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Szanowni Państwo, 

zapraszam do lektury kolejnego Raportu Rocznego Metra 
Warszawskiego Spółki z o.o., w którym prezentowane są 
zarówno finansowe, jaki i pozafinansowe wyniki działalności 
Metra w 2021 roku.

Przedstawiany Raport Roczny Spółki za rok 2021 stanowi 
podsumowanie funkcjonowania, ale i osiągnięć Spółki, w tym 
realizacji założonych celów, za okres szczególny, bowiem 
przypadający na drugi z rzędu rok ograniczeń i zagrożeń, jakie 
przyniosła pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2. 
Z tego powodu wysiłek Spółki skupiał się nie tylko na przy-
jętych zadaniach, sprawnej organizacji i zachowaniu ciągłości 
wszystkich przedsięwzięć, ale także na zapewnieniu bezpie-
czeństwa i zdrowia zarówno wszystkim pasażerom korzysta-
jącym z sieci Metra, jak i pracownikom Spółki. 

W 2021 roku kontynuowano wdrożone już w roku poprzednim 
działania, mające na celu zachowanie podwyższonego reżimu 
sanitarnego, a sytuacja zdrowotna stała się przedmiotem 
szczególnej, bieżącej troski Władz Spółki. Gdy stan zagrożenia 
epidemicznego uległ normalizacji, w 2021 roku przywrócono 
normalny rozkład jazdy metra dla I i II linii, zachowując nadal 
stałe monitorowanie. 

Dzięki wysiłkowi Zarządu, przy pełnym wsparciu Rady 
Nadzorczej oraz nieustającemu i ogromnemu zaangażo-
waniu Pracowników Metra, cele Spółki zaplanowane na rok 
2021 zostały przez Spółkę Metro Warszawskie osiągnięte. 
Kontynuowano realizację zadań inwestycyjnych, zmierzają-
cych do uruchomienia nowych stacji na linii metra M2, równo-
cześnie prowadząc prace w zakresie rozbudowy, jak i przebu-
dowy infrastruktury na linii M1 jak i prace przygotowawcze do 
budowy III linii metra. 

Wysiłek Spółki nieustanie skupia się również na sprawnej ob-
słudze przewozów pasażerskich na I i II linii metra wraz z cią-
głą modernizacją taboru, w celu zapewnienia niezawodności 
funkcjonowania oraz podniesienia jakości usług przewozo-
wych. Wiele podejmowanych w 2021 roku przedsięwzięć 
koncentrowało się na zastosowaniu nowoczesnych rozwią-
zań technicznych zwiększających jakość procesów technolo-
gicznych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sieci me-
tra, a istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i sprawnej 
organizacji przewozów. 

Priorytetem Spółki jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa 
pasażerów oraz kontynuacja prac związanych z poprawą wa-
runków korzystania z sieci metra dla osób niepełnosprawnych. 

Metro Warszawskie Spółka z o.o. jest podmiotem o stabilnej 
kondycji finansowej, co obrazują dane finansowe przedsta-
wione w Raporcie Rocznym. Trzeba wszakże podkreślić, że rok 
2021 był czasem realizacji przez Spółkę – we wszystkich cen-
trach kosztów i przychodów – programu oszczędnościowego. 

Rozmiar i poziom skomplikowania, zaawansowanie techno-
logiczne wszystkich tych prac stanowiły ogromne wyzwanie, 
tak logistyczne, jak i organizacyjne, któremu Spółka stara się 
sprostać. Efekty tych wysiłków mogą budzić satysfakcję nie 
tylko Władz Spółki i wszystkich zaangażowanych w ten pro-
ces Pracowników, ale i mieszkańców stolicy. 

W okresie objętym Raportem Rocznym, Rada Nadzorcza 
Spółki m.in.: oceniała realizację celów zarządczych wyzna-
czonych przez Wspólnika Spółki; analizowała i akceptowała, 
a także pozytywnie opiniowała wnioski Zarządu dotyczące 
zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z dostawa-
mi i zakupem usług niezbędnych do nieprzerwanej realizacji 
procesu przewozowego oraz inwestycyjnego, a także spraw-
nego funkcjonowania Spółki. Wiele uwagi poświęcono także 
bezpieczeństwu przewozów oraz podejmowanym działa-
niom mającym zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwo 
sanitarne. 

Bardzo dziękuję Wszystkim tym, którzy z zaangażowa-
niem wspierali Spółkę Metro Warszawskie w 2021 roku. 
Szczególne podziękowania składam na ręce Pracowników, 
Zarządu oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej, z który-
mi miałem przyjemność współpracować. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

prof. dr hab. Marek Michalski

Dear Sirs and Madams, 

You are invited to read the next Annual Report of the Metro 
Warszawskie Spółki z o.o. which presents both financial and 
non-financial results of Metro’s operations in 2021.

The Company’s Annual Report for 2021 presented here 
is a summary of the Company’s operations, but also of its 
achievements, including the realization of set goals, for a 
special period, as it falls in the second consecutive year of 
restrictions and threats brought about by the pandemic 
caused by the SARS virus-CoV-2. For this reason, the 
Company’s efforts were focused not only on the accepted 
tasks, and the efficient organization and continuity of all 
projects, but also on ensuring health and safety for all 
passengers using the Metro network, as well as for the 
Company’s employees.

In 2021, the measures that had already been implemented 
in 2020 were continued, with the aim of maintaining an 
increased sanitary regime, and the health situation became 
a matter of special ongoing concern for the Company’s 
Authorities. On the other hand, then, when the epidemic 
emergency situation normalized, the normal underground 
timetable for Line I and Line II was restored in 2021, while 
maintaining constant monitoring. 

Thanks to the efforts of the Board of Directors, with the 
full support of the Supervisory Board, and the continued 
and tremendous commitment of Metro employees, the 
Company’s goals planned for 2021 were achieved by the 
Metro Warszawskie Company. Thus, the implementation 
of investment tasks aimed at launching new stations on 
the M2 underground line continued, while work was also 
carried out on the expansion, as well as the reconstruction of 
infrastructure on the M1 line, and preparatory work for the 
construction of Metro Line III. 

The Company’s continued efforts are also focused on the 
efficient handling of passenger transportation on Metro 
Line I and Line II, along with the continuous modernization 
of the transportation fleet, in order to ensure the reliability 
of operations and increase the quality of transportation 
services. Many of the projects undertaken in 2021 focused 
on the application of modern technical solutions to increase 
the quality of technological processes used in the ongoing 

operation of the subway network, and which are important 
from the point of view of safety and efficient organization of 
transportation. 

The Company’s priority is to steadily improve passenger 
safety and continue work to improve conditions for people 
with disabilities to use the metro network. 

“Metro Warszawskie Spółka z o.o.“ is an entity with a stable 
financial condition, as illustrated by the financial data 
presented in the Annual Report. It should be noted, however, 
that 2021 was a year in which the Company implemented – 
in all cost and revenue centers – a savings program. 

The size and level of complexity, the technological 
sophistication of all this work posed a huge challenge, both 
logistical and organizational, which the Company is striving to 
meet. The results of these efforts can bring satisfaction not 
only to the Company’s Authorities and all Employees involved 
in the process, but also to the residents of the Capital.
During the period covered by the Annual Report, the 
Company’s Supervisory Board, among other things, evaluated 
the implementation of management objectives set by the 
Company’s Shareholder, analyzed and approved, as well as 
gave a positive opinion to the Management Board’s requests 
for consent to incur obligations for supplies and purchase of 
services necessary for the uninterrupted implementation of 
the transportation and investment process, as well as for the 
efficient operation of the Company. Much attention was also 
paid to the state of transportation safety and the measures 
taken to ensure health and sanitary protection. 

Many thanks to all those who have dedicatedly supported 
the Warsaw Metro Company in 2021. I would like to give 
special thanks to the Employees, the Management Board and 
all members of the Supervisory Board with whom I had the 
pleasure of working. 

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

prof. dr hab. Marek Michalski
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Szanowni Państwo, 

za nami kolejny rok, w którym mierzyliśmy się z pandemią 
SARS-CoV-2 i jej skutkami.

Przez ostatnie dwanaście miesięcy ciężko pracowaliśmy , aby 
zrealizować wszystkie założone na miniony rok cele eksplo-
atacyjne i te leżące w zakresie funkcji inwestora zastępczego. 

W 2021 roku przewieźliśmy 180,5 miliona pasażerów, co sta-
nowi 22,3 proc. wszystkich osób korzystających z warszaw-
skiego transportu publicznego. 
Sieć warszawskiego metra to obecnie dwie linie o łącznej dłu-
gości 36 kilometrów wraz z 34 stacjami. 
W godzinach szczytu kursują 54 sześciowagonowe pociągi.  
W najbliższym czasie tabor Spółki powiększy się o 37 najnow-
szych pociągów „Skoda Varsovia“. 

W minionym roku kontynuowaliśmy prace związane z rozbu-
dową linii M2. W końcowej fazie realizacji znajdują się kolej-
ne odcinki metra – trzy stacje na Bródnie oraz dwie stacje na 
Bemowie. Przewidujemy, że odcinki zachodni oraz wschodni 
– północny linii M2 zostaną oddane do użytku w 2022 roku. 
Dla kolejnych stacji odcinka zachodniego linii M2 złożone zo-
stały wszystkie niezbędne wnioski o wydanie pozwolenia 
na budowę. 

Mając świadomość coraz większego znaczenia zbiorowego 
transportu miejskiego, prowadzimy intensywne prace zmie-
rzające do budowy trzeciej linii metra. Projekt budowy M3 to 
nie tylko kolejne stacje metra, które dołączą do już istniejącego 
systemu. To zupełnie nowy rozdział na komunikacyjnej mapie 
Warszawy. W pierwszym etapie budowy nowej linii powstanie 

sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, 
Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stacja Gocław. 
W 2021 roku zawarliśmy umowę na wykonanie prac przed-
projektowych Etap I – Praga – III linia metra wraz ze Stacją 
Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie. 

Podsumowując naszą aktywność w minionym roku należy 
także wspomnieć o szczególnym wyróżnieniu przyznanym 
naszej Spółce. Wspólnie z miastem stołecznym Warszawa 
oraz Zarządem Transportu Miejskiego, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. otrzymało nagrodę w Konkursie Lider Dostępności 
2021 w kategorii „Duży obiekt użyteczności publicznej“ 
za stację metra Młynów. 

Konkurs Lider Dostępności to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń promujących w Polsce ideę projektowania uniwersalne-
go, czyli zapewniającego komfort i bezpieczeństwo wszyst-
kim użytkownikom budynków lub przestrzeni, także osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali Spółkę Metro 
Warszawskie w 2021 roku. Podziękowania kieruję do człon-
ków Rady Nadzorczej, a także do pracowników Spółki, pra-
cowników jednostek organizacyjnych stołecznego samorzą-
du oraz partnerów handlowych.

Prezes Zarządu

dr inż. Jerzy Lejk

Dear Sirs and Madams,

Behind us is another year in which we dealt with the SARS-
CoV-2 pandemic and its consequences.

Over the last twelve months we have been working 
hard to achieve all the operational goals set for the last 
year and those falling within the scope of the function of 
the substitute investor.

In 2021, we carried 180.5 million passengers, which is 
22.3% of all the people using Warsaw’s public transport. The 
Warsaw metro network currently comprises two lines with a 
total length of 36 kilometers with 34 stations.
During rush hours 54 six-carriage trains run. In the nearest 
future, the Company’s rolling stock will increase by 37 new 
trains – “Skoda Varsovia“.

Last year, we continued works related to the expansion of 
the M2 line. The next metro sections are in the final stage 
of implementation – 3 stations in Bródno and 2 stations in 
Bemowo districts. We anticipate that the western and eastern 
-northern sections of the M2 line will be commissioned in 
2022. All necessary building permit applications have been 
submitted for the next stations of the western section of the 
M2 line.

Aware of the growig importance of collective urban transport, 
we are carrying out intensive work aimed at the construction 
of the third metro line. The M3 construction project is 
not just the next metro stations that will join the already 
existing system. This is a completely new chapter on the 
communication map of Warsaw. Six stations will be built 

in the first stage of construction of the new line: Dworzec 
Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego and the Gocław station. In 2021, we 
entered into a contract for the performance of pre-design 
works, Stage I – Praga – III metro line together with the Kozia 
Górka Technical and Parking Station (STP) in Warsaw.

Summarizing our activity in the past year, it is also important 
to mention a special distinction awarded to our Company. 
Together with the City of Warsaw and the Public Transport 
Authority, Warsaw Metro Sp. z o.o. received an award in the 
Accessibility Leader 2021 Competition in the “Large Public 
Facility“ category for the Młynów subway station. 

The “Accessibility Leader“ competition is one of the most 
important events promoting the idea of universal design 
in Poland, i.e. ensuring comfort and safety for all users of 
buildings or spaces, including people with special needs. 

Many thanks to everyone who supported the Warsaw Metro 
Company in 2021. I would like to thank the members of the 
Supervisory Board, as well as to the Company’s employees, 
employees of organizational units of the capital’s local 
government and business partners.

President
of the Management Board

Jerzy Lejk, Phd. Eng.
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1
PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI
I ORGANIZACJA
SPÓŁKI

SUBJECT 
OF ACTIVITIES 
AND ORGANISATION 
OF THE COMPANY



WŁAŚCICIEL 
I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Podstawową działalność Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
stanowi świadczenie usług przewozowych metrem, bieżące 
utrzymanie i eksploatacja infrastruktury oraz zastępstwo in-
westycyjne i nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudo-
wie sieci metra. Właścicielem 100 proc. udziałów w Metrze 
Warszawskim Sp. z o.o. jest miasto stołeczne Warszawa. 

ORGANIZACJA SPÓŁKI

Skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji w 2021 r.

Do dnia 11 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza 

działała w składzie: 

Marek Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Kulicki – Członek Rady Nadzorczej,
Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 11 lutego 2021 r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
odwołano z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kulickiego, 
a Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. powołano w to miejsce Pana 
Mirosława Czekaja. 

Od dnia 11 lutego 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r. 

Rada Nadzorcza działała w składzie:

Marek Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej,
Mirosław Czekaj – Członek Rady Nadzorczej,
Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej.

OWNER AND SUBJECT OF ACTIVITY  

The core business of Metro Warszawskie Sp. z o. o. is 
the provision of metro transport services, day-to-day 
maintenance and operation of infrastructure as well as 
investment replacement and supervision of construction 
works related to the expansion of the metro network. 
The Capital City of Warsaw is the owner of 100% shares in 
Metro Warszawskie Sp. z o.o.  

COMPANY ORGANISATION

Composition of the Supervisory Board of the 7th term of 

office in 2021 was as follows:

Until 11 February 2021 the Supervisory Board operated in 

the following composition: 

Marek Michalski – Chairman of the Supervisory Board
Włodzimierz Karpiński – Supervisory Board Member
Marcin Kulicki – Supervisory Board Member
Henryk Pawłowski – Supervisory Board Member

On 11 February 2021, by Resolution No.1 of the Extraordinary 
Meeting of Shareholders of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
Mr Marcin Kulicki was recalled from the Supervisory Board 
of the Company, and by Resolution No.2 of the Extraordinary 
Meeting of Shareholders of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
Mr Mirosław Czekaj was appointed in this place.

From 11 February 2021 to 22 July 2021  the Supervisory 

Board operated in the following composition:

Marek Michalski – Chairman of the Supervisory Board
Włodzimierz Karpiński – Supervisory Board Member
Mirosław Czekaj – Supervisory Board Member
Henryk Pawłowski – Supervisory Board Member

W dniu 22 lipca 2021 r. Uchwałami nr 1 i 2 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Panów Roberta 
Jaryczewskiego i Grzegorza Kruka.

Od dnia 22 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza działa w składzie:

Marek Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej,
Mirosław Czekaj – Członek Rady Nadzorczej,
Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Robert Jaryczewski – Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Kruk – Członek Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu Spółki w 2021 r.:

Jerzy Lejk – Prezes Zarządu,
Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu ds. Inwestycji,
Piotr Michalski – Członek Zarządu 
ds. Ekonomiczno-Finansowych, 
Artur Radwan – Członek Zarządu ds. Wsparcia 
(powołany z dniem 1.07.2021 r.),
Marek Sokołowski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

On 22 July 2021, by Resolutions No. 1 and No. 2 of the 
Extraordinary Meeting of Shareholders of Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. Mr Robert Jaryczewski and Mr Grzegorz Kruk were 
appointed to the Supervisory Board of the Company.

From 22 July 2021 the Supervisory Board operated in the 

following composition:

Marek Michalski – Chairman of the Supervisory Board
Włodzimierz Karpiński – Supervisory Board Member
Mirosław Czekaj – Supervisory Board Member
Henryk Pawłowski – Supervisory Board Member
Robert Jaryczewski – Supervisory Board Member
Grzegorz Kruk – Supervisory Board Member

Composition of the Management Board in 2021:

Jerzy Lejk – President of the Management Board
Dariusz Kostaniak – Management Board Member 
for Investments
Piotr Michalski – Management Board Member 
for Economic and Financial Affairs
Artur Radwan – Management Board Member 
for Support (appointed on 1.07.2021)
Marek Sokołowski – Management Board Member 
for Operations
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Członek Zarządu
ds. Wsparcia

Member of the Board
for Support

W

Członek Zarządu ds. Inwestycji
Member of the Board  

for Investments
I

Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Member of the Board for Operational Affairs

P

ZARZĄD   MANAGEMENT BOARD      

Biuro Zamówień 
Publicznych

Public Procurement 
Office

WP

Sekcja Prowadzenia
Postępowań

Proceedings Section
WPP

Sekcja Analiz 
i Badania Rynku

Analysis and Market
Research Section

WPA

Biuro Zaopatrzenia
i Gospodarki 

Magazynowej
Supply 

and Management Office 
Warehouse

WZ

Biuro Informatyki
IT Office

WI

Sekcja Planowania
i Procesów

Planning Section 
and Processes

WIP

Sekcja Bezpieczeństwa
i Infrastruktury

Security and 
Infrastructure Section

WIB

Sekcja Rozwoju
i Wsparcia

Development and 
Support Section

WIR

Biuro Ochrony
Środowiska

Environmental
Protection Office

WS

Biuro ds. BHP
Health 

and Safety Office
 WB

Biuro Ochrony
Ludności i Informacji

Niejawnych
Office for Civil 

Protection and Classified 
Information

WO

Sekcja  Archiwum
Zakładowego

In-House Archives
Section

WOA

Biuro 
Administracyjno-

Gospodarcze
Administrative 

and Economic Office
WA

Dział Kontroli Technicznej
Technical Control 

Department
PK

Dyrektor 
ds. Przygotowania 

Inwestycji
Investment 
Preparation

Director
IP

Dział Przygotowania
Inwestycji

Investment
 Preparation 
Department

IPP

Dział Dokumentacji
Przygotowawczej

Preparatory 
Documentation 

Department
IPD

Biuro Geodezji
i Nieruchomości

Geodesy and 
Real Property Office

IG

Sekcja Obsługi 
Geodezyjnej 

i Monitoringu
Geodesic Services 

and Monitoring 
Section

IGM

Sekcja Mapy
Numerycznej 

i Nieruchomości
Numerical Map 

and Real 
Property Section

IGN

Biuro Analiz 
i Rozliczeń Inwestycji

Analysis 
and  Investment Clearing 

Office
IA

Dyrektor ds.
Realizacji Inwestycji

Investment
Performance 

Director
IR

Dział Realizacji
Odc. Wschodniego

II linii metra
Department of

  Implemention of 
the  Eastern Section 

of II Metro Line
IRW

Dział Realizacji
Odc. Zachodniego

II linii metra
Department of 

 Implementation of
the Western Section 

of II Metro Line
IRZ

Dział Inwestycji 
Modernizacyjnych

Modernization 
Investments Department

IRM

Dział Dokumentacji 
Kontraktowej

Contract Documentation 
Department

IRD

Członek Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Member of the Board for
Economic and Financial Affairs

E

Dyrektor 
ds. Rachunkowości– 

Główny Księgowy
Accounting Director 

Chief Accountant
EK

Dział Finansowy
Financial Department

EKF

Dział Księgowości
Rozrachunkowo-

Kosztowej
Settlement and 
Cost Accounting 

Department
EKR

Dział Księgowości
Materiałowej 
i Majątkowej
Material and 

Asset Accounting 
Department

EKM

Sekcja
 Inwentaryzacji

Stocktaking 
Section
EKMI

Biuro Kontrolingu
Controlling Office

EE

Biuro Najmu 
i Reklamy
Lease and 

Advertising Office
ES

Biuro Kosztorysów
i Wycen

Cost Estimates and
 Pricing Office

EW

Dyrektor ds. Ochrony 
i Zarządzania
Kryzysowego

Security and Crisis
 Management 

Director
PZ

Dział
Ochrony Metra
Metro Security

Department
PZO

Sekcja ds.
Ochrony Technicznej
Section for Technical 

Protection
PZOT

Dział Ochrony 
Przeciwpożarowej

Fire Safety 
Department

PZP

Dział Analiz
Bezpieczeństwa
Safety Analysis 

Department
PZA

Sekcja ds. Zapisów
z Systemu CCTV
Section for CCTV
System Records

PZAZ

Dział Mechaniczny
 Mechanical
 Department

PLM

Dział Techniczny
Technical Department

PLR

Dział 
Utrzymania STP

THS Maintenance 
Department

PLU

Sekcja Utrzymania
Maintenance Section

PLUU

Sekcja Budowlana
Construction 

Section
PLUB

Sekcja Elektryczna
Electrical Section

PLUE

Sekcja Sanitarna
Sanitary Section

PLUS

Dyrektor 
ds. Infrastruktury

Infrastructure 
Director

PL

Dział Automatyki
i Łączności

Automation and 
Communications 

Section
PLA

Sekcja Przeglądów
Inspection Section

PLAP

Sekcja Elektroniczna
Electronic Section

PLAE

Sekcja Szkoleń
Training Section

PLAS

Dział Budowlany
Construction 
Department

PLB

Dział
Elektrotrakcyjny
Electric Traction

 Department 
PLE

Sekcja Pomiarów
Measurements 

Section
PLEP

Dział Torowy
Track Department

PLT

Sekcja Diagnostyki
Diagnostics 

Section
PLTD

Sekcja Defektoskopii
Defectoscopy Section

PLTF

Sekcja Sprzętu 
Torowego

Track Devices Section
PLTS

Sekcja Mechaniczna
Mechanical Section

PTRM

Sekcja Pneumatyczna
Pneumatics Section

PTRP

Dyrektor 
ds. Taboru

Rolling Stock 
Director 

PT

Dział Przeglądów
Inspection 

Department
PTP

Sekcja Dyspozytorów
Dispatcher Section

PTPD

Sekcja Przeglądów
Kontrolnych

Control Inspection
Section
PTPK

Sekcja Przeglądów
Okresowych

Periodic Inspection
Section
PTPO

Sekcja Taboru
Pomocniczego

Auxiliary Rolling 
Stock Section

PTPT

Dział
Technologiczny
Technological 
Department

PTT

Dział Logistyki
Logistics 

Department
PTL

Dział Remontów 
Renovation Department

PTR

Sekcja Elektryczna
Electrical Section

PTRE

Sekcja Elektroniczna
Electronics Section

PTRN

Dyrektor 
ds. Przewozów
Transportation 

Director
PR

Dział Nadzoru Ruchu
Traffic Control
 Department

PRN

Sekcja 
Przygotowania Ruchu

Traffic Preparation 
Section
PRNP

Sekcja Prac 
Manewrowych

Maneuver Work
 Section
PRNM

Sekcja Szkoleń 
i Pouczeń Okresowych

Training and
 Periodic Instruction 

Section
PRNS

Dział Realizacji
Przewozów

Transportation Operation 
Department

PRP

Dział Stacji
Station Department

PRS

Dział Obsługi
Pasażerów

Passenger Service 
Department

PRO

Prezes Zarządu
Management 

Board President
D

Biuro Kadr i Szkoleń
HR and Training 

Office
DK

Sekcja 
Administracyjno-

Kadrowa
HR and 

Administrative Section
DKA

Sekcja Rekrutacji
i Selekcji

Recruitment and 
Selection Section

DKR

Sekcja Szkoleń
Training Section

DKS

Sekcja Rachuby Płac
Wage Calculation  

Section
DKP

Biuro Zarządu
Management Office

DO

Sekcja Sekretariatu
Administrative 
Office Section

DOS

Biuro Kontroli 
Wewnętrznej

Internal 
Control Office

DW

Biuro Prawne
Legal Office

DR

Biuro Prasowe
Press Office

DM

Biuro Promocji
Promotion Office

DP

Stan na 31.12.2021 r.
As of 31.12.2021
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Spółka osiągnęła w 2021 roku zysk netto w wysokości 
2.948,9 tys. zł. Łączne przychody Spółki w 2021 roku wy-
niosły 606.667,8 tys. zł i były wyższe o 40.275,7 tys. zł od 
osiągniętych w 2020 roku. Wyższe wykonanie pozycji przy-
chody Spółki w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku spo-
wodowane było przede wszystkim wyższym wykonaniem 
pozycji usługi przewozowe, z uwagi na wyższą średnioroczną 
stawkę jednostkową w 2021 roku. Spółka prowadziła pro-
gram oszczędnościowy i efektywnie zarządzała kosztami we 
wszystkich obszarach funkcjonowania. 

Wskaźniki finansowe, obrazujące sytuację ekonomiczno-
finansową Spółki kolejny rok kształtowały się na dobrym 
poziomie. Spółka posiada środki pieniężne w kasie i na ra-
chunkach bankowych, co pozwala jej na regulowanie zobo-
wiązań handlowych i odsetek oraz kapitału od zaciągniętych 
kredytów.

Rozwój Spółki Metro Warszawskie determinowany jest stale 
zwiększającym się ruchem pasażerskim oraz realizacją pla-
nów inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy.

Do kluczowych zadań stojących przed Spółką w 2022 roku 
będzie należeć: 

• sprawnie realizowana obsługa eksploatacyjna: 
 > I linii metra – od stacji „Kabaty“ do stacji „Młociny“ 
 > II linii metra: 

 – odcinka centralnego – od stacji „Rondo 
Daszyńskiego“ do stacji „Dworzec Wileński“, 

 – odcinka wschodniego-północnego – od stacji 
„Dworzec Wileński“ do stacji „Trocka“,

 – odcinka zachodniego – od szlaku za stacją „Rondo 
Daszyńskiego“ do stacji „Bemowo“,

 – odcinka wschodniego-północnego – od stacji 
„Zacisze“ do stacji „Bródno“ (planowane otwarcie 
od dnia 1.09.2022 r.),

• kontynuacja budowy II linii metra i rozpoczęcie prac nad 
budową III linii metra,

• zapewnienie zasobów ludzkich oraz taboru dla potrzeb 
finalnego kształtu sieci metra w Warszawie oraz finalnego 
zakresu zamawianych w Spółce usług przewozowych,

• rozpoczęcie dostaw 37 nowoczesnych pociągów Varsovia 
do obsługi I i II linii metra w ramach podpisanej Umowy.

The company achieved a net profit of PLN 2,948.9 thousand 
in 2021. The Company’s total revenues in 2021 amounted to 
PLN 606,667.8 thousand and were higher by PLN 40,275.7 
thousand than those achieved in 2020. The higher realization 
of the Company’s revenue in 2021 compared to 2020 was 
primarily due to the higher realization of the transportation 
services, due to the higher average unit rate in 2021. The 
company conducted a savings program and effectively ma-
naged costs in all areas of operation.

The financial ratios reflecting the Company’s economic and 
financial condition were at a good level. The Company has 
cash in hand and cash at bank, which allows it to settle trade 
liabilities and interests as well as capital on loans taken.

Development of the Warsaw Metro Company is determined by 
the constantly increasing passenger traffic and implementation 
of investment plans of the Capital City of Warsaw.

The key tasks facing the Company in 2022 will include:

• efficiently implemented operational service:
 > metro line I – from “Kabaty“ station to “Młociny“ station
 > metro line II:

 – the central section – from “Rondo Daszyńskiego“ 
station to “Dworzec Wileński“ station,

 – eastern-northern section – from “Dworzec 
Wileński“ station to “Trocka“ station,

 – the western section – from the track behind “Rondo 
Daszyńskiego“ to “Bemowo“ station,

 – the eastern-northern section – from “Zacisze“ 
station to “Bródno“ station (planned opening on 
1 September 2022),

• continuation of the construction of Metro Line II and the 
start of work on the construction of metro Line III,

• providing human resources and rolling stock for the needs 
of the final shape of the Warsaw metro network and the 
final scope of transportation services ordered from the 
Company,

• commencement of deliveries of 37 modern Varsovia 
trains for the operation on the 1st and 2nd metro lines 
under the signed Agreement.

A.
AKTYWA TRWAŁE
FIXED ASSETS

954 161 027,95 889 800 668,84

I.
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets

7 087 009,64 950 339,07

3.
Inne wartości niematerialne i prawne
Other intangible assets

7 087 009,64 950 339,07

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Tangible fixed assets

912 425 375,31 845 637 770,77

1.
Środki trwałe
Fixed assets

794 143 442,31 823 228 156,49

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty  
    inżynierii lądowej i wodnej
    buildings, premises, rights to premises 
    and civil engineering facilities

44 982 837,63 47 133 305,25

c) urządzenia techniczne i maszyny
    technical devices and machines

23 545 365,48 19 635 617,02

d) środki transportu
    means of transport

718 810 198,05 749 384 606,57

e) inne środki trwałe
    other fixed assets

6 805 041,15 7 074 627,65

2.
Środki trwałe w budowie
Fixed assets under construction

10 713 493,56 22 409 614,28

3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Advances for fixed assets under construction

107 568 439,44 0,00

III. 
Należności długoterminowe

Long-term receivables
0,00 0,00

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
BALANCE SHEET OF 31.12.2021

STAN NA 
31.12.2021 r.

AS OF
31.12.2021

STAN NA 
31.12.2020 r.

AS OF
31.12.2020

AKTYWA

ASSETS
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IV.
Inwestycje długoterminowe

Long-term investments
0,00 0,00

V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Long-term prepayments and accruals 34 648 643,00 43 212 559,00

1.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego
Deferred tax assets

34 648 643,00 43 212 559,00

B.
AKTYWA OBROTOWE

CURRENT ASSETS
393 071 675,30 483 333 341,46

I.
Zapasy

Inventories
38 878 315,49 44 060 890,84

1.
Materiały
Materials

38 878 315,49 44 060 890,84

II.
Należności krótkoterminowe

Short-term liabilities
29 526 980,94 23 122 344,60

3.
Należności od pozostałych jednostek
Receivables from other entities

29 526 980,94 23 122 344,60

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
    for supplies and services, with the 
    repayment period:

25 357 159,26 17 629 003,65

- do 12 miesięcy
   up to 12 months

20 238 262,78 17 629 003,65

- powyżej 12 miesięcy
  over 12 months

5 118 896,48 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
z tytułów publicznoprawnych
due to taxes, subsidies, customs, social and health 
insurance and other public law benefits

3 265 253,16 4 256 807,39

c) inne
    other

904 568,52 1 236 533,56

d) dochodzone na drodze sądowej
    investigated in court

0,00 0,00

III.
Inwestycje krótkoterminowe

Short-term investments
319 824 540,96 412 032 557,44

1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Short-term financial assets

319 824 540,96 412 032 557,44

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
    cash and cash equivalents

319 824 540,96 412 032 557,44

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
   cash in hand and cash at bank

319 819 240,96 312 025 272,53

- inne środki pieniężne
   other cash

5 300,00 100 007 284,91

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Short-term prepayments and accruals
4 841 837,91 4 117 548,58

AKTYWA RAZEM

TOTAL ASSETS
1 347 232 703,25 1 373 134 010,30
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A.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

OWN (FUNDS) CAPITAL, EQUITY
656 215 983,86 653 780 126,43

I.
Kapitał (fundusz) podstawowy

Share capital (fund)
328 917 500,00 328 917 500,00

II.
Kapitał (fundusz) zapasowy

Supplementary capital (fund)
324 349 600,99 321 349 600,99

VI.
Zysk (strata) netto

Net profit (loss)
2 948 882,87 3 513 025,44

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 

NA ZOBOWIĄZANIA

LIABILITIES AND PROVISIONS

FOR LIABILITIES

691 016 719,39 719 353 883,87

I.
Rezerwy na zobowiązania

Provisions for liabilities
133 529 344,28 132 960 547,17

1.

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego
Provision for
deferred income tax

23 232 244,00 20 130 147,00

2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Provision for pensions and similar benefits

109 624 068,94 111 987 432,81

- długoterminowa
   long-term

79 437 912,00 84 569 806,00

- krótkoterminowa
   short-term

30 186 156,94 27 417 626,81

3.
Pozostałe rezerwy
Other provisions

673 031,34 842 967,36

- długoterminowe
   long-term

278 217,54 703 371,54

- krótkoterminowe
   short-term

394 813,80 139 595,82

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
BALANCE SHEET OF 31.12.2021

STAN NA 
31.12.2021 r.

AS OF
31.12.2021

STAN NA 
31.12.2020 r.

AS OF
31.12.2020

PASYWA

LIABILITIES

II.
Zobowiązania długoterminowe

Long-term liabilities
171 999 679,00 227 964 317,64

3.
Wobec pozostałych jednostek
Regarding other individuals

171 999 679,00 227 964 317,64

a) kredyty i pożyczki
    credits and loans

171 999 679,00 227 964 317,64

III.
Zobowiązania krótkoterminowe

Short-term liabilities
167 843 553,26 147 106 040,03

3.
Wobec pozostałych jednostek
Regarding other individuals

162 891 363,96 143 910 650,35

a) kredyty i pożyczki
    credits and loans

61 098 514,68 57 489 054,41

d) z tytułu dostaw i usług, 
    o okresie wymagalności:
    for supplies and services,
    with maturity:

55 825 377,74 61 462 010,29

- do 12 miesięcy
   up to 12 months

48 116 605,31 49 940 113,46

- powyżej 12 miesięcy
   over 12 months

7 708 772,43 11 521 896,83

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
    i innych świadczeń i zdrowotnych 
    oraz  innych tytułów publicznoprawnych
    due to taxes, customs and insurance
    and other health and benefits
    and other public law titles

8 579 668,64 7 414 571,10

h) z tytułu wynagrodzeń
    from remuneration

6 590 566,71 7 870 780,05

i) inne
   other

30 797 236,19 9 674 234,50

4.
Fundusze specjalne
Special funds

4 952 189,30 3 195 389,68

IV.
Rozliczenia międzyokresowe

Prepayments and accruals
217 644 142,85 211 322 979,03

2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Other prepayments

217 644 142,85 211 322 979,03

- długoterminowe
   long-term

175 716 496,53 156 994 573,77

- krótkoterminowe
   short-term

41 927 646,32 54 328 405,26

PASYWA RAZEM

TOTAL LIABILITIES
1 347 232 703,25 1 373 134 010,30
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
PROFIT ANDLOSS ACCOUNT (comparative variant)

ZA OKRES
01.01.2021 – 31.12.2021

FOR THE PERIOD
01.01.2021 – 31.12.2021

ZA OKRES
01.01.2020 – 31.12.2020

FOR THE PERIOD
01.01.2020 – 31.12.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION

A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 

Net revenues from sales and equivalent, including:
589 920 707,14 548 018 237,69

 - od jednostek powiązanych
    from related parties

0,00 0,00

 I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Net revenues from the sale of products

589 920 707,14 548 018 237,69

B. 
Koszty działalności operacyjnej 

Operating costs
583 855 334,90 551 224 502,74

I. 
Amortyzacja
Depreciation

86 823 291,43 90 684 356,23

II. 
Zużycie materiałów i energii 
Usage of materials and energy

87 442 389,13 76 423 657,69

III.
Usługi obce 
Foreign service

109 917 712,47 89 876 265,63

IV.
Podatki i opłaty, w tym: 
Taxes and fees, including:

5 544 568,47 5 353 334,73

 - podatek akcyzowy
    excise tax

0,00 0,00

V. 
Wynagrodzenia 
Salaries

232 672 262,80 225 932 284,96

VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
Social security and other benefits, including:

51 348 772,10 51 852 373,16

 - emerytalne
    pensions

21 555 334,60 20 172 099,95

VII.
Pozostałe koszty rodzajowe 
Other costs

10 106 338,50 11 102 230,34

VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
The value of sold goods and materials

0,00 0,00

C. 
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 

Profit (loss) on sales (A-B)
6 065 372,24 -3 206 265,05

D.
Pozostałe przychody operacyjne

Other operating revenue
15 877 568,68 16 165 227,87

I.
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Profit on the disposal of non-financial fixed assets

0,00 344,14

II.
Dotacje
Subsidies

11 601 795,09 11 601 795,09

III.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Revaluation of non-financial assets

129,20 142 870,60

IV.
Inne przychody operacyjne
Other operating revenue

4 275 644,39 4 420 218,04

E.
Pozostałe koszty operacyjne

Other operating cost
5 750 814,56 5 089 898,52

I.
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Loss on disposal of non-financial fixed assets

0,00 0,00

II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Revaluation of non-financial assets

5 589 633,83 4 608 509,64

III.
Inne koszty operacyjne
Other operational costs

161 180,73 481 388,88

F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

Operating profit (loss) (C+D-E)
16 192 126,36 7 869 064,30

G.
Przychody finansowe

Financial income
869 513,92 2 208 695,15

II.
Odsetki, w tym:
Interest, including:

869 227,96 2 208 695,15

 - od jednostek powiązanych
    from related parties

0,00 0,00

V.
Inne
Other

285,96 0,00

H.
Koszty finansowe

Financial costs
2 606 654,41 4 852 246,01

I.
Odsetki, w tym:
Interest, including:

2 562 054,44 4 822 167,46

 - dla jednostek powiązanych
    for related units

0,00 0,00

IV.
Inne
Other

44 599,97 30 078,55

I.
Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Gross profit (loss) (F+G-H)
14 454 985,87 5 225 513,44

J.
Podatek dochodowy

Income tax
11 506 103,00 1 712 488,00

L.
Zysk (strata) netto (I-J-K)

Net profit (loss) (I-J-K)
2 948 882,87 3 513 025,44
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Przychody ze sprzedaży produktów 

i usług, w tym:

Revenues from the sale of products 

and services, including:

589 920 707,14 548 018 237,69

- przychody netto ze sprzedaży usług przewozowych
   net revenues from the sale of transportation services

528 099 392,01 489 929 256,04

- przychody netto ze sprzedaży usług 
   (wynajem pomieszczeń, reklama, inne)
   net revenues from the sale of services
   (space rental, advertising, etc.)

39 751 217,62 37 029 080,05

- przychody ze sprzedaży inwestora zastępczego
   sales revenue of the substitute investor

22 070 097,51 21 059 901,60

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
Revenue from the sale of goods and materials

0,00 0,00

I. 
Amortyzacja
Depreciation

86 823 291,43 90 684 356,23

II. 
Zużycie materiałów i energii 
Material and Energy Consumption

87 442 389,13 76 423 657,69

III.
Usługi obce 
External Service

109 917 712,47 89 876 265,63

IV.
Podatki i opłaty, w tym: 
Taxes and fees, including:

5 544 568,47 5 353 334,73

 - podatek akcyzowy
    excise tax

0,00 0,00

V. 
Wynagrodzenia 
Remuneration

232 672 262,80 225 932 284,96

VI.

Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia, w tym:
Social security
and other benefits, including:

51 348 772,10 51 852 373,16

 - emerytalne
    pensions

21 555 334,60 20 172 099,95

VII.
Pozostałe koszty rodzajowe 
Other costs

10 106 338,50 11 102 230,34

VIII.

Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów
Value of goods sold
and materials

0,00 0,00

B. 
Koszty działalności operacyjnej 

Operating costs
583 855 334,90 551 224 502,74

STRUKTURA RZECZOWA (wg rodzajów działalności)
MATERIAL STRUCTURE (by type of activity)

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
OPERATING COSTS

01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2020 – 31.12.2020

ZA OKRES
01.01.2021 – 31.12.2021

FOR THE PERIOD
01.01.2021 – 31.12.2021

ZA OKRES
01.01.2020 – 31.12.2020

FOR THE PERIOD
01.01.2020 – 31.12.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION
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UTRZYMANIE 
I EKSPLOATACJA 
URZĄDZEŃ ORAZ 
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MAINTAINANCE 
AND OPERATION 
OF THE METRO 
EQUIPMENT 
AND FACILITIES 
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długość linii
line length 

6,3 km 3,1 km 3,5 km

liczba stacji
number of stations

7 3 3

długość torów
track length

15,9 km  7,7 km 7,9   km

liczba rozjazdów
numer of turnouts

25 13 8

liczba skrzyżowań torów
number of track intersections

4 2 1

liczba smarownic torowych
number of track lubricators

5 4 6

długość peronów pasażerskich 
the length of passenger 
platforms

120 m 120 m 120 m

INFRASTRUKTURA METRA

Obecnie w skład infrastruktury 
technicznej metra wchodzi:  
• Grupa Zdawczo-Odbiorcza 

z torem łącznicowym
• Stacja Techniczno-Postojowa
• Linia metra M1
• Linia metra M2

METRO INFRASTRUCTURE

The current technical infrastructure 
of the underground includes: 
• The Handover Group with a sisding track
• Technical Holding Station
• Metro Line M1
• Metro Line M2

GRUPA ZDAWCZO-ODBIORCZA 
Z TOREM ŁĄCZNICOWYM

THE HANDOVER GROUP 
WITH A SIDING TRACK

LINIA M1
METRO LINE M1

LINIA M2
METRO 

LINE M2

I ETAP ODCINKA 
WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO

STAGE 1 OF THE 
EASTERN-NORTHERN SECTION   

STACJA 
TECHNICZNO-POSTOJOWA

TECHNICAL 
HOLDING STATION

długość torów
track length

8,8 km 24 km

liczba rozjazdów
numer of turnouts

7 116

liczba skrzyżowań torów
number of track intersections

1

liczba smarownic torowych
number of track lubricators

6

liczba smarownic prowadnicowych
number of lubricators on guidebars

2

długość linii 
line length 

22,7 km

liczba stacji 
number of stations

21

długość torów
track length

49 km

liczba rozjazdów
numer of turnouts

39

liczba skrzyżowań torów
number of track intersections

5

liczba smarownic torowych
number of track lubricators

24

liczba smarownic prowadnicowych 
number of lubricators on guidebars

1

długość peronów pasażerskich:

passenger platforms of the length:

minimalna  / stacja Dworzec Gdański 
peron wschodni
minimum / Gdański Station 
eastern platform
maksymalna / stacja Wilanowska
maximum / Wilanowska station

119,2 m

142,5 m

ODCINEK 
CENTRALNY

CENTRAL 
SECTION

I ETAP ODCINKA 
ZACHODNIEGO

STAGE 1 OF THE 
WESTERN SECTION

28
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UTRZYMANIE 
INFRASTRUKTURY METRA

Prace związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktu-
ry w tunelu metra odbywają się niemal wyłącznie podczas 
przerwy nocnej w ruchu pojazdów, bez zakłócania usług 
przewozowych. W ramach codziennych prac prowadzonych 
w nocy i związanych z utrzymaniem infrastruktury wykony-
wane są:
• naprawy usterek systemu zabezpieczenia 

ruchu kolejowego,
• naprawy automatycznego systemu ograniczenia 

prędkości oraz inspekcja zasilania,
• inspekcje torów, w tym regulacja i konserwacja 

rozjazdów oraz trzeciej szyny,
• inspekcje elementów mocujących szyny 

oraz kontrola skrajni,
• kontrola stanu technicznego i uzupełnianie 

smaru w smarownicach,

MAINTENANCE 
OF THE METRO INFRUSTRUCTURE

Works related to the maintenance and modernization 
of infrastructure in the underground tunnel are almost 
exclusively conducted during the night break in vehicle 
traffic, without disrupting transport services. As part of daily 
work carried out at night and related to the maintenance of 
infrastructure, the following are performed:
• repairs of the defects of the railway traffic safety system,
• repairs of the automatic speed limitation system 

and inspection of the power supply,
• track inspections, including adjustment 

and maintenance of turnouts and the third rail,
• inspections of rail fastenings and gauge checks,
• checking the technical condition and refilling 

of lubricant in lubricators,
• cleaning up of the track bed,
• inspections of station and tunnel structures,
• geodetic measurements of the deformation of track 

foundations and control of their geometry,
• inspections of fire-fighting equipment,
• inspections of signalling devices,
• checking semaphores and light indicators,
• washing of the lenses,
• inspections of switch locks and point clamps,
• inspections of switch drives and fixings,
• inspections of transmitters,
• maintenance and inspections in electrical substations,
• checking and charging of emergency power 

supply batteries,
• inspections, maintenance, repair and replacement 

of lighting points,
• maintenance, cleaning and ongoing repairs 

in the passenger area.

The condition of remote control and control systems is 
also automatically monitored. Additionally, scheduled 
maintenance and repairs of defects of the vehicle movement 
protection system, the automatic speed limiting system and 
remote control systems for energy and sanitary-technical 
equipment are conducted during the night break

During the day the following works are performed: 
•  cleaning of ventilation ducts and filters,

• inspections of pumping stations and water drainage,
• inspections of traction and power substations, 
• inspections and replacement of light sources,
• inspections and maintenance works of elevators 

and escalators,
• inspection of tracks, turnouts and the third rail 

on the surface,
• cleaning of stations and carriages.

While optimizing the costs of the metro infrastructure 
maintenance, the following rules have been adopted:
• purchases of equipment and materials as well as 

commissioning services are made in the form of tenders, 
which allows to obtain favorable prices;

• specifications of orders detail all the requirements, 
conditions and standards, which guarantees a high level 
of services and deliveries;

• service and maintenance of individual types of devices 
are usually ordered in the form of contracts covering all 
the devices of a given type on the entire Metro line, which 
allows to negotiate much more favorable price conditions 
in comparison with annual contracts or with a smaller 
scope;

• when purchasing and designing new devices and 
systems, the future costs related to maintenance, labour 
consumption, environmental requirements and other 
elements comprising the costs of a so-called life-cycle 
system are taken into account;

• all the traction power supply equipment must be capable 
of energy recuperation.

MODERNISATION 
AND IMPROVEMENTS

In 2021 in the scope of significant activities related to 
infrastructure maintenance the Company:
• performed grinding of rails on the M1 an M2 lines – the 

grinding took place in June and November 2021;
• replaced rails on the M1 line – 5200 m of rails were 

replaced in total. The replacement started in May and 
was completed in September 2021;

• replaced worn-out elevators at 7 stations of the M1 line. 
The replacement was completed in December 2021;

• sprzątanie podtorza,
• inspekcje konstrukcji stacji i tuneli,
• geodezyjne pomiary deformacji podbudowy torów 

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

zasilania awaryjnego,
• przeglądy, konserwacja, naprawy i wymiana oświetlenia,
• konserwacja, sprzątanie i bieżące naprawy w strefie 

pasażerskiej.
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Automatycznie monitorowany jest również stan systemów 
zdalnego sterowania i kontroli. Ponadto w czasie przerwy 
nocnej prowadzone są planowe konserwacje i naprawy 
usterek systemu zabezpieczenia ruchu pojazdów, syste-
mu automatycznego ograniczenia prędkości oraz syste-
mów zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi 
i sanitarno-technicznymi.

W ciągu dnia prowadzone są następujące prace:  
• czyszczenie kanałów wentylacyjnych i filtrów,
• inspekcje przepompowni i odwodnień,
• inspekcje podstacji trakcyjnych i energetycznych,
• inspekcje i wymiana źródeł światła,
• inspekcje i prace utrzymaniowe wind 

i schodów ruchomych,
• inspekcje torów, rozjazdów i trzeciej 

szyny na powierzchni,
• sprzątanie stacji i wagonów.

Optymalizując koszty ponoszone na utrzymanie infrastruktu-
ry metra, przyjęto następujące zasady postępowania:
• zakupy urządzeń i materiałów oraz zlecanie usług do-

konywane są w formie przetargów, co pozwala uzyskać 
korzystne ceny;

• specyfikacje zamówień szczegółowo określają wszystkie 
wymagania, warunki i standardy, co gwarantuje wysoki 
poziom usług i dostaw;

• serwis i konserwacja poszczególnych typów urzą-
dzeń z reguły zlecane są w formie umów obejmujących 
wszystkie urządzenia danego rodzaju na całej linii metra, 
co pozwala wynegocjować znacznie korzystniejsze wa-
runki cenowe w porównaniu z kontraktami rocznymi, czy 
o mniejszym zakresie przedmiotowym;

• przy zakupie i projektowaniu nowych urządzeń i sys-
temów brane są pod uwagę przyszłe koszty związane 
z utrzymaniem, pracochłonność obsługi, wymagania 
środowiskowe i inne elementy składające się na tzw. 
koszt życia systemu;

• wszystkie urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego muszą 
być przystosowane do rekuperacji energii. 

MODERNIZACJE I ULEPSZENIA

W 2021 r. wśród istotnych działań związanych z utrzyma-
niem infrastruktury Spółka:  
• wykonała szlifowanie szyn na linii M1 i M2 (szlifowanie 

odbyło się w czerwcu i listopadzie 2021 r.);
• wymieniła szyny na linii M1 – łącznie 5200 mb. (rozpoczę-

ta w maju wymiana zakończyła się we wrześniu 2021 r.);
• wymieniła wyeksploatowane windy na siedmiu stacjach 

linii M1 (wymianę zakończono w grudniu 2021 r.);
• wymieniła wyeksploatowane schody ruchome na dwóch 

stacjach linii M1 (wymianę zakończono w grudniu 2021 r.);
• zmodernizowała system sterowania ruchem pociągów 

na odcinku od stacji A7 do stacji A13 (prace zakończono 
w listopadzie 2021 r.).

Przeprowadzono również remont podstacji A5, który wyko-
nał Zarząd Transportu Miejskiego.
         

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 
W DZIEDZINIE BADAŃ 
I ROZWOJU TECHNICZNEGO

• Opracowanie studium wykonalności instalacji fotowolta-
icznej na STP Kabaty. 

• Zmodernizowanie systemu telewizji przemysłowej na 
stacjach od A6 do A10, co pozwoliło uruchomić techno-
logię cyfrową IP. Modernizacja zapewniła poprawę jako-
ści transmitowanych obrazów oraz zwiększyła obszar 
obserwacji dzięki dodaniu kolejnych kamer.

• Modernizacja integratorów przeciwpożarowych na sta-
cjach C09-C15. Zwiększenie funkcjonalności współpracy 
systemów i urządzeń przy realizacji scenariuszy pożaro-
wych podniosło poziom bezpieczeństwa pożarowego. 

• replaced worn-out escalators at two stations of the M1 
line. The replacement was completed in December 2021;

• modernized train traffic control system on the section 
from A7 station to A13 station. The works were 
completed in November 2021.

The A5 substation was also renovated by the Municipal 
Transport Authority. 

MAJOR ACHIVEMENTS 
IN THE FIELD OF RESEARCH 
AND TECHNICAL DEVELOPMENT

• Development of a feasibility study for a photovoltaic 
installation at the Kabaty Technical and Parking Station.

• Modernization of railway traffic control devices for the 
head of the eastern motive power depot at the Kabaty 
Technical and Parking Station.

• Modernisation of the closed-circuit television system 
at stations from A6 to A10, which enabled the launch 
of digital IP technology. The modernisation improved 
the quality of the transmitted images and increased the 
observation areas thanks to the increase in the number 
of cameras.

• Modernisation of fire integrators at stations C09-C15. 
The modernisation raises the level of fire safety by 
increasing the functionality of cooperation between 
systems and devices in the implementation of fire 
scenarios. 
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TABOR 
METRA WARSZAWSKIEGO

Metro Warszawskie Sp. z o.o. eksploatuje obecnie cztery 
typy taboru. Najstarszymi pojazdami metra są pojazdy serii 
81. Pierwsze wagony tej serii wprowadzono do eksploatacji 
w latach 1994–1997. W 2007 r. wprowadzono do eksplo-
atacji partię trzydziestu pośrednich wagonów serii 81, zaku-
pioną w celu zmiany zestawień pociągów z 4 do 6 wagonów. 

W latach 2000–2005 zakupiono i wprowadzono do eksplo-
atacji pojazdy typu Metropolis 98B, mające wydajny napęd 
oparty na przekształtniku IGBT, aluminiowe nadwozie oraz 
współcześnie przemyślaną konstrukcję. Charakteryzowały 
się one niskim, jak na ówczesne czasy, zapotrzebowaniem 
na obsługę serwisową i stanowiły bardzo nowoczesny tabor. 
Obecnie eksploatowanych jest osiemnaście takich sześcio-
wagonowych pojazdów.

ROLLING STOCK 
OF THE  WARSAW METRO 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. operates four types of rolling 
stock: the oldest type are 81 series vehicles. The first 
carriages of this series were introduced in the years 1994-
1997. In 2007, a batch of 30 intermediate carriages series 
81, purchased in order to change the train combination from 
4 to 6 carriages, was introduced.

In the years 2000-2005, Metropolis 98B vehicles were 
purchased and put into service, they had an efficient drive 
based on an IGBT converter, an aluminium body, and a 
contemporary thought out design. They were characterized 
by a low, for the time, demand for maintenance service and 
represented a very modern fleet. Eighteeen such six-carriage 
vehicles are currently in service.

By uzupełnić tabor potrzebny do osiągnięcia wymagane-
go wzrostu zdolności przewozowych, w latach 2008–2009 
zakupiono i wprowadzono do eksploatacji partię siedmiu 
pojazdów unowocześnionego typu 81. Wagony zyskały 
nowy wygląd zewnętrzny, klimatyzację kabiny maszyni-
sty, wymuszoną wentylację przedziału pasażerskiego oraz 
wyświetlacze informacji pasażerskiej. Zmianiano także 
wygląd wnętrza. 
Kolejnym typem taboru Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest 
zakupiona w latach 2012–2015 partia 35 pojazdów typu 
Inspiro do obsługi I i II linii metra. Głównymi cechami, jakie 
wyróżniają składy Inspiro, są: niskie zużycie energii elektrycz-
nej, długie okresy międzyprzeglądowe oraz jednoprzestrzen-
ność wnętrza.

 To supplement the rolling stock associated with the required 
increase in transport capacity in the years 2008-2009, 
a batch of seven vehicles of the modernized type 81 was 
purchased and put into service. The carriages gained a new 
appearance, driver’s cabin air conditioning, new interior 
design, forced ventilation of the passenger compartments 
and passenger information displays. 
Another type of rolling stock operated by Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. is a batch of thirty five Inspiro carriages purchased 
in the years 2012-2015 to operate on the 1st and 2nd metro 
lines. The main distinctive features of Inspiro trains are: 
low power consumption, long periods service intervals and 
single-space interior of the carriages.
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Liczba i rodzaj wagonów w pojeździe
Number and type of carriages in a vehicle

6 wagonów napędowych
drive carriages

4 wagony napędowe (pośrednie)
drive carriages (intermediate)                        

2 wagony doczepne (czołowe)
trailer carriages (frontal)

6 wagonów napędowych
drive carriages

4 wagony napędowe (2 czołowe i 2 pośrednie) 
4 drive carriages (2 frontal and 2 intermediate ones)     

2 wagony doczepne (pośrednie)
trailer carriages (intermediate)

Liczba miejsc siedzących w pojeździe
Number of seats in a vehicle

256 264 256 232

Liczba miejsc stojących w pojeździe
Number of standing places in a vehicle

1020 1206 1020 1268

Prędkość maksymalna
Maximum speed

90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h

Silniki napędowe
Drive engines

Silniki szeregowe
series motors

Silniki asynchroniczne
asynchronous motors

Silniki szeregowe
series motors

Silniki asynchroniczne
asynchronous motors

Moc
Power

24 x110/112/114 kW 16 x180 kW 24 x114 kW 16x140 kW

Rozruch
Start-up

Oporowy
Resistor based

Falownik
Inverter

Oporowy
Resistor based

Falownik
Inverter

Przyspieszenie
Acceleration

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

Konstrukcja pudła wagonu
Structure of the carriage body

Stalowa
Steel

Aluminiowa
Aluminium

Stalowa
Steel

Aluminiowa
Aluminium

Masa wagonu czołowego
Front carriage weight

34 Mg 28 Mg 35,5 Mg 29,2 Mg

Masa wagonu pośredniego
Intermediate carriage weight

33 Mg 31 Mg 34,5 Mg 27,1 Mg

Masa pojazdu
Vehicle weight

200 Mg 174 Mg 204 Mg 158,2 Mg

Wentylacja przedziału pasażerskiego
Passenger compatment ventillation

Swobodny nawiew
Free flow

Wymuszona
Forced

Wymuszona
Forced

Wymuszona
Forced

Zawieszenie II stopnia
Second degree suspension

Sprężyny śrubowe
Coil springs

Pneumatyczne (poduszka powietrzna)
Pneumatic (air cushion)

Sprężyny śrubowe
Coil springs

Pneumatyczne (poduszka powietrzna)
Pneumatic (air cushion)

Zawieszenie I stopnia
First degree suspension

Sprężyny śrubowe
Coil springs

Sprężyny metalowo-gumowe
Metal and rubber springs

Sprężyny śrubowe
Coil springs

Sprężyny metalowo-gumowe
Metal and rubber springs

Sprężarka
Compressor

Tłokowa
Piston based

Śrubowa
Rotary screw

Tłokowa
Piston based

Śrubowa
Rotary screw

SERIA 81
SERIES 81

METROPOLIS 98B INSPIRO

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW TABORU  
BASIC CHARACTERISTICS OF THE VARIOUS TYPES OF ROLLING STOCK      

SERIA 81 (NOWY TYP) 
SERIES 81  (NEW TYPE)
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30 stycznia 2020 r. Metro Warszawskie podpisało umowę 
z konsorcjum firm Škoda Transportation i Škoda Vagonka na 
dostawę 45 nowych pociągów metra. W historii warszawskie-
go metra jest to zakup największej liczby pociągów. Zgodnie 
z zapisami kontraktu pierwsze z 37 fabrycznie nowych 
składów, z zamówienia podstawowego, powinno trafić do 
Warszawy w ciągu 23 miesięcy od dnia podpisania kontraktu. 
Metro Warszawskie będzie również mogło skorzystać z pra-
wa opcji i zwiększyć zamówienie o kolejne osiem pociągów. 

Za dostawę 37+8 pociągów konsorcjum firm Škoda 
Transportation i Škoda Vagonka otrzyma 1 306 948 482,40 zł. 
Zakup pociągów jest dofinansowywany z dwóch projektów 
unijnych: „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą i zakupem taboru – etap II’’ oraz „Budowa II linii me-
tra wraz zakupem taboru – etap III’’. 

On 30 January 2020, the Warsaw Metro signed a contract 
with a consortium of Škoda Transportation and Škoda 
Vagonka for the delivery of 45 new metro trains. The signed 
contract concerns the purchase of the highest number 
of trains in the history of the Warsaw Metro. According to 
the provisions of the contract, the first of 37 brand new 
trains from the basic order should arrive in Warsaw within 
23 months from the date of signing the contract. Warsaw 
Metro will also be able to exercise the right of option and 
increase the order by another 8 trains.

For the delivery of 37 trains, the consortium of Škoda 
Transportation and Škoda Vagonka will receive PLN 
1,306,948,482.40. The purchase of trains is co-financed by 
two EU projects: “Construction of Line 2 of the Underground 
including associated infrastructure and purchase of 
rolling stock – stage 2’’ and “Construction of Line 2 of the 
Underground including purchase of rolling stock – stage 3’’.

Nowe pociągi będą składały się z sześciu wagonów, ale ich 
wnętrze pozostanie jednoprzestrzenne. Pozwoli to pasa-
żerom swobodnie poruszać się po całym składzie. Oprócz 
rozbudowanego systemu informacji pasażerskiej, pojazdy 
będą również wyposażone w udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnościami. W pociągach zostaną zainstalowane 
m.in. wysuwane rampy niwelujące odstęp między krawędzią 
peronu a pociągiem, co ułatwi dostęp osobom poruszającym 
się na wózkach. Wagony będą spełniać najnowsze standar-
dy bezpieczeństwa, a także zostaną wyposażone w system 
monitoringu. Najnowsze składy mogą zabierać nawet 1500 
pasażerów. 

Nazwę dla nowego pociągu Metra Warszawskiego wybrali 
w drodze konkursu mieszkańcy miasta. Na przedstawio-
ne propozycje: MeWa, Morava, Siréna, Varsovia, Wavlak, 
Zygmunt – warszawiacy oddali 7698 głosów. Zwycięska 
okazała się nazwa „Varsovia’’, która zdobyła 2038 głosów.

Although the new trains will consist of six carriages, their 
interior will be single-space. Thanks to that, passengers will 
be able to move freely around the whole train set. In addition 
to an extensive passenger information system, the vehicles 
will also be equipped with the facilities for people with 
disabilities. The carriages will be equipped, among others, 
with retractable ramps to level the distance between the 
platform edge and the train, which will facilitate access for 
persons in wheelchairs. The carriages will meet the latest 
safety standards and will be equipped with a monitoring 
system. The newest trains will carry up to 1500 passengers.

The name for the new Warsaw metro train was chosen 
by the inhabitants in an organized competition. For the 
names that were put to the vote – MeWa, Morava, Siréna, 
Varsovia, Wavlak, Zygmunt – the inhabitants of Warsaw cast 
7,698 votes. The name ‘‘Varsovia’’ was the winner with a 
total of 2,038 votes.

TABOR SERII 81
ROLLING STOCK  81 SERIES

TABOR TYPU METROPOLIS
ROLLING STOCK 

METROPOLIS TYPE

TABOR TYPU INSPIRO
TABOR INSPIRO TYPE

Rok produkcji
Manufacturing year

Wagony
Carriages

1989 10

1994 32

1997 18

2007 30

2008 12

2009 30

Razem: 132 wagony 
skonfigurowane w 22 pojazdy 

sześciowagonowe
Total: 132 carriages, configured into 

22 six-carriage vehicles

Rok produkcji
Manufacturing year

Wagony
Carriages

2000 24

2001 24

2002 30

2004 18

2005 12

Razem: 108 wagonów 
skonfigurowanych w 18 pojazdów 

sześciowagonowych
Total: 108 carriages, configured into 

18 six-carriage vehicles.

Rok produkcji
Manufacturing year

Wagony
Carriages

2012 6

2013 36

2014 168

Razem: 210 wagonów 
skonfigurowanych w 35 pojazdów 

sześciowagonowych.
Total: of 210 carriages, configured 

into 35 six-carriage vehicles.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Metro Warszawskie Sp. z o. o. posiadało w sumie 
450 wagonów zestawionych w 75 pojazdów sześciowagonowych.

As of December 31, 2021, Metro Warszawskie Sp. z o. o. had a total of 
450 carriages put together in 75 six-carriage vehicles.
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szt.
item / items

Lokomotywa manewrowa 418 D, rok prod. 1991
Shunting locomotive 418 D, manufacturing year 1991

1

Lokomotywa manewrowa 418 Da, rok prod. 1999
Shunting locomotive 418 Da, manufacturing year 1999

1

Lokomotywa manewrowa CZ LOKO 797.8, rok prod. 2007
Shunting locomotive CZ LOKO 797.8, manufacturing year 2007

1

Lokomotywa manewrowa LM 400, rok prod. 2012
Locomotive LM 400, manufacturing year 2012

1

Lokomotywa manewrowa CZ LOKO 794, rok prod. 2019
Shunting locomotive CZ LOKO 794, manufacturing year 2019

1

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

1

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

1

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

1

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

2

Drezyna hydrauliczna DH-350.11, rok prod. 2014
Hydraulic draisine DH-350.11, year of manufacturing 2014

3

Drezyna hydrauliczna DEG 400, rok prod. 2019
Hydraulic draisine DEG 400, manufacturing year 2019

2

Drezyna hydrauliczna DEG 400, rok prod. 2020
Hydraulic draisine DEG 400, manufacturing year 2020

1

Wagon typu 208Kg/M, rok prod. 1987
Wagon typu 208Kg/M, manufacturing year 1987

2

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

7

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

2

TABOR POMOCNICZY

Struktura taboru pomocniczego przedstawiała się następu-
jąco (stan na 31 grudnia 2021 r.):

AUXILIARY ROLLING STOCK

The structure of the auxiliary rolling stock was as follows 
(as of December 31, 2021):

szt.
item / items

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

2

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

2

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

5

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

1

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

1

Platforma pomiarowa PP-15.01, rok prod. 2014
Measuring platform PP-15.01, manufacturing year 2014

1

Przyczepa wózka motorowego PWM-15.01, rok prod. 2014
Motor trolley trailer PWM-15.01, manufacturing year 2014

5

Wagon doczepny CP45R, rok prod. 2019
Trailer car CP45R, manufacturing year 2019

4

Wagon doczepny CP45R, rok prod. 2020
Trailer car CP45R, manufacturing year 2020

2
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PRZEGLĄDY I REMONTY 
POJAZDÓW METRA

Metro Warszawskie wykonało w 2021 r. następującą liczbę 
przeglądów i remontów pojazdów metra:

W 2021 r. wykonano następującą liczbę przeglądów i napraw 
pomocniczych pojazdów kolejowych metra (cykl przeglądo-
wy w zależności od typu taboru pomocniczego):   

INSPECTIONS AND REPAIRS 
OF SUBWAY DRIVING 

In 2021, the Warsaw Metro performed the following number 
of inspections and repairs on the metro vehicles:

In 2021, the following number of inspections and auxiliary repairs 
of underground rail carriages were performed  (inspection cycle 
depending on the type of auxiliary rolling stock):

TABOR SERII 81
ROLLING STOCK 81 SERIES

Pojazdy / wagomy
Vehicles / carriages

P1 pierwszy poziom utrzymania, codzienny
first level of maintenance, daily

4938

P2 drugi poziom utrzymania, co 7 tys. km lub co 48 dni
second level maintenance, every 7000 km or 48 days

209

P3 trzeci poziom utrzymania, co 35 tys. km lub co 240 dni
third level maintenance, every 35 000 km or 240 days

28

P4.1 czwarty poziom utrzymania, co 70 tys. km lub co 1 rok
fourth level maintenance, every 70 000 km or 1 year

106

P4.2 czwarty poziom utrzymania, co 280 tys. km lub co 4 lata
fourth level maintenance, every 280 000 km or 4 years

42

P4.3 czwarty poziom utrzymania, co 560 tys. km lub co 8 lat
fourth level maintenance, every 560 000 km or 8 years

0

P5 piąty poziom utrzymania, co 1 120 000 km lub co 16 lat
fifth level maintenance, every 1 120 000 km or 16 years

26

Pojazdy
Vehicles

P1 pierwszy poziom utrzymania, co 14 dni
first level of maintenance, every 14 days

359

P2 drugi poziom utrzymania, co 3 miesiące
second level of maintenance, every 3 months

65

P3 trzeci poziom utrzymania, co 105 tys. km lub co 1 rok
third level of maintenance, every 105 000 km or 1 year

12

P4.1 czwarty poziom utrzymania, co 210 tys. km lub co 2 lata
fourth level of maintenance, every 210 000 km or 2 years

5

P4.2 czwarty poziom utrzymania, co 420 tys. km lub co 4 lata
fourth level of maintenance, every 420 000 km or 4 years

3

P4.3 czwarty poziom utrzymania, co 840 tys. km lub co 8 lata
fourth level of maintenance, every 840 000 km or 8 years

1

P5 piąty poziom utrzymania, co 1 680 000 km lub co 16 lat
fifth level of maintenance, every 1 680 000 km or 16 years

0

Pojazdy
Vehicles

P1.1 pierwszy poziom utrzymania, co 35 tys. km lub co 2 miesiące
first level of maintenance, every 35 000 km or 2 months

57

P1.2 pierwszy poziom utrzymania, co 70 tys. km lub co 4 miesiące
first level of maintenance, every 70 000 km or 4 months

60

P2 drugi poziom utrzymania, co 105 tys. km lub co 6 miesięcy
second level of maintenance, every 105 000 km or 6 months

21

P3 trzeci poziom utrzymania, co 210 tys. km lub co 12 miesięcy
third level of maintenance, every 210 000 km or 12 months

25

P4.1 czwarty poziom utrzymania, co 420 tys. km lub co 2 lata
fourth level of maintenance, every 420 000 km or 2 years

5

P4.2 czwarty poziom utrzymania, co 840 tys. km lub co 4 lata
fourth level of maintenance, every 840 000 km or 4 years

3

P4.3 czwarty poziom utrzymania, co 1680 tys. km lub co 8 lata
fourth level of maintenance, every 1680 000 km or 8 years

14

W 2021 r. średni roczny przebieg pojazdu serii „81’’ wyniósł około 71 659,56 tys. kilometrów. 

In 2021, the average annual mileage of the “81“ series vehicle was approximately 71 659.56 thousand kilometers.

W 2021 r. średni roczny przebieg pojazdu typu Metropolis wyniósł około 118 316,52 tys. kilometrów. 

In 2021, the average annual mileage of a Metropolis vehicle was approximately 118 316.52 thousand kilometers.

W 2021 r. średni roczny przebieg pojazdu typu Inspiro wyniósł około 90 982,23 tys. kilometrów. 

In 2021, the average annual mileage of the Inspiro type vehicle was approximately 90,982.23 thousand kilometers.

TABOR TYPU METROPOLIS
ROLLING STOCK 

METROPOLIS TYPE

TABOR TYPU INSPIRO
ROLLING STOCK INSPIRO TYPE

przeglądy poziomu
level inspections

P2 166

przeglądy poziomu
level inspections

P3 16

naprawa poziomu
level repair

P4 18

naprawa poziomu
level repair

P5 0
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WOZOKILOMETRY 
POJAZDÓW METRA 

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

Uzyskana wartość wynika m.in. z planu przewozów zmienio-
nego przez Zarząd Transportu Miejskiego z powodu pandemii. 
Dodatkowo na linii metra M2 trwały prace związane z podłą-
czaniem infrastruktury nowo budowanych stacji z istniejącym 
odcinkiem, co spowodowało czasowe wyłączenie niektórych 
stacji.

The obtained value results, among others, from the transport 
plan changed by the Public Transport Authority due to the 
pandemic. Additionally, works related to connecting the 
infrastructure of the newly built stations to the existing 
section were carried out on the M2 metro line, which resulted 
in the temporary shutdown of some stations.

VEHICLE KILOMETRES 
OF THE METRO FLEET  

A vehicle-kilometer traveled (VKT) is a unit of accountancy 
used to assess the transport performance of the passenger 
rolling stock (the product of the number of carriages and the 
kilometers travelled by them).

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2021 r. 
Vehicle kilometers with passengers (excluding technical journeys) in 2021 

40 580 407,5 

Linia metra M1
M1 metro line 

27 914 437,5

Linia metra M2
M2 metro line

12 665 970

Pojazdy metra eksploatowane w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. w 2021 r. 
przejechały łącznie kilometrów 
Underground vehicles operating in Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2021, 
traveled a total of kilometers 

6 890 585,89  

W sumie od otwarcia stołecznego metra w kwietniu 1995 r. do końca 2021 r. 
wszystkie pojazdy pokonały dystans kilometrów
In total, from the opening of the capital’s underground in April 1995 to the 
end of 2021, all vehicles covered the distance of kilometers

102 428 031,47
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AWARYJNOŚĆ

Liczba zjazdów awaryjnych pojazdów metra w 2021 r. w po-
równaniu do liczby zjazdów z poprzednich lat przedstawia się 
następująco: 

FAILURE FREQUENCY  

The number of emergency exits of metro carriages in 2021 
compared to the number of exits in previous years is as 
follows:

Rok
Year

Wozokilometry  w 10 tys. km
Vehicle kilometres in 10 thousand km

Liczba zjazdów
Numer of exits

Wskaźnik zjazdów na 10 tys. wzkm
Exit rate per 10 000 vehicle kilometres

2004 1 400,82 589 0,42

2005 1 629,97 476 0,30

2006 1 688,89 475 0,28

2007 1 884,01 576 0,31

2008 2 188,68 680 0,31

2009 2 553,19 1208 0,47

2010 2 611,11 1084 0,42

2011 2 594,55 969 0,37

2012 2 595,18 825 0,32

2013 2 395,47 724 0,30

2014 2 645,25 948 0,36

2015 3 475,77 1277 0,37

2016 3 731,74 1251 0,34

2017 3 620,92 999 0,28

2018 3 635,80 1189 0,33

2019 3 784,74 1067 0,28

2020 4 207,21 1100 0,26

2021 4 123,79 1129 0,27

Średni wskaźnik zjazdów na 10 tys. kilometrów w latach 2004–2021

Average rate of exits per 10,000 km in the years 2004–2021
0,33
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W okresie 2009–2010 wprowadzono do eksploatacji nowe 
pojazdy produkcji rosyjskiej, przez co wzrósł wskaźnik zjaz-
dów awaryjnych. Potwierdza to regułę, że przy wprowadzeniu 
fabrycznie nowych pojazdów do ruchu, ich większa awaryj-
ność spowodowana jest tzw. chorobą wieku dziecięcego. 

Od 2010 r. notuje się spadek wskaźnika awaryjności. Wpłynęło 
na to zmniejszenie liczby awarii w nowych wagonach serii 81 
i ustabilizowanie liczby awarii w pozostałych typach taboru. 
Potwierdzeniem tego są lata 2012 i 2013, w których nastą-
piło kolejne obniżenie wskaźnika awaryjności, co sprawiło, że 
znalazł się on poniżej poziomu średniej wieloletniej. 

Od października 2013 r. wprowadzano do eksploatacji pojaz-
dy typu Inspiro. Z powodu zdarzenia z 17 listopada 2013 r. 
eksploatowano je tylko miesiąc. Nie wpłynęło to na wskaźnik 
zjazdów awaryjnych. 
W II kwartale 2014 r. ponownie rozpoczęła się eksploatacja 
pojazdów Inspiro. Nowe pojazdy będące w okresie tzw. cho-
roby wieku dziecięcego miały wpływ na znaczne zwiększenie 
liczby zjazdów awaryjnych. 

W 2015 r. pojazdy typu Inspiro eksploatowano cały rok 
i wskaźnik zjazdów awaryjnych utrzymał się na podobnym 
poziomie jak w roku 2014, co tylko potwierdziło regułę tzw. 
choroby wieku dziecięcego. 
Od tego czasu współczynnik awaryjności ponownie zaczął 
opadać i w 2017 r. osiągnął 0,28. 

W 2018 r. liczba zjazdów awaryjnych spowodowanych zu-
życiem eksploatacyjnym poszczególnych części pojazdów 
metra znowu wzrosła. Szczególnie wyeksploatowanymi ele-
mentami były mechanizmy drzwi przedziałów pasażerskich.
Dzięki zwiększonej liczbie przeprowadzonych w 2019 r. 
konserwacji mechanizmów drzwi pojazdów metra, a także 
wymianie najbardziej zużytych podzespołów zdołano ob-
niżyć współczynnik awaryjności, który wyniósł 0,28 i był na 
poziomie niższym niż średni wskaźnik zjazdów z ostatnich 
piętnastu lat. 

W 2020 r. liczba zjazdów awaryjnych się zmniejszyła, a zatem 
utrzymano tendencję malejącą współczynnika zjazdów awa-
ryjnych. Obniżenie to prawdopodobnie spowodowane było 
zmniejszeniem obciążenia pracy podzespołów pojazdów, któ-
re wyniknęło ze znacznego spadku liczby pasażerów. 

W 2021 r. wskaźnik zjazdów awaryjnych utrzymywał się 
na poziomie zbliżonym do współczynnika z 2020 r. Jest 
to niewielkie, zawierające się w akceptowalnych grani-
cach, wahanie wskaźnika, który lokuje się poniżej wartości 
średniej wieloletniej.

In the years 2009-2010, new vehicles manufactured in 
Russia were introduced into service, which resulted in an 
increase in the rate of emergency exits. This confirms the rule 
that the introduction of new vehicles into traffic, increases 
failure frequency, which results from the so-called young 
age disease.

Since 2010, the general failure rate has been falling. It is 
caused by a decrease in the number of breakdowns in the 
new “81“ series carriages and a stabilized number of failures 
in the remaining types of the rolling stock. The confirmation 
of this rule are the years 2012 and 2013, which brought a 
further reduction in the failure rate and brought it below the 
average level of several years.

Since October 2013, Inspiro vehicles were introduced into 
service. They only operated for one month due to the 
November 17, 2013 incident. However, this had no impact on 
the emergency exit rate. 
In the second quarter of 2014, operation of the Inspiro 
vehicles began again. 

The reported faults in the so-called period of young age 
disease had an impact on the significant increase in the 
number of failures. In 2015, Inspiro vehicles operated all year 
round and the failure frequency indicator remained at a similar 
level as in 2014, which confirmed so called young age disease.  
Since then, the failure rate started to fall again and in 2017 
stopped at 0.28.

In 2018, there was a renewed increase in the number of 
emergency exits due to wear and tear on various parts 
of underground vehicles. Passenger compartment door 
mechanisms were particularly depleted vehicle components. 
With the increased amount of maintenance performed on 
the door mechanisms of underground vehicles in 2019, along 
with the replacement of the most worn out components, the 
emergency exit rate was reduced, which was 0.28, lower than 
the average exit rate of the past 15 years. 

In 2020, there was a decrease in the number of emergency 
exits and therefore the downward trend in the rate of 
emergency exits was maintained. This decrease was likely due 
to the reduced workload on vehicle components as a result of 
a significant decrease in the number of passengers carried.

In 2021, the rate of emergency descents remained at the level 
similar to that of 2020. This is a slight rate fluctuation within 
acceptable limits, which is below the long-term average value.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TABORU 
W 2021 R.

• odebranie 65 sztuk surowych pudeł wagonów Skody 
zgodnie z Umową nr WP.022.1.2020.PT na dostawę po-
jazdów (37+8),

• odebranie 15 sztuk pomalowanych pudeł wagonów Sko-
dy zgodnie z Umową nr WP.022.1.2020.PT na dostawę 
pojazdów (37+8),

• wykonanie naprawy 15 kpl. czwartego poziomu utrzyma-
nia P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych metra typu Inspiro,

• oddanie do ruchu 14 pojazdów metra typu Inspiro po za-
kończonej naprawie poziomu P4.3,

• modyfikacja sprzęgów pojazdów metra typu Inspiro,
• modyfikacja wózków wagonów metra serii 81,
• zakończenie umowy na naprawę agregatów sprężarko-

wych typu ЭК 4Б-М produkcji rosyjskiej demontowanych 
z wagonów metra serii 81 w latach 2020–2021,

• oddanie do ruchu pojazdów serii 81 o numerach 34, 7, 37, 
3, 38 po zakończonej naprawie głównej P5,

• dostarczenie drezyny DEG 400 nr 3 w ramach rozbudowy 
II linii metra,

• kontynuacja eksploatacji nadzorowanej drezyny DEG 400 
oraz przyczep CP45R,

• wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 lokomotywy 
manewrowej 797.8,

• wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 2 szt. wago-
nów towarowych 208Kg/M,

• wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 7 szt. przy-
czep wózka motorowego PWM-10,

• wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 4 szt. przy-
czep wózka motorowego PWM-14.01,

• wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 platformy 
PWM-15 (odkurzacz) oraz platformy pomiarowej PP.15-01,

• wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 platformy 
zagłębionej ZPA-10/M,

• podpisanie umowy na przegląd urządzeń i stanowisk 
ATM-QR4 w latach 2021–2023,

• zakupienie narzędzi specjalistycznych do montażu i de-
montażu sprzęgów oraz wózków w pojazdach metra,

• zakupienie narzędzi pomiarowych wykorzystywanych 
podczas realizacji napraw i przeglądów pojazdów metra,

• zakupienie specjalistycznego sprzętu pomiarowego do 
wykonywania wymaganych pomiarów elektrycznych po-
jazdów zgodnie z technologią utrzymania,

• poprawienie efektywności, bezpieczeństwa i warunków 
pracy w warsztacie poprzez zakupienie wyposażenia 
warsztatowego, m.in. laptopów przemysłowych do dia-
gnostyki pojazdów taboru pomocniczego, elektronicz-

KEY EVENTS IN 2021 
RELATED TO THE OPERATION 
OF THE ROLLING STOCK

• collection of 65 items of raw Skoda wagon bodies in 
accordance with the Agreement No. WP.022.1.2020.PT 
for the delivery of carriages (37+8),

• collection of 15 items of painted Skoda wagon bodies in 
accordance with the Agreement No. WP.022.1.2020.PT 
for the delivery of carriages (37+8),

• repair of 15  sets of fourth maintenance level P4.3 
complete trailer bogies and driving bogies of Inspiro-type 
metro electric multiple units,

• putting 14 underground vehicles of the Inspiro type into 
traffic following the completed repair of the P4.3 level,

• modification of couplings of Inspiro type metro vehicles,
• modification of the 81 series metro carriages, 
• completion of the contract for the repair of Russian 

ЭК 4Б-М compressor units disassembled from 81 series 
metro cars in the years 2020–2021,

• putting carriages of 81 series with numbers 34, 7, 37, 3, 
38 into traffic after the main repair P5,

• delivery of the DEG 400 draisine No. 3 as part of the 
extension of the second metro line,

• continuation of the operation of the supervised DEG 400 
draisine and CP45R trailers,

• repair of the P4 maintenance level of the shunting 
locomotive 797.8,

• repair of the maintenance level P4 of 2 items of freight 
carriages 208Kg / M,

• repair of the maintenance level P4 of 7 items of PWM-10 
motor-car trailers,

• repair of the maintenance level P4 of 4 items of PWM-
14.01 motor trolley trailers,

• repair of the maintenance level P4 of the PWM-15 
platform (vacuum cleaner) and the measuring platform 
PP.15-01,

• repair of the maintenance level P4 of the ZPA-10 / M 
depth platform,

• signing an agreement for the inspection of ATM-QR4 
devices and stations in the years 2021-2023,

• purchase of specialist tools for the assembly and 
disassembly of couplers and trolleys in metro vehicles,

• purchase of measuring tools used in the implementation 
of repairs and inspections of metro vehicles,

• purchase of specialized measuring equipment to perform 
the required electrical measurements of wagons in 
accordance with the maintenance technology,
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nych przyrządów do pomiaru profilu koła pojazdów metra 
(suwmiarka trójpunktowa) i rozstawu kół zestawów ko-
łowych, przyrządów do mierzenia siły zamykania drzwi 
pojazdów metra, kompresora, oscyloskopu, odkurzacza 
przemysłowego, szorowarki do podłóg wagonów metra 
oraz wózków narzędziowych z wyposażeniem,

• rozbudowa pomieszczenia warsztatowego o regały mo-
dułowe do zabudowy,

• wdrożenie modułu Gospodarki Remontowej systemu in-
formatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) 
INFOR LN,

• kontynuacja realizacji Umowy z Konsorcjum Skoda na do-
stawę 37+8 pojazdów dla Metra Warszawskiego,

• kontynuacja aktualizacji technologii wykonania przeglądu 
P3 i napraw P4.1, P4.2, P4.3 i P5 pojazdów Inspiro po za-
twierdzeniu przez Urząd Transportu Kolejowego nowego 
wydania Dokumentacji Systemu Utrzymania,

• kontynuacja aktualizacji technologii wykonania napra-
wy P5 pojazdów Metropolis 98B po zatwierdzeniu przez 
Urząd Transportu Kolejowego nowego wydania Doku-
mentacji Systemu Utrzymania,

• kontynuacja aktualizacji technologii wykonania naprawy 
P4.3 i P5 pojazdów serii 81 po zatwierdzeniu przez Urząd 
Transportu Kolejowego nowego wydania Dokumentacji 
Systemu Utrzymania,

• zakończenie realizacji Umowy na naprawę piątego pozio-
mu P5 40 szt. wagonów pojazdów serii 81,

• rozpoczęcie realizacji Umowy na naprawę piątego pozio-
mu P5 28 szt. wagonów pojazdów serii 81,

• rozpoczęcie i zakończenie realizacji Umowy na wykonanie 
modernizacji obwodu kontroli zamykania drzwi pasażer-
skich pojazdów metra serii 81,

• uzyskanie od Wydziału Transportu Politechniki Warszaw-

• improving efficiency, safety and working conditions in 
the workshop by purchasing workshop equipment, incl. 
industrial laptops for diagnostics of auxiliary rolling stock 
vehicles, electronic devices for measuring the wheel profile 
of underground vehicles (three-point caliper) and wheel 
track width of wheel sets, devices for measuring closing 
force of the underground carriage doors, compressor, 
oscilloscope, industrial vacuum cleaner, floor scrubbers of 
underground carriages and tool trolleys with accessories,

• extension of the workshop room with modular in-built 
shelves,

• implementation of the Renovation Management module 
of the IT class ERP (Enterprise Resource Planning) INFOR 
LN IT system,

• continuation of the execution of the contract with the 
Skoda Consortium for the delivery of 37+ 8 vehicles for 
the Warsaw Metro, 

• continuation of updating the technology of performing 
P3 inspection and repairs P4.1, P4.2, P4.3, P5 of Inspiro 
vehicles after approval of new edition of the Maintenance 
System Documentation by the Railway Transport Office,

• continuation of the update of the P5 repair technology of 
Metropolis 98B vehicles after approval of the new edition 
of the Maintenance System Documentation by the Office 
of Rail Transport,

• continuation of the update of the P4.3 and P5 repair 
technology of 81 series vehicles after approval of the new 
edition of the Maintenance System Documentation by the 
Office of Rail Transport,

• completion of the Agreement for the repair of the fifth 
maintenance level P5 of 40 wagons of 81 series vehicles,

• commencement of the implementation of the Agreement 
for the repair of the fifth level P5 of 28 wagons of 81 
series vehicles,

• commencement and completion of the Agreement for 
the modernization of the passenger door closing control 
circuit of the 81 series metro vehicles,

skiej raportu „Analiza możliwości wykorzystania STP 
Mory do wykonywania napraw taboru typu Metropolis 
połączona z określeniem możliwości przedłużenia żywot-
ności tego typu taboru“.

PRACE KONCEPCYJNE 
PROWADZONE W 2021 R.

• opracowanie technologii wykonania przeglądu trzeciego 
poziomu utrzymania P3 oraz naprawy czwartego pozio-
mu utrzymania P4.1 i P4.3 pojazdów Inspiro,

• opracowanie technologii wykonania naprawy czwartego 
poziomu utrzymania P4.3 pojazdów serii 81,

• uzgodnienia projektu budowlanego Stacji Techniczno-
Postojowej Mory z wykonawcą oraz projektantem inwe-
stycji „III etapu realizacji odcinka zachodniego wraz z STP 
Mory“ w zakresie interesów Pionu Taboru,

• opiniowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia „Budo-
wa III linii metra w Warszawie – etap I – Praga, od sta-
cji Stadion Narodowy do stacji Gocław wraz ze Stacją 
Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka“ w zakresie Pio-
nu Taboru,

• opiniowanie projektu budowlanego dla stacji A12 – „Tech-
nologia pracy stacji“w zakresie Pionu Taboru,

• opiniowanie studium technicznego III linii metra wraz 
z STP Kozia Górka,

• opracowanie technologii wykonania przeglądu P1 – 
wózek motorowy typu DS-10-03 z odmianą DS-Ż-03,

• opracowanie technologii wykonania przeglądu P1 – 
lokomotywa spalinowa typu 794,

• opracowanie technologii wykonania przeglądu P1 – 
drezyna hydrauliczna typu DH-350.11.

• obtaining the report “Analysis of the possibility of using 
STP Mora to perform repairs of Metropolis rolling stock 
combined with the determination of the possibility of 
extending the life of this type of rolling stock“ from 
the Faculty of Transport of the Warsaw University of 
Technology.

CONCEPTUAL WORK IN 2021

• development of technology for the inspection of the third 
maintenance level P3 and repair of the fourth mainte-
nance level P4.1 and P4.3 of Inspiro vehicles,

• development of repair technology for the fourth 
maintenance level P4.3 of 81 series vehicles,

• agreeing the construction design of the Mory Technical 
and Parking Station with the contractor and the designer 
of the investment “Stage 3 of the implementation of the 
western section together with STP Mory“ in the interests 
of the Rolling Stock Division,

• issuing opinions on the Project Information Sheet 
“Construction of the 3rd metro line in Warsaw – stage 1 
– Praga, from the National Stadium station to the Gocław 
station together with the Kozia Górka Technical and 
Parking Station“ in the scope of the Rolling Stock Division, 

• issuing opinions on the construction project for the A12 
station – “Station operation technology“ in the scope of 
the Rolling Stock Division,

• issuing opinions on the technical study of the 3rd metro 
line together with STP Kozia Górka,

• development of the technology for the performance of 
the P1 inspection – motor trolley type DS-10-03 with 
the DS-Ż-03 type, development of the technology for 
the performance of the P1 inspection – diesel locomotive 
type 794,

• development of the technology for the P1 inspection – 
hydraulic draisine DH-350.11.
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5
PRZEWÓZ 
PASAŻERÓW 
– DANE LICZBOWE

PASSENGER 
TRANSPORT 
IN FIGURES 



Na stacjach obu linii metra zamontowane są urządzenia 
Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, które oprócz pod-
stawowej funkcji, czyli walidacji biletów, zliczają pasażerów 
przechodzących przez bramki biletowe. Dodatkowo w łącz-
niku pomiędzy linią M1 i M2 zamontowane są kamery zlicza-
jące pasażerów. 

At the stations of both metro lines, there are devices of the 
Fare Collection System which, apart from the basic function, 
i.e. ticket validation, count passengers passing through the 
ticket gates. Additionally, passenger counting cameras are 
installed in the connector between the M1 and M2 lines. 

Rzeczywista liczba pasażerów przewiezionych w 2021 r. 
zgodnie ze standardem obliczeniowym stosowanym 
przez Zarząd Transportu Miejskiego wyniosła:
The actual number of passengers transported in 2021
 accordance with the calculation standard applied 
by the Public Transport Authority was:

180 602 565
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Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby pasażerów w kolejnych latach (w mln)
Comparative presentation of the estimated ridership in specific years (millions)

Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2021 r. 
Vehicle kilometers with passengers (excluding technical journeys) in 2021 

40 580 407,5 

Linia metra M1
M1 metro line 

27 914 437,5

Linia metra M2
M2 metro line

12 665 970

Częstotliwość ruchu pociągów w dni robocze w godzinach 
szczytowych w okresie 1.01–26.09.2021 r. oraz 25.12–
31.12.2021 r. wyniosła: 

• dla linii M1: 2 min 50 sek.,
• dla linii M2: 3 min 30 sek.

Częstotliwość ruchu pociągów w dni robocze w godzinach 
szczytowych w okresie 27.09. –24.12.2021 r. wyniosła: 

• dla linii M1: 2 min 20 sek.,
• dla linii M2: 2 min 50 sek.

The frequency of train traffic on working days in peak hours in 
the period 1 January – 26 September 2021 and 25 December 
– 31 December 2021 amounted to:

• for the M1 line: 2 min 50 sec,
• for the M2 line: 3 min 30 sec.

The frequency of train traffic on working days in peak hours in 
the period 27 September – December 24, 2021 amounted to:

• for the M1 line: 2 min 20 sec,
• for the M2 line: 2 min 50 sec.

DANE EKSPLOATACYJNE PERFORMANCE DATA
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ISTOTNE ZMIANY 
W ROZKŁADACH JAZDY

Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego wprowadzono 
następujące istotne zmiany w rozkładach jazdy metra:

• w okresie 1.01–13.05.2021 r. zmiana rozkładu jazdy linii 
M1 oraz M2 – zmniejszenie częstotliwości kursowania 
pociągów metra w godzinach szczytu w dni robocze z jed-
noczesnym zawieszeniem funkcjonowania kursów noc-
nych w noce z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę;

• w okresie 14.05–26.09.2021 r. zmiana rozkładu jazdy 
linii M1 oraz M2 – utrzymanie zmniejszenia częstotli-
wości kursowania pociągów metra w godzinach szczytu 
w dni robocze z jednoczesnym odwołaniem zawieszenia 

SIGNIFICANT CHANGES 
TO TIMETABLES 

The following significant changes were introduced to the 
Metro’s timetables at the request of the Public Transport 
Authority: 

• in the period from January 1 to May 13, 2021 change 
of the timetable of M1 and M2 lines – reducing the 
frequency of metro trains during rush hours on working 
days, with the simultaneous suspension of night runs 
from Friday to Saturday and from Saturday to Sunday;

• in the period from May 14 to September 26, 2021 a 
change in the M1 and M2 lines timetable – maintenance 
of the reduction of the frequency of metro trains during 
rush hours on working days with the simultaneous 

kursów nocnych w noce z piątku na sobotę oraz z soboty 
na niedzielę;

• w okresie 27.09–24.12.2021 r. przywrócenie podstawo-
wego rozkładu jazdy pociągów metra;

• w okresie 25.12–31.12.2021 r. zmniejszenie częstotli-
wości kursowania pociągów metra w godzinach szczytu 
w dni robocze. 

ZMIANY W ZAKRESIE 
ZARZĄDZANIA KADRAMI

• rozbudowa przeznaczonego do szkolenia dyżurnych ru-
chu symulatora prowadzenia ruchu pociągów metra, 
który odwzorowuje działanie i obsługę komputerowych 
urządzeń SRP.

cancellation of the suspension of night runs on Friday to 
Saturday and Saturday to Sunday nights;

• in the period from September 27 to December 24, 2021 
restoration of the basic timetable for metro trains;

• in the period from December 25 to December 31, 2021, 
reducing the frequency of metro trains during rush hours 
on working days.

CHANGES IN 
THE HR MANAGEMENT

• expansion of the metro train traffic simulator intended for 
training of train dispatchers, which imitates the operation 
and service of computer SRP devices.
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6
INWESTYCJE 
W REALIZACJI

INVESTMENTS 
IN PROGRESS 



ROZBUDOWA II LINII 
METRA – PROJEKT 2+3 

Odcinek zachodni II linii metra w Warszawie, stanowiący 
II etap jej realizacji w tym rejonie miasta, usytuowany jest na 
terenie dzielnic Wola i Bemowo. Na całym odcinku, za torami 
odstawczymi stacji C6 Księcia Janusza do torów odstawczych 
za stacją C4 Bemowo, projektowana trasa metra przebie-
ga pod ul. Górczewską, początkowo pod jezdnią północną, 
później pod jezdnią południową z niewielkim odchyleniem 
na południe przy skrzyżowaniu ulicy z linią kolejową. Stacja 
C4 Bemowo zlokalizowana została w rejonie skrzyżowa-
nia ul. Górczewskiej z ul. Powstańców Śląskich przy Ratuszu 
Dzielnicy Bemowo. Stacja C5 Ulrychów zlokalizowana jest 
w sąsiedztwie Centrum Handlowego Wola Park oraz zabytko-
wego kompleksu przyrodniczego Parku Ulricha. Długość II eta-
pu odcinka zachodniego II linii metra wynosi 2 km. Całkowita 
długość tuneli odcinka zachodniego wynosi 2699 m, całkowi-
ta kubatura obiektów (stacje i wentylatornie) – 232 286 m3.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Projekt i budowa II linii me-
tra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego, od 
szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za 
stacją C4 Powstańców Śląskich“ realizowane jest na podsta-
wie umowy nr WP.022.00433.2018.IP z 15 listopada 2018 r. 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą obiekty: 

• stacja C4 Bemowo wraz z torami odstawczymi,
• stacja C5 Ulrychów,
• wentylatornia V5,
• tunel szlakowy D5,
• tunel szlakowy D6.

W 2021 r. w ramach realizacji inwestycji prowadzone były na-
stępujące prace:

• stacja C4 Bemowo wraz z torami odstawczymi: roboty 
żelbetowe, roboty wykończeniowe, izolacyjne, instalacyj-
ne, montaż urządzeń transportu pionowego, roboty ziele-
niarskie, drogowe, roboty tramwajowe, roboty związane 
z systemem wyjść stacyjnych;

• stacja C5 Ulrychów: roboty kamieniarskie, roboty dro-
gowe, instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne, 
montaż urządzeń transportu pionowego, roboty ziele-
niarskie;

• wentylatornia V5: roboty konstrukcyjne, wykończenio-
we, izolacyjne, instalacyjne, drogowe, wylewki betonowe, 
urządzenia transportu pionowego;

EXPANSION OF THE 2ND METRO 
LINE – PROJECT 2+3 

The western section of the metro line 2 in Warsaw, which 
is the second stage of its implementation in this part of the 
city, is located in the Wola and Bemowo districts. Along the 
entire section, behind the holding tracks of the C6 Księcia 
Janusza station to the holding tracks behind the C4 Bemowo 
station, the planned metro route runs under Górczewska 
Street, initially under the northern carriageway, then under 
the southern carriageway with a slight deviation to the south 
at the intersection of the street with the railway line. The C4 
Bemowo station was located in the area of the intersection of 
Górczewska Street with Powstańców Śląskich Street at the 
Town Hall of the Bemowo District. The C5 Ulrychów station 
was located in the vicinity of the Wola Park Shopping Center 
and the historic nature complex Ulrich Park. The length of the 
second stage of the western section of metro line 2 is 2 km. 
The total length of the western section tunnels is 2,699 m, 
the total cubic capacity of the facilities (stations and ventilator 
rooms) – 232,286 m3.

The investment task called “The design and construction 
of the 2nd metro line in Warsaw – 2nd stage of the west-
ern section, from the route behind the C6 Księcia Janusza 
station to the holding track behind the C4 Powstańców 
Śląskich station“ is carried out on the basis of agreement 
No. WP.022.00433.2018.IP of November 15, 2018. 

The investment task includes the following facilities:

• C4 Bemowo station with shifting tracks,
• C5 Ulrychów station,
• V5 ventilator room,
• D5 route tunnel,
• D6 route tunnel.

In 2021, as part of the investment, the following works were 
carried out:

• the C4 Bemowo station with shunting tracks: reinforced 
concrete works, finishing, insulation and installation 
works, assembly of vertical transport devices, gardening 
works, road works, tram works, works related to the 
station exit system;

• the C5 Ulrychów station: stone works, road works, 
electrical, teletechnical and sanitary installations, 
assembly of vertical transport devices, gardening works;

• V5 ventilator room: construction, finishing, insulation, 
installation, road works, concrete screeds, vertical 
transport devices;

• tunel szlakowy D5: instalacje elektryczne, sanitarne, torowe;
• tunel szlakowy D6: instalacje elektryczne, sanitarne, torowe;
• uzyskano zamienne pozwolenia na budowę dla C4, C5, 

D5, D6.

II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego II linii 
metra w Warszawie zlokalizowany jest na terenie dzielni-
cy Targówek we wschodnio-północnej części Warszawy. 
Pierwszą stacją w II etapie odcinka wschodniego – północ-
nego II linii metra jest stacja C19 Zacisze, zlokalizowana pod 
ul. Figara przy skrzyżowaniu z ulicami Codzienną, Rolanda 
i Spójni. Drugą stacją jest stacja C20 Kondratowicza, zloka-
lizowana pod ul. Kondratowicza, między skrzyżowaniami 
z ul. Malborską i 20. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 
a ul. św. Wincentego. Trzecią stacją jest stacja C21 Bródno, 
zlokalizowana w ul. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowania-
mi ulic Bazyliańskiej/Rembielińskiej i Łabiszyńskiej. Długość 
II etapu realizacji odcinka wschodniego – północnego wyno-
si 3,9 km. Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – 
północnego wynosi 5 773,8 m, a całkowita kubatura obiek-
tów to 672 179 m3.

Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa II linii metra 
w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego – pół-
nocnego, od szlaku za stacją C18 Trocka do torów odstaw-
czych za stacją C21 Bródno“ realizowane jest na podstawie 
umowy nr WP.022.63.2018.IP z 28 września 2018 r.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą nw. obiekty:

• stacja C19 Zacisze,
• stacja C20 Kondratowicza,
• stacja C21 Bródno,
• wentylatornia V19,
• wentylatornia V20,
• wentylatornia V21,
• tunel szlakowy D19,
• tunel szlakowy D20,
• tunel szlakowy D21,
• komora demontażowa KD18 przy stacji C18 Trocka.

W 2021 r. w ramach realizacji inwestycji prowadzone były na-
stępujące prace:

• stacja C19 Zacisze: roboty żelbetowe, izolacyjne, kon-
strukcyjne, roboty wykończeniowe, instalacyjne, urządze-
nia transportu pionowego, roboty torowe, drogowe, robo-
ty ogrodnicze, montaż urządzeń transportu pionowego, 
wykonano jedno docelowe przyłącze energetyczne dla 
zasilania stacji;

• D5 route tunnel: electrical, sanitary and track installations;
• D6 route tunnel: electrical, sanitary and track installations;
• replacement building permits for C4, C5, D5, D6 were 

obtained.

The second stage of the implementation of the eastern-
northern section of the second metro line in Warsaw is 
located in the Targówek district in the eastern-northern 
part of Warsaw. The first station in the second stage of the 
eastern-northern section of the second metro line is the 
C19 Zacisze station, located at Figara Street at the inter-
section with Codzienna, Rolanda and Spójni streets. The 
second station is the C20 Kondratowicza station located 
under Kondratowicza Street, between the intersections with 
Malborska Street and 20. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 
Street and św. Wincentego Street. The third station is the C21 
Bródno station located at Kondratowicza Street between the 
intersections of Bazyliańska / Rembielińska and Łabiszyńska 
streets. The length of the second stage of the implementation 
of the eastern-northern section is 3.9 km. The total length of 
the tunnels in the eastern-northern section is 5,773.8 m, and 
the total cubature of the structures is 672,179 cubic meters.

Investment task entitled “Design and construction of the 2nd 
metro line in Warsaw – 2nd stage of the eastern-northern 
section, from the route after the C18 Trocka station to the 
holding tracks behind the C21 Bródno station“, is carried 
out under contract No. WP.022.63.2018.IP of September 
28, 2018.

The investment task includes the following objects:

• C19 Zacisze station,
• C20 Kondratowicza station,
• C21 Bródno station,
• V19 ventilator room,
• V20 ventilator room,
• V21 ventilation room,
• D19 route tunnel,
• D20 route tunnel,
• D21 route tunnel,
• KD18 disassembly chamber at C18 Trocka station.

In 2021, as part of the investment, the following works were 
carried out:

• the C19 Zacisze station: reinforced concrete, insulation, 
construction works, finishing and installation works, verti-
cal transport equipment, track and road works, gardening 
works, installation of vertical transport equipment, one 
target energy connection was made to power the station;
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• stacja C20 Kondratowicza: roboty żelbetowe, roboty ka-
mieniarskie, roboty wykończeniowe, izolacyjne, instala-
cyjne, roboty torowe roboty drogowe, roboty ogrodnicze, 
montaż urządzeń transportu bliskiego;

• stacja C21 Bródno wraz z torami odstawczymi: roboty 
żelbetowe, konstrukcyjne, roboty torowe, roboty wykoń-
czeniowe, izolacyjne, instalacyjne, wykonano jedno doce-
lowe przyłącze energetyczne dla zasilania stacji, montaż 
urządzeń transportu pionowego;

• wentylatornia V19: roboty murarskie, instalacyjne, ele-
menty konstrukcyjne;

• wentylatornia V20: roboty izolacyjne, instalacyjne, roboty 
elektromechaniczne, roboty murarskie i tynkarskie, wy-
konano przebicia łączników tunelowych, elementy kon-
strukcyjne, roboty wykończeniowe;

• wentylatornia V21: elementy konstrukcyjne, roboty insta-
lacyjne, izolacje i zasypki, roboty murarskie i tynkarskie, 
trwają przebicia łączników tunelowych;

• tunel szlakowy D19: montaż konstrukcji wsporczych, ro-
boty torowe, roboty instalacyjne;

• tunel szlakowy D20: roboty torowe, montaż konstrukcji 
wsporczych, roboty instalacyjne;

• tunel szlakowy D21: roboty torowe, uszczelniające, mon-
taż konstrukcji wsporczych, roboty instalacyjne

• komora demontażowa KD18 przy stacji C18 Trocka: ro-
boty murarskie i tynkarskie, instalacyjne, roboty torowe;

• uzyskano zamienne pozwolenia na budowę dla komory 
demontażowej przy C18, C19, C20, C21, V19, V20.

ROZBUDOWA II LINII METRA – 
PROJEKT 3+STP KAROLIN

Umowę na budowę ostatniego odcinka podziemnej kolei 
na Bemowie podpisano 9 listopada 2018 r. Zadaniem wy-
konawcy bemowskiego odcinka II linii metra jest zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie całej infrastruktury pod-
ziemnej kolei. Na południowo-zachodnim końcu linii M2 
powstaną trzy stacje: C3 Lazurowa po południowej stronie 
ul. Górczewskiej w rejonie ul. Lazurowej, C2 Chrzanów w re-
jonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłu-
żeniem ul. Człuchowskiej, a także C1 Karolin w rejonie zbiegu 

ulic Sochaczewskiej i Połczyńskiej. Za ostatnią z nich wybudo-
wana zostanie również nowa Stacja Techniczno–Postojowa 
Karolin. Wykonawca: Gülermak Ağir Sanayi İnşaatve Taahhüt 
A.Ş., Astaldi S.p.A. oraz Gülermak Sp. z o.o. – na zrealizowanie 
projektu wartego 1 622 951 790 zł ma 48 miesięcy. W dniu 31 
lipca 2020 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zwiększający jej 
wartość do 1 623 313 410 zł. Natomiast 23 grudnia 2020 r. 
zawarto aneks nr 3 do umowy wydłużający termin realiza-
cji do 29 kwietnia 2024 r. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt 
i budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcin-
ka zachodniego od szlaku za stacją C4 Powstańców Śląskich 
do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) wraz z STP Mory“ re-
alizowane jest na podstawie umowy nr WP.022.62.2018.IP 
z 9 listopada 2018 r. 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą nw. obiekty i ze-
społy obiektów:

• stacja C1 Karolin wraz torami odstawczymi,
• stacja C2 Chrzanów,
• stacja C3 Lazurowa,
• wentylatornia V2,
• wentylatornia V3, 
• tunel szlakowy D1,
• tunel szlakowy D2,
• tunel szlakowy D3, 
• Stacja Techniczno-Postojowa Karolin.

W 2021 r. w związku z realizacją zadania prowadzone były 
następujące działania:

• przejmowanie działek wskazanych w decyzjach ULLK,
• uzgodnienia z gestorami sieci, 
• spotkania przedprojektowe
• przygotowanie projektów wykonawczych,
• prowadzenie korespondencji w zakresie wezwań organów 

dotyczących procedury pozyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę,

• prowadzenie korespondencji w zakresie wezwań organów 
w procedurze odwoławczej do uzyskanych decyzji ULLK. 

• the C20 Kondratowicza station: reinforced concrete works, 
stone works, finishing, insulation, installation works, 
track works, road works, gardening works, assembly of 
handling equipment;

• the C21 Bródno station with shunting tracks: reinforced 
concrete, construction works, track works, finishing, 
insulation and installation works, one target energy 
connection was made to power the station, installation of 
vertical transport devices;

• V19 ventilator room: masonry and installation works, 
construction elements;

• V20 ventilator room: insulation and installation works, 
electromechanical works, bricklaying and plastering 
works, digging of tunnel connectors, construction 
elements, finishing works;

• V21 ventilator room: structural elements, installation 
works, insulation and backfills, bricklaying and plastering 
works, digging of tunnel connectors is in progress;

• D19 route tunnel: assembly of supporting structures, 
track works, installation works;

• D20 track tunnel: track works, assembly of supporting 
structures, installation works;

• D21 track tunnel: track works, sealing works, assembly of 
supporting structures, installation works;

• KD18 disassembly chamber at C18 Trocka station: 
bricklaying and plastering, installation, track works;

• replacement building permits were obtained for the 
dismantling chamber at C18, C19, C20, C21, V19, V20.

EXPANSION OF THE 2ND METRO 
LINE – PROJECT 3+STP KAROLIN

On 9 November 2018, the contract for the construction of 
the last section of the underground railway in Bemowo was 
signed. The contractor for the Bemowo section of the second 
metro line is tasked with both designing and constructing 
the entire infrastructure of the underground railway. Three 
stations will be built at the south-western end of the M2 
line: C3 Lazurowa on the south side of Górczewska street 
in the area of Lazurowa street, C2 Chrzanów in the area of 
the intersection of Szeligowska street with the planned 
extension of Człuchowska street, and C1 Karolin in the area 
of the intersection of Sochaczewska and Połczyńska streets. 

The new Karolin Technical and Parking Station will also 
be built behind the latter. The contractor – Gülermak Ağir 
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Astaldi S.p.A. and Gulermak 
Sp. z o.o. have 48 months to complete the project worth 
PLN 1,622,951,790. 
On July 31st 2020, Annex No. 2 to the agreement was 
concluded, increasing the value of the agreement to 
PLN 1,623,313,410.00, while on December 23rd 2020, 
Annex No. 3 to the agreement was concluded, extending 
the completion date to April 29th 2024. The investment 
task entitled “Design and construction of the 2nd metro 
line in Warsaw – 3rd stage of the western section from the 
route behind the C4 Powstańców Śląskich station to the 
Technical and Parking Station (STP) along with STP Mory“ is 
carried out on the basis of contract No. WP.022.62.2018.IP of 
9 November 2018.

The investment task includes the following objects and 
complexes of objects:

• C1 Karolin station with shifting tracks,
• C2 Chrzanów station,
• C3 Lazurowa station,
• V2 ventilator room,
• V3 ventilator room,
• D1 route tunnel,
• D2 route tunnel,
• D3 route tunnel,
• Karolin Technical and Parking Station.

In 2021, in connection with the implementation of the task, 
the following activities were carried out:

• taking over plots of land indicated in decisions on the 
location of the railway line (ULLK),

• arrangements with network operators,
• pre-project meetings,
• preparation of detailed designs,
• correspondence in the field of calls by authorities regarding 

the procedure for obtaining a building permit,
• correspondence regarding the calls of authorities in the 

appeal procedure to the obtained decisions on the location 
of the railway line (ULLK).
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BUDOWA LINII M3 – ETAP I 

W 2021 r. w związku z realizacją zadania prowadzone były 
następujące działania:

• 13 maja 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie złożono wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia polegającego na Budowie III linii metra w Warszawie 
– ETAP I – PRAGA, od stacji C14 Stadion Narodowy do 
stacji Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) 
Kozia Górka.

• 26 listopada 2021 r. zawarto umowę z ILF Consul-
ting Engineers Polska Sp. z o.o. na wykonanie prac 
przedprojektowych Etap I – Praga – III linia me-
tra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Ko-
zia Górka w Warszawie. Wynagrodzenie wykonawcy 
wynosi 19 222 440 zł brutto. Spółka ILF Consulting 
Engineers Polska będzie miała 18 miesięcy (od dnia pod-
pisania umowy) na przygotowanie: projektu koncepcyjne-
go – Raport wstępny i końcowy, ustalenia stref wpływu 
budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, oceny 
stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów 
metra, analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na 
konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, do-
kumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, 
programu funkcjonalno-użytkowego, Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

CONSTRUCTION OF 
THE M3 LINE – STAGE I 

In 2021, in connection with the implementation of the task, 
the following activities were carried out:

• On May 13, 2021, an application was submitted to the 
Regional Director for Environmental Protection in Warsaw 
for a decision on environmental conditions for the project 
involving the Construction of the 3rd metro line in Warsaw 
– STAGE I – PRAGA, from the C14 Stadion Narodowy 
station to the Gocław station, together with the Technical 
– Parking Station (STP) Kozia Górka.

• On November 26, 2021, an agreement was concluded 
with ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. for 
the execution of pre-design works Stage 1 – Praga – 
3rd metro line together with the Kozia Górka Technical 
and Parking Station (STP) in Warsaw. The deadline for 
the performance of the works is 18 months from the 
date of the contract, the contractor’s remuneration is 
PLN 19,222,440 gross. The company ILF Consulting 
Engineers Polska will have 18 months (from the date 
of signing the contract) to prepare: conceptual design 
– preliminary and final Report, determining the zones 
of impact of the construction of metro facilities on the 
neighboring buildings, assessment of the condition of 
buildings in the impact zones of the construction of metro 
facilities, analysis of the impact of vibrations and dynamic 
loads on the structures of buildings and people staying 
in them, hydrogeological and geological-engineering 
documentation, functional and operational program, 

• Linia M3 zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Naro-
dowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dwo-
rzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobram-
ska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane 
zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Tech-
niczno-Postojowej na Koziej Górce. Przebieg tego odcinka 
wyznaczono na podstawie analiz niezależnych ekspertów 
(konsorcjum firm EgisRail – czołowej europejskiej firmy 
zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej – 
oraz polskiej firmy TransEko) i wniosków płynących z prac 
nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego 
dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu prze-
strzennym miasta i jego dalszym rozwoju.

LINIA M1 – POŁĄCZENIE STACJI 
A13 CENTRUM Z DWORCAMI 
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE / 
WARSZAWA CENTRALNA

W dniu 13 kwietnia 2021 r. zawarto umowę z firmą ILF 
Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na opracowanie Analizy 
technicznej możliwości powiązania stacji Centrum na linii 
metra M1 z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa 
Centralna. Termin wykonania prac mija po 18 miesiącach od 
dnia zawarcia umowy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 
1 099 620 zł brutto. W dniu 16 grudnia 2021 r. odebrano etap 
1 umowy – Raport wstępny.

Technical Specification for Execution and Acceptance of 
Construction Works.

• M3 line will run from the Stadion Narodowy station. In the 
first stage, six stations will be built: Dworzec Wschodni, 
Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-
Jeziorańskiego and Gocław. A branch leading to the 
Technical and Parking Station on Kozia Górka will also be 
built. The course of this section was determined on the 
basis of analyses of independent experts (a consortium 
of EgisRail companies – a leading European company 
dealing in the design of rail infrastructure – and the 
Polish company TransEko) and the conclusions of the 
work on a new study of the conditions and directions of 
spatial development in Warsaw – a key document that 
determines the spatial development of the city and its 
further growth.

M1 LINE – CONNECTION OF 
A13 CENTRUM STATION WITH 
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE / 
WARSZAWA CENTRALNA STATIONS

On April 13, 2021, an agreement was concluded with ILF 
Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. for the development of 
a technical analysis of the possibility to connect the Centrum 
station on the M1 metro line with Warszawa Śródmieście 
/ Warszawa Centralna railway stations. The deadline for 
the work is 18 months from the date of the signing of the 
contract. The contractor’s remuneration is PLN 1,099,620 
gross. On December 16, 2021, Stage 1 of the contract – the 
Draft Report was received.
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Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizowało w 2021 r. trzy za-
dania inwestycyjne wchodzące w skład projektu UE, to jest:
• „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

i zakupem taboru – etap II“;
• „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III“;
• „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu 

w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły 
przesiadkowe“

W ramach projektu pn. „Budowa II linii metra wraz z infra-
strukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II“ realizo-
wano prace w następujących zakresach:

• 30 grudnia 2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy o do-
finansowanie dla projektu pn. „Budowa II linii metra wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II“ 
zmieniający: planowany całkowity koszt realizacji projek-
tu z 3 164 178 317,08 PLN na 2 942 508 171,08 PLN 
oraz maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych 
z 2 435 126 873,45 PLN na 2 226 868 310,12 PLN;

• w ramach realizacji umowy nr WP.022.1.2020.PT z kon-
sorcjum firm: Škoda Transportation a.s. i Skoda VAGON-
KA a.s. na dostawę 37 (zamówienie podstawowe) + 8 
(zamówienie opcjonalne) sześciowagonowych elektrycz-
nych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewo-
zu pasażerów I i II linii metra w Warszawie Wykonawca 
opracował dokumentację pn.: „Warunki Techniczne Wy-
konania i Odbioru Pojazdu“ (WTWiO) oraz „Dokumentacja 
techniczna pojazdu Konsorcjum Skoda“. W dniu 4 czerwca 
2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy wprowadzający 
szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamó-
wienia. Zakup taboru wpisuje się w II i III etap projektów 
budowy II linii metra w Warszawie dofinansowanych ze 
środków UE oraz zadanie pn. „Projekt i budowa II linii me-
tra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od 

In 2021, Metro Warszawskie Sp. z o.o. implemented three 
investment tasks included in the EU project, namely: 

• “Construction of the metro line 2 along with the 
accompanying infrastructure and the purchase of rolling 
stock – stage 2“;

• “Construction of the metro line 2 along with the purchase 
of rolling stock – stage 3“;

• “Analysis of the possibilities of developing integrated 
transport in Warsaw based on the metro and multimodal 
interchange stations“.

As part of the project entitled “Construction of the second 
metro line along with the accompanying infrastructure and 
the purchase of rolling stock – stage 2“, works in the following 
areas were carried out:

• On December 30, 2021, annex No. 2 to the financing 
agreement for the project entitled “Construction of 
the second metro line, along with the accompanying 
infrastructure and the purchase of rolling stock – 
stage 2“ was concluded and changed: the planned 
total cost of the project from PLN 3,164,178,317.08 to 
PLN 2,942,508,171.08 and the maximum amount of 
eligible expenditure from 2,435,126,873 PLN 45 to PLN 
2,226,868,310.12;

• Under the contract No. WP.022.1.2020.PT with the 
consortium of companies: Skoda Transportation and 
Skoda VAGONKA a.s. for the delivery of 37 (basic order) 
+ 8 (optional order) six-carriage electric multiple units in-
tended for the transport of passengers of the 1st and 
2nd metro lines in Warsaw. Skoda Consortium“. On June 
4, 2021, annex No. 2 to the contract was concluded, 
introducing a detailed schedule for the implementa-
tion of the subject of the contract. The purchase of 
rolling stock is part of the second and third stage of the 
construction projects of the second metro line in Warsaw 
co-financed by EU funds and the task entitled “Design 
and construction of the second metro line, including: 
completion of the construction of the western section 
from the route behind the Powstańców Śląskich station to 
the Połczyńska station together with the Mory Technical 
and Parking Station“ – currently applying for a grant.

szlaku za stacją Powstańców Śląskich do stacji Połczyń-
ska wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Mory“ – obec-
nie ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

W ramach projektu pn. „Budowa II linii metra wraz z zakupem 
taboru – etap III“ realizowano duże kontrakty w zakresie:

• Kontynuacji budowy odcinka zachodniego od szlaku za 
stacją Księcia Janusza do stacji Bemowo. W ramach umo-
wy nr WP.022.00433.2018.IP z 15 listopada 2018 r. wraz 
z aneksami 1–4 wykonywano roboty budowlane zmie-
rzające do wybudowania II etapu odcinka zachodniego, 
w tym: prace żelbetowe, izolacyjne i zasypki, roboty mu-
rowe i tynkarskie, prace malarskie, wylewki betonowe, 
prace posadzkarskie i kamieniarskie, okładziny ścienne, 
roboty wykończeniowe, montaż drzwi, wykonywane 
są instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, in-
stalacje sanitarne, trwał montaż urządzeń transportu 
pionowego, konstrukcje nadziemne wyjść i pawilonów, 
roboty torowe i instalacyjne, nawierzchnie torowe, ro-
boty zieleniarskie, roboty drogowe i tramwajowe. Uzy-
skano zamienne decyzje Wojewody Mazowieckiego 
dotyczące pozwolenia na budowę dla stacji C4 i C5 oraz 
tuneli D5 i D6.

• Dokończenia budowy odcinka wschodniego – północnego 
(do stacji Bródno). W ramach umowy nr WP.022.63.2018.
IP z 28 września 2018 r. wraz z aneksami 1–2 wykony-
wano roboty budowlane zmierzające do wybudowania 
II etapu odcinka wschodniego – północnego, w tym: fi-
nalne prace żelbetowe, roboty izolacyjne i zasypki, trwa-
ją roboty tynkarskie i murarskie, roboty posadzkarskie 
i kamieniarskie, podłogi podniesione, montaż okładzin 
ściennych, montowano instalacje i urządzenia elektrycz-
ne, trasy kablowe, instalacje sanitarne, trwał montaż 
urządzeń transportu pionowego, montaż drzwi, roboty 

As part of the project entitled “Construction of the second 
metro line along with the purchase of rolling stock – stage 3“ 
large contracts were carried out in the scope of:

• Continuation of the construction of the western 
section from the route behind the Księcia Janusza 
station to the Bemowo station. Under contract No. 
WP.022.00433.2018.IP of November 15, 2018, along 
with annexes 1-4, construction works were carried 
out to build the second stage of the western section, 
including: reinforced concrete, insulation and backfilling 
works, masonry and plastering works, painting works, 
concrete screeds, flooring and masonry works, wall 
cladding, finishing works, door assembly, electrical 
installations, telecommunication installations, sanitary 
installations, installation of vertical transport devices, 
overground constructions of exits and pavilions, track 
and installation works, track surfaces, gardening works, 
road and tram works. Replacement decisions of the 
Mazowieckie Province Governor were obtained regarding 
the building permit for C4 and C5 stations as well as D5 
and D6 tunnels.

• Completion of the construction of the eastern-
northern section (to the Bródno station). Under contract 
No. WP.022.63.2018.IP of September 28, 2018, along 
with annexes 1-2, construction works were carried out to 
build the second stage of the eastern-northern section, 
including: final reinforced concrete works, insulation works 
and backfills, works in progress: plastering and bricklaying, 
flooring and masonry works, raised floors, wall cladding 
installation, electrical installations and devices are being 
installed, cable routes, sanitary installations, vertical 
transport equipment is being installed, door installation, 
track works, track surfaces, road works, construction of 
connectors has been completed ventilator rooms with 
tunnels. Replacement decisions of the Mazowieckie Prov-
ince Governor were obtained regarding the building permit 
for stations C19, C20 and C21, ventilator rooms V19 and 
V20 and a disassembly chamber at station C18.
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torowe, nawierzchnie torowe, roboty drogowe, zakoń-
czono konstrukcje łączników wentylatorni z tunelami. 
Uzyskano zamienne decyzje Wojewody Mazowieckie-
go dotyczące pozwolenia na budowę dla stacji C19,C20 
i C21, wentylatorni V19 i V20 oraz komory demontażowej 
przy stacji C18.

W ramach projektu pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegro-
wanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i mul-
timodalne węzły przesiadkowe” realizowano następujący 
zakres prac:

• w ramach umowy nr WP.022.00909.2019.IP z 20 listo-
pada 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z 25 maja 2020 r. oraz 
aneksem nr 2 z 9 sierpnia 2021 r. wykonywano projekty 
budowlane dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
stacji A12 i A16 na eksploatowanej I linii metra w Warsza-
wie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towa-
rzyszącej. W trakcie pozyskiwania jest decyzja o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla obu obiektów. 

• 13 kwietnia 2021 r. zawarto umowę nr 
WP.022.00149.2021.IP z firmą ILF Consulting Engine-
ers Polska Sp. z o.o. na opracowanie analizy technicznej 
możliwości powiązania stacji Centrum na linii metra M1 
z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna, 
o wartości 1.099.620 zł brutto. Przedmiot umowy zosta-
nie wykonany w dwóch etapach: etap I – opracowanie 
„Raportu wstępnego“ – do 9 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, oraz etap II – opracowanie „Analizy technicznej 
możliwości powiązania stacji Centrum na linii metra M1 
z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa Central-
na“ – do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

• protokołem odbioru częściowego z 23 grudnia 2021 r. 
odebrano opracowanie pn. „Raport wstępny“.

• W styczniu 2021 r. odebrano opracowanie pn. „Studium 
techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Po-
stojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – PRAGA“.

W 2021 roku m.st. Warszawa rozpoczęło prace zmierzające 
do pozyskania dofinansowania z UE dla następujących zadań 
inwestycyjnych:

• „Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie bu-
dowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją Po-
wstańców Śląskich do stacji Połczyńska wraz ze Sta-
cją Techniczno-Postojową Mory“ w ramach umowy 
nr WP.022.62.2018.IP z 9.11.2018 r. wraz z aneksem 
nr 1 z 4.03.2019 r. i aneksem nr 2 z 31.07.2020 r. oraz 

aneksem nr  3 z 23.12.2020 r. W ramach realizacji umowy 
18 stycznia 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie trwa 
procedowanie decyzji dotyczących pozwoleń na budowę 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Kontynuowane 
są spotkania przedprojektowe, trwa uzgadnianie doku-
mentacji wykonawczej, odbywa się przekazywanie do 
akceptacji gotowej dokumentacji. Trwa również przejmo-
wanie działek wskazanych w decyzjach ULLK.

• Budowa III linii metra – Etap I Praga (prace przygotowaw-
cze). Prace przedprojektowe – Etap I – Praga – III linia 
metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka 
w Warszawie. W ramach realizacji zadania 26 listopada 
2021 r. zawarto umowę nr WP.022.00598.2021.IP z fir-
mą ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o. na wyko-
nanie „Prac przedprojektowych – Etap I – Praga – III linia 
metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka 
w Warszawie“ o wartości 19 222 440 zł brutto. Przedmiot 
umowy zostanie wykonany w następujących etapach:

 – etap I: opracowanie Projektu koncepcyjnego – Raport 
wstępny – w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy;

 – etap II: ustalenie stref wpływu budowy obiektów me-
tra na zabudowę sąsiadującą – w terminie 12 miesię-
cy od dnia zawarcia umowy;

 – etap III: wykonanie oceny stanu budynków w strefach 
wpływu budowy metra – w terminie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy;

 – etap IV: wykonanie analizy wpływu drgań i obciążeń 
dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich 
przebywających – w terminie 12 miesięcy od dnia za-
warcia umowy;

 – etap V: sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej 
i geologiczno-Inżynierskiej – w terminie 16 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy;

 – etap VI: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użyt-
kowego – w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.

W trakcie procedowania jest decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 
13 maja 2021 r. złożono do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-
cego na Budowie III linii metra w Warszawie – Etap I – PRAGA, 
od stacji C14 Stadion Narodowy do stacji Gocław wraz ze 
Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka.

As part of the project entitled “Analysis of the possibilities 
of developing integrated transport in Warsaw based on the 
metro and multimodal interchange stations“, the following 
scope of works was carried out:

• under contract No. WP.022.00909.2019.IP of November 
20, 2019, along with Annex No. 1 of May 25, 2020 and 
Annex No. 2 of August 9, 2021, construction projects 
were carried out for the project consisting in the con-
struction of the A12 and A16 stations on the operated 
metro line 1 in Warsaw along with the expansion and 
reconstruction of the accompanying infrastructure. 
A decision on the environmental conditions for both 
objects is in the process of acquisition.

• On April 13, 2021, an agreement No. WP.022.00149.2021.
IP was concluded with ILF Consulting Engineers Polska 
Sp.  z o.o. for the development of a technical analysis 
of the possibility of connecting the Centrum station on 
the M1 metro line with the Warszawa Śródmieście / 
Warszawa Centralna railway stations, with a gross value of 
PLN 1,099,620. The subject of the contract will be 
performed in two stages: stage 1 – preparation of the 
“Initial report“ – up to 9 months from the date of the 
contract, and stage 2 – development of the “Technical 
analysis of the possibility of connecting the Centrum 
station on the M1 metro line with the Warszawa 
Śródmieście / Warszawa Centralna railway stations“ – to 
18 months from the date of the contract.

• The study entitled “Initial Report“ was partially accepted 
with the protocol of 23 December 2021.

• In January 2021, the study entitled “Technical study of the 
3rd metro line together with the Kozia Górka Technical 
and Parking Station in Warsaw – Stage 1 – PRAGA“.

In 2021, the Capital City of Warsaw began work aiming to 
obtain EU funding for the following investment tasks:

• “Design and construction of the second metro line, 
including: completion of the construction of the western 
section from the route behind the Powstańców Śląskich 
station to the Połczyńska station together with the 
Mory Technical and Parking Station“ under the contract 
No. WP.022.62.2018.IP of November 9, 2018, together 
with Annex No. 1 of 4/03/2019 and Annex No. 2 of 
31/07/2020 and Annex No. 3 of 23/12/2020. As part of 
the contract, on January 18, 2021, the final decision on 
environmental conditions was obtained. At the same time, 

decisions concerning building permits are being processed 
at the Mazowieckie Province Office. Pre-design meetings 
are continued, agreement of executive documentation is 
in progress, and ready documentation is being submitted 
for approval. The plots indicated in the decisions on the 
location of the railway line (ULLK) are also being acquired.

• Construction of the 3rd metro line – stage 1 Praga 
(preparatory works). Pre-design works – Stage 1 – Praga 
– 3rd metro line with the Kozia Górka Technical and Parking 
Station in Warsaw. As part of the task, on November 26, 
2021, the agreement No. WP.022.00598.2021.IP was 
concluded with ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 
for the performance of “Pre-design works – Stage 1 – 
Praga – 3rd metro line with the Kozia Górka Technical and 
Parking Station in Warsaw“ worth PLN 19,222,440 gross. 
The subject of the contract will be performed in the fol-
lowing stages:

 – stage 1: development of the Conceptual Design – 
Preliminary report – within 5 months from the date 
the contract;

 – stage 2: determining the zones of the impact of the 
construction of metro facilities on the neighbouring 
buildings within 12 months from the date of the 
contract;

 – stage 3: assessment of the condition of buildings in 
the zones of the impact of metro construction – within 
12 months from the date of the contract;

 – stage 4: analysis of the impact of vibrations and 
dynamic loads on the structures of buildings and 
people staying in them – within 12 months from the 
date of the contract;

 – stage 5: preparation of Hydrogeological and 
Geological-engineering documentation – within 
16 months from the date of the contract;

 – stage 6: development of the Functional and Utility 
Programme – within 18 months from the date of 
the contract.

The decision on environmental conditions for the project is in 
progress. On May 13, 2021, an application was submitted to 
the Regional Director for Environmental Protection in Warsaw 
for a decision on environmental conditions for the project 
consisting in the construction of the 3rd metro line in Warsaw 
– Stage 1 – PRAGA, from the C14 Stadion Narodowy station 
to the Gocław station together with the Technical Parking 
Station (STP) Kozia Górka.
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9
PRACOWNICY 
– SZKOLENIA 
I ROZWÓJ 

EMPLOYEES 
– TRAINING AND 
DEVELOPMENT 



Na koniec 2021 r. Metro Warszawskie Sp. z o.o. zatrudniało
As of the end of 2021, Metro Warszawskie Sp. z o.o. employed 

2 754 

w tym na stanowiskach robotniczych 
including workers in blue-collar positions  

1 768

w tym na stanowiskach nierobotniczych 
including workers in white-collar positions

986

W celu doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników, w roku ubiegłym Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
przeprowadziło 155 szkoleń, w których uczestniczyło 1013 osób.

In order to improve employees’ professional skills, last year Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
conducted 155 trainings in which 1013 people participated. 

osób
a total number of people

osób
a total number of people

osób
a total number of people
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Pracownicy podnosili kwalifikacje m.in. w zakresie zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, finansów, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki oraz zamówień 
publicznych. Pracownicy Biura Zamówień Publicznych brali 
udział w szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicz-
nych. Odbyło się także szkolenie dla dyżurnych stacji z pierw-
szej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED. 
Przeprowadzono szkolenie dla członków zarządu, kadry kie-
rowniczej, komendantów oraz członków Formacji Obrony 
Cywilnej Metra Warszawskiego z zakresu zadań obrony cy-
wilnej. Pracownicy Zakładowej Służby Ratowniczej odbyli 
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Odbyły się również 
szkolenia zorganizowane w formie warsztatów z programu 
Ms Excel na wszystkich poziomach zaawansowania. Wobec 
zmieniających się przepisów podatkowych pracownicy Spółki 
Metro Warszawskie uczestniczyli w szkoleniach z tego zakre-
su. Pracownicy zajmujący się rozliczaniem czasu pracy odbyli 
szkolenie praktyczne obejmujące zagadnienia z tej dziedziny. 
Metro Warszawskie dba o ciągły rozwój zawodowy pracow-
ników w zakresie zagadnień technicznych. W trakcie całego 
roku odbyły się m.in. szkolenia z obsługi przeciągarek, suwnic, 

Employees participated in trainings in the following areas: in 
the field of human resources management, environmental 
protection, finance, occupational health and safety, IT and 
public procurement. Employees of the Public Procurement 
Office participated in trainings in the field of public procure-
ment law. There was also a training for the station duty 
officers in first aid with the use of an AED defibrillator. Training 
for members of the management board, management staff, 
commanders and members of the Civil Defense Formation of 
the Warsaw Metro was conducted in the field of civil defense 
tasks. Employees of the Company Rescue Service took a 
qualified first aid course. There were also trainings organized 
in the form of workshops on Ms Excel programme at all levels 
of advancement. In view of the changing tax regulations, 
employees of the Metro Warszawskie Sp. z o.o. participated 
in trainings in this field. Employees dealing with settlement 
of working time underwent practical training covering 
issues in this field. Metro Warszawskie Sp. z o.o. cares for 
the continuous professional development of employees 
in the field of technical issues. Throughout the year, there 
were, among others, trainings in the operation of broaching 
machines, overhead cranes, safe work at height and training 
for examinations for type “E“ and “D“ authorizations, 
the so-called SEP.

bezpiecznej pracy na wysokości oraz szkolenia przygotowu-
jące do egzaminów na uprawnienia typu „E“ i „D“ tzw. SEP. 

Pracownicy Metra Warszawskiego Sp. z o.o. uczestniczy-
li również w targach branżowych, podczas których mogli się 
zapoznać z nowinkami technicznymi w sektorze budowla-
nym i kolejowym. W XIV edycji Międzynarodowych Targów 
Kolejowych TRAKO 2021 udział wzięli pracownicy na co dzień 
związani z obsługą taboru i infrastrukturą metra.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. od lat umożliwia studentom 
oraz uczniom szkół zawodowych odbycie praktyk zawo-
dowych na stanowiskach związanych z eksploatacją i in-
frastrukturą metra, jak również na stanowiskach admini-
stracyjnych. W 2021 r. uczniowie i studenci m.in. Technikum 
Elektronicznego, Technikum nr 7 (dawna Kolejówka), Uczelni 
Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Wojskowej 
Akademii Technicznej przeszli praktyki zawodowe w Spółce 
Metro Warszawskie. Ponadto uczniowie Technikum 
nr 7 w roku szkolnym 2021/2022 odbywają praktyczną na-
ukę zawodu dla specjalności technik transportu kolejowego. 

Employees of Metro Warszawskie Sp. z o.o. participated 
also in trade fairs, during which they could learn about 
technical innovations in the construction and railway 
sectors. Employees associated with rolling stock and metro 
infrastructure took part in the 14th edition of the TRAKO 
2021 International Railway Fair.

For many years, Metro Warszawskie Sp. z o.o. has been 
offering vocational internships for university and vocational 
school students, both in specialist positions connected with 
operating the rolling stock and underground infrastructure and 
in administrative positions. In 2021, students of universities 
and vocational schools, including Electronic Technical School, 
Technical Secondary School No. 7 (former Railroad School), 
Helena Chodkowska University of Technology and Economics, 
Military University of Technology, completed internships at 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. In addition, students of the 
Technical Secondary School No. 7 undergo practical vocational 
training for the specialty of railway transport techniques in 
the school year 2021/2022.
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OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION 
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Przestrzegając zasad i standardów ochrony środowiska okre-
ślonych przepisami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. nieustannie podejmuje działania mają-
ce na celu minimalizowanie potencjalnie negatywnego wpły-
wu na środowisko. Łącząc rosnące oczekiwania kierownictwa, 
pracowników, użytkowników metra, a także mieszkańców 
Warszawy, Spółka angażuje się w działalność na rzecz środo-
wiska, stawia na ciągły rozwój poprzez wprowadzanie inno-
wacyjnych i proekologicznych rozwiązań, znacząco wychodzi 
poza podstawowe wymagania prawne. Takie postępowa-
nie wynika m.in. z transpozycji zapisów normy PN-EN ISO 
14001:2015 do przepisów wewnętrznych wdrożonych w ra-
mach utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania 
jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy.

UTRZYMANIE ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Pracownicy Biura Ochrony Środowiska monitorują obowią-
zujące przepisy prawne oraz normy z zakresu ochrony śro-
dowiska i nadzorują proces ich wdrażania. W 2021 r. w ra-
mach realizacji działań z zakresu zintegrowanego systemu 
zarządzania:

• przeprowadzono audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny 
procesu PPO-07 Zarządzanie środowiskowe;

Complying with the principles and standards of environmental 
protection set out in external and internal regulations, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. constantly undertakes actions 
aimed at minimizing the potentially negative impact on 
the environment. Combining the growing expectations of 
management, employees, metro users and Warsaw residents, 
the Company is committed to environmental activities, 
focuses on continuous development by introducing innovative 
and pro-ecological solutions, significantly exceeding the basic 
legal requirements. Such proceedings result, among others, 
from the transposition of the provisions of the PN-EN ISO 
14001: 2015 standard to internal regulations implemented 
as part of the maintained integrated quality, environment and 
work safety management system.

MAINTENANCE OF AN INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEM

The employees of the Environmental Protection Office 
monitor the applicable legal regulations and standards in the 
field of environmental protection and supervise the process of 
their implementation. In 2021, as part of the implementation 
of activities in the field of the integrated management system:

• an internal and external audit of the PPO-07 Environmental 
Management process was carried out;

• zweryfikowana została dokumentacja ZSZ poprzez aktu-
alizację wybranych procedur wynikających z nadzorowa-
nia procesu PPO-07;

• zaktualizowano rejestr aktualnych aktów prawnych, które 
mają zastosowanie przy wyznaczaniu aspektów środowi-
skowych związanych z działalnością Spółki;

• przeprowadzono szkolenia wstępne pracowników i prak-
tykantów oraz – z uwagi na pandemię COVID-19 – zmie-
niono formę szkoleń okresowych pracowników i firm 
zewnętrznych na samokształcenie, przy zapewnieniu 
materiałów szkoleniowych przekazywanych szkolonym 
bezpośrednio przez Biuro ds. BHP.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadzona jest 
selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Na Stacji Techniczno-Postojowej 
Kabaty segregacja odpadów odbywa się w podziale na pięć 
frakcji (odpady z metalu i tworzyw sztucznych, papieru, 
szkła, odpady zmieszane i bioodpady), zaś na stacjach me-
tra – w podziale na cztery frakcje (odpady z metalu i tworzyw 
sztucznych, papieru, szkła, odpady zmieszane). Częstotliwość 
opróżniania pojemników, ich ilość oraz pojemność określa 
umowa zawarta z odbiorcą odpadów komunalnych, wyłonio-
nym w przetargu. 

• the IMS documentation was verified by updating selected 
procedures resulting from the supervision of the PPO-07 
process;

• the register of current legal acts applicable to the 
determination of environmental aspects related to the 
Company’s operations was updated;

• initial training of employees and apprentices was 
conducted and - due to the COVID-19 pandemic - the 
form of periodic training of employees and external 
companies was changed to self-education, with training 
materials provided directly to the trainees by the Office 
for Work Safety.

WASTE MANAGEMENT

On the premises of Metro Warszawskie Sp. z o.o. selective 
collection of municipal waste is carried out in accordance with 
applicable regulations. At the Kabaty Technical and Parking 
Station, waste segregation is divided into five fractions (metal 
and plastic waste, paper, glass, mixed waste and bio-waste), 
and at metro stations - broken down into four fractions (metal 
and plastic waste, paper, glass, mixed waste). The frequency 
of emptying the containers, their number and capacity are 
specified in the contract concluded with the recipient of 
municipal waste selected in the tender.
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W wyniku działalności prowadzonej na terenie Metra 
Warszawskiego Sp. z o.o. wytwarzane są odpady tech-
nologiczne. Sposób postępowania z nimi ściśle określają 
przepisy zewnętrzne oraz przyjęte regulacje wewnętrzne. 
Wszystkie odpady technologiczne wytwarzane przez Spółkę 
gromadzone są w sposób selektywny i bezpieczny dla śro-
dowiska – w odpowiednio przystosowanych pomieszcze-
niach i pojemnikach w magazynie odpadów na terenie Stacji 
Techniczno-Postojowej Kabaty. Zgodnie z procedurami 
wewnętrznymi, ilości wytwarzanych odpadów są na bieżą-
co monitorowane przez pracowników Biura Zaopatrzenia 
i Gospodarki Magazynowej oraz – po uzbieraniu jednostki 
transportowej – przekazywane uprawnionym firmom, odpo-
wiedzialnym za ich właściwe zagospodarowanie na podsta-
wie umów lub jednorazowych zleceń. Odbiorcy odpadów we-
ryfikowani są przez pracowników Biura Ochrony Środowiska 
pod kątem spełnienia wymogów formalno-prawnych w za-
kresie posiadania ważnej decyzji zezwalającej na odbiór i za-
gospodarowanie przyjmowanych odpadów oraz wpisu do 
Rejestru BDO. Dane o wytworzonych oraz przekazywanych 
przez Spółkę odpadach wprowadza się do Bazy danych o pro-
duktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), 
mającej na celu skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpada-
mi i przyczyniającej się do efektywniejszego wspierania orga-
nów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowo-
ściami w tym sektorze.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Pobierana z sieci miejskiej woda zużywana jest do celów 
technologicznych i socjalno-bytowych pracowników. Ścieki 
bytowe, podczyszczone ścieki przemysłowe oraz przepływa-
jące przez separatory substancji ropopochodnych wody opa-
dowe i roztopowe pochodzące z utwardzonych powierzchni 
Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty odprowadzane są do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Specyfika prowadzonej dzia-
łalności, w tym utrzymanie czystości taboru oraz urządzeń, 
klasyfikuje wytwarzane ścieki przemysłowe jako mogące 
zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego. W związku z tym prowadzony jest systematyczny 

As a result of the activities conducted on the premises 
of Metro Warszawskie Sp. z o.o. technological waste is 
generated. The method of handling such waste is strictly 
defined by external regulations and the adopted internal 
regulations. All technological waste produced by the Company 
is collected in a selective and environmentally safe manner - 
in appropriately adapted rooms and containers in the waste 
warehouse at the Kabaty Technical and Parking Station.
In accordance with adopted internal procedures, the 
quantities of generated waste are monitored on an ongoing 
basis by the staff of the Procurement and Warehouse 
Management Office and, after collecting a transport unit, are 
transferred to authorised companies responsible for their 
proper management, on the basis of concluded contracts or 
one-off orders. Waste receivers are verified by employees 
of the Environmental Protection Office for compliance with 
formal and legal requirements in the scope of possession of 
a valid decision permitting to collect and manage the received 
waste and an entry in the Register-BDO. Since the beginning 
of 2020, data on waste generated and transferred by the 
Company has been entered into the Database on Products, 
Packages and Waste Management (BDO), aimed at effective 
control of the waste management market, contributing to 
more effective support for the environmental inspection 
authorities in the fight against irregularities occurring in this 
sector.

WATER AND WASTEWATER 
MANAGEMENT

The water drawn from the municipal network is used for 
technological purposes as well as for the employees’ social 
and welfare. Domestic sewage, pre-treated industrial sewage 
and rainwater and snowmelt from hardened surfaces of 
the Kabaty Station are discharged to the municipal sewage 
system. The specific nature of the business, including 
maintaining cleanliness of the fleet and equipment, classifies 
the industrial sewage generated as likely to contain substances 
particularly harmful to the aquatic environment. Therefore, 
the parameters of discharged wastewater are monitored on a 

monitoring parametrów ścieków, który pozwala sprawdzić, 
czy przestrzegane są normy określone prawem. Badania wy-
konuje akredytowane laboratorium, z którym Spółka zawarła 
umowę.

EDUKACJA Z ZAKRESU 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Pracownicy Biura Ochrony Środowiska nieustannie monitoru-
ją zmiany w polskim prawie, śledzą światowe trendy oraz pod-
noszą kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zewnętrznych. 
Komórka odpowiada w Spółce za edukację pracowników oraz 
kontrahentów z zakresu ochrony środowiska. Szkolenia we-
wnętrzne prowadzone są zgodnie z funkcjonującym w Spółce 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Obowiązkowo 
uczestniczyć w nich muszą wszyscy pracownicy, osoby nowo 
zatrudniane, w tym także uczniowie i studenci odbywający 
praktyki zawodowe oraz pracownicy firm zewnętrznych, któ-
re świadczą usługi na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
Dodatkowo, w razie potrzeby prowadzone są szkolenia na 
stanowiskach pracy z zakresu gospodarki odpadami. 

DZIAŁANIA NA RZECZ 
BIORÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ

Z inicjatywy Biura Ochrony Środowiska na terenie Stacji 
Techniczno-Postojowej Metra Warszawskiego Sp. z o.o. po-
dejmowane są działania na rzecz bioróżnorodności gatunko-
wej. W 2021 r.:

• zawieszono budki lęgowe dla jerzyków,
• przygotowano nową łąkę kwietną, na której zasiano sło-

neczniki różnych odmian oraz uzupełniono o samodziel-
nie przygotowane sadzonki słoneczników,

• przygotowano piaszczystą plażę nad oczkiem wodnym 
z myślą o pszczołach zamieszkujących pobliskie ule, aby 
ułatwić im korzystanie z wodopoju, 

• w oczku wodnym zasadzono kaczeńce,
• jesienią ustawiono wykonane przez pracowników domki 

dla jeży, domki następnie nakryto kopcami z liści i gałęzi.

regular basis in order to verify compliance with the standards 
set by law. Tests are performed by an accredited laboratory 
with which the Company has concluded an agreement.

ENVIRONMENTAL EDUCATION

The employees of the Environmental Protection Office 
constantly monitor changes in Polish law, follow global 
trends and improve their qualifications by participating in 
external trainings. The department is responsible in the 
Company for the education of employees and contractors 
in the field of environmental protection. Internal training is 
conducted in accordance with the Integrated Management 
System functioning in the Company. Obligatory participation 
covers all employees, new recruits, including apprentices, as 
well as employees of external companies providing services 
at Metro Warszawskie Sp. z o.o. Additionally, if necessary, 
on-the-job training in the field of waste management is 
conducted.

ACTIONS ON SPECIES BIODIVERSITY

On the initiative of the Environmental Protection Office, 
actions are being taken on the grounds of the Warsaw Metro 
Sp. z o.o. to promote species biodiversity. In 2021:

• nesting boxes for swifts were hung up, 
• a new flower meadow was prepared, on which sunflowers 

of various varieties were sown, and supplemented with 
self-prepared sunflower seedlings,

• a sandy beach by the pond was prepared for bees living in 
nearby hives to make it easier for them to use a watering 
place,

• marigolds were planted in the pond,
• in the autumn, the houses for hedgehogs made by 

employees were set up, and the houses were then 
covered with mounds of leaves and branches.
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ZINTEGROWANY 
SYSTEM 
ZARZĄDZANIA 

INTEGRATED 
MANAGEMENT 
SYSTEM 



Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę w zakresie ja-
kości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pra-
cy spełniającą wymagania norm:

• PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. 
Wymagania,

• PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. 
Wymagania i wytyczne stosowania,

• PN-ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania.

Zgodność z normą PN-EN ISO 9001 systemu zarządza-
nia jakością, wdrożonego w Metrze Warszawskim Sp. o.o. 
w 2004 r., została potwierdzona certyfikatem Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji z 15 czerwca 2005 r. W 2008 r. 
certyfikat rozszerzono o kolejne systemy – tj. system zarzą-
dzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uzyskując 21 lipca 2009 r. certyfikat zintegrowanego systemu 
zarządzania. 

Realizując politykę zintegrowanego systemu zarządzania, 
zasadę ciągłego doskonalenia, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
w 2020 r. przystąpiło do kolejnego audytu odnowienia cer-
tyfikatu – z uwzględnieniem nowej międzynarodowej normy 
dotyczącej środowiska pracy, tj. PN-ISO 45001:2018-06, 
która zastąpiła w zintegrowanym systemie zarządzania pol-
ską normę PN-N-18001:2004. Od 2 grudnia 2020 r. Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. legitymuje się certyfikatem zinte-
growanego systemu zarządzania za zgodność z trzema 
międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001:2015-10, 
PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-ISO 45001:2018-06, nr 
JBS-169/8/2020 wydanym przez Polskie Centrum Badań 

i Certyfikacji S.A. oraz organizację IQNet, która jest międzyna-
rodową siecią jednostek certyfikujących i skupia 36 najważ-
niejszych jednostek z 34 krajów.

W 2021 r. w Spółce przeprowadzono w formie zdalnej au-
dyt nadzoru, który potwierdził poprawność funkcjonowania 
wdrożonego systemu zarządzania pod kątem stałego speł-
nienia wymagań określonych w kryteriach audytu.

Funkcjonujący w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. zintegro-
wany system zarządzania zapewnia wysoką jakość i bezpie-
czeństwo podróży pasażerom, a także identyfikuje i ograni-
cza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa pracy personelu Spółki 
i firm działających na jej terenie, z jednoczesną dbałością 
o ochronę środowiska naturalnego. W ramach doskonalenia 
systemu oraz aktualizacji polityki ZSZ, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. przyjęło zasadę systematycznego i uporządkowa-
nego zarządzania ryzykiem dla realizacji celów i zadań Spółki 
oraz zasadę zespołowego ustanawiania celów i zadań – pod 
przewodnictwem Zarządu Spółki – w sposób spełniający 
kryteria konkretności, mierzalności, osiągalności, ambitności, 
istotności, określenia w czasie, spójności. Swoją działalnością 
i postawą firma reprezentuje wartości wpisane w system za-
rządzania, tj.:

• rozumienie pasażerów i ich potrzeb,
• solidność w wypełnianiu zobowiązań,
• odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów, 

pracowników i otoczenia,
• stałe budowanie zaufania i pozytywnych 

relacji z otoczeniem,
• doskonalenie i rozwój pracowników i firmy.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. implements policies in the area 
of quality, environmental protection and occupational health 
and safety, meeting the requirements of standards: 

• PN-EN ISO 9001 Quality management systems. 
Requirements; 

• PN-EN ISO 14001 Environmental management systems. 
Requirements and guidelines for application; 

• PN-ISO 45001 Occupational health and safety 
management systems – Requirements and guidelines for 
application.

Compliance of the quality management system implemented 
at Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2004 with PN-EN ISO 
9001 standard was confirmed by the certificate issued by the 
Polish Centre for Testing and Certification on June 15, 2005. In 
2008, the certificate was extended to include other systems, 
i.e. the environmental management system and occupational 
health and safety, and on 21 July 2009 it was granted the 
integrated management system certificate.

Implementing the policy of the integrated management 
system, the principle of continuous improvement, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. in 2020 proceeded to another 
certificate renewal audit, taking into account the new 
international standard concerning the work environment, i.e. 
PN – ISO 45001:2018-06, which replaced the Polish standard 
PN-N-18001:2004 in the integrated management system. 
As of December 2, 2020, Metro Warszawskie Sp. z o.o. holds 
the following Integrated Management System Certificate 
for compliance with three international standards PN-EN 
ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 and PN-
ISO 45001:2018 – 06, No. JBS-169/8/2020 issued by the 
Polish Centre for Testing and Certification S.A. and the IQNet 

organization, which is an international network of certification 
bodies comprising 36 of the most important ones from 34 
countries. 

In 2021, a remote audit of supervision was conducted at the 
Company, which confirmed the correct functioning of the 
implemented management system in terms of consistent 
meeting the requirements specified in the audit criteria. 

The integrated management system operating in Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. ensures high quality and safety of 
passenger travelling, as well as identifies and reduces the 
risk of occupational safety hazards to the personnel of the 
Company and the companies operating on its premises, while 
taking care to protect the natural environment. Within the 
framework of improving the system and updating the IMS 
policy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. adopted the principle of 
systematic and orderly risk management for the realization of 
objectives and tasks of the Company as well as the principle 
of joint establishment of objectives and tasks – under the 
leadership of the Company’s Management Board – in a manner 
meeting the criteria of specificity, measurability, achievability, 
ambitiousness, relevance, time specification and consistency. 
With its activity and attitude, the company represents the 
values inscribed in the management system including:

• understanding passengers and their needs,
• reliability in fulfilling obligations,
• responsibility for the safety of passengers, employees 

and the environment,
• constant building of trust and positive relations 

with the environment,
• improvement and development of employees 

and the company.
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DZIAŁALNOŚĆ 
PROMOCYJNA  

PROMOTIONAL 
ACTIVITIES 



While implementing investment and operational plans, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. paid much attention to promotion 
and information activities, which is an integral part of the 
company’s strategy. In 2021, the Company was involved in 
many promotional and information projects, among others, 
the Company participated in and organized promotional 
and information campaigns, events, actions related to the 
operation and construction of the metro, informed about 
ongoing and planned investments, promoted EU investments, 
participated in public transport actions and campaigns, as well 
as conferences and fairs related to rail transport.
Fulfilling the information obligation, Metro Warszawskie 
Sp.  z o.o. posted advertisements and information in the press 
regarding, among others, planned investments. Company 
materials were published, among others,  we have prepared 
the company’s annual report and a folder on the expansion of 
the M2 line (3 + STP Karolin), as well as other information and 
promotional materials. Metro Warszawskie also participated 
in the organization of competitions, social, cultural, educational 
and sports projects, and provided financial support to selected 
entities.

The most important projects implemented last year include 
the promotion of the extension of the 2nd  line of the Warsaw 
metro. In September 2021, Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
participated in the open days held at the emerging Bemowo 
and Kondratowicza stations. Almost three thousand people 
visited us in two days.

Earlier, in April 2021, a free special supplement was issued, 
which was devoted to the expansion of the 2nd  metro 
line, i.e. the implementation of the western section and the 
eastern-northern section (Project 2 + 3). The supplement was 
attached to the Warsaw edition of the daily newspaper and 
had a chance to reach everyone interested in this subject.

The photo exhibition presented at the Wilanowska station 
was also devoted to the extension of the M2 line. At the 
exhibition entitled “Construction of the 2nd  metro line (2 
+3) through the lens”, we presented the latest and most 
interesting photos from the construction of the 2 + 3 western 
and eastern-northern sections.

 We also informed about the expansion of the 2nd  metro line 
during various meetings and events conducted both online 
and stationary. We participated, among others in the Open 
Days of European Funds, promoting the project “Construction 
of the 2nd metro line with the purchase of rolling stock - 
stage 3“, the European Week of Sustainable Transport, Public 
Transport Days and a sports and recreational picnic “Super 
Dzieciaki na Start“ organized by the Bemowo District Office of 
the Capital City of Warsaw.

As part of the information and promotion activities related 
to the construction of the metro, the Company also made 
available a tab on the planned M3 line on its website. 
Documents published included: The 3rd Line Technical Study 
with the Kozia Górka Technical and Parking Station – Stage 1 
– Praga, Synthesis and conclusions of the 3rd Line Technical 
Study – stage 1 and news, maps with the route and location 
of the station, questions and answers.

We pay special attention to the social and charity activities of 
Metro Warszawskie conducted in 2021. The company, as it 
has been doing for many years, also supported Association 
of Friends “Integracja“, Sports Association of Disabled People 
SSON, Foundation “Pomoc Transportowcom“, Foundation 
“Nikt nie zostaje“ or the Warsaw Uprising Museum.

PROMOTION OF ART IN THE METRO

In 2021, two openings took place at A19 Gallery. The first one 
was opened on April 26 and was a form of commemoration 
of Mirosław Duchowski, an outstanding professor at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw, artist and long-term director 
of the Institute for Public Space Research. By referring to the 
artist’s body of work, for whom nature was an extremely 
important context, we inaugurated a series of installments 
devoted to ecological issues.

The other exhibition was opened on October 28. The work 
“Greetings“ by Dr. Elwira Sztetner, a lecturer at the Faculty of 
Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, presented at 
the event, was selected through a competition. It highlights 
the various tensions between environmental ideas and 
strategies to counter the COVID-19 pandemic.
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Realizując plany inwestycyjne i eksploatacyjne, Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. dużo uwagi poświęcało działalności 
promocyjno-informacyjnej, która jest integralną częścią re-
alizowanej przez firmę strategii. W 2021 r. Spółka zaangażo-
wała się w wiele projektów promocyjno-informacyjnych, m.in. 
uczestniczyła i organizowała kampanie promocyjno-informa-
cyjne, wydarzenia, eventy związane z eksploatacją i budową 
metra, informowała o realizowanych i planowanych inwesty-
cjach, promowała inwestycje unijne, uczestniczyła w akcjach 
i kampaniach dotyczących komunikacji miejskiej oraz w kon-
ferencjach i targach związanych z transportem szynowym.
Realizując obowiązek informacyjny, Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. zamieściło reklamy oraz informacje w prasie doty-
czące m.in. planowanych inwestycji. Opublikowane zosta-
ły materiały firmowe, m.in. przygotowaliśmy raport rocz-
ny Spółki oraz folder dotyczący rozbudowy linii M2 (3+STP 
Karolin), a także inne materiały informacyjno-promocyjne. 
Metro Warszawskie włączyło się również w organizację kon-
kursów, projektów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, 
sportowych oraz wsparło finansowo wybrane podmioty. 

Do najważniejszych projektów zrealizowanych w minionym 
roku należy promocja rozbudowy II linii warszawskiego metra. 
We wrześniu 2021 r. Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestni-
czyło w dniach otwartych, które odbyły się na powstających 
stacjach Bemowo i Kondratowicza. W ciągu dwóch dni odwie-
dziło nas prawie trzy tysiące osób. 

Wcześniej, w kwietniu 2021 r. wydano bezpłatny dodatek 
specjalny poświęcony rozbudowie II linii metra, tj. realizacji 
odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego – północne-
go (Projekt 2+3). Dodatek dołączony był do warszawskiego 
wydania gazety codziennej i miał szansę trafić do wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką. 

Rozbudowie linii M2 poświęcono również wystawę fotogra-
ficzną zaprezentowaną na stacji Wilanowska. Na ekspozycji 
pod nazwą „Budowa II linii metra (2+3) w obiektywie“ przed-
stawiliśmy najnowsze i najciekawsze zdjęcia z budowy 2+3 
odcinka zachodniego i wschodniego – północnego. 
O rozbudowie II linii metra informowaliśmy również podczas 
różnego rodzaju spotkań i eventów prowadzonych zarówno 
w formule on-line, jak i stacjonarnie. Uczestniczyliśmy m.in. 

w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, promując pro-
jekt „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III“, 
Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, Dniach 
Transportu Publicznego oraz pikniku sportowo-rekreacyj-
nym „Super Dzieciaki na Start“ zorganizowanym przez Urząd 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych związa-
nych z budową metra Spółka na swojej stronie internetowej 
udostępniła także zakładkę dotyczącą planowanej linii M3. 
Opublikowano dokumenty: Studium Techniczne III Linii wraz 
ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – I etap – Praga, 
Synteza i wnioski Studium Technicznego III Linii – I etap oraz 
aktualności, mapy z przebiegiem i lokalizacją stacji, pytania 
i odpowiedzi. 

Szczególną uwagę zwracamy na działalność społeczną i do-
broczynną Metra Warszawskiego prowadzoną w 2021 r. 
Spółka, podobnie jak to czyni od wielu lat, tak i teraz wspie-
rała Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, Stowarzyszenie 
Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON, Fundację Pomoc 
Transportowcom, Fundację Nikt Nie Zostaje czy Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

PROMOCJA SZTUKI 
W PRZESTRZENI METRA

W 2021 r. w Galerii A19 odbyły się dwie odsłony. Pierwsza 
z nich otwarta została 26 kwietnia i stanowiła formę upa-
miętnienia Mirosława Duchowskiego, wybitnego profeso-
ra ASP w Warszawie, artysty oraz wieloletniego dyrektora 
Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Poprzez odniesienie 
się do dorobku twórcy, dla którego niezwykle ważnym kon-
tekstem była natura, zainaugurowaliśmy cykl odsłon poświę-
cony tematyce ekologicznej.

Drugą wystawę otwarto 28 października. Prezentowana pod-
czas niej praca „Pozdrowienia“ dr Elwiry Sztetner, dydaktyczki 
Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, wyłoniona została 
w drodze konkursu. Zwraca ona uwagę na rozmaite napięcia 
pomiędzy ideami ekologicznymi a strategiami przeciwdziała-
nia pandemii COVID-19. 
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