.

 
One of the most important projects execu-
ted last year, was the organization of the 
events associated with opening the central 
section of the 2nd metro line for passen-
gers. Metro Warszawskie Sp. z o.o. organi-
zed an advertising campaign with informa-
tion on opening the M2 line and organized 
the opening of the line for our passengers. 
Additionally, in the Świętokrzyska station 
there was launched the Multimedia Gal-
lery - the first multimedia gallery opened 
in a metro station. LED screens of the he-
ight of ca. 3 meters were installed on the 
length of ca. 100 meters - they can display 
both static images and dynamic films. It 
is the most modern art and picture galle-
ry, called metropolitan gallery. The gallery 
is mainly planned for artistic projects, but 
also for typical municipal and utility in-
formation. The following institutions have 
been presented in the gallery: State Eth-
nographic Museum, National Museum, Po-
lish Theater, Warsaw Chamber Opera, Lib-
rary at Koszykowa, Integration Foundation. 
 
 

 
For the passengers of the Warsaw metro, 
we also co-organized the “Night of Mu-
seums” and the Days of Public Transport, 
during which the inhabitants of Warsaw 
could visit the Kabaty Technical and Hol-
ding Station. We participated in such social 
projects as “More kindness in municipal 
transportation” and “Europe is changing 
Warsaw”. We organized a family skiing com-
petition for the Mole Cup in Górka Szczę-
śliwicka in Warsaw, and we reinstated the 

W 2015 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
skupiło swoją aktywność na dwóch pod-
stawowych zadaniach, to jest utrzymaniu 
wysokiej jakości przewozów pasażerskich 
oraz nadzorze nad realizacją największej 
inwestycji samorządowej, jaką była bu-
dowa odcinka centralnego II linii metra. 
W procesie realizacji planów inwesty-
cyjnych oraz eksploatacyjnych dużą rolę 
odegrała prowadzona przez Spółkę działal-
ność promocyjna i informacyjna. Zgodnie 
z prowadzoną polityką w zakresie promo-
cji i informacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
w sposób zróżnicowany komunikowało się 
z otoczeniem. Przychylną opinię o firmie 
podtrzymywaliśmy poprzez udział w róż-
nych projektach o charakterze społecznym, 
informacyjnym czy edukacyjnym.

Jednym z najważniejszych projektów zre-
alizowanych w roku minionym była organi-
zacja wydarzeń związanych z otwarciem 
centralnego odcinka II linii metra dla pa-
sażerów. W związku z tym wydarzeniem 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. zrealizowało 
kampanię reklamową informującą o otwar-
ciu linii M2 oraz zorganizowało otwarcie 
linii dla naszych pasażerów. Uruchomiona 
została również Galeria Multimedialna na 
stacji metra Świętokrzyska - pierwsza na 
świecie galeria multimedialna w przestrze-
ni metra. Na długości ponad 100 metrów 
zamontowane zostały wysokie na około 
3 metry ekrany diodowe, które dają moż-
liwość wyświetlania na nich zarówno ob-
razów statycznych jak i dynamicznych fil-
mów. To najnowocześniejsza galeria sztuki 
i obrazu, nazwana metropolitalną. Galeria 
przeznaczona jest przede wszystkim dla 
projektów artystycznych, ale również dla 
informacji typowo miejskich i użytkowych. 
Od czasu uruchomienia galerii, na jej ekra-
nach zaprezentowało się między innymi: 
Państwowe Muzeum Etnograficzne, Mu-
zeum Narodowe, Teatr Polski, Opera Kame-
ralna, Biblioteka na Koszykowej, Fundacja 
Integracja.  

Dla pasażerów stołecznego metra współ- 
organizowaliśmy również „Noc Muzeów” 
i Dni Transportu Publicznego, w ramach 
których mieszkańcy Warszawy mieli moż-
liwość zwiedzania Stacji Techniczno-Po-
stojowej Kabaty. Uczestniczyliśmy w pro-
jektach społecznych „Kierunek Życzliwość 
w Komunikacji Miejskiej w komunikacji 
miejskiej” oraz „Europa zmienia Warszawę”. 
Dla rodzin zorganizowaliśmy zawody nar-
ciarskie o puchar Krecika na Górce Szczę-

W 2015 r. na 
stacji metra 
Świętokrzyska 
została urocho-
miona pierwsza 
na świecie, 
w przestrzeni 
metra Galeria 
Multimedialna.

W 2015 r. in the 
Świętokrzyska 
station, there 
was launched 
the Multimedia 
Gallery - the 
first multimedia 
gallery opened in 
a metro station in 
the world.
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program entitled Social Metro Assistant 
for the persons interested in the issues of 
safety. In the preparation of various social 
programs last year, the Metro Warszawskie 
Company also cooperated with: Commu-
nication Engineering Science Club of the 
Warsaw University of Technology, the Chil-
dren Promotion Academy Foundation and 
the Film Promotion Academy, the Cracow 
University of Technology, the “Metro” Police 
Headquarters, the Radio Ursynów Founda-
tion, the House of Meetings with History, 
the Great Orchestra of Christmas Charity, 
the Office of Culture and Heritage of the 
President of the Republic of Poland, the Ko-
pernik Science Center as well as numerous 
Warsaw schools and kindergartens. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. met with the 
specialists in public transportation, scienti-
fic circles and the entities directly involved 
in the provision of transportation services 
for the fourth edition of the Public Transpor-
tation Congress – an event organized eve-
ry year which provides the opportunity to 
exchange information and experience for 
representatives of the entities organizing 
municipal transportation in cities and re-
gions and carriers, as well as the organiza-
tions associating those entities.

In 2015, Metro Warszawskie Sp. z o.o. main-
tained the cooperation with the Integration 
Association of Friends, the Association of 
Sports for Disabled People (SSON) and the 
Planeta Kreatywna company which organi-
zes the Mazovia Month of Integration com-
petition. We organized for the first time an 
exhibition of the works of Wojciech Fangor 
as well as the events accompanying that 
exhibition – together with the Warsaw Di-
vision of the Association of Polish Artists. 

The promotion of culture and art in the me-
tro takes place through two artistic pro-
grams supported by the Company: “pociąg 
do sztuki” and „A19 Gallery”. The “pociąg do 
sztuki” program was established in 2004, 
with the intention of promoting culture in 
the space of a large city. The first gallery 
was located in the Wilanowska station. 5 
years later, the “pociąg do sztuki” consti-
tuted a large network of municipal galle-
ries situated in underground passages in 
seven metro stations (A1 Kabaty, A3 Imie-
lin, A7 Wilanowska, A10 Pole Mokotowskie, 
A13 Centrum, A14 Świętokrzyska and A17 
Dworzec Gdański). The eight gallery was 
located in the main hall of the building 

śliwickiej w Warszawie, a dla osób zain-
teresowanych bezpieczeństwem Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. wznowiło program 
pod nazwą Społeczny Asystent Metra. Przy 
realizacji różnorodnych programów spo-
łecznych, w ubiegłym roku Spółka Metro 
Warszawskie współpracowała też między 
innymi z: Kołem Naukowym Inżynierii Komu-
nikacyjnej na Politechnice Warszawskiej, 
Fundacją Akademia Promocji Dzieci oraz 
Akademią Promocji Filmu, Politechniką Kra-
kowską, Komendą Policji „Metro”, Fundacją 
Radio Ursynów, Domem Spotkań z Historią, 
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Biu-
rem Kultury i Dziedzictwa Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum 
Nauki Kopernik oraz z wieloma szkołami  
i przedszkolami warszawskimi.

Z ekspertami z dziedziny transportu pu-
blicznego, środowisk naukowych i pod-
miotów bezpośrednio zaangażowanych  
w świadczenie usług transportowych, Me-
tro Warszawskie Sp. z o.o. spotkało się przy 
okazji czwartej edycji Kongresu Transportu 
Publicznego. Kongres Transportu Publicz-
nego to organizowane co roku wydarzenie, 
które jest okazją do wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy przedstawicie-
lami organizatorów transportu miejskiego 
w ośrodkach miejskich i regionalnych.

W 2015 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
podtrzymało współpracę ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Integracji, Stowarzy-
szeniem Sportu Osób Niepełnosprawnych 
SSON oraz firmą Planeta Kreatywna, orga-
nizatorem konkursu Mazowiecki Miesiąc 
Integracji. Po raz pierwszy Spółka współ-
pracowała ze Związkiem Artystów Plasty-
ków – Okręg Warszawski, współorganizując 
wystawę prac Wojciecha Fangora oraz wy-
darzeń towarzyszących tejże wystawie.

Promocja kultury i sztuki w metrze odbywa 
się za pośrednictwem dwóch wspieranych 
przez Spółkę programów artystycznych: 
„pociąg do sztuki” oraz „Galeria A19”. Pro-
gram „pociąg do sztuki” powstał w 2004 
roku jako program promocji kultury w prze-
strzeni wielkiego miasta. Pierwsza galeria 
ulokowana została na stacji Wilanowska. 
Po 5 latach „pociąg do sztuki” tworzył dużą 
sieć galerii miejskich, mieszczących się  
w podziemnych ciągach komunikacyjnych 
na siedmiu stacjach warszawskiego metra 
(A1 Kabaty, A3 Imielin, A7 Wilanowska, A10 
Pole Mokotowskie, A13 Centrum, A14 Święto-
krzyska i A17 Dworzec Gdański). Ósma gale-

Promocja kultury 
i sztuki w metrze 

odbywa się za 
pośrednictwem 
dwóch wspiera-

nych przez Spół-
kę programów 

artystycznych: 
„pociąg do sztuki” 
oraz „Galeria A19”

The promotion of 
culture and art in 

the metro takes 
place through 

two artistic pro-
grams supported 
by the Company: 

“drive for art” and 
„A19 Gallery”. 
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housing the seat of the Management Bo-
ard of Metro Warszawskie Sp. z o.o. Every 
month, exhibitions of contemporary art are 
presented in these permanent locations. In 
the “pociąg do sztuki” gallery, 2015 was the 
year of integration and presentation of the 
works of handicapped artists. There were 
also presented photographs of nature and 
another documentary exhibition depicting 
Polish assistance to third world countries. 

Another permanent element of art in the 
Warsaw metro, is the “A19 Gallery”. Its sub-
ject is a mural design 35 m long and 3.5 m 
high. The project was established in 2007, 
with the intention of promoting culture in 
the space of a large city. In December 2010, 
the Metro Warszawskie company changed 
the project coordinator.  Since then, it has 
been cooperating with the Academy of Fine 
Arts in Warsaw. The subject of the signed 
agreement is promotion of art, students 
and graduates of artistic universities and 
presentation of their works in public space, 
within the “A19 Gallery” artistic project. Be-
tween 18 September 2014 and 16 November 
2016, “A19 Gallery” project included a series 
of exhibitions entitled “Metrowe Komiksy”. 
The cycle was started with the exhibition 
of the works of Piotr Mach entitled “Martwa 
praca”. The next artists who presented the-
ir art within the “Metrowe Komiksy”” cycle 
were: Marcin Podolec, Małgorzata Jabłoń-
ska, Adam Wójcicki. The last exhibition pre-
sented within that cycle in A19 Gallery was 
one by Agata Zbylut. Her work was develo-
ped on the borderline of photography and 
painting – she took 25 photos of herself 
dancing which makes the impression of 
stop motion. The work was supplemented 
by the exhibition organized simultaneously 
in the Warsaw “Program” Gallery. Agata 
Zbylut’s exhibition in A19 Gallery ended on 
16 November 2015.

ria znalazła swoje miejsce w holu głównym 
budynku mieszczącego siedzibę Zarządu 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. W tych sta-
łych miejscach co miesiąc prezentowane 
są wystawy sztuki współczesnej. 2015 rok 
w galerii „pociąg do sztuki” był rokiem in-
tegracji i prezentacji prac artystów niepeł-
nosprawnych. Prezentowane były również 
fotografie przyrody oraz kolejna już z cyklu 
wystawa dokumentalna na temat polskiej 
pomocy w krajach trzeciego świata. 

Stałym elementem sztuki w metrze war-
szawskim jest również „Galeria A19”. Jej 
przedmiotem jest wykonanie projektu mu-
ralu o wymiarach 35 m długości i 3,5 m 
wysokości. Projekt powstał w 2007 roku 
jako program promocji kultury w prze-
strzeni wielkiego miasta. W grudniu 2010 
roku Spółka Metro Warszawskie zmieniła 
koordynatora projektu.  Od tego momentu 
współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Przedmiotem podpisanej 
umowy jest popularyzacja sztuki, pro-
mocja studentów i absolwentów uczelni 
artystycznych oraz prezentacja ich prac  
w przestrzeni publicznej w ramach projek-
tu artystycznego „Galeria A19”. W „Galerii 
A19” od 18 września 2014 roku do 16 listo-
pada 2015 roku odbył się szereg wystaw 
pt. „Metrowe Komiksy”. Cykl rozpoczął się 
od wystawy Piotra Macha pt. ,,Martwa 
praca”. Kolejnymi artystami, których prace 
zaliczają się do cyklu ,,Metrowe Komiksy” 
byli: Marcin Podolec, Małgorzata Jabłoń-
ska, Adam Wójcicki. Ostatnią wystawą pre-
zentowaną w „Galerii A19” w ramach cyklu 
,,Metrowe Komiksy” była wystawa Agaty 
Zbylut. Dzieło Agaty Zbylut mieściło się na 
styku fotografii oraz malarstwa, artystka 
sfotografowała się podczas tańca i powtó-
rzyła swój wizerunek 25 razy, co sprawia 
wrażenie animacji poklatkowej. Pracę do-
powiadała trwająca w tym samym czasie  
wystawa w warszawskiej Galerii ,,Program”. 
Wystawa Agaty Zbylut w Galerii A19 zakoń-
czyła się 16 listopada 2015.
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Pracownicy –  
szkolenia i rozwój

Employees – trainings 
and development

                                            
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

            

 
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  



As of the end of 2015, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. employed 2,265 people in total, 
including 1,991 in the positions associated 
with operations, 189 – in administrative po-
sitions and 85 – in the positions related to 
execution of investments.

 
In 2015, tor the purpose of improving the-
ir professional skills, Metro Warszawskie 
Sp z o.o. had 906 employees participate 
in 121 trainings. The employees improved 
their qualifications in such fields as: safety 
and hygiene at work, ecology, finances, IT, 
investments, human resources or the law. 
Last year, we also conducted a training in 
first aid for 290 employees of the Compa-
ny, and a training in antiterrorist prevention 
in metro infrastructure – for the employ-
ees of the Transportation Service and the 
Property Security Service, and the training 
entitled “Fris – styles of thinking and acting. 
Methods of communicating in a team” for 
the Company directors. Under its HR poli-
cy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. organized 
English lessons for 38 employees and par-
tially covered the costs of higher education 
studies for 3 employees.

 
 
 
For many years, Metro Warszawskie Sp.  
z o.o. has been organizing professional in-
ternships both in administrative positions 
and in specialist positions associated with 
operation of the metro rolling stock and 
infrastructure. In 2015, the professional in-
ternships in Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
were organized for 22 students of higher 
educational and occupational schools, for 
example as the Faculty of Transportation 
and the Faculty of Mechatronics of the 
Warsaw University of Technology, the Facul-
ty of Automation and Robotics of the Poznań 
University of Technology and the Complex of 
Secondary and Technical Schools in Warsaw. 

Na koniec 2015 roku, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. zatrudniało łącznie 2265 osób, 
w tym 1991 wykonywało swoje obowiązki 
na stanowiskach związanych z eksploata-
cją, 189 osób pracowało na stanowiskach 
administracyjnych i 85 na stanowiskach 
związanych z realizacją inwestycji.

W celu doskonalenia umiejętności zawo-
dowych, w 2015 roku Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. przeszkoliło 906 pracowników 
na 121 szkoleniach. Pracownicy podnosi-
li swoje kwalifikacje w takich dziedzinach 
jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, eko-
logia, finanse, informatyka, inwestycje, 
human resources czy prawo. W minionym 
roku przeprowadziliśmy również szkolenie  
z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
290 pracowników Spółki, z zagadnień z za-
kresu prewencji antyterrorystycznej w in-
frastrukturze metra dla pracowników Służ-
by Przewozów oraz pracowników Służby 
Ochrony Metra, a w ramach szkolenia „Fris 
– style myślenia i działania. Sposoby komu-
nikacji w zespole” przeszkolno kadrę dy-
rektorską Spółki. Zgodnie z prowadzoną po-
lityką personalną, Metro Warszawskie Sp.  
z o.o. zapewniło naukę języka angielskiego 
dla grupy 38 pracowników oraz częściowo 
pokryło koszty na naukę na studiach wyż-
szych 3 pracownikom.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. od lat umoż-
liwia odbycie praktyk zawodowych zarów-
no na stanowiskach administracyjnych jak  
i specjalistycznych stanowiskach związa-
nych z eksploatacją taboru i infrastruktu-
ry metra. W 2015 roku praktyki zawodowe  
w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. odbyło 
22 uczniów szkół wyższych i zawodowych,  
z między innymi Wydziału Transportu i Wy-
działu Mechatroniki Politechniki Warszaw-
skiej, Wydziału Automatyki i Robotyki Po-
litechniki Poznańskiej oraz Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych w Warszawie. 

W celu doskona-
lenia umiejętno-
ści zawodowych, 
w 2015 roku 
Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. 
przeszkoliło 906 
pracowników na 
121 szkoleniach.

In 2015, tor the 
purpose of impro-
ving their pro-
fessional skills, 
Metro Warszaw-
skie Sp z o.o. had 
906 employees 
participate in 121 
trainings.

1991
stanowiska związane 
z eksploatacją

positions associated with 
operations

22
uczniów na praktykach 
zawodowych

students on  
internships 

38
pracowników uczęszczało 
na naukę języka angielskiego

employees learned 
English

łączna liczba wszytkich 
pracowników

2265 total number of  
employees

pracowników  
administracji

189administrative  
employees

pracowników 
ds. realizacji inwestycji

85employees responsible for 
investments

Zatrudnienie w 2015r. | Employed in 2015
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Environmental Protection

09

Ochrona środowiska

                                            
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 

   

 
 

 
 

               

 
 

 
 

 

    

 
 

 

     



In 2015, in compliance with all the rules 
and standards of environmental protection 
specified by external and internal provi-
sions, Metro Warszawskie Sp. z o.o. under-
took a number of activities minimizing its 
potential negative impact on the environ-
ment. Those activities included: 

 • preparing and conducting an inspec-
tion of the Integrated Management 
System, and implementing the recom-
mendations from that inspection;

 • conducting trainings in environmental 
protection in compliance with the time 
schedule;

 • the documentation of the Integrated 
Management System was verified, 
and the selected procedures, resulting 
from supervising the PPO-07 process, 
were updated;

 • the environmental protection reporting 
was conducted;

 • the Company activities were adapted 
to the changes resulting from the in-
troduction of new environmental pro-
tection provisions, in particular in the 
scope of waste management and re-
porting.

 
Educating employees and 
contractors
 
The education of employees and contrac-
tors is conducted through a system of tra-
inings in environmental protection, safety 
and hygiene at work and fire prevention 
issues, in compliance with the Integrated 
Management System in effect in the Com-
pany. The trainings were taken by all the 
employees, including new employees and 
interns. Additionally, there are organized tra-
inings in waste management in workplaces. 
 

The increasing of the ecological awareness 
of our business partners is conducted, 
among others, by training the employees 
from third party companies that provide 
services in the Warsaw Metro. Before al-
lowing them to work, each such employee 
undergoes trainings in environmental pro-
tection, safety and hygiene at work and fire 
prevention, as well as in the rules of work 
organization Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Przestrzegając wszystkich reguł i stan-
dardów ochrony środowiska określonych 
przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2015 roku 
podjęło szereg działań minimalizujących 
potencjalny negatywny wpływ na środowi-
sko. W ramach realizacji działań:

• przygotowany i przeprowadzony zo-
stał przegląd Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania oraz zrealizowane zostały 
zalecenia z przeglądu;

• zgodnie z harmonogramem przepro-
wadzone zostały szkolenia z zakresu 
ochrony środowiska;

• zweryfikowana została dokumentacja 
Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia, zaktualizowane zostały wybrane 
procedury wynikające z nadzorowania 
procesu PPO-07;

• prowadzona była wymagana prawem 
sprawozdawczość z zakresu ochrony 
środowiska;

• dostosowana została działalność 
Spółki do zmian wynikających z wpro-
wadzenia nowych przepisów doty-
czących ochrony środowiska, zwłasz-
cza w zakresie gospodarki odpadami  
i sprawozdawczości.

 
Edukacja pracowników  
i kontrahentów
 
Edukacja pracowników i kontrahentów 
prowadzona jest poprzez system szkoleń  
z zakresu ochrony środowiska, bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz zagadnień 
przeciwpożarowych, zgodnie z funkcjonu-
jącym w Spółce Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania. Szkoleniami objęci są wszy-
scy zatrudnieni pracownicy, a także osoby 
nowo przyjmowane do pracy oraz studenci 
przychodzący na praktyki zawodowe. Dodat-
kowo prowadzone są szkolenia dotyczące 
gospodarki odpadami na stanowisku pracy.

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
naszych partnerów biznesowych realizo-
wane jest między innymi poprzez szkole-
nie pracowników firm zewnętrznych, które 
świadczą usługi na terenie Metra Warszaw-
skiego. Każdorazowo przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy, pracownicy 
usługodawcy przechodzą szkolenia z za-
kresu ochrony środowiska, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, zagadnień przeciw-
pożarowych, a także z zasad organizacji 

Nieustannie 
szkolimy naszych 
pracowników 
z zakresu ochro-
ny środowiska, 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
oraz zagadnień 
przeciwpożaro-
wych

We continue to 
train our employ-
ees in environ-
mental protec-
tion, safety and 
hygiene at works 
and fire preven-
tion
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The subject scope of the trainings is clo-
sely connected to the types of works con-
ducted by the third party companies. In 
2015, the Environmental Protection Depart-
ment trained 251 employees of the Com-
pany, 20 interns, 1,605 employees of third 
parties, and conducted periodical trainings 
for 978 employees of the Company.

 

Waste management

For many years, selective collection of 
municipal waste is organized in the area 
of the Kabaty Technical and Holding Sta-
tion. Currently, the Company is applying 
the new guidelines of the Warsaw City Hall 
and segregates the waste into fractions: 
segregated dry waste and glass. Another 
fraction of municipal waste is mixed waste. 
The companies, selected in a commune 
tender, marked installed containers for all 
the municipal waste fractions in the Kaba-
ty Technical and Holding Station and in M1 
and M2 lines. Containers for segregated dry 
waste, glass and mixed municipal waste 
were situated in all the technical and office 
facilities. Moreover, special containers for 
collection of batteries were purchased and 
installed.

All the dangerous and other waste, produ-
ced by the Metro Warszawskie Company, 
is collected selectively in the Kabaty Tech-
nical and Holding Station. Marked, closed 
waste containers are situated in the re-
spective rooms, in particular in the sites 
of inspections and repairs of the metro 
rolling stock – and are later transferred to 
the waste warehouse. In compliance with 
the procedures adopted, the amount of the 
waste produced is monitored regularly by 
the employees of the respective organiza-
tional units, the waste warehouse and the 
Environmental Protection Department. The 
waste produced in the respective stations 
(except for municipal waste) is transpor-

pracy na terenie Metra Warszawskiego Sp. 
z o.o. Zakres tematyczny szkoleń jest ści-
śle związany z rodzajem prac prowadzo-
nych przez firmę zewnętrzną. W 2015 roku 
Dział Ochrony Środowiska przeszkolił 251 
nowych pracowników Spółki, 20 praktykan-
tów, 1605 pracowników firm zewnętrznych 
oraz przeprowadził szkolenia okresowe dla 
978 pracowników Spółki.

Gospodarka odpadami
 
Od wielu już lat na terenie Stacji Technicz-
no-Postojowej Kabaty prowadzona jest se-
lektywna zbiórka surowcowych odpadów 
komunalnych. Aktualnie Spółka stosuje się 
do nowych wytycznych Urzędu Miasta st. 
Warszawy i segreguje odpady na frakcje: 
odpady segregowane suche i szkło. Kolej-
na frakcja odpadów komunalnych to od-
pady zmieszane. Firmy wyłonione w prze-
targu gminnym wstawiły na terenie Stacji 
Techniczno - Postojowej Kabaty oraz linii 
M1 i M2, oznaczone kontenery na wszyst-
kie frakcje odpadów komunalnych. We 
wszystkich obiektach technicznych oraz 
biurowych zostały ustawione pojemni-
ki na odpady segregowane suche, szkło  
i zmieszane odpady komunalne. Zakupiono 
i ustawiono również specjalne pojemniki 
do zbiórki baterii.

Wszystkie odpady niebezpieczne i inne 
niż niebezpieczne wytwarzane przez Spół-
kę Metro Warszawskie gromadzone są  
w sposób selektywny na terenie Stacji Tech-
niczno-Postojowej Kabaty. W poszczegól-
nych pomieszczeniach, a w szczególności  
w miejscach gdzie prowadzone są prze-
glądy i naprawy taboru metra, znajdują się 
oznakowane, zamykane pojemniki na odpa-
dy, które po napełnieniu są przekazywane 
do magazynu odpadów. Zgodnie z przyję-
tymi procedurami, ilości wytwarzanych od-
padów są na bieżąco monitorowane przez 
pracowników poszczególnych komórek 
organizacyjnych, magazyn odpadów oraz 

W 2015 roku Dział 
Ochrony Środo-

wiska przeszkolił 
251 nowych 

pracowników 
Spółki, 20 prak-
tykantów, 1605 

pracowników firm 
zewnętrznych 

oraz przeprowa-
dził szkolenia 
okresowe dla 

978 pracowników 
Spółki.

In 2015, the 
Environmental 
Protection De-

partment trained 
251 employees 

of the Company, 
20 interns, 1,605 

employees of 
third parties, and 
conducted perio-
dical trainings for 
978 employees of 

the Company.
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ted with handcars to the Technical and 
Holding Station, and then transferred to 
the waste warehouse. All the waste pro-
duced by the Metro Warszawskie Compa-
ny is handed over to specialist companies 
with suitable certificates that allow them 
to transport and process the waste col-
lected. The waste is handed over on the 
basis of signed agreements or one-time 
orders, with the use of waste hand-over 
reports. Furthermore, the Environmental 
Protection Department registers the wa-
ste on a regular basis (in compliance with 
the provisions of the law). The amounts 
of the produced dangerous waste and 
other waste are closely connected to the 
schedule of inspections of the metro rolling 
stock and maintenance of infrastructure. 

 
 
 

Water supply and waste 
water management
As a result of the activities of Metro War-
szawskie Sp. z o.o., there is produced in-
dustrial waste water which contains the 
substances that are particularly harmful to 
the water environment, and that is why the 
Company was granted decision No. 708/
OŚ/2012 of 12 July 2012, issued by the Pre-
sident of the capital city of Warsaw, giving 
the Metro Warszawskie Company the per-
mit under the Water Law Act to introduce 
the above waste water to the sewage sys-
tem while maintaining the suitable qualita-
tive parameters. Under the permit, the te-
sts of the quality of industrial waste water 
were conducted in 2015. They were organi-
zed by the laboratory accredited under the 
concluded agreement. 

All the activities planned and executed in 
2015 by the respective organizational units 
of Metro Warszawskie Sp. z o.o., significan-
tly minimizing the negative impact on the 
environment, were included in the “Environ-
mental Management Plan for Metro War-
szawskie Sp. z o.o. for 2015 – execution”. 

Dział Ochrony Środowiska. Odpady wytwo-
rzone na poszczególnych stacjach metra  
(z wyjątkiem komunalnych) transportowa-
ne są drezynami na teren Stacji Techniczno-
-Postojowej i przekazywane do magazynu 
odpadów. Wszystkie odpady wytwarzane 
przez Spółkę Metro Warszawskie przekazy-
wane są wyspecjalizowanym firmom, po-
siadającym stosowne decyzje zezwalające 
na transport i przetwarzanie odbieranych 
odpadów. Przekazywanie odpadów nastę-
puje na podstawie podpisanych umów lub 
jednorazowych zleceń, z zastosowaniem 
kart przekazania odpadu. Na bieżąco pro-
wadzona jest również ewidencja odpadów 
(zgodnie z wymaganiami prawnymi), którą 
prowadzi Dział Ochrony Środowiska. Ilości 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych  
i innych niż niebezpieczne są ściśle zwią-
zane z harmonogramem przeglądów tabo-
ru metra oraz utrzymaniem infrastruktury.

Gospodarka wodno-ściekowa
 
W wyniku działalności Metra Warszawskie-
go Sp. z o.o. wytwarzane są ścieki przemy-
słowe, które zawierają substancje szcze-
gólnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
dlatego też Spółka posiada decyzję nr 708/
OŚ/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, wydaną 
przez Prezydenta m.st. Warszawy, udzie-
lającą Spółce Metro Warszawskie pozwo-
lenia wodno-prawnego na wprowadzanie 
do urządzeń kanalizacyjnych powyższych 
ścieków z zachowaniem określonych pa-
rametrów jakościowych. Zgodnie z po-
zwoleniem, w 2015 roku prowadzone były 
badania jakości ścieków przemysłowych. 
Badania wykonało laboratorium akredyto-
wane na mocy zawartej umowy.

Wszystkie działania zaplanowane i zreali-
zowane przez poszczególne komórki orga-
nizacyjne Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  
w 2015 roku, a mające zasadniczy wpływ 
na minimalizację negatywnego oddzia-
ływania na środowisko, po opracowaniu 
zamieszczone zostały w „Programie za-
rządzania środowiskowego w Metrze War-
szawskim Sp. z o.o. na 2015 r. - realizacja”.

Spółka Metro 
Warszawskie 
segreguje odpa-
dy na frakcje: 
suche, szkło 
oraz odpady 
komunalne

The Metro War-
szawskie com-
pany segregates 
wastes into the 
following frac-
tions: dry, glass 
and municipal 
waste.
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. applies the 
policy in the scope of quality, environmen-
tal protection and safety and hygiene at 
work, that meets the requirements of the 
following standards:

 • PN-EN ISO 9001:2009 Quality Manage-
ment Systems. Requirements.

 • PN-EN ISO 14001:2005 Environmental 
Management Systems. Requirements 
and guidelines for application.

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

 
The compliance of the quality management 
system introduced in Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. in 2004, was confirmed with  
a certificate granted by the Polish Center 
for Research and Certification on 15 June 
2005, and the compliance of the integra-
ted management system – with a certifi-
cate granted by the Polish Center for Re-
search and Certification on 21 July 2009. 
The supervision audit, conducted by the 
Polish Center for Research and Certifica-
tion in 2015, confirmed the compliance of 
the integrated management system, in ef-
fect in Metro Warszawskie Sp. z o.o., with 
the requirements of the following stan-
dards: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 
14001:2005, PN-N-18001:2004 and with the 
applicable provisions of the law.

The integrated management system provi-
des high quality and safety of traveling to 
passengers, as well as identifies and limits 
the work-related safety risks to the Compa-
ny personnel and to other entities opera-
ting on Company grounds. In 2015, the in-
tegrated management system continued to 
be improved through its continuous moni-
toring. The significant elements of system 
monitoring are systematic internal audits 
(conducted by the Company internal audi-
tors) and management inspections (with the 
participation of the Company Management 
Board, process leaders, directors and mana-
gers of the involved organizational units), as 
well as the supervision audits conducted by 
the unit certifying the Company.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje po-
litykę w zakresie jakości, ochrony środowi-
ska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
spełniającą wymagania norm:

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

• PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarzą-
dzania środowiskowego. Wymagania  
i wytyczne stosowania.

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

 

Zgodność wdrożonego w Metrze War-
szawskim Sp. z o.o. w 2004 roku systemu 
zarządzania jakością została potwierdzo-
na certyfikatem Polskiego Centrum Badań  
i Certyfikacji z dnia 15 czerwca 2005 roku,  
a wdrożonego w 2008 roku zintegrowane-
go systemu zarządzania certyfikatem PCBC 
z dnia 21 lipca 2009 roku. Przeprowadzony 
w 2015 roku przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji audyt nadzoru potwierdził 
zgodność funkcjonującego w Metrze War-
szawskim Sp. z o.o. zintegrowanego syste-
mu zarządzania z wymaganiami norm: PN-
-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, 
PN-N-18001:2004 i z właściwymi przepisa-
mi prawnymi.

Zintegrowany system zarządzania zapew-
nia wysoką jakość i bezpieczeństwo podró-
ży pasażerom, a także identyfikuje i ogra-
nicza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa 
pracy personelu Spółki i firm działających 
na terenie Spółki. W 2015 roku zintegrowa-
ny system zarządzania był nadal doskona-
lony poprzez ciągłe jego monitorowanie. 
Istotnymi elementami monitoringu syste-
mu są systematycznie przeprowadzane 
audyty wewnętrzne (przez audytorów we-
wnętrznych Spółki) i przeglądy zarządzania  
(z udziałem Zarządu Spółki, liderów proce-
sów i dyrektorów oraz kierowników zain-
teresowanych komórek organizacyjnych), 
a także audyt nadzoru przeprowadzany 
przez jednostkę certyfikującą Spółkę.

Zintegrowany 
system zarzą-
dzania zapewnia 
wysoką jakość  
i bezpieczeństwo 
podróży pasa-
żerom, a także 
identyfikuje  
i ogranicza 
ryzyko zagrożeń 
bezpieczeństwa 
pracy persone-
lu Spółki i firm 
działających na 
terenie Spółki.

The integrated 
management 
system provides 
high quality and 
safety of trave-
ling to passen-
gers, as well as 
identifies and 
limits the work-
-related safety 
risks to the 
Company person-
nel and to other 
entities operating 
on Company 
grounds. 
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Design and construction of the 
2nd metro line, including: the 
central section from the „Ron-
do Daszyńskiego” station to 
the “Dworzec Wileński” station
 
Central section of the 2nd metro line, the 
largest self-government investment in 
Poland was commissioned on 8 March 
2015. The value of the contract with the 
General Contractor for the construction of 
the central section of the 2nd metro line, 
executed under the agreement concluded 
on 28 October 2009 by and between the 
Capital City of Warsaw represented by 
Zarząd Transportu Miejskiego and the 
Consortium of companies composed of: 
Astaldi S.p.A. (Leader), GÜLERMAK Ağır 
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Partner) 
and Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo- 
stów Sp. z o.o. (Partner), with annexes, amou- 
nted to PLN 4,142,372,494.94 gross. The con- 
struction of the central section of the second 
metro line was financed from the Warsaw 
self-government budget and, to a significant 
degree, co-financed by the European Union. 

The development of the central section of 
the 2nd metro line consisted in construc-
ting 7 stations situated at the depth of be-
tween 13 and 23 meters, 6 ventilation sha-
fts and in drilling 6 tunnels, with the use 
of a mechanized TBM machine, connecting 
the stations, and a connection tunnel be-
tween the M1 and M2 metro lines. The tun-
nel part includes six one-track two-tunnel 
sections and a one-track connection tun-
nel between the M1 “Centrum” station and 
the M2 line V1 ventilation shaft. 

Construction of the tunnels 
in the 2nd metro line

Due to the fact that the second metro line 
is situated in a highly urbanized part of the 
city, the only way to construct the route 
tunnels was to apply the non-excavation 
method, i.e. digging the tunnels without  
interfering with the existing buildings. Due 
to the complicated geological conditions, 

Projekt i budowa II linii metra 
w tym: odcinek centralny od 
stacji „Rondo Daszyńskiego” 
do stacji „Dworzec Wileński”

 
Centralny odcinek II linii metra, największej 
samorządowej inwestycji w Polsce, do uży- 
tku pasażerów oddany został 8 marca 
2015 roku. Wartość kontraktu z Generalnym 
Wykonawcą na wykonanie odcinka cen-
tralnego II linii metra realizowanego na 
podstawie umowy zawartej 28 paź-
dziernika 2009 roku pomiędzy Miastem 
Stołecznym Warszawa reprezentowa-
nym przez Zarząd Transportu Miejskiego  
a Konsorcjum firm w składzie: Astaldi S.p.A. 
(Lider), GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve 
Taahhüt A.Ş. (Partner) i Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Part-
ner) wraz z aneksami do umowy wyniosła 
4.142.372.494,94 zł brutto. Budowa odcinka 
centralnego II linii metra sfinansowana zo-
stała z budżetu samorządu warszawskie-
go i w znacznym stopniu wsparta środkami 
pochodzącymi z Unii Europejskiej. 

Realizacja centralnego odcinka II linii metra 
polegała na wybudowaniu 7 stacji położo-
nych na głębokości od 13 do 23 metrów,  
6 wentylatorni i wydrążeniu tarczą zme-
chanizowaną TBM 6 tuneli łączących stacje 
oraz tunelu łącznika pomiędzy linią metra 
M1 i M2 metra. Część tunelowa obejmuje 
sześć odcinków jednotorowych podwój-
nych tuneli oraz jednotorowy tunel łączący, 
między stacją „Centrum” linii M1 oraz wen-
tylatornią V1 linii M2.

 

Budowa tuneli linii metra M2 
 
Ze względu na przebieg drugiej linii me-
tra przez wysoko zurbanizowaną część 
miasta, jedynym sposobem budowy tune-
li szlakowych było zastosowanie metody 
bezwykopowej, tzn. takiej, która umożliwi 
wykonanie tuneli bez ingerencji w istniejące 
zabudowania. Ze względu na skomplikowane 
warunki geologiczne zdecydowano, że naj-
odpowiedniejszym sposobem, będzie budo-

Centralny odci-
nek II linii metra, 
największej 
samorządowej 
inwestycji  
w Polsce, został 
oddany do użytku 
pasażerów 8 
marca 2015 roku.

Central section 
of the 2nd metro 
line, the largest 
self-government 
investment in 
Poland was com-
missioned on  
8 March 2015. 

11.1 Inwestycje zakończone
Finished investments
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the decision was made to use the Tunnel 
Boring Machines (TBM) of the Earth Pressu-
re Balance (EPB) type. Four such machines 
were used - of the drilling diameter of 6.3 
m. Each of them was almost 100 m long and 
consisted of a disc, i.e. a steel casing con-
sisting of three articulated pipes, in front of 
which there was placed a head for mining 
the material, and six “coaches” attached to 
the disc, with all the devices necessary for 
boring tunnels. TBM machines construc-
ted the tunnels of prefabricated reinforced 
concrete elements. For each 1.5 m of tun-
nels, there were used 6 tubings that com-
prised a complete ring. The external diame-
ter of the rings is 6.0, and the thickness of 
their walls – 30 cm, so the internal diameter 
of the tunnel is 5.40 m. The prefabricated 
elements were produced in Warsaw, in  
a manufacturing line developed specifical-
ly for that purpose. 

Almost 6,500 rings, i.e. ca. 39,000 reinfor-
ced concrete tubings, we used for con-
structing the tunnels. The total length of the 
tunnels constructed in the central section 
of the 2nd metro line in Warsaw amounts 
to over 9,300 m and consists of six two-
-tube inter-station sections, where the 2nd 
line vehicles travel, as well as a 360-meter 
connection tunnel which allows the vehic-
les to travel between the first and second 
metro lines for maintenance purposes. Two 
machines started at the “Rondo Daszyń-
skiego” station and, through three interme-
diary stations, reached the “Centrum Nauki 
Kopernik” station. 

The record daily advance of the disc took 
place between the “Rondo Daszyńskiego” 
and “Rondo ONZ” stations – 43.5 two re-
maining machines started from the other 
end of the constructed line, i.e. from the 
“Dworzec Wileński” station and, after going 
through the “Stadion Narodowy” station, 
reached the same location as their two 
predecessors, i.e. the „Centrum Nauki Ko-
pernik” station. At that station, all four TBM 
machines finished the drilling of sections 
of the 2nd metro line, were disassembled 
and transported above ground in parts.to 
the surface.

wa tuneli przy pomocy maszyn TBM (Tunel 
Boring Machine) typu EPB (Earth Pressure 
Balance – zrównoważonego ciśnienia grun-
tu). Do budowy wykorzystano cztery takie 
maszyny o średnicy drążenia wynoszącej 
6,3 m. Każda z maszyn miała prawie 100 m 
długości i składała się z tarczy tzn. stalowe-
go płaszcza składającego się z trzech połą-
czonych pomiędzy sobą przegubowo rur, na 
przodzie których znajduje się głowica skra-
wająca grunt oraz z sześciu doczepionych 
do tarczy „wagonów”, na których znajdowały 
się wszystkie niezbędne do drążenia tuneli 
urządzenia. Maszyny TBM budowały tunele 
z prefabrykowanych elementów żelbeto-
wych. Na każde 1,5 m długości tunelu wy-
korzystywano 6 elementów obudowy tzw. 
tubingów, składających się w całości na pier-
ścień. Średnica zewnętrzna pierścieni to 6,0  
m a grubość ich ścian to 30 cm, a co za tym 
idzie wewnętrzna średnica tunelu wynosi 
5,40 m. Elementy prefabrykowane produ-
kowane były w Warszawie na specjalnie do 
tego celów stworzonej linii produkcyjnej. 

Do wybudowania tuneli wykorzystano bli-
sko 6 500 pierścieni, czyli ok. 39 000 żel-
betowych tubingów. Łączna długość tuneli 
wybudowanych w ramach centralnego od-
cinka II linii metra w Warszawie wynosi po-
nad 9 300 m i składa się na nią sześć dwutu- 
bowych odcinków międzystacyjnych, w któ- 
rych odbywa się ruch pojazdów II linii,  
a także z 360 metrowego tunelu łączniko-
wego, umożliwiającego przejazdy tech-
niczne pomiędzy I a II linią warszawskie-
go metra. Dwie z maszyn wystartowały ze 
stacji „Rondo Daszyńskiego” i przechodząc 
przez trzy stacje pośrednie dotarły do sta-
cji „Centrum Nauki Kopernik”.

Na odcinku pomiędzy stacją „Rondo Da-
szyńskiego”, a „Rondo ONZ” padł rekord 
dziennego postępu tarczy wynoszący 43,5 
m. Dwie pozostałe maszyny wystartowa-
ły z przeciwległego krańca budowanej li-
nii, czyli ze stacji „Dworzec Wileński”, i po 
przejściu przez stację metra „Stadion Na-
rodowy”, dotarły do tego samego miejsca 
co dwie ich poprzedniczki, czyli do stacji 
„Centrum Nauki Kopernik”. Na stacji „Cen-
trum Nauki Kopernik” wszystkie cztery ma-
szyny TBM zakończyły drążenie przydzie-
lonych im do wykonania tuneli centralnego 
odcinka II linii metra i zostały tam w czę-
ściach wydobyte na powierzchnię.

Do wybudowania 
tuneli wykorzy-

stano blisko  
6 500 pierścieni, 
czyli ok. 39 000 

żelbetowych 
tubingów. 

Almost 6,500 
rings, i.e. ca. 

39,000 reinforced 
concrete tubin-
gs, we used for 

constructing  
the tunnels.
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6500
pierścieni

rings

39 000
żelbetowych tubingów

reinforced concrete tubings

6m

średnica zewnętrzna pierścieni

the external diameter of the rings 

30cm

grubość ścian pierścieni

the thickness of the rings 

5,4m

wewnętrzna średnica tunelu

the thickness of their walls 

1,5mln m3 
urobek z budowy odcinka centralnego
material excavated from the construction 
of the central segment

100 000
wywrotek potrzebnych do wywiezienia gruntu

dump trucks of soil

360m

długość tunelu łącznikowego między M1 i M2

length of the connection tunnel between M1 and M2

II linia metra
2nd metro 

line  

9 300m
łączna długość tuneli  
II linii metra

total length of  
subway tunnels

6
wentylatorni

ventilation shafts

7
stacji
stations

13-23m

głębokość, na której poło- 
żene są stacje metra

depth, at which the metro  
stations are situated
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M2 metro line stations
The “Rondo Daszyńskiego” station is loca-
ted along Prosta street, on the western side 
of Rondo Daszyńskiego (Daszyńskiego Ro-
undabout). The main part of the station is 
404.4 m long and 19 m wide, including 132 
meters of the station part. The length of de-
livery tracks is 272 m. The delivery tracks in 
the “Rondo Daszyńskiego” station allow to 
change the direction of travelling of the tra-
in. That station is adapted to the expansion 
of the 2nd metro line with further sections. 
In the head walls of the delivery tracks, 
there was used glass fiber reinforcement 
in the places where the tracks will be con-
nected, in the future, with further tunnels, 
which will make it much easier to demolish 
them and will allow the TBM drilling machi-
ne to go through. 

 
 
The “Rondo ONZ” station is located along 
Prosta and Świętokrzyska streets. The 
main body of the station is 158 m long and 
23.5 to 26 m wide. Behind the “Rondo ONZ” 
station, there is located a crossing junc-
tion chamber which allows the vehicles to 
move from the second line to the first line 
via the V11 route ventilation shaft and the 
connection tunnel. The inlet into the con-
nection tunnel in the first line, is located at 
the “Centrum” station. The diaphragm walls 
of the body of the station were developed 
by using the hydrofrez-type digging ma-
chine, which allowed to obtain walls of the 
length of over 50 m over a short period of 
time. It should be noted that it was the first 
use in Poland of such technology for pro-
ducing diaphragm walls. The dimensions of 
the crossing junction chamber are: 150 m 
in length and between 23 and 24.6 in width.

 
 
The “Świętokrzyska” station is situated 
along Świętokrzyska street, under the 
crossing with Marszałkowska street. In 
the western part of the station, there is  
a connection to the existing M1 line station, 
via underground passages and platforms. 
The length of the main body of the station 
is 135 m, and the width – between 25.8 m 
and 27 m. by them at the level of subways 
and platforms. The length of the main body 
stations is 135 m, and the width is between 
25.8 m and 27 m.

Stacje linii metra M2
Stacja „Rondo Daszyńskiego” zlokalizowa-
na jest wzdłuż ulicy Prostej, po zachodniej 
stronie Ronda Daszyńskiego. Główna część 
stacji ma 404,4 m długości i 19 m szeroko-
ści, w tym 132 m długości części stacyjnej. 
Długość torów odstawczych wynosi 272 m. 
Tory odstawcze na stacji „Rondo Daszyń-
skiego” umożliwiają zmianę kierunku jazdy 
pociągu. Stacja ta została przystosowana 
do rozbudowy II linii metra o kolejne odcinki. 
W ścianach czołowych torów odstawczych 
zastosowano zbrojenie z włókien szklanych 
w miejscach, gdzie w przyszłości zosta-
ną one połączone z kolejnymi tunelami, co 
znacząco ułatwi ich wyburzenie i umożliwi 
przewiercenie przez maszynę drążącą TBM.

 
 
 
 
Stacja „Rondo ONZ” zlokalizowana jest 
wzdłuż ulicy Prostej i Świętokrzyskiej. 
Główny korpus stacji ma 158 m długości  
i szerokość zmienną od 23,5 m do 26 m. Za 
stacją „Rondo ONZ” zlokalizowana została 
komora rozjazdów, która poprzez wenty-
latornię szlakową V11 i tunel łącznikowy 
umożliwia przejazd pojazdów z drugiej na 
pierwszą linię. Wlot tunelu łącznikowego 
na pierwszej linii znajduje się przy stacji 
„Centrum”. W czasie realizacji ściany szcze- 
linowe korpusu stacji zostały wykonane 
poprzez zastosowanie maszyny głębiącej 
typu hydroferez, co umożliwiło w krótkim  
czasie wykonanie ścian o długości przekra-
czającej 50 m. Należy nadmienić, że było to  
pierwsze wykorzystanie w Polsce takiej 
technologii wykonawstwa ścian szczelino-
wych. Wymiary komory rozjazdów wynoszą: 
150 m długości i od 23 do 24,6 m szerokości. 

 
Stacja „Świętokrzyska” położona jest 
wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pod skrzyżo-
waniem z ulicą Marszałkowską. W części 
zachodniej stacji wykonano połączenie  
z istniejącą stacją linii M1 poprzez skomuni-
kowanie ich na poziomie przejść podziem-
nych i peronów. Długość głównego korpusu 
stacji wynosi 135 m, a szerokość waha się 
pomiędzy 25,8 m i 27 m. 

1

2

3

Stacja 
„Rondo ONZ”

The “Rondo 
ONZ” station

Stacja 
„Świętokrzyska”

The “Świętokrzyska” 
station

Stacja „Rondo 
Daszyńskiego”

The “Rondo 
Daszyńskiego” 

station
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132m

długość korpusu stacji
length of the body of
the station

19m

szerokość

width

158m

długość korpusu stacji
length of the body of 
the station

23,5-24,6m

szerokość

width

135m

długość korpusu stacji
length of the body of 
the station

25,8-27m

szerokość

width
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Stacja „Nowy Świat - Uniwersytet” poło-
żona jest wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, na 
odcinku pomiędzy ulicą Czackiego i ulicą 
Nowy Świat. Stacja „Nowy Świat – Uniwer-
sytet” podobnie jak stacje metra „Święto-
krzyska” i „Centrum Nauki Kopernik”, jest 
stacją głęboką, na której poziom posadzki 
peronu znajduje się ponad 20 m poniżej 
poziomu terenu. Zagłębienie takie wynika  
z profilu trasy tuneli, który to uwarunkowa-
ny był koniecznością bezpiecznego poko-
nania skarpy warszawskiej i zagłębienia 
się ponad 7 m pod dno rzeki Wisły. Kon-
strukcyjnie stacja ta od pozostałych różni 
się ilością kondygnacji podziemnych. Po-
siada ich trzy, o jedną więcej od pozosta-
łych. Długość głównego korpusu stacji wy-
nosi 140 m, a szerokość waha się pomiędzy 
24,5 m w najszerszym punkcie do 23 m, 
w typowym wymiarze.

 
 
Stacja „Centrum Nauki Kopernik” zlokali-
zowana jest pomiędzy ulicą Wybrzeże Ko-
ściuszkowskie a nabrzeżem wiślanym, pod 
tunelem Wisłostrady i u wylotu ulicy Tamka. 
Wykonanie środkowej części stacji „Cen-
trum Nauki Kopernik” było największym 
wyzwaniem inżynierskim podczas budowy 
centralnego odcinka drugiej linii metra  
w Warszawie. Oprócz tego, że stacja usy-
tuowana została w bezpośrednim sąsiedz-
twie koryta rzeki Wisły, do tego w bardzo 
skomplikowanych warunkach hydrogeolo-
gicznych, główny problem do rozwiązania 
stanowił przebiegający w poprzek, ponad sta-
cją, największy w Warszawie tunel drogowy.

Na etapie projektowym analizowano kilka 
rozwiązań wykonania środkowej, liczącej ok. 
40 m części stacji pod tunelem Wisłostrady, 
poczynając od metody Pipe-Jacking (prze-
ciskania parasola z rur stalowych), poprzez 
poziomy Jet-Grouting i injekcje mansze- 
towe, aż po mrożenie gruntu, które final-
nie zostało wybrane jako najwłaściw-
sze. Ze względu na zakres mrożenia oraz 
mając na uwadze wymagane dotrzy-
manie terminów kontraktowych, zdecy-
dowano się na mrożenie dwufazowe: 
w pierwszej kolejności, aby w szybkim 
tempie uzyskać efekt zamrożenia ośrodka 
gruntowego, jako czynnik chłodzący zasto- 
sowano ciekły azot o temperaturze -196 
st. C, a po zeskaleniu gruntu, w celu pod-
trzymania efektu, zastosowano dużo bar-
dziej ekonomicznie opłacalne mrożenie 
solanką. Zmrożenie gruntu pozwoliło na 
wykonanie w sposób bezpieczny trzyna-

4

5

Stacja 
„Nowy Świat - 

Uniwersytet”

The “Nowy Świat 
- Uniwersytet” 

station

Stacja 
„Centrum Nauki 

Kopernik”

The “Centrum 
Nauki Kopernik” 

station

The “Nowy Świat - Uniwersytet” is situ-
ated along Świętokrzyska street, between 
Czackiego street and Nowy Świat street. 
Just like the „Świętokrzyska” and „Centrum 
Nauki Kopernik” stations, the „Nowy Świat 
– Uniwersytet” station is situated deeply, 
where the floor of the platform is 20 meters 
underground. That depth results from the 
profile of the tunnel routes which resulted 
from the need to safely cross the Vistula 
slope and to go more than 7 meters un-
der the Vistula bed. In terms of structure, 
that station has three underground levels, 
i.e. one more than the other stations. The 
length of the main body of the station is 
140 m, and its width – between 24.5 m in 
the widest point and 23 m. 

 
 
 
 
 
The “Centrum Nauki Kopernik” station is lo-
cated between Wybrzeże Kościuszkowskie 
street and the Vistula wharf, under the Wi-
słostrada tunnel and at the mouth of Tamka 
street. The development of the middle part 
of the “Centrum Nauki Kopernik” station was 
the biggest engineering challenge in the 
construction of the central section of the 
second metro line in Warsaw. The station 
was located in direct vicinity of the Vistula 
river bed and in highly complex hydrogeo-
logical conditions – the main problem was 
the largest road tunnel in Warsaw, running 
over and across the station. 

 
At the stage of designing, there were analy-
zed several solutions for constructing the 
middle part of the station, of ca. 40m, under 
the Wisłostrada tunnel, starting from the 
Pipe-Jacking method, through horizontal 
jet-grouting and injection pipes, to ground 
freezing which was finally selected as the 
best option. Due to the scope of freezing, 
and taking into account meeting the con-
tracted deadlines, a two-phase freezing 
was chosen: at first, liquid nitrogen of the 
temperature of -196oC was used to obtain 
the freezing effect in the center of the gro-
und, while after ground petrification, there 
was applied much more economical brine 
freezing in order to maintain the effect. Gro-
und freezing allowed to safely construct  
a three-aisle tunnel, with the passenger 
platform in the middle and space for vehic-
les on both sides. However, the “Centrum 
Nauki Kopernik” is exceptional also be-
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wowego tunelu, w którym w jego środko-
wej części znalazł się peron pasażerski,  
a w częściach bocznych znalazła się prze-
strzeń dla ruchu pojazdów. Stacja „Cen-
trum Nauki Kopernik” jest wyjątkowa nie 
tylko ze względu na to, iż przy jej wyko- 
naniu stosowano mrożenie gruntu, ale rów- 
nież ze względu na inne aspekty. Stacja cha-
rakteryzuje się najmasywniejszymi ścia- 
nami szczelinowymi na całym centralnym 
odcinku drugiej linii metra, których grubość 
to 140 cm. W części zachodniej poziom pe-
ronu znajduje się około 22,70 m od pozio-
mu terenu, co stanowi największą wartość 
na całym odcinku. Posiada także zamon-
towane w zachodniej części najdłuższe  
w Polsce (na dzień wybudowania) schody 
ruchome o długości 36 m i wysokości pod-
noszenia 17,5 m.

cause some other aspects if its structure. 
It is characterized by the most massive 
diaphragm walls in the whole central sec-
tion of the section metro line, the thickness 
of which is 140 cm. In the western part, the 
platform is ca. 22.7 underground, which 
constitutes the highest value in the whole 
section. In its western part, it has the lon-
gest (as of the construction date) escala-
tor in Poland of the length of 36 m and the 
lifting height of 17.5 m.

141,5m

długość korpusu stacji
length of the body of 
the station

21,5-22,60m

szerokość 

width

140m

długość korpusu stacji
length of the body of 
the station

24,5-23m

szerokość

width
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The “Stadion Narodowy” station is situated 
near a railway station close to the National 
Stadium, under Sokolska street, between 
the entrance to the railway platforms and 
the crossing with Zamoyskiego street. The 
station is the largest structure in the cen-
tral section of the second metro line. It is 
projected that in the future that station will 
also process the passengers of the third 
metro line, therefore, it has two separate 
platforms – one for each line – as well as 
delivery tracks with crossing junctions con-
necting both lines. Glass fibers were also 
used here to reinforce the diaphragm wal-
ls, through which the station will be con-
nected in the future with the tunnels of the 
third metro line. Currently, until the moment 
of launching the third metro line, one of the 
platforms will be used for the purposes of 
performing the day-to-day maintenance 
works of the second metro line vehicles. 
The special property of the station is that 
sunlight reaches the platform through the 
circular skylights installed in the ceiling. 
The light delivered through the skylights 
“penetrate” through the structural columns 
which have been specifically designed to 
surround the skylight as a bundle of prefa-
bricated ribs. Another interesting architec-
tural element on the ground is the housings 
of the station ventilation units which resem-
ble lanterns, especially at night. 

 
 
 
 
The “Dworzec Wileński” station is situated 
under Targowa street, between BIałostoc-
ka street and Aleja Solidarności. The main 
part of the station is 405 m long and 21.9 
m wide, including 150 meters of the station 
part. The length of the delivery tracks that 
allow to change the direction of the train, 
is 255 m.

 
 
The ventilation shafts are located in the 
tunnels connecting the adjacent metro 
stations. Those structures were developed 
as underground with certain parts situated 
above ground – i.e. the staircase and the 
air intake-exhaust. The ventilation shafts 
ventilate the tunnels and, in case of fire, 
remove smoke from metro tunnels. The 
structure is connected to the northern and 
southern tunnel. 

Stacja „Stadion Narodowy” położona jest 
w pobliżu dworca PKP znajdującego się  
w sąsiedztwie Stadionu Narodowego pod 
ulicą Sokolą, pomiędzy wejściem na perony 
stacji kolejowej, a skrzyżowaniem z ulicą 
Zamoyskiego. Stacja jest też największym 
obiektem centralnego odcinka drugiej li-
nii metra. Konstrukcja stacji przewiduje  
w przyszłości obsłużenie również pasa-
żerów trzeciej linii metra, wobec czego 
zawiera ona dwa osobne perony – po jed-
nym dla każdej z linii – oraz tory odstawcze  
z rozjazdami łączącymi obie linie. Tu tak-
że użyto zbrojenia z włókna szklanego 
w ścianach szczelinowych, przez które  
w przyszłości stacja zostanie połączona 
z tunelami trzeciej linii metra. Obecnie do 
czasu uruchomienia trzeciej linii metra je-
den z jej torów peronowych przeznaczony 
został na kanał przeglądowy do bieżącej 
konserwacji pojazdów drugiej linii metra. 
Cechą wyróżniającą stację jest dociera-
jące światło słoneczne na poziom peronu 
poprzez zamontowane w stropie świetliki 
w kształcie okręgów. Światło dostarczo-
ne przez świetliki „przenika” przez słupy 
konstrukcyjne, specjalnie na ten cel za-
projektowane, które w górnej części roz-
chodzą się wokół otworu świetlika jako 
wiązka prefabrykowanych żeber. Innym 
ciekawym elementem architektonicznym 
na powierzchni terenu są obudowy wen-
tylatorów stacyjnych, które, szczególnie  
w nocy, wyglądają jak lampiony. 

 
 
Stacja „Dworzec Wileński” znajduje się pod 
ulicą Targową pomiędzy ul. Białostocką i Ale-
ją Solidarności. Główna część stacji ma 405 
m długości i 21,9 m szerokości, w tym 150  
m długości części stacyjnej. Długość torów 
odstawczych, które umożliwiają zmianę 
kierunku jazdy pociągu wynosi 255 m. 

 
 
 
Wentylatornie zlokalizowane są w ciągu 
tuneli łączących sąsiadujące stacje me-
tra. Budowle te zrealizowane zostały jako 
obiekty podziemne z częścią nadziemną, 
w której znajduje się czerpnio – wyrzut-
nia i klatka schodowa. Wentylatornie mają 
na celu zapewnić wentylację tuneli oraz  
w razie pożaru usunąć dym z tuneli metra. 
Konstrukcja jest połączona z północnym  
i południowym tunelem. 
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164m

długość korpusu stacji
length of the body of 
the station

45m

szerokość

width

                                            
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 

   

 
 

 
 

               

150m

długość korpusu stacji
length of the body of 
the station

21,9m

szerokość

width
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For the purposes of performing the invest-
ment process, the 2nd metro line was di-
vided into three sections: western, central 
and north-eastern. Under the decision of 
the Investor, the central section of the 2nd 
metro line, commissioned on 8 March 2015, 
will be extended in the future with a western 
and north-eastern sections. The length of 
the two developed sections is ca. 6.6 km.  
 
 
 

Project 3 + 3

Design and construction of the 2nd metro 
line, including: the western section from 
the route behind the “Rondo Daszyńskie-
go” station to the “Księcia Janusza” station

The expansion of the western section from 
the route behind the C9 “Rondo Daszyń-
skiego” station to the C6 “Księcia Janusza” 
station includes: 3 stations – C6 Księcia 
Janusza, C7 Młynów, C8 Płocka together 
with route tunnels, and 3 route ventilation 
shafts: V9, V8, V7, 3 route tunnels: D9, D8, 
D7 and the V9A disassembly chamber. The 
length of stage I of the western section of 
the 2nd metro line will amount to 3.4 km.

The western section of the 2nd metro line in 
Warsaw, constituting stage I of its execu-
tion in this area of the city, will be situated 
in full in the area of the Wola district. From 
the route behind the delivery tracks of the 
C9 Rondo Daszyńskiego station, the desi-
gned metro route starts under Kasprzaka 
street and then, under developed areas, it 
turns north into Płocka street. To the north 
of Wolska street, the route turns west un-
der the existing residential buildings, and 
continues under Górczewska street. The 
metro line runs under railway viaduct and 
under the flyover of al. Prymasa Tysiącle-
cia. The route continues westwards under 
Górczewska street, and then through green 
areas (E. Szymańskiego Park, Moczydło 
Park), and then to the crossroads with Deo-
tymy street and through the areas with the 
surrounding residential buildings and sales 
and service buildings. It ends under the de-
livery tracks in the area of the eastern entry 
to the Wola Park Shopping Center, at the le-
vel of Tadeusza Krępowieckiego street.

II linia metra, dla potrzeb przeprowadze-
nia procesu inwestycyjnego, została po-
dzielona na odcinki zachodni, centralny 
i wschodni-północny. Zgodnie z decyzją 
Inwestora odcinek centralny II linii metra, 
oddany do użytku pasażerów 8 marca 2015 
roku, w kolejnych etapach przedłużony zo-
stanie o część odcinka zachodniego oraz 
wschodniego-północnego. Długość dwóch 
realizowanych odcinków zachodniego oraz 
wschodniego-północnego wynosi ok. 6,6 km. 

Projekt 3+3

Projekt i budowa II linii metra, w tym: 
odcinek zachodni od szlaku za stacją 
„Rondo Daszyńskiego” do stacji „Księ-
cia Janusza”

Rozbudowa odcinka zachodniego od szla-
ku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do 
torów odstawczych za stacją C6 Księcia 
Janusza obejmuje: 3 stacje – C6 Księcia 
Janusza, C7 Młynów, C8 Płocka wraz z tu-
nelami szlakowymi, 3 wentylatornie szlako-
we: V9, V8, V7, 3 tunele szlakowe: D9, D8, D7 
oraz komorę demontażową V9A. Długość  
I etapu odcinka zachodniego II linii metra 
wyniesie 3,4 km. 

Odcinek zachodni II linii metra w Warsza-
wie stanowiący I etap jej realizacji w tym 
rejonie miasta, usytuowany będzie w ca-
łości na terenie dzielnicy Wola. Od szlaku 
za torami odstawczymi stacji C9 Rondo 
Daszyńskiego projektowana trasa metra 
przebiega początkowo pod ul. Kasprzaka, 
a następnie, przechodząc pod terenem 
zabudowanym, skręca na północ w ulicę 
Płocką. Na północ od ulicy Wolskiej trasa 
skręca na zachód, przechodząc pod ist-
niejącą zabudową mieszkaniową i biegnie 
pod ulicą Górczewską. Linia metra przecho-
dzi pod wiaduktem PKP oraz pod estaka-
dą al. Prymasa Tysiąclecia. Biegnąc dalej 
na zachód pod ulicą Górczewską, trasa 
przechodzi przez rejony zielone (Park im. 
E. Szymańskiego, Park Moczydło) a na-
stępnie za skrzyżowaniem z ul. Deotymy 
przez tereny z pobliską zabudową miesz-
kaniową i handlowo-usługową. Jej przebieg 
kończy się torami odstawczymi w rejonie 
wschodniego wjazdu na teren Centrum 
Handlowego „Wola Park” na wysokości  
ul. Tadeusza Krępowieckiego.

11.2 Inwestycje w trakcie realizacji 
Investments under way

II linia metra, dla 
potrzeb prze-
prowadzenia 

procesu inwesty-
cyjnego, została 

podzielona na 
odcinki zachodni, 

centralny  
i wschodni-pół-

nocny. 

For the purposes 
of performing 

the investment 
process, the 2nd 

metro line was 
divided into three 

sections: we-
stern, central and 

north-eastern.
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11.2 Inwestycje w trakcie realizacji 
Investments under way

Projekt i budowa II linii metra, w tym: 
odcinek wschodni - północny od szlaku 
za stacją „Dworzec Wileński” do stacji 
„Trocka”

Realizacja odcinka wschodniego - północ- 
nego od szlaku za stacją C15 Dworzec  
Wileński do torów odstawczych za stacją 
C18 Trocka obejmuje 3 stacje – C16 Szwedz-
ka, C17 Targówek, C18 Trocka wraz z tune-
lami szlakowymi, 3 wentylatornie szlako-
we: V16, V17, V18, 3 tunele szlakowe: D16, 
D17, D18. Długość I etapu realizacji odcinka 
wschodniego-północnego: 3,2 km

I etap realizacji odcinka wschodniego-pół-
nocnego II linii metra w Warszawie zloka-
lizowany jest na terenie dwóch dzielnic 
(Pragi Północ i Targówka), we wschodnio-
-północnej części Warszawy. Pierwszą 
stacją na odcinku wschodnim-północnym  
II linii metra jest stacja C16 Szwedzka zloka-
lizowana na terenie dzielnicy Praga Północ, 
pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania 
z ulicą Szwedzką. W okolicy skrzyżowania 
ul. Pratulińskiej z ul. Ossowskiego, na te-
renie dzielnicy Targówek powstanie stacja 
C17 Targówek, a w rejonie skrzyżowania  
ul. Pratulińskiej z Trocką – stacja C18 Trocka.

Design and construction of the 2nd me-
tro line, including: north-eastern section 
– from the route behind the “Dworzec 
Wileński” station to the “Trocka” station

The development of the north-eastern sec-
tion from the route behind the C15 Dworzec 
Wileński station to thedelivery tracks behi-
nd the C18 Trocka station includes 3 sta-
tions - C16 Szwedzka, C17 Targówek, C18 
Trocka together with route tunnels, 3 route 
ventilation shafts: V16, V17, V18, 3 route tun-
nels: D16, D17, D18. Length of stage I of the 
north-eastern section: 3.2 km.

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

 71



Works conducted in 2015 

Design and construction of the 2nd metro 
line, including: the western section from 
the route behind the “Rondo Daszyńskie-
go” station to the “Księcia Janusza” – on 
6 March 2015, the President of the capital 
city of Warsaw issued the Decision on the 
location of public-purpose investment No. 
6/WOL/C2/15 for the construction of stage 
I of the western section: from the route be-
hind the “Rondo Daszyńskiego” station to 
the delivery tracks behind the C6 station, 
and made the decision immediately enfor-
ceable. On 3 November 2015, the General 
Director of Environmental Protection issued 
the decision revoking some of the provi-
sions of the decision of the Regional Direc-
tor of Environmental Protection in Warsaw 
of 30 September 2014 on the environmen-
tal conditions for stage I of the western 
section, and found that the assessment of 
environmental impact of the undertaking 
must be repeated. All the declarations on 
the right to dispose of the real properties 
for construction purposes were obtained, 
and the applications for building permits for 
all the construction plans were submitted. 

Design and construction of the 2nd metro 
line, including: north-eastern section – from 
the route behind the “Dworzec Wileński” 
station to the “Targówek 2” station – on 10 
April 2015, the President of the capital city 
of Warsaw issued the Decision on the loca-
tion of public-purpose investment No. 10/
TAR/PRN/C2/15 for the construction of sta-
ge I of the north-eastern section: from the 
route behind the “Dworzec Wileñski” sta-
tion to the delivery tracks behind the C18 
station, and made the decision immedia-
tely enforceable. All the declarations on the 
right to dispose of the real properties for 
construction purposes were obtained, and 
the applications for building permits for all 
the construction plans were submitted. 

Prace zrealizowane w 2015 roku 

Projekt i budowa II linii metra, w tym: odci-
nek zachodni od szlaku za stacją „Rondo 
Daszyńskiego” do stacji „Księcia Janusza” 
- w dniu 6 marca 2015 roku Prezydent m. st. 
Warszawy wydał Decyzję o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego nr 6/WOL/
C2/15 dla budowy I etapu realizacji odcinka 
zachodniego: od szlaku za stacją „Rondo 
Daszyńskiego do torów odstawczych za 
stacją C6 i nadał decyzji rygor natychmia-
stowej wykonalności. W dniu 3 listopada 
2015 roku Generalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska wydał decyzję uchylającą część 
zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 
30 września 2014 roku o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla I etapu realizacji 
odcinka zachodniego, w tym stwierdził 
konieczność przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. Pozyskano wszystkie oświad-
czenia o prawie do dysponowania nieru-
chomościami na cele budowlane oraz zło-
żono wnioski o pozwolenie na budowę dla 
wszystkich zamierzeń budowlanych. 

Projekt i budowa II linii metra, w tym: odci-
nek wschodni - północny od szlaku za sta-
cją „Dworzec Wileński” do stacji „Targówek 
2” - w dniu 10 kwietnia 2015 roku Prezydent 
m.st. Warszawy wydał Decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
10/TAR/PRN/C2/15 dla budowy I etapu re-
alizacji odcinka wschodniego-północnego: 
od szlaku za stacją „Dworzec Wileński” do 
torów odstawczych za stacją C18 i nadał 
decyzji rygor natychmiastowej wykonal-
ności. Pozyskano wszystkie oświadczenia  
o prawie do dysponowania nieruchomo-
ściami na cele budowlane oraz złożo-
no wnioski o pozwolenie na budowę dla 
wszystkich zamierzeń budowlanych. 

 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

72



Wybór wykonawcy rozbudowy odcinka 
zachodniego i wschodniego – północnego

W dniu 10 sierpnia 2015 roku nastąpiło 
otwarcie ofert w postępowaniu przetar-
gowym prowadzonym w celu wyłonienia 
wykonawców budowy 3 stacji odcinka za-
chodniego (Zadanie nr 1) i 3 stacji odcinka 
wschodniego – północnego (Zadanie nr 2). 
Każda firma zgłaszająca się do przetargu 
mogła złożyć ofertę tylko na wykonanie 
jednego odcinka. Na realizację Zadania nr 
1 wpłynęło 5 ofert, a na wykonanie Zadania 
nr 2 wpłynęły 4 oferty. Metro Warszawskie 
Sp. z o.o., 29 października 2015 roku, dzia-
łając na podstawie umowy o zastępstwo 
inwestycyjne zawartej z Miastem st. War-
szawa, zatwierdziło protokół z postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego 
na rozbudowę odcinka centralnego II linii 
metra oraz dokonało zatwierdzenia wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Rozbudowa obej-
muje realizację odcinka zachodniego od 
szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego 
do torów odstawczych za stacją C6 Księcia 
Janusza oraz realizację odcinka wschod-
niego-północnego od szlaku za stacją C15 
Dworzec Wileński do torów odstawczych 
za stacją C18 Trocka. Po wcześniejszym 
zweryfikowaniu ofert pod względem for-
malnym i merytorycznym, Metro Warszaw-
skie Sp. z o.o. dokonało wyboru najkorzyst-
niejszej oferty, to jest Gülermak Ağir Sanayi 
İnşaat ve Taahhüt A.Ş., zrealizuję budowę 
odcinka zachodniego, a Astaldi S.p.A. od-
cinka wschodniego – północnego. 

Selection of the contractor for the ex- 
pansion of the western and north- 
-eastern sections

On 10 August 2015, the bids in the tender 
proceedings, conducted for the purpose of 
selecting the contractors for the construc-
tion of 3 stations in the western section 
(Task No. 1) and 3 stations in the north-e-
astern section (Task No. 2), were opened. 
Each company submitting its tender bid, 
could only apply for executing one sec-
tion. 5 bids were submitted for execution 
of Task No. 1, and 4 bids for Task No.2. On 
29 October 2015, acting under the invest-
ment substitution agreement concluded 
with the Capital City of Warsaw, Metro War-
szawskie Sp. z o.o. approved the minutes 
from the proceedings for granting a public 
contract for the expansion of the central 
section of the 2nd metro line, and appro-
ved the most favorable bid. The expansion 
includes the development of the western 
section from the route behind the C9 “Ron-
do Daszyńskiego” station to the delive-
ry tracks behind the C6 “Księcia Janusza” 
station and north-eastern section from the 
route behind the C15 Dworzec Wileński sta-
tion to the delivery tracks behind the C18 
Trocka station. After verification of the for-
mal and substantive aspects of the bids, 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. selected the 
most favorable offer, i.e. that of Gülermak 
Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. to exe-
cute the western section, and Astaldi S.p.A. 
– the north-eastern section.
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2. Project 3+2
Design and construction of the 2nd 
metro line, including: continued con-
struction of the western section: from 
the route behind the “Księcia Janusza” 
station to the “Powstańców Śląskich” 
station

On 19 October 2015, the Capital City of War-
saw submitted an application to the Re-
gional Director of Environmental Protection 
in Warsaw for issuing the decision on the 
environmental conditions for the underta-
king consisting in construction of the 2nd 
metro line in Warsaw – stage II of develop-
ment of the western section, from the ro-
ute behind the C6 “Księcia Janusza” station 
to the delivery tracks behind the C9 „Po-
wstańców Śląskich” station, qualified as  
a planned undertaking that may potentially 
have a significant impact on the environ-
ment.

 
 

 

 
                      

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

 
 

 
 

 

     

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 

       
 

 
 

     

 
 

 
  

 
 

 
 

 

     

2. Projekt 3+2
Projekt i budowa II linii metra, w tym: 
kontynuacja budowy odcinka zachod-
niego: od szlaku za stacją „Księcia 
Janusza” do stacji „Powstańców Ślą-
skich”

19 października 2015 roku Miasto st. War-
szawa złożyło do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie wnio-
sek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie II linii metra  
w Warszawie – II etap realizacji odcinka za-
chodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia 
Janusza” do torów odstawczych za stacją 
C9 „Powstańców Śląskich”, które kwalifiku-
je się jako planowane przedsięwzięcie mo-
gące potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 
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Projekt i budowa II linii metra, w tym: do-
kończenie budowy odcinka wschodnie-
go – północnego II linii metra (do stacji  
„Bródno”)

4 marca 2015 roku Miasto st. Warszawa 
złożyło do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie wniosek o wyda-
nie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie II linii metra w Warszawie – II 
etap realizacji odcinka wschodniego – pół-
nocnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” 
do torów odstawczych za stacją C21 „Bród-
no”, które kwalifikuje się jako planowane 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko. 2 lipca 
2015 roku, Prezydent m.st. Warszawy wydał 
Postanowienie, którym uznał za konieczne 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego przedsię-
wzięcia, ustalił zakres raportu oraz wska-
zał rodzaje oddziaływań i elementy środo-
wiska wymagające szczegółowej analizy. 

W dniu 8 grudnia 2015 roku przekazano do 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
II linii metra w Warszawie - II etap realiza-
cji odcinka wschodniego-północnego, od 
szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów od-
stawczych za stacją C21 „Bródno”.

Design and construction of the 2nd 
metro line, including: finishing the nor-
th-eastern section of the 2nd metro 
line (to the ”Bródno” station)

On 4 March 2015, the Capital City of War-
saw submitted an application to the Re-
gional Director of Environmental Protection 
in Warsaw for issuing the decision on the 
environmental conditions for the underta-
king consisting in construction of the 2nd 
metro line in Warsaw – II stage of develop-
ment of the north-eastern section, from 
the route behind the C18 “Trocka” station to 
the delivery tracks behind the C21 „Bródno” 
station, qualified as a planned undertaking 
that may potentially have a significant im-
pact on the environment. On 2 July 2015, 
the President of the capital city of Warsaw 
issued the Decision, in which it considered 
it necessary to conduct an assessment of 
the environmental impact of the planned 
undertaking, specified the scope of the re-
port and indicated the types of effects and 
environmental elements that required a de-
tailed analysis. 

On 8 December 2015, the President of the 
Capital City of Warsaw received a Report on 
the environmental impact of the underta-
king consisting in the construction of the 
2nd metro line in Warsaw – II stage of deve-
lopment of the north-eastern section, from 
the route behind the C18 “Trocka” station to 
the delivery tracks behind the C21 „Bródno” 
station.
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Stale rozwijamy 
i modernizujemy 

infrastrukturę 
metra. W 2015 

roku podpisali-
śmy umowy m.in 

na: rozbudowę 
obiektów przemy-
słowych, budowę 

hali postojowej 
taboru metra oraz 

budynku maga-
zynowego.

We continue to 
develop and mo-

dernize the metro 
infrastructure.   

Among others, in 
2015 we signed 
the agreements 

for: expansion of 
industrial faci-

lities, construc-
tion of a metro 

rolling stock 
holding hall, and 

a warehouse 
building.

The expansion and redevelopment of 
the industrial building (building No. 2) 
with construction of line facilities in 
the form of a track system and internal 
roads for redevelopment and expan-
sion of metro

On 26 May 2015, an agreement was conc-
luded with the Budimex S.A. company for 
“Completing the expansion and redevelop-
ment of the industrial building (building No. 
2) with construction of line facilities in the 
form of a track system and internal roads 
for redevelopment and expansion of metro 
located in the Kabaty Technical and Holding 
Station in Warsaw”. The expansion con-
sisted in preparing the technology of the 
vacuum cleaning chamber, a paint shop,  
a shot blasting chamber, an elevator an 
connecting track 93 to the paint shop hall. 
The works were started at the beginning of 
June 2015. Under the agreement, the ac-
ceptance works and verification of opera-
tion of the devices started on 30 December 
2015.

Construction of the holding hall for the 
metro rolling stock (building No. 6)

On 9 October 2015, an agreement was 
concluded with a consortium of the follo-
wing companies: TOR-KAR-SSON Spółka 
z o.o. Spółka komandytowa – Consortium 
Leader,  JP Contracting PL Sp. z o.o. Spół-
ka komandytowa – Consortium Partner - for 
the construction of the holding hall for the 
metro rolling stock, and for the construc-
tion of a chemical material warehouse, to-
gether with the construction of the line fa-
cilities in the form of a system of tracks and 
internal roads located in the Kabaty Tech-
nical and Holding Station. The construction 
works started on 16 October 2015. Founda-
tions were placed, and the construction of 
the steel structure of the hall started at the 
end of the year. The planned date of com-
pletion of the task is October 2016.

Rozbudowa i przebudowa budynku 
przemysłowego (obiekt nr 2) wraz  
z budową obiektu liniowego w zakresie 
układu torowego oraz dróg wewnętrz-
nych w ramach przebudowy i rozbudo-
wy metra

26 maja 2015 roku zawarta została umowa 
z firmą Budimex S.A. na „Dokończenie roz-
budowy i przebudowy budynku przemysło-
wego (obiekt nr 2) wraz z budową obiektu 
liniowego w zakresie układu torowego oraz 
dróg wewnętrznych w ramach przebudowy 
i rozbudowy metra zlokalizowanego na te-
renie Stacji Techniczno – Postojowej Kaba-
ty w Warszawie”. Rozbudowa obejmowała 
wykonanie technologii komory odkurzania, 
lakiernię, komorę śrutowania, windę oraz 
doprowadzenie toru 93 do hali lakierni. Ro-
boty rozpoczęto na początku czerwca 2015 
roku. W dniu 30 grudnia 2015roku zgodnie  
z umową rozpoczęto odbiór i sprawdzenie 
działania urządzeń.

 
 
Budowa hali postojowej taboru metra 
(obiekt nr 6) 

9 października 2015 roku zawarta została 
umowa z konsorcjum firm: TOR-KAR-SSON 
Spółka z o.o. Spółka komandytowa – Lider 
Konsorcjum, JP Contracting PL Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa – Partner Konsor-
cjum na budowę hali postojowej taboru 
metra oraz budowę magazynu materiałów 
chemicznych wraz z budową obiektu linio-
wego w zakresie układu torowego i dróg 
wewnętrznych zlokalizowanego na terenie 
Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty. Pra-
ce budowlane zostały rozpoczęte 16 paź-
dziernika 2015 roku. Wykonano fundamenty 
i pod koniec roku rozpoczęto montaż kon-
strukcji stalowej hali. Termin zakończenia 
zadania przewidziano na październik 2016 
roku.

11.3

Rozwój i modernizacja infrastruktury  
na Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty

Development and modernization of the 
infrastructure in the Kabaty Technical and 
Holding Station
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11.3

Rozwój i modernizacja infrastruktury  
na Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty

Development and modernization of the 
infrastructure in the Kabaty Technical and 
Holding Station
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Zamienny projekt budowlany dla obiek-
tu nr 6 na terenie STP Kabaty 

23 lutego 2015 roku Metro Warszawskie Sp. 
z o.o. zawarło umowę z Biurem Projektów 
„Metroprojekt” na wykonanie opracowania 
pod nazwą „Zamienny projekt budowlany 
wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o po-
zwoleniu na budowę w związku z uwzględ-
nieniem kanałów przeglądowych w hali 
nr 6 na terenie STP Kabaty w Warszawie”.  
W dniu 3 czerwca 2015 roku Wojewoda Ma-
zowiecki wydał Decyzję Nr 248/II/2015, któ-
rą zmienił Decyzję Wojewody Mazowieckie-
go nr 86/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku 
i zatwierdził „zamienny” projekt budowlany 
oraz udzielił pozwolenia na budowę według 
„zamiennego” projektu budowlanego w za-
kresie projektu zagospodarowania terenu  
i zmiany charakterystycznych parametrów 
obiektów budowlanych. Decyzja stała się 
ostateczna z dniem 25 czerwca 2015 roku. 

 
Budowa obiektu metra – budynku ma-
gazynowego (obiekt 20) wraz ze zwią-
zanymi z obiektem urządzeniami bu-
dowlanymi i drogą

Umowa na budowę obiektu metra – budyn-
ku magazynowego wraz ze związanymi  
z obiektem urządzeniami budowlanymi  
i drogą została podpisana w dniu 22 paź-
dziernika 2014 roku. W lipcu 2015 roku 
zakończono prace na budowie budynku 
magazynu i otoczeniu. Odbiór końcowy 
obiektu nr 20 nastąpił 7 lipca 2015 roku.  
W dniu 3 września Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie nie 
zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji admi-
nistracyjnej w sprawie do przystąpienia 
do użytkowania budynku magazynowego  
nr 20 na STP Kabaty”.

Alternative construction design for buil-
ding No. 6 in the area of the STP Kabaty 

On 23 February 2015, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. concluded an agreement with 
Biuro Projektów “Metroprojekt” for the de-
velopment of the study entitled “Alternative 
construction design, including obtaining an 
alternative decision on the building permit, 
in connection with taking into account the 
inspection channels in hall No. 6 in the are-
as of the Kabaty THS in Warsaw”. On 3 June 
2015, the Voivode of Mazovia issued Deci-
sion No. 248/II/2015, amending the Deci-
sion of the Voivode of Mazovia No. 86/2014 
dated 25 February 2014, thus approving 
the „alternative” construction design and 
granting the building permit on the basis of 
the „alternative” construction design in the 
scope of the land development plan and 
the change in the characteristic parame-
ters of buildings. The decision became final 
and valid on 25 June 2015. 

Construction of a metro structure – wa-
rehouse building (building 20) together 
with the associated construction devi-
ces and road

The agreement on the construction of a 
metro structure – warehouse building (buil-
ding 20) together with the associated con-
struction devices and road was signed on 
22 October 2014. In July 2015, the works in 
the construction of the warehouse building 
and its surroundings, were finished. The 
final acceptance of building No. 20 took 
place on 7 July 2015. On 3 September, the 
Province Construction Supervision Inspec-
torate in Warsaw did not raise an objection, 
by administrative decision, to the occupan-
cy permit for warehouse building No. 20 for 
STP Kabaty.
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Financing from the 
resources of the 
European Union

12

Finansowanie  
ze środków 

Unii Europejskiej
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. participates 
as a Partner in Project entitled: 2nd metro 
line in Warsaw – Preparatory works, design 
and construction of the central fragment, 
and purchase of rolling stock executed 
from the resources of the Cohesion Fund 
within the 2007-2013 Infrastructure and 
Environment Environmental Programme, 
on the basis of the Agreement on incur-
ring eligible expenditure, signed on 12 July 
2010, together with annexes 1-2. Due to its 
strategic significance, the project was pla-
ced on the List of Individual Projects for the 
2007-2013 Infrastructure and Environment 
Environmental Programme.

The Project is executed under agreement 
No. POIS.07.03.00-00-007/10-00 with an-
nexes 1-4, concluded on 22 September 
2011. The planned total cost of the Project 
is PLN 5,978,288,415.16, including the eligi-
ble expenditure of PLN 4,504,395,054.53, 
and non-eligible expenditure – PLN 
1,473,893,360.63. The maximum amount 
for the execution of the Project, which 
the beneficiary may receive, is PLN 
3,603,516,043.62 (80% of eligible expendi-
ture). The period of eligibility of expenditure 
started on 1 January 2007 and will end on 
31 December 2015. Under the Project Co-Fi-
nancing Agreement, the application for the 
final payment will be submitted within 30 
days of the end of the expenditure eligibi-
lity period.

The investments within the Project were di-
vided into:

Subproject A, including:

 • The construction of the central sec-
tion of the 2nd metro line of the length 
of ca. 6.7 km, connecting the right-bank 
side with the left-bank side of Warsaw. 
The remaining infrastructure consists of  
7 stations – “Rondo Daszyńskiego”, “Ron-
do ONZ”, “Świętokrzyska”, “Nowy Świat – 
Uniwersytet”, “Centrum Nauki Kopernik”, 
“Stadion Narodowy”, “Dworzec Wileński”; 
route tunnels – 2 tunnels connecting the 
respective stations together with perma-
nent elements, i.e. route ventilator rooms 
and crossing junction chambers, delivery 
tracks. on the western side of the “Rondo 
Daszyńskiego” station and on the nor-
thern side of the “Dworzec Wileński” sta-
tion, and a connection tunnel allowing to 
connect the operated 1st metro line with 
the central section of the 2nd metro line;

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestniczy 
jako Partner w realizacji Projektu pn. II linia 
metra w Warszawie – Prace przygotowaw-
cze, projekt i budowa odcinka centralnego 
wraz z zakupem taboru realizowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013, na podstawie pod-
pisanej w dniu 12 lipca 2010 roku Umowy 
o ponoszeniu wydatków kwalifikowanych 
wraz z aneksami 1-2. Projekt ze względu 
na swoje strategiczne znaczenie został 
umieszczony na liście projektów indywi-
dualnych dla Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2007-2013.

Realizacja Projektu odbywa się na podsta-
wie umowy nr POIS.07.03.00-00-007/10-00 
zawartej w dniu 22 września 2011 roku wraz 
z aneksami 1-4. Planowany całkowity koszt 
realizacji Projektu wynosi 5 978 288 415,16 
zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 
4 504 395 054,53 zł, a wydatki niekwalifi-
kowalne 1 473 893 360,63 zł. Maksymalne 
wsparcie na realizację Projektu, jakie może 
otrzymać beneficjent to 3 603 516 043,62 
zł (80% wydatków kwalifikowalnych). Okres 
kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 
w dniu 1 stycznia 2007 roku, a zakończył 31 
grudnia 2015 roku. Zgodnie z Umową o do-
finansowanie Projektu wniosek o płatność 
końcową zostanie złożony w terminie do 30 
dni po upływie okresu kwalifikowania wy-
datków.

Inwestycję będącą przedmiotem Projektu 
realizowano w podziale na:

Podprojekt A, w ramach którego:

• Wybudowano centralny odcinek II linii 
metra o długości ok. 6,7 km łączący 
prawo i lewobrzeżną część Warsza-
wy. Powstała infrastruktura składa 
się z 7 stacji – „Rondo Daszyńskiego”, 
„Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, „Nowy 
Świat – Uniwersytet”, „Centrum Nauki 
Kopernik”, „Stadion Narodowy”, „Dwo-
rzec Wileński”; tuneli szlakowych – po 
2 tunele łączące poszczególne sta-
cje wraz z nieodłącznymi elementami  
tj. wentylatorniami szlakowymi i komo-
rami rozjazdów; torów odstawczych: 
po zachodniej stronie stacji „Rondo 
Daszyńskiego” i północnej stronie sta-
cji „Dworzec Wileński” oraz łącznika 
tunelowego – umożliwiającego po-
łączenie eksploatowanej I linii metra  
z odcinkiem centralnym II linii metra;

II Linia metra 
w Warszawie 
- Prace przy-
gotowawcze, 
projekt i budowa 
odcinka central-
nego wraz 
z zakupem tabo-
ru współfinanso-
wany przez Unię 
Europejską ze 
środków Fundu-
szu Spójności 
w ramach 
Programu 
Infrastruktura 
i Środowisko.

2nd metro line in 
Warsaw – Pre-
paratory works, 
design and con-
struction of the 
central segment, 
and purchase of 
the rolling stock 
co-financed 
by the Europe-
an Union from 
the Cohesion 
Fund, under the 
Infrastructure 
and Environment 
Programme.of 
Warsaw. 
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 • The following works were performed in 
the infrastructure in the Kabaty Tech-
nical and Holding Station: construction 
of workshop and technical facilities 
(building No. 7) and a warehouse buil-
ding (building No. 20), redevelopment 
of the washing booth with the vacu-
uming booth and the vehicle painting 
booth (building No. 2) – stages I and II 
expansion of the western tunnel.

 
Subproject B which included purchasing 
35 vehicles for operating in the 1st and 
2nd metro lines.

In 2015, the following works associated 
with the Project were continued:

 • Central section of the 2nd metro line 
– on 27 February 2015 there was com-
pleted the process of obtaining the de-
cision on the occupancy permit for all 
the buildings of the central section of 
the 2nd metro line, and since 8 March 
2015 the citizens of Warsaw have been 
given the chance to travel between the 
right- and left-bank side of Warsaw 
without interruptions.

 • Building No. 2 – on 26 May 2015, the-
re was concluded an agreement with 
the BUDIMEX S.A. company for the per-
formance of stage II of building No. 
2. The scope of the works performed 
included, among others, preparing the 
technology of the vacuuming, painting 
and drying booths as well as the rema-
ining works in compliance with the ap-
proved construction design. Currently, 
there are being performed the works 
aimed at final acceptance.

 • Building No. 20 – on 22 October 2014, 
an agreement was concluded with the 
Budimex S.A. company for the con-
struction of building No. 20. On 7 July 
2015, the final acceptance was perfor-
med for the subject of the order. 

• Zrealizowano prace w zakresie infra-
struktury zlokalizowanej na terenie 
Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty 
w zakresie: budowy zaplecza warsz-
tatowo - technicznego (obiektu nr 7) 
i budynku magazynowego (obiekt nr 
20), przebudowy myjni z komorą odku-
rzania oraz komorą lakierniczą pojaz-
dów (obiekt nr 2) – etap I i II rozbudowy 
głowicy zachodniej.

 
Podprojekt B, w ramach którego zakupiono 
35 pojazdów do obsługi I i II linii metra.

W 2015 roku kontynuowano prace związa-
ne z realizacją Projektu w następującym 
zakresie:

• Centralny odcinek II linii metra - w dniu 
27 lutego 2015 roku zakończył się pro-
ces uzyskiwania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie dla wszystkich obiek-
tów centralnego odcinka II linii metra,  
a od dnia 8 marca 2015 roku warsza-
wiacy mogą bezkolizyjnie podróżować 
pomiędzy prawo i lewobrzeżną częścią 
Warszawy.

• Obiekt nr 2 - w dniu 26 maja 2015 roku 
zawarto umowę z firmą BUDIMEX S.A na 
realizację II etapu obiektu nr 2. Zakres 
wykonanych prac obejmował m.in. wy-
konanie technologii komory odkurza-
nia, lakierni i suszarni oraz pozostałych 
prac zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem budowlanym. Obecnie trwają pra-
ce zmierzające do dokonania odbioru 
końcowego.

• Obiekt nr 20 - w dniu 22 październi-
ka 2014 roku zawarto umowę z firmą  
Budimex S.A na realizację obiektu nr 20.  
W dniu 7 lipca 2015 roku dokonano odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 

W ramach Pod-
projektu B zaku-
piono 35 pojaz-
dów do obsługi 

I i II linii metra

Subproject B 
included purcha-
sing 35 vehicles 
for operating the 

1st and 2nd metro 
lines.
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W związku z zakończeniem realizacji Pro-
jektu na wszystkich stacjach centralnego 
odcinka II linii metra, przy bramie wjazdo-
wej na teren Stacji Techniczno - Postojowej 
Kabaty, zamieszczono tablice pamiątkowe, 
a na zakupionym taborze - naklejki infor-
mujące o tym, że inwestycję realizowano 
przy wsparciu funduszy europejskich. 

Właścicielem powstałej w ramach Podpro-
jektu A infrastruktury jest m.st. Warszawa, 
zakupionego w ramach Podprojektu B ta-
boru – Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

W perspektywie finansowej UE 2014-2020 
Miasto Stołeczne Warszawa będzie uczest-
niczyło w realizacji dwóch Projektów:

1. Budowa II linii metra wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą i zakupem taboru 
– etap II. W skład Projektu wchodzą 
następujące elementy:

• Budowa II linii metra – etap II: odcinek 
zachodni od szlaku za stacją „Rondo 
Daszyńskiego” do stacji „Księcia Janu-
sza”, 

• Budowa II linii metra – etap II: odcinek 
wschodni – północny od szlaku za sta-
cją „Dworzec Wileński” do stacji „Targó-
wek 2”, 

• Budowa obiektu nr 6 na terenie Stacji 
Techniczno – Postojowej Kabaty,

• Prace przygotowawcze do etapu III: 
kontynuacja budowy odcinka zachod-
niego od szlaku za stacją „Księcia 
Janusza” do stacji „Powstańców Ślą-
skich” oraz dokończenie budowy od-
cinka wschodniego – północnego do 
stacji „Bródno”,

• Zakup taboru do obsługi II linii metra dla 
etapu II.

In connection with completion of the Project, 
commemorative plaques were placed in all 
the stations of the central section of the 2nd 
metro line, at the entry gate to the Kabaty 
Technical and Holding Station, and special 
stickers were placed on the purchased rol-
ling stock with information that the invest-
ment was co-financed from European funds. 

The owner of the infrastructure develo-
ped within Subproject A is the capital city 
of Warsaw, while the owner of the rolling 
stock purchased within Subproject B – Me-
tro Warszawskie Sp. z o.o.

In the 2014-2020 EU Financial Perspective, 
the Capital City of Warsaw will participate 
in two Projects:

1. Construction of the 2nd metro line 
with infrastructure and purchase of 
rolling stock – stage II. The project will 
include the following elements:

 • Construction of the 2nd metro line – 
stage II: the western section from the 
route behind the “Rondo Daszyńskie-
go” station to the “Księcia Janusza” 
station, 

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

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

 • Preparatory works for stage III: conti-
nued construction of the western part 
from the route behind the “Księcia Ja-
nusza” station to the “Powstańców 
Śląskich” station, and completion of 
the construction of the north-eastern 
section to the “Bródno” station.

 • Purchasing the rolling stock to operate 
in stage II of the 2nd metro line.
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2. Budowa II linii metra wraz z zakupem 
taboru – etap III. W skład Projektu 
wchodzą następujące elementy:

• Budowa II linii metra – etap III: odcinek 
zachodni od szlaku za stacją „Księcia 
Janusza” do stacji „Powstańców Ślą-
skich”, 

• Budowa II linii metra – etap III: odcinka 
wschodniego – północnego do stacji 
„Bródno”,

• Zakup taboru do obsługi II linii metra dla 
etapu III.

 

Powyższe Projekty będą realizowane ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. Okres kwalifiko-
walności wydatków rozpoczął się w dniu 
1 stycznia 2014 roku, a zakończy się 31 
grudnia 2023 roku. Projekty zostały rów-
nież umieszczone w Wykazie Projektów 
Zidentyfikowanych dla Programu. Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. będzie Partnerem  
w ich realizacji. W dniu 24 sierpnia 2015 
roku do Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych zostały przekazane Deklaracje  
o przygotowaniu projektów podpisa-
ne przez Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy p. Hannę Gronkiewicz - Waltz. 
Obecnie trwają przygotowania do złożenia 
Wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. 
Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i zakupem taboru – etap II. 

2. Construction of the 2nd metro line 
purchase of rolling stock – stage III. 
The project will include the following 
elements:

 • Construction of the 2nd metro line – 
stage III: the western section from the ro-
ute behind the “Księcia Janusza” station 
to the “Powstańców Śląskich” station, 

 • Construction of the 2nd metro line – 
stage III: north-eastern section to the 
”Bródno” station,

 • Purchasing the rolling stock to operate 
in stage III of the 2nd metro line.

 
The above Projects will be executed from 
the resources of the Cohesion Fund, within 
the 2014-2020 Infrastructure and Environ-
ment Operational Programme. The period of 
eligibility of expenditure started on 1 Janu-
ary 2014 and will end on 31 December 2023. 
The Projects were also included in the 
List of Projects Identified for the Program-
me. Metro Warszawskie Sp. z o.o. will be  
a Partner in executing them. On 24 August 
2015, the Centre for EU Transport Projects 
received the Declaration on preparation of 
the projects, signed by the President of the 
Capital City of Warsaw, Ms. Hanna Gronkie-
wicz – Waltz. Currently, there are ongoing 
preparations for submitting the Application 
for co-financing the Project entitled: Con-
struction of the 2nd metro line with infra-
structure and purchase of rolling stock – 
stage II.
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INCOME STATEMENT FOR 2015

Net sales revenues and equivalents 439.3

Costs of operating activities 420.6

Sales profits 18.7

Other operating revenues 18.6

Other operating costs 20.5

Profits from operating activities 16.8

Financial revenues 4.8

Financial costs 14.0

Profit from business activities 7.6

Gross profit 7.6

Income tax 2.3

   Net profit/loss 5.3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2015 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 439,3

Koszty działalności operacyjnej 420,6

Zysk ze sprzedaży 18,7

Pozostałe przychody operacyjne 18,6

Pozostałe koszty operacyjne 20,5

Zysk z działalności operacyjnej 16,8

Przychody finansowe 4,8

Koszty finansowe 14,0

Zysk z działalności gospodarczej 7,6

Zysk brutto 7,6

Podatek dochodowy 2,3

  Zysk strata netto 5,3

STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2015 W PLN

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W TYM: UDZIAŁ PROCENTOWY 

Amortyzacja 118 774 456,30 28,2%

Zużycie materiałów i energii 59 403 403,42 14,1%

Usługi obce 35 790 594,40 8,5%

Podatki i opłaty 3 894 675,39 0,9%

Wynagrodzenie 160 064 365,99 38,1%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 34 109 330,19 8,2%

Pozostałe koszty rodzajowe 8 504 014,13 2,0%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 374,60 0,0%

Razem: 420 542 214,42 100,0%

STRUCTURE OF OPERATIONAL ACTIVITY COSTS IN 2015 IN PLN

OPERATING EXPENSES, INCLUDING: PERCENTAGE OF COSTS

Depreciation 118,774,456.30 28,2%

Consumption of materials and energy 59,403,403.42 14,1%

External services 35,790,594.40 8,5%

Taxes and fees 3,894,675.39 0,9%

Salaries 160,064,365.99 38,1%

Social insurance and other allowances 34,109,330.19 8,2%

Other generic costs 8,504,014.13 2,0%

Value of sold goods and materials 1,374.60 0,0%

Total: 420,542,214.42 100,0%
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ŚRODKI TRWAŁE W MILIONACH ZŁOTYCH

LP. NAZWA GRUPY RODZAJOWEJ
WARTOŚĆ  

POCZĄTKOWA
WARTOŚĆ 

 UMORZENIA
WARTOŚĆ NETTO 

BILANSOWA

1. Budynki,lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej 109,74 41,15 68,59

2. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: 152,35 114,34 38,01

Sprzęt elektroniczny 26,42 12,66 13,76

3. Środki transportu, w tym: 1 734,23 613,59 1 120,64

Pociągi metra 1 718,34 604,32 1 114,02

Samochody 3,63 2,67 0,96

Pozostały transport 12,26 6,60 5,66

4. Inne środki trwałe narzędzia, przyrządy, wyposażenie 30,86 19,67 11,19

5. Środki trwałe w budowie

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

Umowa 152/IPP/12 Projekty budowlane Ob.nr 6 na STP Kabaty 1,06 - 1,06

Umowa nr 275/IK/14 dokumentacja "adaptacja tunelu torów  
dostawczych stacji A-23 do pracy 24-ro godzinnej 0,10 - 0,10

Projekt koncepcyjny przeniesienia kuchni w sekretariacie  
w budynku na STP Kabaty 0,02 - 0,02

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

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

0,28 - 0,28

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

0,02 - 0,02

Umowa nr EH.022.308.2015.PTRN dostarczenie stanowiska  
diagnostycznego do systemów monitoringu wewnętrznego 
oraz powiadamiania maszynisty w 15 pojazdach metra serii 81

- - -

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

Razem: 2 028,92 788,75 1 240,17
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TANGIBLE ASSETS IN PLN MILLION

LP. TYPE OF ASSETS
INITIAL 
VALUE

DEPRECIA-
TION VALUE

NET BALANCE 
VALUE

1. Buildings, premises, civil and water engineering structures 109.74 41.15 68.59

2. Equipment and machines, including: 152.35 114.34 38.01

Electronic equipment 26.42 12.66 13.76

3. Vehicles, including: 1,734.23 613.59 1,120.64

Metro trains 1,718.34 604.32 1,114.02

Cars 3.63 2.67 0.96

Other means of transport 12.26 6.60 5.66

4. Other fixed assets: tools, devices, equipment 30.86 19.67 11.19

5. Fixed assets under construction

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

Agreement 152/IPP/12 Construction designs - Facility No. 6 in 
the Kabaty THS 1.06 - 1.06

Agreement No. 275/IK/14 – documentation – “adaptation of the 
delivery track tunnel of the A-23 station to operate 24 hours a day” 0.10 - 0.10

Concept design of transferring the kitchen in the administrative 
office in the building at the Kabaty THS 0.02 - 0.02

Agreement No. EH.022.122.2015.EI –updated of the network 
design for Kabaty THS, facility 3A,3B,3C - - -

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

0.28 - 0.28

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

0.02 - 0.02

Agreement No. EH.022.308.2015.PTRN – delivery of a diagnostics 
station to the internal monitoring system and driver notification 
system in 15 metro vehicles of the “81” series.

- - -

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

Total: 2,028.92 788.75 1,240.17
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ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

LP. TYTUŁ RODZAJOWY
STAN NA  

31.12.2015r.

1. I etap - projekt budowlany schodów ruchomych na st. A-13 Centrum 55 100,00

2. Umowa 152/IPP/12 Projekty budowlane Ob.nr 6 na STP Kabaty 1 056 369,59

3. Umowa nr 275/IK/14 dokumentacja "Adaptacja tunelu torów dostawczych stacji A-23 
do pracy 24-ro godzinnej” 99 684,38

4. Projekt koncepcyjny przeniesienia kuchni w sekretariacie w budynku na STP Kabaty 23 410,00

5. Umowa nr EH.022.122.2015.EI aktualizacja projektu sieci na STP Kabaty OB.3A,3B,3C 3 000,00

6.
Umowa EH.022.185.2015 IP dokumentacja projektowa dotycząca wymiany szaf zasila-
nia trakcyjnego SZP wraz z instalacją towarzyszącą w Obiekcie nr 1 Elektrowozownia 
na terenie STP Kabaty

283 000,00

7.

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

19 700,00

8.
Umowa nr EH.022.308.2015.PTRN dostarczenie stanowiska diagnostycznego do sys-
temów monitoringu wewnętrznego oraz powiadamiania maszynisty w 15 pojazdach 
metra serii 81

2 319,84 

9. Umowa EH.022.418.2015.PLA modernizacja urządzeń sterowania ruchem pojazdów 199 860,00

Razem: 1 742 443,81

WYKONANIE PRZYCHODÓW WG. RODZAJÓW W LATACH 2013-2015

2013 2014 2015

I Przychody z działalności operacyjnej 352,5 350,3 439,3

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

2.  Razem przychody z działalności pozaprzewozowej, w tym: 31,5 29,3 34,6

2.1. Dochody z najmu i dzierżawy 17,8 18,0 20,8

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

2.3. Wpływy z różnych dochodów, w tym: 13,7 11,3 13,8

pozostała działalność handlowo-usługowa 1,9 2,1 2,5

reklama 11,8 9,2 11,3

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

II Przychody finansowe 7,1 4,8 4,8

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

Razem 366,0 412,0 462,7
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List Prezesa Zarządu
Letter from the President of the Management Board

TANGIBLE ASSETS UNDER CONSTRUCTION

LP. TYPE
Position on  

31.12.2015

1. 1ST stage – construction design for the escalator in the A-13 Centrum station 55,100.00

2. Agreement 152/IPP/12 Construction designs - Facility No. 6 in the Kabaty THS 1,056,369.59

3. Agreement No. 275/IK/14 – documentation – “adaptation of the delivery track tunnel of 
the A-23 station to operate 24 hours a day” 99,684.38

4. Concept design of transferring the kitchen in the administrative office in the building at 
the Kabaty THS 23,410.00

5. Agreement No. EH.022.122.2015.EI –updated of the network design for Kabaty THS,  
facility 3A,3B,3Cw 3,000.00

6.
Agreement EH.022.185.2015 IP Design documentation for replacement of the SZP trac-
tion power supply cabinets, together with auxiliary installation in Facility No. 1 Electric 
locomotive shed at the Kabaty THS

283,000.00

7.

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

19,700.00

8. Agreement No. EH.022.308.2015.PTRN – delivery of a diagnostics station to the internal 
monitoring system and driver notification system in 15 metro vehicles of the “81” series. 2,319.84

9. Agreement EH.022.418.2015.PLA – modernization of the vehicle traffic control devices. 199,860.00

Razem: 1,742,443.81

REVENUES BY TYPE IN YEARS 2013-2015

2013 2014 2015

I Operating income 352.5 350.3 439.3

1. Transport services income 304.7 304.7 391.1

2. Total income from non-transport operations 31.5 29.3 34.6

2.1. Rent and lease income 17.8 18.0 20.8

2.2. Sale of materials income 0.0 0.0 0.0

2.3. Other income, including: 13.7 11.3 13.8

commercial and service operations 1.9 2.1 2.5

advertising 11.8 9.2 11.3

3. Project manager fee 16.3 16.3 13.6

II Financial revenues 7.1 4.8 4.8

III Other operating income 6.4 56.9 18.6

Total 366.0 412.0 462.7
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METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa 

projekt i druk: dreamsart.pl


