
Raport Zrównoważonego Rozwoju
Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
za rok 2019

Poruszamy Warszawę.
I tak od 100 lat!



Jesteśmy kontynuatorem 100-letniej tradycji komunikacji miejskiej 

w Warszawie. Początki komunikacji autobusowej w Warszawie sięgają 

niemal 1909 roku, kiedy to rajcy miejscy zdecydowali się na pierwsze testy 

sprowadzonego z Wiednia piętrowego omnibusu z tzw. odkrytym 

imperiałem. Jednak pomimo udanych pierwszych testów potwierdza-

jących przydatność omnibusów na warszawskich ulicach, decyzję 

o uruchomieniu komunikacji autobusowej w Warszawie odłożono 

jeszcze na kilka lat, do roku 1920.



Zbudowano tory tramwajowe na Bródno, ale nie zdążono ich zelektryfikować. Wykorzystano 
więc autobusy złączone tyłami, z podwoziami dostosowanymi do jazdy po torach. 
Jeździły jako tak zwane TRAMBUSY.



1938 r.

Państwowe  Zakłady  Inżynierii  w  Warszawie
Poszukują   solidnych   i   uczciwych   pracowników do   produkcji   autobusów   Zawrat

Autobusy marki Somua kursujące między pl. Zbawiciela a pl. Teatralnym 

Fotografia pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

z Archiwum Ilustracji Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego

Grafiki ogłoszeń pochodzą z serwisu www.polona.pl





Żelazna kurtyna dzieli Europę. Do sto-
licy tra�ają niezbyt udane węgierskie 
Mavagi oraz fatalne jakościowo sowiec-
kie ZiS-y 155. Dopiero w wyniku  desta-
linizacji w Warszawie pojawiają się  fran-
cuskie Chaussony serii APH 521. 

Autobusy są przestronne i wygodne, 
do tego świetnie spisują się w warszaw-
skich warunkach drogowych. Francuska 
marka staje się królem autobusowej 
komunikacji w stolicy. 

Autobusy Chausson APH 521
Fotogra�e pochodzą ze zbiorów 

Narodowego Archiwum Cyfrowego
Fot. Zbyszko Siemaszko

Dokonano restrukturyzacji Miejskich 
Zakładów Komunikacyjnych. Wydzielono 
z nich część, która miała zająć się wyłącz-
nie autobusami. W ten sposób powstało 
Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe 
(MPA).

MPA ma już ponad 300 autobusów, 
z czego ponad 1/3 to nowy tabor.



Autobusy Jelcz Mex 272
Fotogra�a pochodzi ze zbiorów 

Narodowego Archiwum Cyfrowego
Fot. Grażyna Rutowska

1964 r.

W Sali Kongresowej muzycy The Rolling 
Stones, a na ulicach Warszawy Jelcz Mex 272. 
Kultowych  później  „ogórków”  będzie 
w stolicy w sumie ponad trzy tysiące. 

W latach 60. XX w. pojawiają się również 
pierwsze nocne kursy autobusów,  a przeło-
mem w komforcie podróży jest wprowa-
dzenie kasowników. 

Nastepuje dynamiczny rozwój zaplecza 
technicznego. Powstaje wiele nowych za-
jezdni oraz szkoła zawodowa dla przyszłych 
pracowników. W celu usprawnienia obsługi 
technicznej następuje ujednolicanie tabor u.

Nareszcie!



W sklepach pojawia się Coca-Cola, 
a z taśmy produkcyjnej zjeżdżają pier-
wsze polskie Fiaty 126p. Rozpoczyna się 
też produkcja zaawansowanych techno-
logicznie autobusów miejskich Jelcz 
Berliet PR 100, które wypychają z war-
szawskiej komunikacji miejskiej przes-
tarzałe już Jelcze „ogórki”. Niestety, 
okazują się za delikatne na warszawskie 
drogi i zaczynają zalegać na zajezdniach.

 
Sytuację ratuje prosty w konstrukcji 

i obsłudze, pojemny i na dodatek prak-
tycznie „nie do zdarcia” Ikarus  280.  Pier-
wszych 45 sztuk  przyjeżdża do Warsza-
wy w grudniu 1978 roku i zabezpiecza 
komunikację w czasie „zimy stulecia”.  

Delikatny
Berliet

MZK dysponowało rekordową liczbą 
pojazdów. Mieszkańców stolicy 
woziło 2179 autobusów. 

Warszawiacy mogli korzystać 
z 400 przegubowych „Ikarusów”.

Autobusy 
Jelcz Berliet PR 100

Fotogra�e pochodzą 
ze zbiorów Narodowego 

Archiwum Cyfrowego
Fot. Grażyna Rutowska



W kraju kończy się epoka Gierka. 
W warszawskich autobusach trwa za to 
i coraz bardziej się rozwija kariera Ikaru-
sów. Autobusów z socjalistycznych Wę-
gier nie trzeba sprowadzać za dolary, 
na dodatek Ikarus okazuje się autobu-
sem łatwym w naprawie i niezwykle 
trwałym.

  Ikarus 280 i jego krótsza wersja 
260 zdominuje warszawskie ulice w la-
tach 80. i zyska status autobusu kulto-
wego. Do stolicy tra� ich w sumie niemal 
2200 sztuk.

1981 r.

Pojawił się kryzys gospodarczo- 
polityczny, MZK dostawało 
zmniejszoną liczbę zamówionych 
części zamiennych do pojazdów, 
�rma rozpoczęła działać bardziej 
na własną rękę u bliższych 
dostawców części.

Autobusy 
Ikarus 280

(po prawej)
oraz Ikarus 260

(po lewej)
Fotogra�e pochodzą 

ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

Fot. Grażyna Rutowska



Upada PRL. Kraj opuszczają ostatni żoł-
nierze Armii Czerwonej, powstają pierwsze 
supermarkety, a Michael Jackson zapowiada 
budowę  parku  rozrywki  na  Bemowie. 
Pierwsze lata wolno�ci nie są łaskawe dla 
stołecznej komunikacji publicznej. 

Autobus Neoplan N4020
Fot. Leszek Peczy�ski
Grafika jamnika:
Solaris Bus & Coach S.A.

Ambitne plany przekre�la brak �rodk�w, a na 
ulicach wciąż kr�lują coraz starsze Ikarusy. 
Powstają oddzielne Miejskie Zakłady Auto-
busowe i Tramwaje Warszawskie. Wreszcie 
w drugiej połowie lat 90. na ulicach stolicy  
pojawia się ponad 200 pojazd�w nisko-
podłogowych.  

1994 r.
MZA Sp. z o.o. zakupiło pierwszy niskopodłogowy autobus – 
Neoplan N4020, wyprodukowany przez niemieckie zakłady Neoplan.

1999 r.
Pojawiły się w Warszawie nowoczesne niskopodłogowe autobusy 
marki Solaris Urbino 15.



Nr 3785 Czwartek Lata 2000-2010

Kurier Autobusowy

Polska wstępuje do Unii Europejskiej, a w stolicy 

pojawiają się pierwsze autobusy z klimatyzacją. Od 

2007 roku dostawy zwiększają się do średnio o 100 

nowych pojazdów rocznie. 

Wszystkie z niską podłogą, monitoringiem, wy-

dzielonym miejscem dla wózków, klimatyzacją 

i systemem przeciwpożarowym. Królem warszaw-

skiej komunikacji staje się Solaris, polski producent  

z wielkopolskiego Bolechowa.

Nowa jakość

2009
W autobusach pojawiły się biletomaty, 

najpierw na monety, następnie zaopatrzone 

w terminale obsługujące karty płatnicze.

Autobusy Solaris Urbino - po lewej Urbino 15, po prawej Urbino 12

Fot. Leszek Peczyński



Nr 4238 Czwartek Lata 2010-2020

Kurier Autobusowy
Podróż 

do przyszłości
arszawa  staje  się  stolicą  europejskiego  futbolu, 

a Miejskie Zakłady Autobusowe szykują się do rewolucji 

ekologicznej. Po kolejnych testach, próbach i analizach, 

w lutym 2015 roku na ulice stolicy wyjeżdżają pierwsze 

autobusy gazowe, a w sierpniu – elektryczne.

ztery lata później podpisany zostaje jeden z naj-

większych w Europie kontraktów na zakup 130 autobusów 

elektrycznych. Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat 

staną się pierwszymi ulicami w Warszawie, po których 

będą poruszały się wyłącznie autobusy elektryczne.

W

C

Autobus Solaris Urbino Electric IV generacji 

Fot. Magdalena Rydełkiewicz     

2017 r.
MZA Sp. z o.o. podpisały nową wieloletnią umowę z Zarządem Transportu 

Miejskiego: przez następne 10 lat Spółka zobowiązała się zakupić 800 pojazdów.

2015 r.
Autobusy warszawskie obchodzą 95-lecie istnienia. Jest to także ostatni rok 

pracy kursujących od 1994 r. Neoplanów. MZA Sp. z o.o. jako drugie miasto 

w Europie rozpoczęły eksploatację autobusów z innowacyjną technologią LNG. 
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1

Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o spra-

wiedliwe i równe traktowanie pracowników. Kreu-

jemy przyjazną atmosferę pracy. Dążymy do tego, 

by Warszawski Transport Publiczny był najpopular-

niejszym sposobem mobilności w naszym mieście, 

a  nasze  usługi  realizowane  były  na  najwyższym 

poziomie.

Z  przyjemnością  informujemy,  że  raportowanie 

społeczne cieszy się coraz szerszym poparciem pod-

miotów rynkowych i coraz więcej z nich przygotowuje 

dokumenty podsumowujące ich działalność. Raport 

poświęcony społecznej odpowiedzialności zamierza-

my publikować każdego roku. 

Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie 

autobusów napędzanych olejem napędowym i zas-

tąpienie ich pojazdami nisko- lub zeroemisyjnymi. 

Realizując kierunek nakreślony przez Prezydenta 

m.st. Warszawy i Radę  Warszawy,  sukcesywnie  

zmierzamy w stronę transportu ekologicznego, 

zrównoważonego i przyjaznego miastu.

Raport za rok 2019 został wzbogacony danymi 

o emisję spalin generowaną przez nasze pojazdy. 

Mamy nadzieję, że stanie się to powszechną praktyką 

wśród przewoźników. 

Jesteśmy największą firmą transportu miejskiego 

w Polsce i jednym z największych pracodawców 

w Warszawie. Realizujemy nasze usługi w nowo-

czesnej,  przyjaznej  dla  środowiska  formule. 

W naszych działaniach podkreślamy, jak ważny jest 

wzajemny szacunek, równość szans i otwartość. 

Są to wartości, w które wierzymy, i w oparciu 

o które działamy.

Fot. Adam Stawicki



2 List Zarządu

GRI 102-14

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa 

ręce kolejny Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 

2019 – „Poruszamy Warszawę. I tak od 100 lat!”. Raport 

wyjątkowy, bowiem w tym roku warszawskie autobusy 

obchodzą 100-lecie istnienia. 

Pojawienie się komunikacji miejskiej, dostępnej dla 

wszystkich mieszkańców, skróciło odległości – zbliżyło 

ludzi. I zbliża do dziś. 

 Dokładnie w 100-lecie warszawskich autobu-

sów  na  ulicach  naszego  miasta  pojawi  się 

130  nowoczesnych  pojazdów  elektrycznych, 

co jest efektem podpisanego w ubiegłym roku 

rekordowego na skalę europejską kontraktu. 

Dzięki dynamicznej wymianie floty autobusów 

na ekologiczne, znacznie ograniczamy emisję 

dwutlenku węgla do atmosfery i możemy 

cieszyć  się  w  Warszawie  coraz  lepszym 

powietrzem.

Wiemy, że wpływ na jakość świadczonych 

przez nas usług transportowych mają również 

warunki pracy naszej załogi. Nasi pracownicy 

regularnie przechodzą szkolenia BHP, nieu-

stannie wdrażamy nowe technologie, a zdrowie 

i bezpieczeństwo naszych dostawców oraz 

pasażerów, zawsze było, jest i będzie naszym 

priorytetem. 

Życzymy Państwu miłej lektury,

Zarząd 

Miejskich Zakładów 

Autobusowych Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że nasz Raport zainspiruje 

inne instytucje do podjęcia działań na rzecz 

ochrony środowiska i wdrożenia konkretnych, 

proaktywnych rozwiązań dla naszej wspólnej, 

lepszej przyszłości. Cieszymy się, że jesteśmy 

jednym z pionierów takich inicjatyw w Polsce 

w obszarze transportu publicznego. Mamy na 

swoim koncie szereg sukcesów, ale doskonale 

wiemy, że rozwój to wypadkowa wielu czynni-

ków. Nasz Raport to podsumowanie działań, 

które udało się nam wdrożyć w ubiegłym roku 

oraz zobowiązanie do realizacji ambitnych 

celów w przyszłości. 

      

Funkcjonując w społeczności, będąc jej 

nierozerwalną częścią, czujemy się za nią 

odpowiedzialni. Dlatego ogromne znaczenie 

mają dla nas zrównoważony rozwój i odpowie-

dzialność za pracowników, pasażerów, naszych 

klientów oraz środowisko naturalne. Działania, 

które podejmujemy wspólnie z miastem sto-

łecznym Warszawa, skupiają się głównie na po-

prawie komfortu pasażerów oraz inicjatywach 

proekologicznych, co finalnie wpływa na zrów-

noważony rozwój całego miasta. 

Idea zrównoważonego rozwoju to również 

ciągłe monitorowanie potrzeb naszych pasa-

żerów, którzy codziennie korzystają ze świad-

czonych przez nas usług. Działania, które podej-

mujemy na rzecz ochrony środowiska i pop-

rawy życia mieszkańców Warszawy koncen-

trują się przede wszystkim na wymianie taboru 

i zakupie nowoczesnych autobusów z napę-

dem elektrycznym oraz zasilanych gazem CNG 

i LNG.



3 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. to największy przewoźnik transportu 

publicznego zarówno w Warszawie, jak też w Polsce, i jeden z większych w Europie. 

Codzienne działania Spółki skupione są na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 

w trosce o komfort i zdrowie warszawianek i warszawiaków. 

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. jako firma społecznie odpowiedzialna 

zadeklarowała inwestycje wyłącznie w autobusy nisko- i zeroemisyjne. W ciągu 

najbliższych lat tabor MZA Sp. z o.o., oprócz 130  elektrycznych  autobusów  

przegubowych,  wzbogaci  się  także  o  190  pojazdów na gaz skroplony i sprężony. 

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. wdrażają także inne rozwiązania 

proekologiczne: panele fotowoltaiczne na dachach autobusów (245 pojazdów), 

system rekuperacji, czyli odzyskiwanie energii elektrycznej podczas hamowania, 

własną elektrownię słoneczną na terenie zajezdni autobusowej „Woronicza”.

GRI 102-1



33

Model działalności

32

Model działalności

prowadzenie komunikacji zbiorowej 

na terenie aglomeracji warszawskiej 

taborem autobusowym;

eksploatacja taboru autobusowego, 

przy zachowaniu sprawnej i regularnej 

komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie 

sprawności technicznej 

eksploatowanych pojazdów;

prowadzenie działalności w zakresie 

zakupu, wymiany i naprawy taboru 

dla realizacji statutowego 

przedmiotu działania;

inicjowanie i realizacja przedsięwzięć 

inwestycyjnych w zakresie budowy, 

rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń 

miejskiej komunikacji zbiorowej 

w ramach umocowania udzielonego 

przez Urząd m.st. Warszawy.

Sprzedaż paliwa

na stacji paliw

Wynajem 

pomieszczeń i terenów

Badania

psychotechniczne

Usługi 

szkoleniowe

Usługi stacji

kontroli pojazdów

Usługi 

reklamowe

3.1 3.1

GRI 102-2

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. to jedno-

osobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

m.st. Warszawy, przewoźnik transportu publicznego 

obsługująca na zlecenie Zarządu Transportu Miej-

skiego linie autobusowe na terenie Warszawy oraz 

sąsiednich miejscowości.

Miejskie Zakłady Autobusowe powstały 1 marca 1994 r. 

w wyniku podziału Miejskich Zakładów Komunika-

cyjnych. W 2003 r. została przekształcona w spółkę 

prawa handlowego – Miejskie Zakłady Autobusowe 

Sp. z o.o. 

Podstawową działalnością naszej firmy jest:

Dbając o satysfakcję naszych klientów, oferujemy 

szereg usług dodatkowych, które uzupełniają naszą 

główną ofertę: 



Nasze  zadania  realizujemy  na  podstawie 

„Umowy  Wykonawczej  o  świadczenie  usług 

przewozowych w komunikacji zbiorowej autobu-

sowej w latach 2018-2027”, zawartej z Miastem 

Stołecznym Warszawa. Miejskie Zakłady Autobu-

sowe Sp. z o.o. są Operatorem wykonującym prze-

wozy.  W  ramach  tej  umowy  wykonamy  około 

849,5  mln  wozokilometrów,  a  łączna  wartość 

kontraktu to około 7,9 mld zł.

R-T – „Włościańska” ‒ Siedziba Spółki,  

Zarząd i administracja

149 600 000 km

Odległość

Ziemi od Słońca

670 000 000 km

W latach 2010-2017 zrealizowano 

ponad 670 mln wozokilometrów

Nowa Umowa wykonawcza na lata 2018-2027

849 500 000 km

3534

Co to jest wozokilometr?
Jest to każdy kilometr wykonany przez jeden 

autobus udostępniony do przewozu pasażerów. 

3.1 3.1

R-1 – Oddział Przewozów „Woronicza”

R-2 – Oddział Przewozów 

         „Kleszczowa”

„Redutowa” 

(w procesie 

inwestycyjnym)

R-5 – Oddział Przewozów 

R-3 – Oddział Przewozów

„Ostrobramska”

R-4 – Oddział Przewozów „Stalowa”

GRI 102-3     GRI 102-4

Realizujemy zadania z wykorzystaniem 

następujących oddziałów:



Jesteśmy liderem transportu publicznego (miejskiego) w Polsce. Posiadamy największą liczbę taboru oraz udział 

pod względem  realizowanej pracy przewozowej.

Jesteśmy również jednym z większych przewoźników w Europie.

W 2018 r., jako jedni z pierwszych w Polsce w sektorze przedsiębiorstw komunalnych, opublikowaliśmy Raport 

Zrównoważonego Rozwoju. 

Od 2011 r. inwestujemy w autobusy niskoemisyjne i elektryczne. Dzięki wykorzystaniu pojazdów LNG i zasilanych 

prądem, w ciągu ostatnich 8 lat znacząco zmniejszyliśmy emisje dwutlenku węgla do atmosfery. 

36

Model działalności
3.1

Berliner VerkehrsbetriebeMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

vs.

1422 autobusy
(stan na 31.12.2019 r.)

1349 autobusów

37

Model działalności
3.1

GRI 102-6    GRI 102-7



Model działalności
3.1

38

Praca przewozowa dla Warszawskiego Transportu 

Publicznego wykonana przez operatorów, należą-

cych do samorządu terytorialnego:

Fot. Magdalena Rydełkiewicz

88 500 000
wozokilometrów

37 200 000
wozokilometrów

53 500 000
wozokilometrów

15 200 000
wozokilometrów



Model działalności

Miasto Stołeczne Warszawa

40

Odwołana Marzena Myszkowska

Model działalności

Nagrody i wyróżnienia przyznane MZA Sp. z o.o. w 2019 r.

Zmiany w składzie Zarządu w 2019 r.

Powołany Tomasz Sygut

41

3.1 3.1

Odwołany Jarosław Kochaniak Powołana Urszula Kierzkowska

Leszek Ruta

Członek Zarządu

ds. Operacyjnych

Tomasz Sygut

Członek Zarządu

ds. Nadzoru Ruchu

Członek Zarządu

ds. Finansowych

Jan Kuźmiński

Prezes

Zarządu

Rada 

Nadzorcza:

GRI 102-5    GRI 102-10    GRI 102-18

Osobowością WTP 

Przyjazną Pasażerom 

został w 2019 roku 

znasz kierowca – 

 Waldemar

Kucharski

Lider Rozwoju Regionalnego to nagroda przyznawana 

w ramach programu prowadzonego przez Polską 

Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus 

w Gazecie Wyborczej

Konkurs

„OSOBOWOŚĆ WTP

PRZYJAZNA PASAŻEROM”

I miejsce

Pan

Waldemar Kucharski

Lider Elektromobilności to nagroda przyznawana 

przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 

oraz PricewaterhouseCoopers 

Firma Roku to nagroda przyznawana 

przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 



F

PP

Dział 

Informatyki

Dział Utrzymania 

i Rozwoju Systemu ERP

RI

RE

Dział Przygotowania 

Przewozów
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Model działalności

Struktura organizacyjna MZA Sp. z o.o.

NPS
Dział

Szkoleń

NPO

Ośrodek 
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Kierowców

NPP

Pracownia

Psychologii 

Pracy
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PR
Dział Sprzedaży 

Reklam

NL

NU

NN



Staramy się, by nasze usługi były realizowane na 

najwyższym poziomie, z zachowaniem praw pracow-

niczych i w trosce o środowisko naturalne.

Zrównoważony rozwój to działanie zgodnie z jas-

nymi i czytelnymi zasadami.

Szanujemy prawa naszych pracowników, dbamy 

o tabor i infrastrukturę, a także wspieramy społecz-

ności lokalne.

Model działalności

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój?

44 45

3.1

Zrównoważony rozwój to dla nas odpowiedzial-

ność społeczna za organizację, jej interesariuszy 

i otoczenie.

Jako nieliczni zaliczamy się do europejskich pio-

nierów przy wprowadzaniu elektrycznej i nisko-

emisyjnej floty do obsługi komunikacji miejskiej. 

Jesteśmy firmą, której głównym celem jest działanie 

na rzecz mieszkańców największego i najdyna-

miczniej rozwijającego się miasta w Polsce. Mamy 

świadomość oddziaływania na środowisko naturalne. 

Dbamy o jego bezpieczeństwo. Jako największy prze-

woźnik transportu publicznego w Polsce wyzna-

czamy kierunki rozwoju proekologicznych usług 

transportowych.

Wykorzystanie CNG do napędu autobusów 

to rozwiązanie, które istotnie wpływa na poprawę 

warszawskiego powietrza – znacząco eliminuje 

emisję pyłów, a także zmniejsza ilość tlenków azotu 

oraz siarki. Nasza strategia dostaw autobusów 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych wpisuje się w poli-

tykę walki ze smogiem, którą prowadzą władze 

miasta. 

– Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu

Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.„

„



Model działalności

Jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym

Model działalności

Jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym
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Każdy zakupiony autobus wymaga stałej opieki 

serwisowej, co wiąże się z koniecznością ciągłego 

dostarczania  części  zamiennych  i  materiałów 

eksploatacyjnych. 

Części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz 

paliwo są głównymi produktami kupowanymi 

w ramach naszego łańcucha dostaw. Bezpośrednio 

współpracujemy tylko z dostawcami krajowymi lub 

krajowymi przedstawicielami producentów zagra-

nicznych takich jak Mercedes, Voith, ZF Friedrichs-

hafen AG  i inni. 

W 2019 roku wolumen zakupów wynosił: 

Zakup części 

zamiennych

Materiały eksploatacyjne

(w tym ogumienie)

Zakup oleju napędowego

(45 211 000 litrów)Uczciwej 

konkurencji

Bezstronności 

i obiektywizmu

Równego 

traktowania 

wykonawców

Przejrzystości

Bezpieczeństwo Ekonomia
Komfort 

pasażerów
Ekologia

Ze względu na bardzo duży wolumen i szeroki 

asortyment zakupów (stale zamawiamy około 12 000 

pozycji asortymentowych), oprócz postępowań prze-

targowych, dostawców wybieramy również w oparciu 

o autorską platformę zakupową umieszczoną na 

naszej stronie internetowej. Dostawcy wybierani są 

z zachowaniem zasad transparentności i celowości 

na podstawie jasno określonych zasad współpracy. 

Każdy dostawca po zaakceptowaniu naszych warun-

ków współpracy ma prawo do złożenia oferty. 

Zachowując  transparentność  działań,  postępowania  o  udzielenie  zamówień  publicznych  oraz nie-

publicznych przygotowujemy i przeprowadzamy zgodnie z podstawowymi zasadami:

Zakupów  dokonujemy  w  oparciu  o  Prawo 

Zamówień  Publicznych  (PZP)  i  przepisy wewnętrz-

ne, tj. „Regulamin udzielania zamówień Miejskich 

Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.”. Wybór odpo-

wiednich procedur zależy od przewidywanej wartości 

zamówienia. Jako przedsiębiorstwo świadczące 

usługi transportu publicznego przepisy PZP obowią-

zują nas w ograniczonym zakresie, dotyczącym 

tzw. zamówień sektorowych. 

Dla zachowania zasad uczciwej konkurencji 

i transparentności tryb przetargu nieograniczonego 

stosujemy dla zakupów o wartości już od 30 000 euro.

Nasze usługi mają pośredni i bezpośredni wpływ 

na jakość życia mieszkańców. Przy zakupie nowego 

taboru bierzemy pod uwagę następujące aspekty: 

3.1 3.1

GRI 102-9

Zakup gazu LNG do 35 autobusów 

(1 183 kg)

Zakup gazu CNG do 100 autobusów 

(2 211 kg) od kwietnia 2019 r. 

Zakup energii elektrycznej

(6 962 MWh)



45 211 000 

litrów oleju napędowego 

zakupionego w 2019 roku

W bazie mamy oferty od około 100 potencjalnych 

dostawców, którzy poddawani są stałej ocenie 

w oparciu o poniższe kryteria: 

Jedną  z  metod  usprawnienia  zaopatrzenia 

z jednoczesnym obniżeniem kosztów jest prowa-

dzenie magazynów depozytowych. Dzięki magazy-

nom depozytowym mamy natychmiastowy dostęp 

do materiałów bez kosztów utrzymania zapasów, 

a wykonawca nie ponosi dodatkowych kosztów 

magazynowania.

Warunki współpracy są jednakowe dla wszystkich 

oferentów i regulują poniższe zagadnienia:

Szczególną uwagę zwracamy na jakość produk-

tów/towarów mających wpływ na bezpieczeństwo 

pasażerów, jak i innych użytkowników dróg. Wyma-

gamy odpowiednich certyfikatów i homologacji.
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Terminowość 

dostaw

Konkurencyjność 

cenowa

Rzetelność Jakość

Model działalności

Jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym

Warunki gwarancji 

Warunki płatności

Terminy i warunki dostaw

Potwierdzenia jakości

145 

zakończonych postępowań przetargowych 

(93% w oparciu  o przepisy wewnętrzne)

12 000 

zamawianych pozycji 

asortymentowych

100 

dostawców części zamiennych 

i materiałów pomocniczych

48

3.1



Model działalności

Stacja LNG

51

Od 2015 roku na terenie Miejskich Zakładów 

Autobusowych Sp. z o.o. znajduje się jedna z trzech 

w Polsce stacji tankowania paliwa LNG (skroplo-

nego gazu ziemnego), na której tankuje się co-

dziennie 35 autobusów zasilanych tym ekolo-

gicznym paliwem. 

LNG

CNG

Gaz ziemny 

w ciekłym stanie skupienia,

tj. w temperaturze poniżej –162 °C 

(temperatura wrzenia metanu, 

głównego składnika LNG)

Gaz ziemny, 

sprężony do ciśnienia 200-250 bar, 

stosowany do napędu 

pojazdów silnikowych

3.1

wykorzystywany 

w MZA Sp. z o.o.

 LPG
Propan-butan, 

mieszanina propanu i butanu, 

używana jako gaz

Powszechnie wykorzystywany

w pojazdach osobowych

Fot. Magdalena Rydełkiewicz

Na stacji wydaje się średnio 3500 kg LNG dzien-

nie. Pozwoliło to na zdobycie cennego, pionierskiego 

doświadczenia eksploatacyjnego, dając podwaliny 

pod dalszy rozwój komunikacji zasilanej gazem 

ziemnym.

Stacja wyposażona jest również w urządzenia do 

regazyfikacji ciekłego paliwa LNG do postaci gazo-

wej, co umożliwia także tankowanie pojazdów z in-

stalacją gazową CNG. 



Fot. Magdalena Rydełkiewicz



Dane finansowe
3.23.2

Dane finansowe

54 55

¹Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Działalność 

przewozowa 

na zlecenie ZTM
87,54%

823,46 mln zł

Działalność powiązana 

z działalnością na zlecenie ZTM
9,20%     86,53 mln zł  

Działalność dodatkowa
2,35%    22,12 mln zł  

Pozostała działalność operacyjna
0,81%   7,63 mln zł  

Przychody finansowe
0,10%      0,97 mln zł   

Koszty finansowe 
�,��%     0,13 mln zł  

Pozostała działalność operacyjna
1,05%     9,77 mln zł  

Działalność dodatkowa
1,87%     17,45 mln zł  

Działalność powiązana 

z działalnością na zlecenie ZTM
9,23%    86,17 mln zł  

¹ uwzględnia zmiany stanu produktów

Działalność 

przewozowa 

na zlecenie ZTM
87,84%

819,72 mln zł

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii 

(bez paliwa)

Wynagrodzenia, 

ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia

Pozostałe koszty 

rodzajowe
1,49%     

13,89 mln zł 

Usługi obce

Podatki i opłaty
1,30%     

12,18 mln zł 

Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne
1,05%     

9,77 mln zł   

Koszty finansowe
0,47%   

4,37 mln zł

5,93%

55,36 mln zł

12,86%

120,01 mln zł

9,55%

89,18 mln zł

42,99%

401,20 mln zł

6,24%

58,21 mln zł

Paliwo
18,12%

169,07 mln zł

Koszty

Przychody

GRI 201-1     GRI-MZA-100



Liczba linii autobusowych

Linie autobusowe

W 2019 roku obsługiwaliśmy:

84 linie zwykłe,

13 linii zwykłych okresowych,

6 linii przyspieszonych okresowych.

16 linii przyspieszonych stałych,

31 linii podmiejskich stałych,

3 linie ekspresowe.

34 
linie 

nocne

153
linie 

dzienne

lipiec (maks.)

162  linie 

styczeń/luty (min.)

145  linii
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3.3

GRI-MZA-101

Fot. Kamil Kozbuch
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² Kurs – przejazd autobusu z krańca A do krańca B

3.3

GRI-MZA-102     

Liczba pasażerów

przewieziona w 2019 r.

autobusami MZA:

f

co daje

wszystkich 

pasażerów

WTP¹ w 2019 r.

462 mln

38,4%

1 mld 202 mln pasażerów w 2019 r.

¹ Autobusy, tramwaje, pociągi metra oraz Szybka Kolej Miejska (Warszawski Transport Publiczny – WTP)

462 mln
38,4%

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.  

281 mln
23,4%

Metro Warszawskie Sp. z o.o.  

193 mln
16%

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.  

78 mln
6,5%

W 2019 roku wykonaliśmy            6 203 477 kursów².

GRI-MZA-103     

58

15,7%
Inni przewoźnicy

188 mln



Transport publiczny to kluczowy element życia miasta. Dzięki niemu Warszawa 

sprawnie funkcjonuje i dynamicznie się rozwija. Nasze codzienne działania są niezwy-

kle ważne dla mieszkańców. Historia autobusów w Warszawie to 100 lat, na przes-

trzeni których usługi transportowe świadczone były przez wiele organizacji. Dziś 

spadkobiercą i kontynuatorem tych tradycji są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.



Nasz rozwój

Warszawa jest miastem transportu publicznego. 

Najbardziej popularnym środkiem transportu dla 

mieszkańców  Warszawy  są  autobusy.  Transport 

charakteryzuje się dużym potencjałem, jeśli chodzi 

o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń powietrza PM10, PM2,5, NOX, SO₂, 

benzo(a)piren oraz znaczących emisji CO₂. W trosce 

o środowisko naturalne oraz stan jakości powietrza 

w stolicy, dążymy do całkowitego zastąpienia silni-

ków spalinowych napędem alternatywnym, głównie 

elektrycznym. 

Wspieramy przejście na gospodarkę niskoemisyj-

ną poprzez obniżenie wolumenu emisji gazów gene-

rowanych podczas eksploatowania naszych pojazdów.

Zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru 

autobusowego w pełni wpisuje się w promowanie 

zrównoważonego transportu oraz poprawę jakości 

i funkcjonowania systemu transportu miejskiego 

w Warszawie.

Konsekwentnie stawiamy na ekologię i komfort 

pasażerów. Zakupy autobusów zero- i niskoemisyj-

nych to realizacja programu wymiany taboru. Eksplo-

atacja nowoczesnych autobusów, poza korzyściami 

środowiskowymi, niesie za sobą oszczędności kosz-

tów związanych z utrzymaniem taboru w sprawności. 
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GRI-MZA-104     GRI-MZA-105

Nasz rozwój
4.1
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Wieloletnie doświadczenie oraz wysoka jakość 

wykonywanych przez nas usług sprawia, że każdego 

dnia staramy się sprostać potrzebom i oczekiwaniom 

pasażerów. Zakupiony przez nas tabor autobusowy 

posiada wszystkie elementy bogatego wyposażenia 

charakterystycznego dla warszawskiej komunikacji 

miejskiej: biletomaty, klimatyzację, elektroniczną 

informację, systemy przeciwpożarowe, monitoring 

oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną mobil-

nością, niewidomych i niedowidzących. 

Systemy Informacji Pasażerskiej (SIP) są jednym 

z ważniejszych elementów wyposażenia autobusu 

miejskiego. Znacząco zwiększają wygodę i bezpie-

czeństwo  pasażerów  w  podróży,  umożliwiając 

im uzyskanie niezbędnej do komfortu podróżowania 

– informacji. Pasażerowie wewnątrz pojazdu uzyskują 

kompletne  informacje  o  pojeździe  (nr  linii,  jej 

przebieg,  nazwy  przystanków,  główne  węzły 

przesiadkowe).

Nie wymaga również utrzymywania dużego po-

tencjału remontowego lub korzystania z usług 

zewnętrznych. Powoduje także pozytywny odbiór 

naszych usług przez pasażerów, zwiększając jedno-

cześnie ich jakość. Średni wiek naszego taboru 

według stanu na koniec 2019 r. to 8,5 roku.

Zdecydowana większość naszych pojazdów wy-

posażonych jest w system monitoringu wizyjnego 

CCTV. Dzieje się tak ze względu na potrzebę ogra-

niczenia aktów wandalizmu oraz zwiększenia poczu-

cia bezpieczeństwa wśród pasażerów. Ważnym ob-

szarem do monitorowania jest także przestrzeń poza 

pojazdem. Są to miejsca, których obserwacja pozwala 

niejednokrotnie na skuteczną ocenę zaistniałych 

zdarzeń. 

Kamery zamontowane w tych miejscach niejed-

nokrotnie przyczyniły się do ustalenia sprawcy kolizji. 

Są również pomocne przy cofaniu w przypadku 

kamery zamontowanej z tyłu pojazdu oraz działają 

jako lusterko boczne pozwalające dodatkowo obser-

wować osoby wsiadające. 

1114
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Nasza długoterminowa polityka uwzględnia 

wymianę  taboru  na  niskoemisyjny.  Od  roku 

2015  pozyskaliśmy  30  autobusów  elektrycznych, 

135  autobusów gazowych oraz 4 hybrydowe.

W latach 2019-2020 do floty Miejskich Zakładów 

Autobusowych Sp. z o.o. dołączy razem 110 autobusów 

gazowych oraz 130 elektrycznych.

Dbamy o zachowanie najwyższych wskaźników 

jakościowych poprzez modernizację oraz wymianę 

taboru. Stan taboru na koniec 2019 roku wyniósł 

1422 autobusy, z czego 30 to autobusy elektryczne, 

stanowiące 2,11% całości taboru, oraz 135 – autobusy 

zasilane gazem CNG lub LNG, stanowiące 9,49% całej 

naszej floty.

Rozwój taboru nisko- i zeroemisyjnego pozytyw-

nie wpływa na ślad ekologiczny, który generujemy. 

Odchodzimy od pojazdów zasilanych olejem napę-

dowym, kierując swoje zainteresowanie w stronę 

prądu i gazu. 

Przejście od oleju napędowego na rzecz napędów 

alternatywnych to rewolucja dla naszej organizacji. 

Każdy z wozów wymaga odpowiedniej infrastruktury. 

Pojazdy elektryczne wymagają ładowarek, zarówno 

w mieście, jak i w oddziale przewozów. Pojazdy 

gazowe muszą być tankowane na nowoczesnych 

i bezpiecznych stacjach LNG i CNG.

Diesel Hybrydowy Elektryczny Gazowy

88,12%
(1253)

0,28%
(4)

2,11%
(30)

9,49%
(135)

4.14.1

GRI-MZA-106     GRI-MZA-107

2018 2018 2018 2018

2019 2019 2019 2019

94,99%
(1309)

0,29%
(4)

2,18%
(30)

2,54%
(35)

Elektryczny 

+10

+35

Gazowy

2015 2016 2017 2018 2019

0 +10 +10 0

0 0 0 +100

0,71% 

taboru

(10 sztuk)

0,73% 

taboru

(10 sztuk)

1,41% 

taboru

(20 sztuk)

2,18% 

taboru

(30 sztuk)

2,11% 

taboru

(30 sztuk)

2,48% 

taboru

2,56% 

taboru

2,46% 

taboru

2,54% 

taboru

9,49% 

taboru

1411
tabor

ogółem

1366
tabor

ogółem

1423
tabor

ogółem

1378
tabor

ogółem

1422
tabor

ogółem

(35 sztuk) (35 sztuk) (35 sztuk) (35 sztuk) (135 sztuk)

Nasz rozwój Nasz rozwój
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GRI-MZA-108     GRI-MZA-109

0,2% (0,3 mln )

pozostałe

7,7% (12,3  mln) 

zakup maszyn i urządzeń

10% (15,9 mln)

roboty budowlane

0,8% (1,3 mln) 

sprzęt informatyczny, systemy informatyczne, 

wyposażenie autobusów podnoszące jakość obsługi 

pasażerów, systemy wspomagające przewozy

81,3% (130 mln)

tabor autobusowy

2019

159,8 mln

2018

68,8 mln

0,7% (0,5 mln )

pozostałe

4,8% (3,3  mln) 

zakup maszyn i urządzeń

12,2% (8,4 mln)

roboty budowlane

5,1% (3,5  mln) 

sprzęt informatyczny, systemy informatyczne, 

wyposażenie autobusów podnoszące jakość obsługi 

pasażerów, systemy wspomagające przewozy

(53,1 mln)77,2% 

tabor autobusowy

Nasz rozwój

Fot. Magdalena Rydełkiewicz



Wartości i zarządzanie etyką

Jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, 

jak również odpowiedzialności wobec naszych 

klientów i pracowników. W swoich codziennych 

działaniach staramy się wspierać rozwój zawodowy 

i zaangażowanie osób zatrudnionych. Stosujemy 

najlepsze praktyki rynkowe i postępujemy zgodnie 

z zasadami oraz wysokimi standardami obowią-

zującymi w firmie. Nasza działalność opiera się 

na przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach oraz 

ogólnie przyjętych normach etycznych, społecznych i 

środowiskowych. 

Nasza kultura organizacyjna opiera się na wartoś-

ciach opisanych w przyjętej „Strategii Miejskich 

Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. na lata 2014-2024”  

a zasady, którymi się kierujemy w codziennej pracy, 

opisaliśmy w 2018 r. w „Kodeksie Etyki Pracowników 

Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.”.

Zadaniem kodeksu etyki jest ułatwienie nam 

dokonywania właściwych wyborów poprzez wskaza-

nie kluczowych wzorców i norm etycznych w naszej 

działalności zawodowej. 

4.2

GRI 406-1

6968

Wartości i zarządzanie etyką
4.2

Jesteśmy firmą godną zaufania, której podstawą 

funkcjonowania jest poszanowanie prawa, obowią-

zujących procedur i najwyższych norm postępo-

wania. Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko 

i tego samego oczekujemy od naszych dostawców 

i kontrahentów. Mamy nadzieję, że podejmowane 

przez nas działania staną się wzorem dla innych, 

co przyczyni się do podniesienia standardów w całej 

branży transportowej.

Zapewniamy sprawiedliwe kryteria oceny pracy, 

jasne zasady organizacyjne i przejrzyste warunki, 

na  podstawie  których  podejmujemy  decyzje 

finansowe i personalne. Stosujemy zasadę równego 

traktowania  pracowników,  a  podczas  rekrutacji 

kierujemy  się  kompetencjami  kandydatów 

dopasowanych do potrzeb branży.

Od 2016 roku w Spółce funkcjonuje „Procedura 

przeciwdziałania  mobbingowi  i  dyskryminacji 

w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o.”.

Zapobieganie występowaniu zjawiska mobbingu 

lub dyskryminacji w Spółce realizujemy poprzez 

wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozy-

tywnych relacji między pracownikami. Wszyscy 

zobowiązani są do wzajemnego poszanowania 

godności i dóbr osobistych.

GRI 103-1     GRI 103-2     GRI 103-3



Nasze działania nastawione są 

na spełnianie wymagań i oczekiwań 

klientów. Nieustannie zwracamy 

uwagę na potrzeby 

i wyzwania rynku, 

ulepszając nasze usługi 

oraz technologie 

i sposoby działania. 

Prowadzimy otwartą politykę informacyjną 

wobec pracowników, 

jak i otoczenia. Udzie-

lamy rzetelnych 

informacji na temat 

prowadzonej 

działalności. 

Szanujemy 

różnorodność 

i jesteśmy otwarci 

na poglądy innych. 

W relacjach – zarówno 

pomiędzy pracownikami, jak i interesariuszami 

zewnętrznymi – budujemy klimat zaufania 

i współpracy. To pomaga nam osiągać sukcesy.

Działamy w sposób 

aktywny i kreatywny 

w celu podniesienia 

efektywności Spółki, 

łącząc nasze indywidualne 

mocne strony i umiejętność 

pracy zespołowej.

Zadania realizujemy 

ze szczególną starannością; 

dzięki stałemu doskonaleniu 

umiejętności i podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, 

świadczymy usługi 

na najwyższym

poziomie.

Wywiązujemy się z naszych 

zobowiązań i przyjmujemy 

osobistą odpowiedzialność za 

nasze działania, przy zachowaniu 

najwyższych standardów świadczonych 

usług. Czujemy się odpowiedzialni 

za prowadzenie naszej działalności w sposób 

niezagrażający środowisku naturalnemu 

i lokalnym społecznościom, 

w sąsiedztwie których działamy. 

Dbamy o najwyższe 

standardy bezpieczeństwa 

na każdym stanowisku 

pracy. Szanujemy prawo 

do czasu wypoczynku 

po godzinach pracy.

70 71

Wartości i zarządzanie etyką
4.2

GRI 102-16

Zapewnić komfort i bezpieczeństwo podróży 

milionom pasażerów korzystającym z naszych usług.



5 Ludzie to najcenniejszy zasób naszej firmy. Jesteśmy Spółką 

o bogatej tradycji; niektórzy pracownicy osiągają staż pracy powyżej 

40 lat. Profesjonalizm i zaangażowanie naszej załogi sprawiają, 

że możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 

Dbamy, by zasady rekrutacji, wynagradzania i awansowania pracow-

ników, jak również zarządzanie nimi, były transparentne, motywujące 

i empatyczne.



5.1
Zatrudnienie i warunki pracy

74

Najliczniejszą grupą pracowników zatrudnionych 

są kierowcy – stanowią oni 78% załogi. Wynika to z 

faktu świadczonych przez nas usług.

Pracownicy zaplecza  

 (610)  13%

Pracownicy umysłowi  

 (413)  9%

Kierowcy autobusu  

(3685 ) 78% 

GRI 102-8

GRI-MZA-110

Kobiety

Pracownicy 

zaplecza

7%

Kierowcy 

autobusu

3%

Pracownicy 

umysłowi

38%

Zatrudniamy pracowników  na podstawie umowy 

o pracę, a umowy cywilnoprawne zawierane są 

na  potrzeby  realizowanych  projektów,  co  stanowi 

2 % wszystkich umów o pracę.  

4708 
łącznie  

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
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Zatrudnienie i warunki pracy

76 77

Zatrudnienie i warunki pracy
5.1

W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 91% pracowników. 84% pracowników zatrudnionych  jest na umowę o pracę na czas nieokreślony.

7% (6,63% zatrudnionych ogółem) 

(312 osób)

93% (83,96% zatrudnionych ogółem)

(3953 osoby)

3% (0,32% zatrudnionych ogółem) 

(15 osób)

97% (9,09% zatrudnionych ogółem) 

(428 osób)

razem 

327 kobiet

razem 

4381 mężczyzn

85,63% kobiet (5,94% zatrudnionych ogółem) 

na czas nieokreślony

(280 osób)

12,54% kobiet (0,87% zatrudnionych ogółem)  

na czas określony

(41 osób)

1,83% kobiet (0,13% zatrudnionych ogółem)  

na okres próbny

(6 osób)

84,19% mężczyzn (78,33% zatrudnionych ogółem) 

na czas nieokreślony

(3688 osób)

13,87% mężczyzn (12,91% zatrudnionych ogółem)  

na czas określony

(608 osób)

1,94% mężczyzn (1,82% zatrudnionych ogółem)  

na okres próbny

(85 osób)



79

Średnie wynagrodzenie kobiet w całej firmie według stanu na 31 grudnia 2019 r. jest wyższe o 8% 

od średniego wynagrodzenia mężczyzn.

Zatrudnienie i warunki pracy
5.1

GRI 103-2     GRI 103-3     GRI 405-2

wynagrodzenie kobiet

wynagrodzenie mężczyzn

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
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80 81

Najliczniejszą grupą nowo zatrudnionionch są osoby w przedziałach wiekowych 30-39 lat i 40-49 lat, 

co stanowi 62%  wszystkich nowo zatrudnionych pracowników.   

40% pracowników, z którymi została rozwiązana umowę o pracę, to osoby w wieku 60 lat i powyżej. 

W tej grupie pracowników największy odsetek, tj. 88%, stanowią pracownicy, którzy przeszli na emeryturę 

powszechną oraz  z obniżonym wiekiem emerytalnym. 

20-29
30-39

40-49
50-59

60+

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

4

70

18%

74 os.

3

11

3%

14 os.

2

64

17%

66 os.

10

113

31%

123 os.

12

113

31%

125 os.

9

59

17%

68 os.

1

17

5%

18 os.

12

148

40%

160 os.

2

84

22%

86 os.

4

59

16 %

63 os.

402 osoby

w 2019 r.

395 osób

w 2019 r.

GRI 401-1
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bilety uprawniające do przejazdów środkami lokal-

nego transportu zbiorowego w ramach Warszaw-

skiego Transportu Publicznego dla pracowników 

i ich dzieci;

możliwość dofinansowania z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych do: wczasów, obozów, 

zimowisk oraz pożyczek na cele mieszkaniowe;

przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie 

i zdrowie.

W raportowanym okresie nie obowiązywał układ zbiorowy pracy.

GRI-MZA-112

GRI 102-41

Kierowcy autobusuPracownicy ogółem

Naszym pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę oferujemy pakiet świadczeń dodatkowych:

GRI 401-2     GRI-MZA-111

staż  0-10 lat

staż  11-20 lat

staż  21-30 lat

staż  31-40 lat

staż 41+ lat

pracownicy ogółem - 2380 os.

kierowcy autobusu - 2061 os.

pracownicy ogółem - 1029 os.

kierowcy autobusu - 930 os.

pracownicy ogółem - 716 os.

kierowcy autobusu - 501 os.

pracownicy ogółem - 522 os.

kierowcy autobusu - 179 os.

pracownicy ogółem - 54 os.

kierowcy autobusu - 8 os.

51%

22%

25,3%

1%

0,2%

11%

4,9%

15%

13,6%

staż  0-10 lat

staż  11-20 lat

staż  21-30 lat

staż  31-40 lat

staż 41+ lat

56%
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84 85

Jesteśmy przekonani, że doskonalenie wiedzy 

i rozwój zawodowy są warunkami sukcesu zarówno 

naszych pracowników, jak i nas samych. Oferujemy 

wiele możliwości rozwoju; od awansów pionowych, 

poprzez szansę rozwoju w innym obszarze, po szeroki 

wachlarz szkoleń oraz programów rozwojowych 

dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

W 2019 r. prowadziliśmy działania HR koncentru-

jące się na efektywnym pozyskiwaniu nowych pra-

cowników oraz realizacji projektów, mających na celu 

wsparcie zarządzania wiedzą w Spółce.

Nastąpił zdecydowany wzrost inwestycji w rozwój 

kompetencji zawodowych personelu. Kierujemy 

pracowników na odpowiednio dobrane szkole-

nia/kursy, których celem jest odpowiednie przygoto-

wanie do realizacji strategicznych celów firmy. 

Pracownicy podnoszą kwalifikacje specjalistyczne 

i językowe, korzystają z dofinansowania do nauki na 

studiach podyplomowych i MBA. Dzięki temu mają 

możliwość  rozwoju  na  każdym  etapie  ścieżki 

zawodowej. 

Ważnym elementem polityki szkoleniowej dla nas 

jest wykorzystanie na stanowisku pracy zdobytych 

przez pracowników umiejętności, a także dzielenie 

się wiedzą w zespole. 

¹ Osób uczestniczących w szkoleniach tzw „osoboszkoleń”.

GRI 103-2

szkolenia 

BHP

1946
szkolenia okresowe kierowców, 

w tym edukacja ekologiczna

525
szkolenia

specjalistyczne

811

udział w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych;

nauka języków obcych; dofinansowanie studiów.

udział w konferencjach 

i seminariach branżowych;

GRI 404-1

Odpowiednie zarządzanie obszarem HR podnosi 

jakość realizowanych przez naszych pracowników 

zadań. 

szkolenia

zawodowe

369
szkolenia

ogólnorozwojowe

284
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 

w stanach zagrożenia życia

105



Szkolenie przygotowało kierowców do wczesnego rozpoznania sytuacji zagrożenia 

i reagowania w odpowiedni sposób w sytuacji awaryjnej. Uczestnicy poznali zasady 

działania systemów bezpieczeństwa w pojazdach oraz uświadomili sobie, że bezpie-

czeństwo jazdy zależne jest od zaangażowania i refleksu kierowcy w sytuacji zagrożenia. 

Kurs z pierwszej pomocy zapoznał uczestników z podstawowymi metodami 

ratowania ludzkiego życia w sytuacjach stresowych i nagłych. Uczestnicy zdobyli wiedzę, 

którą bezwzględnie powinni posiadać użytkownicy dróg, a w szczególności kierowcy 

komunikacji miejskiej. Kursanci uczyli się szybkiego działania, które jest szczególnie 

ważne w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia poszkodowanego.

5.2
Szkolenia, rozwój zawodowy pracowników oraz możliwości awansu

86

Szczególnym zainteresowaniem wśród pracowników cieszyły się szkolenia w zakresie doskonalenia technik 

jazdy w warunkach specjalnych, ratownictwa drogowego oraz kursu KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
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88 89

Co pięć lat każdy kierowca autobusu odbywa 

szkolenie okresowe, podczas którego prowadzone są 

zajęcia z zakresu racjonalnej jazdy (eko-driving) oraz 

bezpieczeństwa drogowego i środowiska.

W programie szkolenia okresowego kierowców 

omawiane są zagadnienia z zakresu racjonalnej jazdy:

 charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa 

przez silnik;

 charakterystyka momentu obrotowego;

 charakterystyka mocy;

 optymalny zakres użytkowy obrotomierza; 

 optymalny zakres prędkości obrotowej dla 

zmiany biegów;

 najlepsza relacja między prędkością a przeło-

żeniem skrzyni biegów;

 wykorzystanie nośności pojazdu.

W zakresie kwalifikacji wstępnej, kierowcy szkole-

ni są w zakresie opisanej tematyki oraz dodatkowo 

z zajęć praktycznych tj.:

 jazda w szerokim zakresie momentu obroto-

wego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa;

 jazda w najniższym i najwyższym zakresie 

mocy ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa;

 jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu 

paliwa;

 jazda w optymalnym przedziale prędkości 

silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycz-

nej prędkości optymalnej, z zachowaniem 

zaleceń producenta silnika pojazdu; 

 jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika 

poprzez zmianę biegów w odpowiednim 

momencie.

525 osób
zostało przeszkolonych

na szkoleniu okresowym kierowców

w 2019 roku  

Działania związane z podnoszeniem kompetencji 

i rozwojem pracowników wynikające z przyjętej 

polityki HR, koordynowane i realizowane są przez 

Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK). To w pełni 

profesjonalny ośrodek szkoleniowy, który dysponuje 

nowoczesną flotą, a także najbardziej kompetentną 

kadrą w Polsce –  są to profesjonalni i doświadczeni 

instruktorzy oraz wykładowcy. 

Osoby, które kończą szkolenia w naszym Ośrodku, 

są dobrze przygotowane do pracy od pierwszego 

dnia  zatrudnienia.  Spośród  kursantów  Ośrodka, 

w 2019 r. 145 osób odbyło uproszczoną procedurę 

rekrutacji na kierowcę autobusu miejskiego. Proce-

dura ta, na podstawie pozytywnej opinii instruktora 

nauki jazdy, umożliwia zwolnienie kursanta ze spraw-

dzenia go z umiejętności jazdy autobusem miejskim. 

  Kurs prawa jazdy: 

  141 osób

  Kurs kwalifikacji wstępnej  

  przyśpieszonej: 

  145 osób

  Szkolenie okresowe kierowców 

  (w tym edukacja  ekologiczna): 

  525 osób

GRI-MZA-113

Podczas szkolenia dotyczącego racjonalnej jazdy 

poruszany jest także problem sytuacji, kiedy silnik jest 

niedociążony (np. w korku), przeciążony (np. przy 

rozpędzaniu). 

Omawiamy zasady działania hybrydy oraz pojaz-

dów w pełni elektrycznych. Zachęcamy słuchaczy, 

którzy nie korzystają z takich pojazdów, by w swej 

technice jazdy jak najbardziej zbliżyli warunki pracy 

swoich silników, tak by zachowywały się jak w hyb-

rydzie czy w pojeździe elektrycznym.
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W ramach realizowania regulaminowych praktyk 

studenckich, już od kilku lat umożliwiamy studentom 

odbywanie ich w naszej Spółce. Pod okiem przydzie-

lonych im opiekunów rozwijają swoją wiedzę. 

Zależy nam na pozyskiwaniu najzdolniejszych 

studentów i absolwentów kierunków technicznych 

oraz młodych osób zainteresowanych związaniem 

swojej przyszłości zawodowej z naszą branżą.

Odbywane praktyki są szansą na zdobycie pier-

wszych doświadczeń zawodowych oraz dają możli-

wość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy 

i umiejętności. 

Istotnym także jest umożliwienie studentom 

sprawdzenia swoich zdolności do adaptacji w nowym 

środowisku, elastyczności zachowań oraz oceny 

możliwości realizacji własnych planów zawodowych. 

GRI-MZA-132

z Wydziału 

Samochodów 

i Maszyn Roboczych:

26 studentów

z Wydziału 

Informatyki:

1 student 

z Wydziału Instalacji 

Budowlanych, Hydrotechniki 

i Inżynierii Środowiska:

1 student 

W 2019 roku braliśmy udział w Targach Pracy 

Branży Automotive organizowanych przez Wydział 

Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 

Warszawskiej. 

Podczas targów stoisko było odwiedzane przez 

studentów, którzy chcieliby odbyć u nas praktyki. 
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92 93

Najczęstszą przyczyną wypadków w 2019 roku były 

urazy kończyn dolnych wynikające z potknięcia, 

poślizgnięcia lub upadku. W celu zmniejszenia liczby 

tego typu zdarzeń, w trakcie szkoleń omawiano 

okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz 

sposoby ich zapobiegania. 

 doskonalimy systemy i procedury służące pod-

noszeniu poziomu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia pracowników;

 rozwijamy metody rozpoznawania zagrożeń 

i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz 

chorobom zawodowym;

 podnosimy kwalifikacje i świadomość zagro-

żeń wśród pracowników poprzez regularne 

szkolenia BHP (w tym szkolenia z pierwszej 

pomocy przedmedycznej);

 współpracujemy z Komendą Stołeczną Policji, 

której funkcjonariusze uczestniczą w szkole-

niach BHP;

 dbamy o bezpieczeństwo pracowników z firm 

zewnętrznych poprzez szkolenia, które prze-

prowadzane są przed rozpoczęciem prac. 

Pilnujemy, aby praca przez nich wykonywana 

była zgodna z przepisami i zasadami BHP;

 uczestniczymy w pracach Komisji Bezpieczeń-

stwa i Higieny Pracy oraz współdziałamy 

ze Społeczną Inspekcją Pracy.

W roku 2019

śmiertelne i zbiorowe

Liczba

wypadków 

przy pracy

Wskaźnik 

ciężkości� 

wypadków 

przy pracy

Wskaźnik 

częstotliwości�  

wypadków 

przy pracy

Liczba dni kalendarzowych 

niezdolności do pracy 

pracowników poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy

41 305974,6 8,72

¹ liczba dni kalendarzowych niezdolności do pracy pracowników poszkodowanych w wypadkach przy  pracy/liczba pracowników przebywa-

jących na zwolnieniu lekarskim w roku, w związku z wypadkiem

² liczba wypadków przy pracy w roku kalendarzowym/ średnie zatrudnienie  • 1000

44 w 2018 r. 2542 w 2018 r.59,1 w 2018 r. 9,13 w 2018 r.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy to jeden z 

naszych priorytetów. Wszyscy jesteśmy odpowie-

dzialni za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 

 monitorując zagrożenia występujące na stano-

wisku pracy;

 doradzając w zakresie stosowania przepisów 

BHP dotyczących organizacji i metod pracy na 

stanowiskach pracy, na których występują 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe;

 prowadząc rejestr wypadków przy pracy, 

wypadków w drodze do i z pracy, a także rejestr 

chorób zawodowych;

 biorąc udział w ustaleniu okoliczności i przy-

czyn wypadków przy pracy;

 opracowując wnioski wynikające z badania 

przyczyn i okoliczności wypadków oraz zacho-

rowań na choroby zawodowe;

 biorąc udział w ocenie ryzyka zawodowego 

związanego z wykonywaną pracą;

 opiniując instrukcje dotyczące bezpieczeń-

stwa i higieny pracy na poszczególnych stano-

wiskach pracy.

W roku 2019 zarejestrowano 41 wypadków przy 

pracy, które spowodowały absencję chorobową 

pracowników.  Odnotowano  1  wypadek  ciężki. 

Uruchomiono postępowanie w sprawie 1 choroby 

zawodowej.

GRI 103-2

GRI 403-2
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Za poprawę bezpieczeństwa, punktualności oraz 

likwidację wszystkich zdarzeń odpowiedzialny jest 

Wydział Zarządzania Przewozami, w ramach którego 

funkcjonuje centrum zarządzania zwane Centralą 

Ruchu. Centrala to nowoczesny punkt dowodzenia, 

w  którym  24  godziny  na  dobę  dyspozytorzy 

monitorują i sterują ruchem autobusów na ulicach.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
5.3

Na stanowiskach znajdują się 

nowoczesne komputery oraz 

dotykowe konsole dyspozytorskie.

Łączność z kierowcami, służbami oraz 

macierzystymi oddziałami zapewniona jest 

zarówno poprzez telefonię stacjonarną, komór-

kową, jak i poprzez cyfrową łączność radiową. 

W sytuacjach zagrożenia kierujący postępują zgodnie z przyjętymi procedurami. Każdy autobus 

wyposażony jest w dedykowaną, opartą o technologię GSM, łączność alarmową. Kierujący mają do dyspozycji 

dwa przyciski: „zielony” lub „czerwony”. W zależności od sytuacji, używając odpowiedniego przycisku, mogą 

zgłosić zdarzenie bezpośrednio do Centrali Ruchu lub wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia.

W centrali naprzeciwko stanowisk 

dyspozytorów znajduje się ściana wizyjna 

złożona z dwunastu 47' ekranów.

Powstaje 

sytuacja 

zagrożenia

Kierowca 

łączy się

 z Centralą Ruchu

Centrala Ruchu 

przyjmuje zgłoszenie 

o zdarzeniu

Na miejsce zdarzenia 

udają się odpowiednie 

służby

W 2019 roku w naszych autobusach doszło do 7891 

zdarzeń; to mniej, niż w roku ubiegłym (8006 zda-

rzeń) głównie dzięki prowadzonym na bieżąco dzia-

łaniom prewencyjnym.
295 000  
2018

310 000
2019

Liczba szczególnie niebezpiecznych

sytuacji wśród zgłoszonych zdarzeń, 

często zagrażających zdrowiu 

lub nawet życiu: 

140

GRI MZA-117

Liczba wszystkich połączeń

do i z Centrali Ruchu:

Fotografia pochodzi ze zbiorów 

Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.



Mariusz Adamski

Piotr Bagnowski

Andrzej Bociński

Andrzej Budziński

Jakub Cofalski

Wojciech Czerkas

Paweł Czyżniewski

Sebastian Demianiuk

Michał Dubel

Piotr Dudziński

Dariusz Giziewicz

Jarosław Głuchowski

Karol Goś

Dorota Górczyńska

Grzegorz Górski

Dariusz Górzyński

Dariusz Grabowski

Jacek Gryczon

Szymon Grzelak

Sławomir Gwiaździński

Grzegorz Iwanowski

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
5.3

Bartłomiej Jaroń

Cezary Jaroń

Zbigniew Karczmarczyk

Wojciech Kępczyński

Marcin Knecht

Małgorzata Kokieć

Dariusz Kosiński

Jacek Kozłowski

Mariusz Krakowski

Marcin Krekora

Daniel Kręgielewski

Maciej Krześniak

Michał Krzysztoszek

Krzysztof Kurek

Artur Kurowski

Albert Lenkiewicz

Robert Łaczmański

Arkadiusz Maliszewski

Hubert Malnowicz

Krzysztof Mańkowski

Krzysztof Mędrzycki 

Maciej Michalski

Krzysztof Orczyk

Wojciech Paruch

Artur Patoka

Jadwiga Perehuda

Artur Piórecki

Dominik Płocienicki

Tomasz Połeć

Sebestian Przewoźnik

Bogusław Redos

Sławiomir Rogala

Michał Salamon

Arkadiusz Sawicki

Wojciech Szewczak

Dariusz Tokarczyk

Norbert Trautsolt

Grzegorz Wasilewski

Jadwiga Wasylecka

Krzysztof Więcław

Justyna Zając

Jarosław Załoga



6 Autobus to środek transportu publicznego – korzystają z niego studenci, biznes-

meni, seniorzy jak również opiekunowie z dziećmi czy osoby o ograniczonej mobil-

ności. Zamawiając pojazdy, kierujemy się kluczowymi zasadami. Priorytetem dla nas 

jest zawsze bezpieczeństwo. Pozostałe to funkcjonalność, komfort i łatwość w eksplo-

atacji. 

Nasz nowoczesny tabor przystosowany jest do potrzeb osób o ograniczonej 

mobilności. Autobusy wyposażone są w system obniżania osi pojazdu po stronie drzwi 

wejściowych ECAS (ang. Electronically Controlled Air Suspension), niwelujący różnicę 

poziomów pomiędzy krawężnikiem a podłogą pojazdu (tzw. przyklęk). Inspiracją do 

udoskonalania autobusów są opinie pasażerów i kierowców. Naszym celem jest 

ustanawianie światowych standardów obsługi, niezawodności i dyspozycyjności.



6.1
Kursy zgodne z rozkładem jazdy
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Zarząd Transportu Miejskiego bada punktualność 

autobusów na podstawie własnych obserwacji oraz 

z wykorzystaniem rejestracji wykonanej przez 

autokomputery pojazdowe.

W  przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych 

zdarzeń powodujących utrudnienia w ruchu lub 

uniemożliwiających prawidłową realizację rozkładu 

jazdy występujemy do ZTM o odstąpienie od oceny 

punktualności. 

Kursy zgodne z rozkładem jazdy

Zarządzanie punktualnością
6.1

Punktualność¹ 

98%
2019

Co oznacza „punktualny odjazd”?

Oznacza to, że autobus odjechał z przystanku 

nie później niż  3 minuty po² i nie wcześniej niż minutę

przed godziną odjazdu, podaną w rozkładzie jazdy.„
„

W celu utrzymania regularności, punktualności 

i niezawodności kursowania autobusów na linii, 

wszelkie pojawiające się nieprawidłowości i uchybie-

nia staramy się sprawnie eliminować. W takich przy-

padkach niezawodność działań sprawdza się w Cen-

trali Ruchu jak również w 11 terenowych dyspozytor-

niach (zwanych ekspedycjami), zlokalizowanych na 

krańcach linii. Zatrudnieni tam ekspedytorzy nadzo-

rują kursowanie autobusów. Praca dyspozytorów 

wspomagana jest komputerowym Systemem Zarzą-

dzania Ruchem Autobusów (SZRA), obrazującym 

zarówno położenie autobusów poszczególnych linii, 

jak i ich zgodność z rozkładem jazdy.

101

Gdy  wskutek  zakłóceń  autobus  przyjeżdża 5 mi-

nut po rozkładowym czasie jego odjazdu z krańca, 

wprowadzany jest tzw. Tryb Sterowania Bezpośred-

niego pojazdami, który ma na celu przywrócenie 

regularności i punktualności kursowania autobusów. 

Obowiązujący dla danej linii rozkład jazdy zostaje 

zawieszony, a następnie ekspedytor lub dyspozytor 

czuwający w Centrali Ruchu rozpoczyna „ręczne" 

sterowanie pojazdami. Linia autobusowa w takim 

wypadku zostaje wyłączona z oceny punktualności.

¹ zawiera uwzględnione wnioski skierowane przez Spółkę do ZTM

² w okresie zimowym (grudzień-luty) 5 minut

GRI-MZA-119

2018

96,6%

Nadzwyczajne okoliczności to np.:

manifestacje biegi i inne 

imprezy sportowe

koncerty blokowanie ulic 

przy przejeździe 

ważnych osobistości 

(np. w trakcie szczytu NATO, 

wizyty głowy państwa itd.).



Komputerowy System Zarządzania Ruchem Au-

tobusów umożliwia sterowanie pojazdami w przy-

padku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. 

W przypadku linii, które na żadnym z krańców nie 

posiadają ekspedycji, działania przywracające prawi-

dłową realizację rozkładu jazdy autobusów prowadzą 

dyspozytorzy z dedykowanych czterech stanowisk 

w Centrali Ruchu. Gdy Tryb Sterowania Bezpośred-

niego wprowadzony jest jednocześnie na wielu li-

niach, dyspozytorzy w Centrali Ruchu wspomagają 

prace ekspedytorów na krańcach.

Działania podejmowane w celu przywrócenia 

możliwości realizacji rozkładu jazdy obowiązującego 

na linii polegają między innymi na: regulowaniu 

odjazdów autobusów z pętli w przypadku zakłóceń 

ruchu na mieście, zlecaniu przejazdów bez pasa-

żerów i zabierania ich dopiero od wyznaczonego 

przystanku. Gdy trasa jest zablokowana, dyspozytorzy 

wskazują kierowcom dogodne trasy objazdów. Ope-

ratywne zarządzanie umożliwia satelitarna lokalizacja 

autobusów, wysyłająca co około 10 sekund infor-

mację o aktualnym położeniu oraz System Łączności 

Alarmowej.

102

6.1
Kursy zgodne z rozkładem jazdy

Sterowanie autobusami z Centrali Ruchu

Nadzór ruchu w mieście

Instruktorzy Nadzoru Ruchu wykonują operacyjny 

nadzór nad realizacją zadań przewozowych, współ-

pracując z operatorami Centrali Ruchu i ekspedy-

torami na krańcach. Zgodnie z obowiązującymi u nas 

procedurami usuwają skutki wszystkich zdarzeń, 

w których uczestniczą autobusy Miejskich Zakładów 

Autobusowych Sp. z o.o. Oprócz tego, przy współ-

pracy z policją, służbami miejskimi i innymi prze-

woźnikami, dbają o porządek komunikacyjny 

w sytuacjach nadzwyczajnych.

Celem  tych  działań  jest  dbałość  o  to, 

by te zdarzenia w jak najmniejszym stopniu dotknęły 

pasażerów. Instruktorzy korzystają z radiowozów 

i motocykli, wyposażonych w niezawodną łączność 

cyfrową,  satelitarną  lokalizację  i  bezpośrednią 

wymianę danych z Systemem Zarządzania Ruchem 

Autobusów.

Mamy

13 
radiowozów

i 2 
motocykle

Fot. Michał Winek
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6.2
Jakość obsługi pasażerów

Udogodnienia i wyposażenie autobusów

Nieprzerwanie dążymy do utrzymania komfortu 

jazdy  pasażerów  na  jak  najwyższym  poziomie. 

Co roku wprowadzamy do ruchu nowe autobusy, 

spełniające wysokie standardy.

Z pojazdów przesyłane są informacje do Systemu 

Zarządzania  Ruchem  Autobusów  o  alarmach 

w przypadku, gdy wystąpi zagrożenie (np. pożar) 

lub  zostaną  przekroczone  krytyczne  wartości 

wybranych parametrów eksploatacyjnych.

System informuje o stanie pojazdu, wybranych 

czynnościach kierowcy i pasażera, np.: włączeniu 

ogrzewania lub klimatyzacji, temperaturze wewnątrz 

i na zewnątrz pojazdu, otwarciu/zamknięciu drzwi, 

pracy silnika itd. Informacje te są istotne przy ocenie 

pracy  kierowcy  i  umożliwiają  właściwą  reakcję 

na skargi pasażerów.

Klimatyzacja

Wszystkie zamawiane autobusy wyposażone są 

w wysokowydajną klimatyzację. Temperatura oraz 

wilgotność wewnątrz pojazdu jest stale monito-

rowana przez specjalne czujniki i utrzymywana 

na określonym poziomie.

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów 

czuwa video monitoring. W autobusie rejestrowany 

jest obraz z maksymalnie 10 kamer i przechowywany 

przez 30 dni. Nagrania z monitoringu są pomocne 

przy rozpatrywaniu spornych wypadków, napadów 

na pasażerów i kierowców lub innych zdarzeń, 

których przebieg mógł być zarejestrowany przez 

kamery.

84,2%
floty MZA Sp. z o.o. 

wyposażone jest w klimatyzację

(1197 autobusów)

78,3%
floty MZA  Sp. z o.o.

wyposażone jest w monitoring

(1114 autobusów)

GRI-MZA-119

6.2
Jakość obsługi pasażerów

Udogodnienia i wyposażenie autobusów
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Jakość obsługi pasażerów

Czystość
6.2

Czysty tabor jest dla nas bardzo ważnym aspek-

tem eksploatacyjnym i wizerunkowym wpływają-

cym na komfort pasażerów. Wszystkie nasze zajezd-

nie wyposażone są w automatyczne, przejazdowe, 

czteroszczotkowe myjnie. Posiadają one system 

oszczędzania wody – obieg wewnętrzny, dzięki 

któremu możliwe jest ponowne wykorzystanie wody 

służącej do mycia pojazdów. Uruchomienie myjni 

następuje poprzez fotokomórkę lub płytę induk-

cyjną – pracują one tylko wtedy, gdy w polu mycia 

znajduje się autobus. O możliwości wjazdu na myjnię 

kolejnego wozu informuje automatyczna sygnali-

zacja świetlna. Pozwala to na sprawne i szybkie 

mycie. 

Wszystkie autobusy zjeżdżające z miasta są 

każdorazowo myte, wyjątkiem są dni o ujemnych 

temperaturach. Ponieważ autobusy są parkowane 

na zewnątrz, woda pozostała po myciu zamarzając 

wpływałaby negatywnie na pojazdy. 

Mycie podłóg, okien, pranie tapicerki i dezyn-

fekcję pojazdów realizuje dla nas firma zewnętrzna.

1,5-2 minuty                   

to średni czas mycia 

autobusu przegubowego

Fot. Magdalena Rydełkiewicz



Fot. Magdalena Rydełkiewicz
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Jakość obsługi pasażerów

Część taboru wyposażona jest w ładowarki USB. 

Pasażer posiadający przewód USB może podłączyć 

się do portu w autobusie i podładować swój telefon, 

tablet lub inne urządzenie.

Ładowarki USB to nie jedyna innowacja w naszych 

autobusach. Pasażerowie podróżujący naszymi 

autobusami mogą korzystać z sieci bezprzewo-

dowego internetu, który dostępny jest dzięki hot 

spotom umieszczonym w naszych autobusach. 

6.2

Fot. Magdalena Rydełkiewicz
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Jakość obsługi pasażerów
6.2

Koncentrujemy się na świadczeniu usług najwyż-

szej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeń-

stwo pasażerów. Nasz Koordynator ds. Dostępności, 

we  współpracy  z  Pełnomocnikiem  Prezydenta 

m.st. Warszawy, ocenia poziom dostępności naszych 

obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o 

ograniczonej mobilności.

W  2019  roku  otrzymaliśmy  555  pochwał od na-

szych pasażerów! Dotyczą one głównie kierowców, 

którzy wykazali się w pracy nie tylko sumiennością, ale 

nade wszystko gotowością niesienia pomocy innym 

osobom. Pasażerowie dziękują też za oddanie zagu-

bionej rzeczy – często są to przedmioty o wyjątkowej 

wartości sentymentalnej.

niezgodność 

obsługi przystanków 

z rozkładem jazdy

23%

inne

23%

niewłaściwa 

technika jazdy

3%

nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego

6%

dyskomfort przejazdu 

wynikający z niewłaściwych 

warunków termicznych w pojeździe

4%

niewłaściwe odnoszenie się 

w stosunku do pasażera

6%

niewłaściwa 

w opinii pasażerów 

obsługa przystanków

28%

narażenie pasażera 

na straty materialne lub fizyczne 

(przewrócenia, przycięcia)

7%

Jakość obsługi pasażerów
6.2
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Rozwój systemów komunikowania powoduje, 

że większość skarg wpływa w postaci elektronicznej, 

niemniej pozostają tradycyjne kanały przekazywania 

wiadomości w postaci telefonicznej lub listownej. 

Jesteśmy zobligowani do udzielenia odpowiedzi 

w 30-dniowym terminie. 

W celu rzetelnego i obiektywnego rozpatrzenia 

skargi, korzystamy z dostępnych systemów i narzędzi 

monitorujących przebieg pracy autobusów, jak rów-

nież analizujemy zapisy z systemów monitoringu 

wizyjnego i wyjaśnienia kierujących pojazdami.

Najczęstsze powody skarg pasażerów:

w ciągu roku wykonujemy ponad

6,2 mln kursów,

wożąc   462 mln pasażerów
i otrzymujemy 

4600 uwag,

co daje skarg0,001% 
w skali roku



7 Priorytetem naszych działań jest zmniejszenie negatywnego wpływu 

środowiskowego. Staramy się całkowicie wyeliminować autobusy 

napędzane olejem napędowym i zastąpić je pojazdami nisko- lub 

zeroemisyjnymi. Inwestujemy w proekologiczne rozwiązania w naszych 

zajezdniach autobusowych.

GRI 103-1     GRI 103-2     GRI 103-3     GRI 102-11
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„
„

Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂

Fot. Magdalena Rydełkiewicz
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7.1
Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂ Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂

7.1

Odpady przemysłowe wytwarzane przez Spółkę  

przekazywane są do zagospodarowania (odzysku), 

a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkod-

liwiania przez firmy specjalistyczne. Wszystkie odpady 

zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ochrony środowiska. Odpady wytwarzane 

podczas procesów produkcyjnych gromadzone są do 

pojemników znajdujących się na halach, a następnie 

przewożone do miejsc czasowego składowania odpa-

dów, skąd odbierane są przez firmy specjalistyczne 

na podstawie zawartych umów.

Realizujemy program gospodarowania wytwarza-

nymi odpadami, na podstawie którego otrzymaliśmy 

decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Udziela ona pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Decyzja 

określa rodzaje instalacji, źródła powstawania odpa-

dów itd. Na wszystkie miejsca magazynowania 

odpadów Spółka posiada postanowienia komen-

danta  miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej, 

uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej 

miejsc magazynowania odpadów.

13 02 05*

15 01 10*

15 02 02*

15 02 02*

15 02 02*

16 01 07*

16 06 01*

08 03 18

oleje przepracowane

opakowania po farbach i lakierach, benzynie ekstrakcyjnej, 

rozpuszczalnikach oraz innych substancjach niebezpiecznych

filtry paliwa (zużyte wkłady) oraz inne odpady powstające w wyniku 

konserwacji agregatu prądotwórczego (tj. filtry oleju, paliwa, chłodziwa)

zaolejone czyściwo i ubrania

zużyte sorbenty

filtry olejowe (zużyte wkłady)

akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem

tonery drukarek i kserokopiarek

83,87

5,51

4,93

11,9

1,62

6,09

79,33

0,48

Kod 

odpadu

Rodzaje 

odpadów

Ilość wytworzonych

odpadów wyrażona w Mg¹

119

GRI 306-2

2018 2019

66,99

4,87

3,61

10,11

1,65

5,72

44,92

0,40















15 01 01

15 02 03

15 02 03

15 02 03

16 01 03

16 01 12

16 01 17

16 01 17

16 01 18

16 01 19

16 01 20

16 01 20

16 01 22

16 01 22

16 01 22

16 02 14

16 05 05

16 06 05

papier

filtry powietrza (zużyte wkłady)

wkłady osuszaczy

zużyta odzież ochronna

zużyte opony

zużyte okładziny hamulcowe 

metale żelazne (złom stalowy) 

metale żelazne (złom żeliwny)

metale nieżelazne (złom aluminium)

tworzywa sztuczne 

szkło (szyby samochodowe klejone)

szkło (szyby samochodowe nieklejone)

odpady gumowe

kable instalacji elektrycznej z demontażu autobusów 

zawierające plastykową otulinę oraz miedź

zużyte siedzenia autobusowe

elektronika inna niż niebezpieczna 

zużyte gaśnice proszkowe oraz wodne

baterie

18,68

9,53

1,21

0,38

104,4

12,13

56,83

16,37

1,80

30,83

16,26

11,18

25,86

0,34

Kod 

odpadu

Rodzaje 

odpadów

Ilość wytworzonych

odpadów wyrażona w Mg

2018 2019

12,35

9,85

3,39

0,35

118,53

28,16

63

16,04

0,94

20,26

14,71

2,56

17,97

1,01







0,80

9,05

1,35

0,01

0,89

5,95

0,40

0,09



















¹Mg - megagram, inaczej tona* Odpady niebezpieczne
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7.1 Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂

Wytworzone przez nas odpady komunalne 

segregowane były w podziale na 5 frakcji, 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie m.st. Warszawy 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z  8 lutego 2018 r.).

Segregacja odpadów

Papier 

kolor pojemników 

lub naklejek 

informacyjnych 

oraz worków – niebieski, 

napis „Papier”

Metale 

i tworzywa sztuczne 

kolor pojemników 

lub naklejek 

informacyjnych 

oraz worków – żółty, 

napis „Metale 

i tworzywa sztuczne”

kolor pojemników 

lub naklejek 

informacyjnych 

oraz worków – zielony, 

napis „Szkło”

Bio 

kolor pojemników 

lub naklejek 

informacyjnych 

oraz worków – brązowy, 

napis „Bio”

Odpady zmieszane 

kolor pojemników 

lub naklejek 

informacyjnych 

oraz worków – czarny, 

odpady pozostałe 

po wysegregowaniu 

pozostałych frakcji„

„

Fot. Kamil Kozbuch
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7.1
Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂

Racjonalnie korzystamy z zasobów naturalnych 

i minimalizujemy negatywny wpływ naszych proce-

sów na środowisko. 

Posiadamy dwa źródła poboru wody:

 MPWIK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji);

 studnie głębinowe na terenie oddziałów.

Zużycie wody miejskiej w roku 2019 wyniosło 

90 910 m³. Zużycie wody podziemnej ze studni głębi-

nowych spadło o 6 791 m³, z ilości 28478 m³ w roku 

2018, do 21 687 m³ w roku 2019.

Zużycie wody

Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂

Zużycie paliw przez autobusy
7.1

Objętość ścieków wytworzona podczas mycia autobusów

Woda miejska MPWiK

90 910 m³
w 2019 r.

Studnie głębinowe

21 687 m³
w 2019 r.

Całkowita objętość ścieków wytworzonych pod-

czas mycia autobusów stanowi sumę wody miejskiej 

oraz wody z ujęć podziemnych.

Wodę do mycia autobusów wykorzystywano 

w obiegach zamkniętych wielokrotnie co pozwoliło 

na uzyskanie znacznych jej oszczędności, a tym 

samym zminimalizowało ilość powstających ścieków. 

Ponieważ w wyniku pracy obiegu zamkniętego myjni 

powstają również straty wody, uzupełniana jest ona 

w niewielkiej ilości od kilku do kilkunastu procent 

wodą ze studni lub wodociągu miejskiego.

Ilość wody w obiegu zamkniętym

52 602 m³

Ilość wody uzupełniającej

22 608 m³

Suma ścieków wytworzona

podczas mycia autobusów

75 210 m³

Olej napędowy

44 528 766 l
przebieg: 88 317 576 km

koszt: 160 310 341 zł

Energia elektryczna

1 596 638 kWh
przebieg: 1 187 387 km

koszt: 895 242 zł

LNG

1 069 620 kg
przebieg: 2 031 911 km

koszt: 2 822 366 zł

Energia elektryczna

5 364 MWh 51 049 GJ

Gaz

295 120 m³

GRI 303-1 GRI-MZA-120     GRI-MZA-121

CNG

2 207 504 kg
przebieg: 4 305 995 km

koszt: 5 044 737 zł

Zużycie energii

GRI 302-1



7.1
Wyniki środowiskowe, w tym emisja C0₂ Działania podjęte przez MZA Sp. z o.o. w celu redukcji emisji gazów

7.2

Łączna bezpośrednia emisja gazów dla emisji 

zorganizowanej zaczerpnięta jest z raportu KOBiZE 

(Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami). Sumaryczna emisja gazów obejmuje pyły 

całkowite, tlenki węgla, azotu, siarki i fluorowęglo-

wodory oraz niemetalowe związki organiczne.

Raport za rok 2019 został rozbudowany o łączną 

emisję gazów pochodzącą ze źródeł niezorganizo-

wanych, która obejmuje: tlenki węgla, tlenki azotu, 

niemetalowe związki organiczne oraz pyły całkowite, 

pochodzące ze spalania paliw w pojazdach autobu-

sowych. Emisja gazów szkodliwych Ekg [kg] została 

policzona na podstawie przejechanej liczby kilomet-

rów przez tabor autobusowy z podziałem na rodzaj 

silnika, zużycie stosowanego w danym silniku paliwa 

oraz emisji silników spalinowych według danych 

z badań homologacyjnych.

Emisja gazów szkodliwych (CO, HC, NO , PM),  

została ograniczona poprzez wycofanie z ruchu auto-

busów z silnikami Euro 1, zredukowanie taboru z silni-

kami Euro 2 oraz zmniejszenie ilości autobusów z sil-

nikami Euro 3. W miejsce wycofanego taboru 

wprowadzamy pojazdy niskoemisyjne o napędzie 

elektrycznym lub gazowym.

Emisja CO₂ 

(emisja zorganizowana)

593,588 Mg 
w 2019 r.

Łączna emisja gazów, w tym CO₂

(emisja zorganizowana)

614,789 Mg
w 2019 r.

E (CO)kg

[kg]

263 144,54

E (HC)kg

[kg]

49 093,14

E (NO )kg x

[kg]

772 765,38

E (PM)kg

[kg]

11 674,84

Emisja sumaryczna

[kg]

1 096 677,90

Dzięki podjętym przez nas działaniom o charak-

terze proekologicznym, w 2019 roku z emisji gazów 

wyeliminowano toksyczny i rakotwórczy benzen, 

zawarty w produktach dotychczas wykorzysty-

wanych przy eksploatacji taboru.

Zakupiliśmy nowe klimatyzatory zawierające 

czynnik R32A, o współczynniku GWP 675¹, które 

przyczyniły się do zmniejszenia wpływu efektu ciep-

larnianego. Dotychczas montowane były klimaty-

zatory z czynnikiem R410A i R407A, których GWP 

wynosiło 2088 i 2107.

Euro III

Euro IV

Euro V

EEV

Euro VI 

Euro VI (gazowe)

Elektryczne

1 455,30

68,75

32,79

18,28

30,48

91,16

14,11

E (CO)kg

[kg]

E (HC)kg

[kg]

208,28

18,94

13,24

12,11

1,07

47,69

bd

E (NO )kg x

[kg]

1 335,14

952,36

430,39

500,27

54,48

98,03

32,37

E (PM)kg

[kg]

42,72

7,45

6,68

5,31

0,58

0,40

1,85

Emisja silników spalinowych została policzona 

według danych z badań homologacyjnych (testy 

dynamiczne), a dla elektrycznych – według danych 

KOBiZE emisji pyłów całkowitych (PM) dla odbiorców 

końcowych energii elektrycznej.

124 125

¹ GWP - wskaźnik określający ilościową ocenę wpływu danej substancji na efekt cieplarniany.

GRI 305-1 GRI-MZA-124

¹ GWP - wskaźnik określający ilościową ocenę wpływu danej substancji na efekt cieplarniany.

89 040,30

86 613,00

92 075,26

97 913,07

106 692,27

64 324,18

39 248,79

E (CO₂)kg

[kg]
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7.2

126 127

0

39

144

325

125

379

245

135

30

razem: 1 422

0,00

2,74

10,13

22,86

8,79

26,65

17,23

9,49

2,11

Stan na koniec roku 2019

Euro I

Euro II

Euro III

Euro IV

Euro V

EEV

Euro VI

Euro VI (gazowe)

Elektryczne

bez zmian

-27

-1

-28

bez zmian

bez zmian

-2

+100

bez zmian

ZmianaLiczba sztuk %

Jak wypadają silniki elektryczne 

w porównaniu z silnikami Euro IV?

68,75

14,11

E (CO)kg

[kg]

E (CO₂)kg

[kg]

952,36

32,37

E (NO )kg x

[kg]

7,45

1,85

E (PM)kg

[kg]

86 613,00

39 248,79

Euro IV

Elektryczny

E (CO)kg

~4,87x mniej

E (NO )kg x

~29,42x mniej

E (PM)kg

~4,03x mniej

E (CO₂)kg

~2,21x mniej



Działania proekologiczne Spółki polegają przede 

wszystkim  na  eliminowaniu  taboru  z  silnikiem 

wysokoemisyjnym na rzecz nowego taboru nisko- 

i zeroemisyjnego (pojazdy autobusowe zasilane 

gazem ziemnym w formie LNG, CNG oraz pojazdy 

elektryczne). W raportowanym roku pozyskaliśmy 

100 sztuk nowych autobusów zasilanych sprężonym 

gazem ziemnym CNG.

Działania podjęte przez MZA Sp. z o.o. w celu redukcji emisji gazów

Autobusy niskoemisyjne i zeroemisyjne
7.2

128

W połowie 2019 roku została podpisana umowa na 

dostawę 130 autobusów elektrycznych. To również 

pierwszy zakup elektrobusów przegubowych, naj-

większa liczba tego typu pojazdów w Polsce i jedna 

z dwóch największych w Europie po stolicy Wielkiej 

Brytanii. 

Pojazdy nie będą emitowały spalin i, co ważne dla 

kierowców, będą bardzo ciche w eksploatacji. Jako 

standardowe elementy wyposażenia pojawią się: 

klimatyzacja pełnej przestrzeni autobusu, monito-

ring,  system elektronicznej informacji i udogodnie-

nia dla osób niepełnosprawnych.

GRI-MZA-125

Warszawa ma

30 elektrobusów,
 a do końca 2020 r. 

przybędzie ich 130

Amsterdam posiada

100 elektrobusów,
ale wykonują one zadania 

jako pojazdy lotniskowe

Berlin ma jedynie

4 elektrobusy,
kolejnych 30

jest w produkcji

Czy wiesz, że...

Działania podjęte przez MZA Sp. z o.o. w celu redukcji emisji gazów

Elektrownia fotowoltaiczna
7.2

Nasza instalacja fotowoltaiczna na dachu Hali OC 

w Oddziale Przewozów „Woronicza” wyprodukowała 

w ciągu 2019 roku 76,62 MWh energii elektrycznej – 

w porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o 36%.

GRI-MZA-126     GRI 302-4

Fot. 

Magdalena Rydełkiewicz



W 2019 roku poczyniliśmy inwestycje w infrastrukturę umożliwiającą dostawy ekologicznego paliwa 

gazowego, jego przechowywania i tankowania na potrzeby miejskiej floty autobusowej oraz posiadanych przez 

Spółkę dostawczych samochodów CNG. Chodzi zwłaszcza o dwa rodzaje paliw alternatywnych: sprężony gaz 

ziemny – CNG oraz skroplony gaz ziemny – LNG.

Projekty proekologiczne MZA Sp. z o.o.

Infrastruktura do tankowania paliwem metanowym
7.3

130

GRI-MZA-127

W 2019 roku staliśmy się właścicielem stacji paliw 

LCNG. Obiekt umożliwia tankowanie autobusów 

zarówno skroplonym gazem ziemnym LNG, jak 

również sprężonym gazem ziemnym – CNG. Stacja 

tankowania składa się z dwóch 14-metrowych zbior-

ników kriogenicznych o pojemności LNG 60 m³ każdy, 

pomp zanurzeniowych wykorzystywanych do tło-

czenia skroplonego gazu ziemnego o temperaturze 

-162°C oraz trzech dystrybutorów umożliwiających 

tankowanie LNG do autobusów i rozliczanie pobra-

nego paliwa.

Zainstalowane na stacji dystrybutory CNG umoż-

liwiają tankowanie zarówno autobusów, jak i zakupio-

nych przez Spółkę dostawczych samochodów 

zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG.  

Nabyta przez MZA Sp. z o.o. w 2019 r. infrastruktura 

stacji LCNG jest rozwiązaniem unikalnym w skali 

kraju. Umożliwia zatankowanie LNG do kilkudziesię-

ciu autobusów, a po planowanej rozbudowie w bieżą-

cym roku, dodatkowe zatankowanie zwiększonego 

wolumenu pojazdów CNG.

W ramach umowy na dostawę sprężonego gazu 

ziemnego CNG  zawartej z konsorcjum firma PGNiG 

Obrót Detaliczny Sp. z o. o. oraz Gaz Sp. z o.o. na terenie 

Oddziału Przewozów „Kleszczowa” wybudowana zos-

tała stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego – 

CNG. Paliwo gazowe dostarczane jest na teren Od-

działu Przewozów siecią dystrybucyjną (gazociągiem).

W skład infrastruktury do tankowania wchodzi 

m.in. 6 dystrybutorów szybkiego tankowania zloka-

lizowanych na tej samej stacji paliw, na której 

tankowany jest ON oraz 110 stanowisk wolnego 

tankowania zlokalizowanych na terenie placu posto-

jowego autobusów. Na potrzeby stacji wybudowane 

zostało przyłącze energetyczne, stacja transforma-

torowa oraz magazyn gazu. Za sprężanie gazu odpo-

wiedzialne są 3 kompresory o mocy prawie 1200 

Nm3/h. W przypadku zaniku napięcia niezbędna 

energia zostanie dostarczona za pomocą agregatów 

prądotwórczych.

Należy też zaznaczyć, że obok samej infrastruktury 

wykorzystywanej do tankowania CNG czy LNG, zaplecze 

techniczne Oddziałów było modernizowane na potrze-

by obsługi autobusów zasilanych gazem ziemnym.

Ważnym elementem procesu wdrożenia nowego 

rodzaju paliwa było także odpowiednie przeszkolenie 

załogi, które łączyło się z nabyciem przez pracowników 

nowych kwalifikacji i uprawnień.

Fot. Magdalena Rydełkiewicz
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7.3

W 2019 roku wymieniliśmy myjnie w dwóch Od-

działach Przewozów – „Kleszczowa”, „Ostrobramska”.

Zostały zakupione nowe myjnie przejazdowe 

wykonane w  tzw. technologii przeciwwybuchowej 

ATEX.  Powyższe  potraktowane  jest  dbałością 

o bezpieczeństwo. W tych Oddziałach eksploatowane 

są bowiem autobusy zasilane paliwem gazowym. 

Myjnie wyposażone są w zamknięte obiegi wody. 

Zastosowanie obiegu zamkniętego wody powoduje 

zmniejszenie zużycia wody czystej.

Woda czysta jest używana tylko do ostatniej 

operacji spłukiwania. Woda obiegowa, czyli woda 

oczyszczona już raz użyta w procesie mycia, jest uży-

wana do takich operacji, jak zraszanie, nanoszenie 

chemii, mycie szczotkowe.

Udział wody czystej w całkowitej ilości wody 

zużywanej podczas mycia wynosi 24%.

132

Na jeden autobus 18-metrowy 

zużywane jest nie więcej 

niż 540 litrów wody. 

130 litrów 

jest wody czystej.

W celu umożliwienia eksploatacji powiększa-

jącego się taboru autobusów elektrycznych, nieusta-

jąco prowadzimy prace zmierzające do rozbudowy 

infrastruktury do ładowania. W 2019 r. zawarte zostały 

umowy na dostawę i montaż ładowarek pantogra-

fowych, które zlokalizowane zostaną na pętlach 

autobusowych, oraz umowy na dostawę ładowarek 

plug-in, które zainstalowane zostaną na terenach 

Oddziałów Przewozów.

Pierwsze punkty ładowania pantografowego 

funkcjonują  już  przy  krańcach  Konwiktorska 

i Spartańska.

Fot. Magdalena Rydełkiewicz



Fot. Magdalena Rydełkiewicz



8 W trosce o wspólny miejski ekosystem dążymy do tego, aby nasz wpływ 

na otoczenie był jak najbardziej korzystny. Przyjmując odpowiedzialność 

za środowisko, w którym prowadzimy naszą działalność, doskonalimy system zarzą-

dzania środowiskowego. Budujemy świadomość ekologiczną zarówno naszych 

pracowników, podwykonawców jak i społeczności lokalnych. Wsłuchujemy się w ich 

potrzeby, analizujemy je i szukamy najlepszych rozwiązań.
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Otoczenie społeczne

Relacje z interesariuszami
8

Grupy interesariuszy zostały zidentyfikowane przez zespół tworzący raport, w skład którego wchodzili 

przedstawiciele różnych działów. Angażujemy się w sformalizowany oraz regularny sposób ze wszystkimi 

grupami interesariuszy.

Każdy interesariusz jest dla nas ważny. W trosce o jakość wzajemnych relacji, aktywnie i przy wykorzystaniu 

wielu kanałów, komunikujemy się z naszymi partnerami społecznymi i biznesowymi. Uważnie słuchamy ich 

opinii i cenimy rekomendacje działań na przyszłość. 
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Radni m.st. Warszawy, 

Zgromadzenie 

Wspólników, 

Rada Nadzorcza, Zarząd, 

Zarząd Transportu 

Miejskiego

Pasażerowie 

i uczestnicy ruchu

Dzieci i młodzież, dorośli 

pasażerowie, rowerzyści, turyści, 

emeryci, pasażerowie 

z ograniczoną 

mobilnością

Dostawcy

Usługi prawne, 

ubezpieczenia, 

usługi remontowe, 

dostawcy autobusów 

i ich części, dostawcy 

mediów i paliw

 roczne sprawozdania finansowe, plany gospodarcze oraz miesięczne sprawozdania z ich 

realizacji 

 współpraca z wydziałami i jednostkami Urzędu m.st. Warszawy 

 cykl szkoleń dla kierowców z zakresu rozszerzonej pierwszej pomocy przedmedycznej, 

kultury jazdy oraz zachowania w sytuacjach poślizgu

 strona internetowa  www.mza.waw.pl

 media społecznościowe – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter 

 kampanie informacyjne i społeczne

 udział w piknikach miejskich 

 ulotki, poradniki, instrukcje

 coroczne obchody Dni Transportu Publicznego 

 pomoc finansowa i logistyczna skierowana dla  miłośników komunikacji miejskiej (Klub 

Miłośników Komunikacji Miejskiej) w ramach dbałości o tradycje transportu publicznego 

w Warszawie

Pracownicy

 wewnętrzny biuletyn pracowniczy „Klakson”

 intranet

 ekrany multimedialne i tablice informacyjne

 komunikaty mailowe

 coroczny „Piknik Rodzinny dla Pracowników MZA Sp. z o.o.”

 udział w zespołach projektowych

Media

 konferencje prasowe 

 spotkania z przedstawicielami mediów lokalnych i branżowych 

 komunikaty prasowe

 media społecznościowe – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter 

 strona internetowa www.mza.waw.pl
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Interesariusze

GRI 102-40

Interesariusze są dla nas kluczowi w prowadzeniu działalności, dlatego też zależy nam na budowaniu z nimi 

partnerskich relacji opartych na zaufaniu i długofalowej współpracy z otoczeniem. Komunikujemy się w sposób 

odpowiedzialny, przejrzysty i uczciwy. 

Pracownicy

Kierowcy, 

pracownicy biurowi, 

emerytowani pracownicy, 

praktykanci, 

związki zawodowe, 

rodziny pracowników, 

drużyny sportowe 

pracowników

Klienci

Reklamodawcy, 

usługi transportowe

Pozostali interesariusze:

Służby, otoczenie branżowe, Unia Europejska, urzędy państwowe, społeczność lokalna, 

organizacje społeczne i beneficjenci działań społecznych, środowisko i media.

GRI 102-42     GRI 102-43     GRI 102-44
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   Polski  Związek  Pracodaw- 

   ców Transportu Publicznego 

PZPTP powstał, aby wspólnie podejmować działa-

nia na rzecz współpracy z organizacjami pracodaw-

ców, w celu kształtowania harmonijnego rozwoju 

gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży 

komunikacyjnej. Istotą Związku jest także promo-

wanie idei przedsiębiorczości oraz promocja trans-

portu miejskiego jako ekologicznego środka komuni-

kacji, co w konsekwencji ma podnieść społeczną 

świadomość na temat korzyści płynących z komu-

nikacji zbiorowej wobec indywidualnego środka 

transportu. 

   Międzynarodowa  Unia 

   Transportu Publicznego

Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Transportu 

Publicznego (UITP) to organizacja zrzeszająca opera-

torów i organizatorów transportu, przedstawicieli 

władz  publicznych  i  decydentów  politycznych, 

instytucji naukowych i przemysłu. Stowarzyszenie 

obejmuje wszystkie rodzaje transportu publicznego – 

metro,  tramwaje  i  lekką  kolej,  koleje  regionalne 

i podmiejskie, autobusy i transport wodny.

   Izba Gospodarcza 

   Komunikacji Miejskiej

IGKM  istnieje  od  marca  1991 r.  i  kontynuuje 

tradycje współpracy przedsiębiorstw komunikacji 

miejskiej, realizowanej wcześniej w ramach innych 

organizacji. Członkami Izby są głównie przewoźnicy 

i organizatorzy przewozów pasażerskich w mias-

tach. Do Izby należą także producenci taboru, 

zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze 

oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na 

rzecz  komunikacji  miejskiej.  Uczestniczymy 

w konferencjach orgaznizowanych przez IGKM, 

regularnie przesyłamy dane do raportów dotyczą-

cych komunikacji miejskiej.

   Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej 

Konfederacja Pracodawców Polskich) jest najstarszą 

organizacją pracodawców w Polsce, działającą od 

1989 roku, reprezentującą 19 000 firm. 

GRI 102-13

Odpowiedzialność, która spoczywa na naszej 

spółce, zobowiązuje nas do dzielenia się wiedzą 

i doświadczeniem. Opinie naszych ekspertów stanowią 

wsparcie merytoryczne przedsięwzięć branżowych 

oraz konferencji naukowych.

Fot. Magdalena Rydełkiewicz
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GRI-MZA-130

142 143

Jesteśmy dumni, że posiadamy dużą grupę 

pracowników zaangażowanych w pomoc na rzecz 

otoczenia społecznego. 

Możemy się pochwalić pracą wśród ludzi, dla 

których oprócz obowiązków zawodowych ważne jest 

również niesienie wsparcia potrzebującym.

Nasi pracownicy oddają honorowo krew. Do Klubu Honorowych Dawców 

Krwi PCK przy MZA i TW należy łącznie 360 pracowników Miejskich Zakładów 

Autobusowych i Tramwajów Warszawskich, którzy w 2019 roku oddali 118 litrów 

pełnej krwi, do tego 28 litrów w ramach akcji „Na ratunek” dla osób oczekujących 

w szpitalach na operacje. Podczas corocznego podsumowania działalności 

klubu, najbardziej zaangażowani krwiodawcy otrzymali odznaczenia i medale. 

Na wniosek Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża przyznano 39 odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu" oraz 30 medali 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Krwiodawcy 

odebrali też kilkanaście Odznak Honorowych PCK oraz Zasłużonego Hono-

rowego Dawcy Krwi.  

Od wielu lat jesteśmy również partnerem akcji studentów Szkoły Głównej 

Handlowej „Wampiriada”, podczas której młodzi ludzie mogą honorowo oddać 

krew.

O jakości naszych usług świadczą nie tylko nowoczesne autobusy – lecz 

przede wszystkim ludzie. Wszyscy nasi kierowcy wykonują swoje obowiązki 

profesjonalnie i z zaangażowaniem. Wśród nich są osoby, które wyróżniają się 

swoją sumiennością i postawą wobec warszawiaków. Przykładem takiej osoby 

jest nasz kierowca, który obsługuje linię Mobilny Punkt Poradnictwa. W 2019  r. 

kierowca zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Osobowość Warszawskiego 

Transportu Publicznego” organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego. 

Władze stolicy w ten sposób wyróżniają pracowników stołecznej komunikacji 

miejskiej, którzy we wzorowy sposób wykonują swoje obowiązki służbowe, 

a dodatkowo wykazują się empatią w stosunku do podróżnych. Począwszy od 

2018 r. jesteśmy aktywnie zaangażowani w akcję zorganizowaną przez urząd 

miasta, kierowaną dla osób bezdomnych. Ulicami stolicy jeździ nasz autobus – 

Mobilny Punkt Poradnictwa. Pojazd umożliwia osobom bezdomnym prze-

mieszczanie się pomiędzy schroniskami, punktami pomocy medycznej, nocle-

gowniami, jadłodajniami. 
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Kampania „Ekologiczny transport oddechem dla 

miasta”

Komunikacja i informowanie społeczności lokal-

nych jest dla nas ważną kwestią, szczególnie w sytu-

acjach trudnych czy wynikających z realizacji długo-

falowych inwestycji. 

Tak było w czasie prac związanych z budową naj-

większej stacji tankowania CNG w Polsce na potrzeby 

jednej z naszych zajezdni autobusowych, mieszczącej 

się przy ul. Kleszczowej. 

Stacja została wyposażona w sześć dystrybutorów 

szybkiego tankowania oraz 55 słupków wolnego 

tankowania, które są w stanie zatankować jednocześ-

nie 110 autobusów napędzanych CNG. 

Realizowana inwestycja była wspierana kampanią 

edukacyjną „Ekologiczny transport oddechem dla 

miasta”, skierowaną do społeczności lokalnych. Infor-

matory oraz plakaty zawierały rzetelne informacje 

na temat inwestycji, z uwzględnieniem jej wpływu 

na środowisko. 

GRI-MZA-129

Każda nasza inwestycja jest przygotowywana 

oraz realizowana z poszanowaniem wszelkich 

przepisów prawa i z zachowaniem najlepszych 

praktyk budowlanych i eksploatacyjnych – 

zarówno polskich, jak i międzynarodowych.
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Współpracujemy z warszawskim Klubem Miłośni-

ków Komunikacji Miejskiej, który w tym roku obchodzi 

swój jubileusz – 40. rocznicę powstania.

KMKM jest jednym z większych stowarzyszeń tego 

typu w Polsce, a jego kolekcja zabytkowych pojazdów 

komunikacji miejskiej należy do najliczniejszych w tej 

części Europy. Klub posiada 19 pojazdów zabytkowych, 

z których większość jeździła w Warszawie w naszych 

barwach od lat powojennych. Historia stowarzyszenia 

sięga roku 1980, a od 1996 roku Klub znajduje się pod 

patronatem warszawskiego Zarządu Transportu Miej-

skiego. Członkami KMKM jest ponad 300 miłośników 

zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej.

Aktywnie angażujemy się w działania prowadzone 

przez Klub. Pomagamy w przeprowadzaniu renowacji 

pojazdów i użyczamy miejsca, w którym mogą być bez-

piecznie przechowywane. Wspólnie z Klubem realizu-

jemy wiele projektów. 

8

GRI-MZA-131

11 maja odbyło się symboliczne pożegnanie auto-

busów Solaris U15 dla członków Klubu Miłośników 

Komunikacji Miejskiej. Podczas imprezy, która odbyła 

się w nocy z 11 na 12 maja, uczestnicy przejechali 

autobusem o numerze taborowym 8705 do południo-

wych dzielnic Warszawy, Piaseczna, a także Powsina, 

gdzie odbył się grill. Obdarowaliśmy uczestników 

drobnymi upominkami  firmowymi.

W związku z zakończeniem eksploatacji autobu-

sów marki Jelcz w warszawskiej komunikacji miejskiej, 

5 października wspólnie z Klubem Miłośników 

Komunikacji Miejskiej braliśmy udział w wydarzeniu  

„Pożegnanie warszawskich Jelczy”. Tego dnia odbyła 

się parada autobusów ulicami Warszawy, można było 

również obejrzeć wystawę autobusów marki Jelcz, 

eksploatowanych w Warszawie na przestrzeni lat 

1963-2019. Wystawa miała miejsce na terenie nieczyn-

nej zajezdni „Redutowa” w Warszawie. 

Sztandarowym przykładem współpracy są także 

coroczne wydarzenia, m.in. Dni Transportu Publicz-

nego, Noc Muzeów, finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy, Targi Publicznego Transportu Zbioro-

wego Warsaw Bus Expo, Przestrzeń Wolności, Szla-

chetna Paczka.

144

Fot. Magdalena Cendrowska



Odpowiedzialność wobec społeczności to jeden z kluczowych elementów 

polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu prowadzonej przez 

naszą spółkę. Zakłada ona wspieranie społeczności z uwzględnieniem ich potrzeb 

i budowanie partnerstw społecznych. Spółka jest otwarta na dialog z otoczeniem, 

chce uczestniczyć w tworzeniu potencjału społecznego, jak również realizować 

zobowiązania wynikające z zasady solidarności społecznej i międzypokoleniowej. 

Chętnie wspiera inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności i stwarza warunki 

do ich rozwoju.9



Również urzędy warszawskich dzielnic zauważyły 

w tej platformie szansę na polepszenie komunikacji 

z mieszkańcami – na playliście „Halo Warszawo!” jest 

także miejsce na informacje dotyczące bezpośred-

niego sąsiedztwa mieszkańców Mokotowa, Bielan czy 

pozostałych dzielnic. 

Platforma „Halo Warszawo!” jest również otwarta 

na instytucje rządowe, pozarządowe, kulturalne. 

Warto  wspomnieć  o  współpracy  z  Narodowym 

Archiwum Cyfrowym, Fundacją Polskie Centrum Po-

mocy Międzynarodowej czy choćby z Państwowym 

Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

„Halo Warszawo!” cały czas się rozwija, grono 

współpracujących podmiotów wciąż się powiększa.

9
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Halo Warszawo!

MZA Sp. z o.o. częścią miasta

Reklama tranzytowa
9

Naszą misją jest dostarczanie klientom najlep-

szych rozwiązań. 18 listopada wystartowała nowa 

platforma do emitowania informacji i reklam na 

ekranach w naszych autobusach. 

„Halo Warszawo!” – to codziennie aktualizowany 

serwis, zawierający wiadomości ważne z punktu 

widzenia miasta i jego mieszkańców, a także porady 

i ciekawostki. Na ekranach miejskich autobusów 

wyświetlane są komunikaty o bieżących wydarze-

niach, akcjach społecznych, remontach – wszystkim, 

co ma bezpośredni wpływ na codzienne życie 

warszawiaków.

Komunikacyjny potencjał „Halo Warszawo!” dos-

trzegła policja, która przy współpracy MZA Sp. z o.o. 

emituje ogłoszenia o zaginionych. 

149

Podstawowym nośnikiem pozostaje nadal po-

wierzchnia reklamowa typu fullback, z której to czer-

piemy większość przychodów pochodzących z dzia-

łalności reklamowej. Fullback to powierzchnia na 

całym tyle autobusu. Oferujemy również inne wa-

riacje tego nośnika, jak: ecofullback (pojazdy elekt-

ryczne), halfback (część nośnika fullback) czy cityback. 

Główną  ofertę  uzupełniają  atrakcyjne  plakaty 

w ramkach OWZ, uchwyty reklamowe czy promocja 

z wykorzystaniem urządzeń hot spot, pozwalających 

bezpłatnie korzystać  z Internetu w naszych pojazdach. 

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
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Hala B

150 151

Hala B to przestrzeń do wynajęcia w postindustrial-

nej hali przemysłowej (dawny zakład naprawy taboru) 

o powierzchni ponad 2300 m2. Mieści się w zespole 

budynków siedziby firmy przy ul. Włościańskiej.

9
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Hala B

Pixel Heaven 2019

W dniach 17-19 maja odbyła się 7. edycja 

Pixel Heaven Games Festival & More. 

To coroczne największe w Polsce i jedno 

z największych w Europie wydarzeń kiero-

wanych do niezależnych twórców gier 

i samych graczy. Z Pixel Heaven współpra-

cujemy już kilka lat.

Centrum   Ratownictwa,   promocja   

serialu o ratownictwie „9-1-1”

28 maja na Hali B odbył się event promu-

jący serial TV FOX „9-1-1” poświęcony 

ratownictwu. Zorganizowana została 

rekonstrukcja wypadku komunikacyj-

nego wraz z akcją ratunkową, podczas 

którego aktywną postawą wykazał się 

nasz kierowca. Można również było wziąć 

udział w warsztatach z zakresu pierwszej 

pomocy. Grupą docelową byli przedsta-

wiciele domów mediowych, osoby decy-

zyjne w zakresie planowania kampanii 

reklamowych w telewizji.

Aktivist i Reebok

W kwietniu magazyn Aktivist zrealizował 

w przestrzeni Hali B zdjęcia do nietypo-

wego filmu promującego buty marki 

Reebok Classic.

Pokaz mody marki MMC

8 kwietnia w naszej Hali B gościliśmy 

pokaz nowej kolekcji marki modowej 

MMC. To mniej typowe wydarzenie, 

niszowe – gości nie mogło być zbyt dużo, 

aby każdy mógł zobaczyć kolekcję pre-

zentowaną bezpośrednio na industrial-

nej posadzce bez żadnego podwyższenia.

Orange Flex

10 maja na Hali B marka telekomunika-

cyjna Orange zadebiutowała ze swoją 

ofertą Flex. Można było podziwiać nowo-

czesną świetlną oprawę i ciekawe atrakcje 

(m.in. riksze przewożące gości).

Jest to miejsce na realizację wydarzeń takich, jak 

konferencje, wystawy, targi, promocje, gale, pokazy 

mody, plany filmowe, sesje fotograficzne. Wnętrza Hali 

B umożliwiają organizację imprez do 500 osób. 

Hala  B  gwarantuje  dużą  swobodę  w  aranżacji 

przestrzeni.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
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Wspieramy wydarzenia sportowe i jesteśmy tam, 

gdzie  dzieją  się  istotne  dla  warszawiaków 

wydarzenia:

 23 lutego uczestniczyliśmy w III Mokotowskim 

Turnieju Tenisa Ziemnego Osób z Dysfunkcją 

Wzroku o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów. 

Inicjatywa, organizowana przez Stowarzyszenie 

Blind Tennis Polska, była z dumą wsparta przez 

naszą Spółkę.

 13 kwietnia odbyła się kolejna, siódma edycja 

ORLEN Warsaw Marathon. W wydarzeniu wzięło 

udział 20 tysięcy uczestników. Wśród nich był 

także pracownik naszej Spółki, który ukończył 

bieg, co jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza 

dla amatorów.

 13. Bieg Ursynowa – impreza dla ambitnych 

ścigaczy, nieustanie przesuwających granicę 

własnych możliwości. Byliśmy partnerem tego 

wydarzenia.

 Od kilku lat współpracujemy również z Urzędem 

m.st. Warszawy przy organizacji Plebiscytu na 

Najlepszych Sportowców Warszawy.

 SKK Polonia

 Posiadamy tytuł sponsora głównego. 

 Z dumą wspieramy drużynę koszykarek 

 w I lidze.  Nasze logo jest widoczne 

 na koszulkach klubu oraz umieszczone 

 na bandach,  telebimach podczas meczów 

 i konferencji. 

 Verva Warszawa Orlen Paliwa 

 (d. ONICO WARSZAWA)

 Jesteśmy partnerem klubu siatkarskiego.  

 Umowa obowiązuje do końca maja 2020 r. 

 Nasze logo jest widoczne na koszul-

 kach stołecznego klubu, eksponowane jest 

 także podczas domowych meczów 

 w hali COS Torwar oraz na biletach meczowych.  

 Hutnik Warszawa 

 Jesteśmy patronem medialnym klubu.

14 września byliśmy obecni podczas VII edycji 

Narodowego Dnia Sportu, wydarzenia organizowa-

nego przez  Fundację Zwalcz Nudę. Narodowy Dzień 

Sportu to wielkie święto wszystkich osób aktywnych 

fizycznie oraz doskonały pretekst do rozpoczęcia 

nowego, sportowego życia.

Wspieramy marzenia oraz talenty dzieci na drodze 

do ich sportowej kariery. Uważamy, że warto pokazy-

wać, iż współpraca w zgodzie z zasadami fair play jest 

tak samo ważna w sporcie, jak we wszystkich innych 

aspektach naszego życia. 

I co istotne, warto kreować odpowiednie postawy 

i wartości w młodym pokoleniu, gdyż to ono jest 

naszą przyszłością. Od kilku lat wspieramy Mistrzos-

twa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej 

organizowane przez Stowarzyszenie „Nadzieja na 

Mundial”. Jest to największa na świecie impreza 

sportowa dedykowana dzieciom przebywającym 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

W wydarzeniu organizowanym w 2019 roku wzięło 

udział 30 drużyn z domów dziecka z całego świata. 

VII edycja rozegrana była na stadionie Legii. 

Fot. Jakub Ćmil, źródło: https://pressroom.onico.pl/ 
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Społeczna odpowiedzialność naszej firmy to nie 

tylko dbałość o środowisko naturalne, ale również 

angażowanie w działania związane z potrzebami 

lokalnej społeczności. Bliskie są nam problemy 

współczesnego świata, czujemy się współodpowie-

dzialni za społeczność, której jesteśmy częścią. 

Współpracujemy z fundacjami, wspieramy wycho-

wanków domów dziecka i lokalne inicjatywy spo-

łeczne. To zaangażowanie jest wynikiem wyzna-

wanego systemu wartości, którym kierujemy się od 

początku naszej działalności.

13 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, a my w ramach współpracy udostępniliśmy 

autobusy do przewozu wolontariuszy WOŚP. Trzy 

kolorowe pojazdy rano i w nocy transportowały 

młodych ludzi z hotelu pod Pałac Kultury i Nauki 

i z powrotem. 

 

Od wielu lat wspieramy Fundację Towarzystwo 

Weterynaryjne oraz  kampanię społeczno–eduka-

cyjną „Nieludzka starość”, która porusza problem 

starszych zwierząt w Polsce.  Celem akcji jest zmiana 

ludzkiej mentalności w podejściu do starszych czwo-

ronogów oraz edukacja w zakresie badań  profilak-

tycznych. W ramach projektu zbierane są środki 

z 1% podatku, które trafiają do Fundacji na leczenie 

starszych zwierząt. 

Na co dzień nieobce jest nam upowszechnianie 

zachowań prospołecznych jako antidotum na agresję 

i brutalizację życia. 

21 maja zaangażowaliśmy się podczas organizacji 

XXVI Stołecznej Gali Samorządowej Konkursu Nasto-

latków „Ośmiu Wspaniałych”. Celem tego konkursu 

jest promocja młodych ludzi, zawsze gotowych wy-

ciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu 

z pomocą, dzielących się pozytywną energią, znajdu-

jących czas na działania w rozmaitych obszarach 

wolontariatu, wyróżniających się w grupie rówieś-

niczej wielką wrażliwością na potrzeby słabszych, nie-

samodzielnych, zagubionych, szukających oparcia.
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Nasz autobus był również wykorzystywany do nauki 

pierwszej pomocy. W akcji brało udział osiemnaście 

osób – wolontariuszy Fundacji ANIKAR, w tym jeden 

przewodnik z psem, wspieranych przez dwoje 

przewodników z psami z CGP Tropiciele. 

Wśród wolontariuszy byli również uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 388 w Warszawie oraz członkowie 

Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej Warszawa.

W kwietniu wspólnie z ANIKAREM zorganizowaliśmy  

Wiosenne Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze 

Jura 2019, a nasza Spółka była tam obecna jako 

partner Fundacji. W szkoleniach wzięło udział wiele 

młodych osób, które chcą szlifować swoje umie-

jętności ratownicze w trudnych warunkach. Nie za-

brakło również czworonożnych współpracowników 

Fundacji.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.



Aktywnie włączamy się w projekty związane z edu-

kacją ekologiczną, rozbudowując tym samym poczu-

cie współodpowiedzialności za środowisko. 

W dniach 23 i 24 marca 2019 r. w Centrum Praskim 

Koneser w Warszawie odbyła się szósta edycja wyda-

rzenia Przerób-My. 
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Angażujemy się w różnego rodzaju akcje edu-

kacyjne w zakresie środowiska naturalnego. Jako 

firma odpowiedzialna społecznie, systematycznie 

staramy się zmieniać i udoskonalać metody podno-

szenia świadomości ekologicznej kolejnych pokoleń. 

Od 2016 r. współpracujemy z Zarządem Zieleni 

m.st. Warszawy, Zarządem Dróg Miejskich oraz 

Zarządem Oczyszczania Miasta, w kwestii ochrony 

nurogęsi zamieszkujących teren Łazienek Królew-

skich w Warszawie. Współpraca z przyrodnikami 

zaowocowała pojawieniem się znaków ostrze-

gawczych, tablic informacyjnych oraz dodatkowych 

nasadzeń roślinności. 

Dodatkowo, nasza Spółka rokrocznie bierze 

aktywny udział w projekcie pod nazwą „Wizje 

Natury”, organizowanym przez Związek Polskich 

Fotografów Przyrody oraz Kampinoski Park Naro-

dowy. Jest to międzynarodowy festiwal fotografii 

przyrodniczej, którego celem było przybliżenie 

szerokiemu gronu odbiorców bogactwa świata 

przyrodniczego. 

„Wizje Natury” mają charakter wielowymiarowy. 

Projekt obejmował pokazy diaporam, złożonych 

ze zdjęć i muzyki, zgłoszonych do dorocznego 

konkursu oraz jego rozstrzygnięcie, w tym przyzna-

nie nagrody publiczności. 

Fot. Urszula Frydrych

Wydarzenie zgromadziło 140 wystawców tworzą-

cych unikatowe produkty oraz prowadzących krea-

tywne i upcyklingowe warsztaty. Podczas wydarzenia 

przeprowadzona została także zbiórka elektrood-

padów  oraz  eko  gra  miejska.  Celem  inicjatywy 

Przerób-My jest wzmocnienie świadomości społecz-

nej na temat świadomej konsumpcji, recyklingu 

i upcyklingu.
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Ważne dla nas są również wydarzenia kulturalne, 

angażujemy się w działania związane z dziedzictwem 

kultury. 

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju kultury 

oraz ich promocji. Nasza Spółka wspiera zarówno 

organizacje, stowarzyszenia czy ośrodki kultury, jak 

i projekty kulturalne o różnej skali, które są ważne 

zarówno dla kraju, jak i  lokalnych społeczności. Dzięki 

wybranym wydarzeniom mamy możliwość budo-

wania świadomości w dziedzinie dziedzictwa narodo-

wego i kultury, patriotyzmu, religii, ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa oraz edukacji ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji historycznej.

W 2019 r. przypadła setna rocznica wyborów do 

Rady m.st. Warszawy, w których po raz pierwszy 

kobiety mogły ubiegać się o mandat radnej. Przed-

stawiciele naszej Spółki byli obecni podczas inau-

guracji wystawy „Radne warszawskie. Stulecie 

kobiet w Radzie Miasta”. Organizatorem wystawy 

był Dom Spotkań z Historią, a  patronat nad wystawą 

objęli: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy 

oraz Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy.

W celu promowania i wspierania wartości euro-

pejskich od kilku lat współpracujemy z Fundacją 

im. Roberta Schumana. W maju, wspólnie z Fun-

dacją, rozpoczęliśmy kampanię informacyjną „Euro-

pa to TY”, zachęcającą mieszkańców Warszawy do 

głosowania w wyborach do Parlamentu Europej-

skiego,  które  odbyły  się  26  maja  2019  roku. 

W 10 autobusach poruszających się w ścisłym 

centrum pojawiły się lustra, w których mieszkańcy 

Warszawy  mogli zobaczyć swoje odbicie – wizerunek 

osoby, która ma realny wpływ na przyszłość Europy. 

Celem kampanii było budowanie poczucia współ-

odpowiedzialności za przyszłość europejskiej 

demokracji. Każdy z nas ma realny wpływ na przysz-

łość Europy, a każdy głos ma ogromne znaczenie.

Aktywnie uczestniczymy w piknikach organizo-

wanych przez poszczególne dzielnice, jak również 

w wydarzeniach, które łączą wszystkich warsza-

wiaków. 1 maja na Krakowskim Przedmieściu miało 

miejsce wyjątkowe zdarzenie „Warszawa – stolica 

Europy”, uświetniające 15. rocznicę wstąpienia Polski 

do Unii Europejskiej. Liczne atrakcje zgromadziły 

wielu warszawiaków i turystów, którzy codziennie 

tłumnie odwiedzają to miejsce. Wśród spółek, które 

prezentowały swoje stoiska, nie mogło zabraknąć 

również nas.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.



W 2019 r. zorganizowaliśmy na terenie naszych 

oddziałów około 20 wycieczek dla dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy pochodzili ze szkół i przedszkoli, a także 

z ośrodka dla dzieci autystycznych. Podczas zajęć 

prezentowano linię obsługi codziennej autobusów 

wraz z przejazdem przez myjnię, stację kontroli pojaz-

dów. Organizowano też zajęcia plastyczne.

22 marca na warszawskim „Torwarze“ odbyła się 

kolejna edycja kampanii „Bezpiecznie – Chce się 

żyć!” – programu prewencyjnego. Dociera ona do 

szerokiego kręgu odbiorców, promując bezpieczne 

zachowania na drogach. Tym razem tematem prze-

wodnim były prawa i obowiązki uczestników ruchu 

drogowego. Nasza Spółka i tutaj była obecna. Instruk-

tor z Nadzoru Ruchu zaprezentował prelekcję doty-

czącą bezpieczeństwa pasażerów w autobusach 

miejskich. 

Wspólnie ze Strażą Miejską oraz Biurem Edukacji 

Urzędu m.st. Warszawy angażujemy się przy organi-

zacji konkursu „Ze Strażą Miejską bezpiecznie”, 

który jest skierowany do uczniów piątych klas 

warszawskich szkół podstawowych. Konkurs odbywa 

się w trzech etapach. Tematyka konkursu związana 

jest z udzielaniem pierwszej pomocy przedme-

dycznej oraz znajomości przepisów ruchu drogo-

wego. W ramach partnerstwa nasza Spółka ufundo-

wała nagrody dla 6 finalistów konkursu w postaci 

hulajnóg elektrycznych. 
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Nasza Spółka konsekwentnie działa na rzecz 

podnoszenia stanu świadomości na temat bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym. Szczególnie wśród 

najmłodszych podejmuje liczne działania, które 

zaszczepić mają ciekawość świata i podtrzymywać 

pragnienie poszukiwania odpowiedzi na nurtujące 

ich pytania. W raportowanym roku była to edukacja 

na temat udzielania pierwszej pomocy przedme-

dycznej, w tym przede wszystkim szeroko rozumia-

nego bezpieczeństwa i świadomego korzystania 

ze środków transportu wynikającego z troski o środo-

wisko naturalne. Działania w tym obszarze skupione 

były przede wszystkim na zwiększaniu świadomości 

na temat bezpiecznego i prawidłowego zachowania 

podczas podróży komunikacją miejską oraz kształto-

waniu odpowiedzialnych, proekologicznych postaw. 

Wspieranie edukacji na jej wszystkich szczeblach 

stanowi jeden z konsekwentniej rozwijanych celów 

działalności CSR spółki. Jest to jednocześnie sposób 

wspierania społeczności lokalnych, ale również 

własnych kadr pracowniczych.

Współpracujemy z fundacją ANIKAR w zakresie 

edukacji i promocji pierwszej pomocy oraz bezpie-

czeństwa ruchu drogowego. Podczas naszych 

pikników, najmłodsi w „Szpitalu dla pluszaków” 

mogą poznać i oswoić się z podstawowymi bada-

niami ambulatoryjnymi, ci trochę starsi ćwiczą na 

fantomach pierwszą pomoc. 
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Bardzo częstym problemem, z którym borykają 

się codziennie służby miejskie patrolujące ulice 

stolicy, jest parkowanie w nieodpowiedni sposób, 

co może powodować zastawianie drzwi kierowcy lub 

pasażera z samochodu zaparkowanego na kopercie. 

Udział swój jako partnera zaznaczyliśmy także przy 

kampanii społecznej „Jedna koperta – jeden samo-

chód” organizowanej przez Straż Miejską, która miała 

na celu zwiększenie świadomości użytkowników 

i użytkowniczek kart parkingowych dla osób z niepeł-

nosprawnościami w kwestii parkowania na tzw. 

kopertach, czyli miejscach parkingowych dla osób 

o ograniczonej mobilności.

Zaangażowaliśmy się także w działania mające na 

celu propagowanie wiedzy na temat odpowiedzial-

nego stosowania antybiotyków. W ramach współ-

pracy z Narodowym Instytutem Leków oraz prog-

ramem „Narodowego Programu Ochrony Antybio-

tyków 2016-2020” emitowaliśmy  na naszych nośni-

kach LCD plansze z informacjami o antybiotyko-

odporności.

Wspieramy również inicjatywy edukacyjne służą-

ce promowaniu programów społecznych, takie jak 

m.in.: program organizowany przez Stowarzyszenie 

Solidna Firma – „Mistrz Mowy Polskiej”, populary-

zujący  posługiwanie  się  poprawną  polszczyzną 

i upowszechniający piękno mowy polskiej. 
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Fot. Agnieszka i Łukasz Kuczyńscy
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„Kierunek życzliwość w Komunikacji Miejskiej” 

to projekt, który już od kilku lat z powodzeniem 

realizowany jest przez MZA Sp. z o.o. przy współpracy 

z innymi miejskimi spółkami przewozowymi. Kam-

pania ma na celu propagowanie życzliwego zacho-

wania w środkach komunikacji miejskiej i zwrócenie 

uwagi na fakt, że to my sami mamy ogromny wpływ 

na komfort podróży.

Temat kampanii dotyczy każdego osobiście. Stoi 

w obronie dobrze wychowanych pasażerów i przy-

czynia się do przyjemniejszej podróży. 

Kampania ma na celu skłonienie podróżnych do 

autorefleksji: zachowuję się zgodnie z moimi ocze-

kiwaniami wobec innych współpasażerów. 

Kolorowe postacie rysunkowe – Monstery, które 

możemy obserwować na nośnikach, m.in. w auto-

busach MZA Sp. z o.o., towarzyszą warszawiankom 

i warszawiakom już od kilku lat. Są to m.in. Hałaśnik 

Głuchawy, Tępacz Ignorant, Knyszojad Smrodliwy, 

Kłapodziób Wylewny czy Rozpychacz Wybredny. 

Pasażerów edukuje sympatyczny Gigant Komuni-

kacji Miejskiej, który wskazuje właściwe zachowanie 

i postawy wobec współpasażerów. Kampania wzbu-

dza ciekawość i spotyka się z pozytywnymi reakcjami 

ze strony pasażerów. Opisane w żartobliwy sposób 

Monstery nie piętnują, ale uświadamiają, że niektóre 

zachowania mogą być uciążliwe.

Kierunek życzliwość to sposób na promowanie 

pozytywnych postaw wśród najmłodszych pasa-

żerów. Kampania spotyka się z bardzo pozytywnym 

odbiorem, cieszymy się, że nasze Monstery bawiąc 

uczą, jak być Gigantem Życzliwości. 
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Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrówno-

ważonego Transportu jest Europejski Dzień bez 

Samochodu i  coroczne święto  mi łośników 

komunikacji – Dni Transportu Publicznego, którego 

jesteśmy współorganizatorem. ETZT odbywa się od 

2002 roku. Jego celem jest zachęcanie do korzystania 

ze środków transportu miejskiego, roweru czy poru-

szania się pieszo. 

Wydarzenie ma celu pokazanie różnorodnych ko-

rzyści wynikających z dążenia do zrównoważonego 

transportu, takich jak m.in: poprawa zdrowia, bezpie-

czeństwa na drogach, lepszą jakość środowiska natu-

ralnego, w tym poprawa jakości powietrza, możliwość 

tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej dostępnej 

dla wszystkich. 

21 września Dni Transportu Publicznego odbyły się 

pod hasłem: „Samochód wysiada!”. Na terenie zajezd-

ni przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie dla odwiedza-

jących zaplanowano ponad 50 różnych atrakcji, 

w kilku strefach tematycznych. Tego dnia warsza-

wiacy mogli zwiedzić tereny zwykle niedostępne 

i poznać „od kuchni” działanie komunikacji miejskiej. 

Podczas zorganizowanych wycieczek można było 

posłuchać o historii komunikacji miejskiej oraz 

przejechać się zabytkowym autobusem. Na dzieci 

oraz rodziców czekało mnóstwo propozycji eduka-

cyjnych, zarówno w formie warsztatów, jak również 

gier oraz zabaw. Uczestnicy mogli wziąć udział 

w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez służby 

mundurowe, m.in. uczyć się udzielania pierwszej 

pomocy czy zasad prawidłowego poruszania się po 

mieście.

Na DTP udostępniany jest również krwiobus 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa, gdzie odwiedzający honorowo oddają krew. 

DTP do doskonała okazja do promocji transportu 

publicznego, obejrzenia z bliska autobusów i pozna-

nia tajników zajezdni autobusowej.

Dni Transportu Publicznego odbyły się w 2019 

roku już po raz osiemnasty i zgromadziły rekordową 

liczbę około dziewięciu tysięcy odwiedzających.

Fot. Agnieszka i Łukasz Kuczyńscy



Projekt   „Zakup   taboru   autobusowego 

(130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyj-

nych)  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą”, 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko  2014-2020.

Spółka realizuje projekt elektryfikacji ścisłego 

centrum Warszawy na podstawie zawartej w 2017 r. 

umowy dotacji z Centrum Unijnych Projektów Trans-

portowych.

MZA Sp. z o.o. częścią miasta
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W  październiku  2018  roku  ogłoszony  został 

przetarg na dostawę 130 elektrobusów, natomiast 

w lutym 2019 r. na dostawę, montaż i uruchomienie 

pantografowych stacji ładowania.

Wyboru wykonawców wraz z podpisaniem umów 

dokonano w 2019 r. Zgodnie z aktualnym harmono-

gramem, projekt powinien zakończyć się w 2021 r.

Fot. 

Magdalena 

Rydełkiewicz

 Projekt obejmuje zakup 130 sztuk autobusów 

przegubowych elektrycznych, które będą skierowane 

do obsługi linii autobusowych w ścisłym centrum 

miasta (na Trakcie Królewskim) oraz wykonanie 

punktów ładowania pantografowego dla linii wska-

zanych do obsługi tymi autobusami.
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10.1
O raporcie

170

Podejście do raportowania

171

Proces definiowania treści raportu:

  1. etap

  przygotowanie przez zespół 

  projektowy zakresu tematów 

  istotnych w procesie raportowania;

 

  

  2. etap

 

  zebranie danych i przygotowanie 

  treści raportu;

  

  3. etap

 

  walidacja zawartych w raporcie   

  danych przez komórki odpowie-

  dzialne merytorycznie;

  

  4. etap

  przygotowanie 

  raportu.

W stosunku do roku ubiegłego nie wprowadzono 

korekt wobec raportowanych danych.

W raporcie nie wystąpiły znaczące zmiany w me-

todologii zbierania danych. Dokonano zaś korekt 

w procesie zbierania danych w zakresie:

 emisji gazów w szczególności CO₂ ;

 raportowania punktualności realizowanych 

kursów.

Prezentowany raport jest drugim opracowaniem 

MZA Sp. z o.o. w tym zakresie. Poprzedni raport za 2017 

rok opublikowano we wrześniu 2018. Niniejszy raport 

obejmuje dane za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.  

odnosząc się do okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Założono raportowanie w okresie jednorocznym. 

Następny raport planowany jest w roku 2021 za okres 

1 stycznia –  31 grudnia 2020 r.

Raport został przygotowany w oparciu o wytyczne 

Global Raporting Initiative Standards (GRI Standards) 

w opcji zgodności CORE. W zakresie sprawozdaw-

czości zastosowaliśmy wymagania określone w usta-

wie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

Raport został poddany wewnętrznej weryfikacji. 

Nad rzetelnością opracowania raportu i jego zawar-

tością, a także wytycznymi, pracował Zespół Projek-

towy ds. Opracowania Raportu Zrównoważonego 

Rozwoju Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. 

Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Indeks treści GRI Standards
10.2

GRI 102-45    GRI 102-46    GRI 102-47    GRI 102-48    GRI 102-49    GRI 102-50    GRI 102-51    GRI 102-52    GRI 102-54    GRI 102-56

GRI 102-1

GRI 102-11

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 102-9

GRI 102-10

GRI 201-1

Strategia

GRI 102-14

Nazwa organizacji

Wyjaśnienie czy i jak organizacja stosuje zasadę ostrożności 

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Lokalizacja działalności operacyjnej

Forma własności i struktura prawna organizacji

Obsługiwane rynki

Skala działalności

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

Opis łańcucha dostaw

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, 

formy własności lub łańcucha wartości

Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

3

7.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

5.1

3.1

3.1

3.2

2

31

115

34

34

40

36

36

74

46-49

40

54-55

28-29

Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona

Zarządzanie

Struktura zarządzania 3.1 40GRI 102-18

GRI 102-55
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GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 3.1 32-33

Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona
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Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102-40

GRI 102-41

GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

Raportowanie

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47

GRI 102-48

GRI 102-49

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-54

GRI 102-56

GRI 102-55

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania 

według typu i grupy interesariuszy

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź 

ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym

Proces definiowania treści raportu

Zidentyfikowane istotne aspekty raportowania

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 

w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, 

zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Okres raportowania

Data publikacji ostatniego raportu

Cykl raportowania

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core 

lub Comprehensive (MZA Sp. z o.o. raportuje w opcji Core)

Polityka i obecna praktyka w zakresie  zewnętrznej weryfikacji raportu

Indeks GRI

8

5.1

8

8

8

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.2

138

82

139

139

139

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

171-177

Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 303-1

GRI 306-2

Opis podejścia do zarządzania kluczowym aspektem raportowania „Wpływ na środowisko”

Zużycie energii w organizacji 

Ograniczenia zużycia energii 

Pobór wody według źródła 

Odpady według metody zagospodarowania 

7

7

7

7.1

7.2

7.1

7.1

115

115

115

123

129

122

118-119

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 401-1

GRI 401-2

Opis podejścia do zarządzania kluczowym aspektem raportowania 

„System wynagradzania pracowników, w tym równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn”

5.1

5.1

5.1

5.1

79

79

80

83Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

Całkowita liczba i odsetek nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć, 

wiek i region (kraj)
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Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona
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GRI 103-2

GRI 404-1

Opis podejścia do zarządzania kluczowym aspektem raportowania 

„Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, w tym możliwości awansu”

Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika 

według struktury zatrudnienia

5.2

5.2

84

85-86

Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 8 141

GRI-MZA-100 Informacje na temat wyników finansowych w poszczególnych działalnościach 3.2 54-55

GRI-MZA-101

GRI-MZA-102

GRI-MZA-103

GRI-MZA-104

Liczba linii autobusowych z podziałem na linie dzienne i nocne

Szacunkowa liczba pasażerów korzystających z transportu autobusowego

Liczba kursów wykonanych przez autobusy w raportowanym okresie

Opis podstawowej działalności w zakresie prowadzenia komunikacji zbiorowej

3.3

3.3

3.3

4.1

56

58

59

62

GRI-MZA-119
Działania na rzecz pasażerów podnoszące komfort jazdy 

(np. nowoczesny tabor, czystość pojazdów)

6.1

6.2

100

104-111

GRI-MZA-105 Opis podstawowych działań w zakresie eksploatacji środków przewozowych 4.1 62-63

GRI-MZA-106

GRI-MZA-107

Liczba zakupionych pojazdów autobusowych w okresie raportowania

Opis podstawowych zadań w zakresie zakupu taboru

4.1

4.1

64

64-65

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn 5.1 79

GRI 103-2

GRI 403-2

Opis kluczowego aspektu raportowania: „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników”

Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, 

nieobecności w pracy i liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

5.3

5.3

92

92

GRI 405-2

GRI 406-1 4.2 69

GRI 103-1

GRI 103-2

GRI 103-3

Opis kluczowego aspektu raportowania: „Zasady etyczne, w tym szacunek 

i godność w miejscu pracy".

4.2

4.2

4.2

68

68

68

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjęte działania naprawcze

GRI 102-16 Wartość organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 4.2 70-71



GRI-MZA-108

GRI-MZA-109

GRI-MZA-127

Opis przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w okresie raportowania

Suma nakładów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 2019

Opis inwestycji o charakterze sprzyjającym środowisku 

4.1

4.1

7.3

66

66

130-133

O raporcie

Indeks treści GRI Standards
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Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona
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176

Oznaczenie 

wskaźnika

Nazwa

wskaźnika

Miejsce

w raporcie

Strona

GRI-MZA-120

GRI-MZA-121

GRI-MZA-125

GRI-MZA-126

Zużycie paliwa przez autobusy MZA Sp. z o.o.

Zużycie energii elektrycznej przez autobusy elektryczne MZA Sp. z o.o. 

w raportowanym okresie

Liczba zakupionych autobusów elektrycznych w raportowanym roku

Opis ekoinwestycji MZA Sp. z o.o. 

7.1

7.1

7.2

7.2

123

123

128

129

GRI-MZA-124 Opis działań podjętych przez MZA Sp.. z o.o. w celu redukcji CO₂ 7.2 125

GRI-MZA-111

GRI-MZA-112

Świadczenia dodatkowe zapewnianie rodzinom  pracowników

Staż pracy pracowników, w tym zatrudnionych na stanowisku kierowców 

autobusów MZA Sp. z o.o.

5.1

5.1

83

82

5.2 88-89GRI-MZA-113 Liczba przeszkolonych osób w Ośrodku Szkolenia Kierowców

5.3 95GRI-MZA-117 Opis zasad postępowania przez kierowców w sytuacjach zagrożenia 

podczas prowadzenia pojazdu

5.1 74GRI-MZA-110 Procent kobiet zatrudnionych jako kierowcy w stosunku do wszystkich 

zatrudnionych kierowców

8

8

8

5.2 

142

143

144

90

GRI-MZA-129

GRI-MZA-130

GRI-MZA-131

GRI-MZA-132

Opis istotnych inicjatyw ważnych dla interesariuszy MZA Sp. z o.o., 

w które angażowała się firma

Opis zaangażowania pracowników w działania społeczne

Opis współpracy MZA Sp. z o.o. ze stowarzyszeniami zrzeszającymi 

sympatyków komunikacji miejskiej

Współpraca z uczelniami w zakresie praktyk studenckich
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Komitet Sterujący:
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za użyczenie nam wykonanych przez 

siebie zdjęć.

Ankieta 

Zależy nam aby każdy kolejny raport 

był coraz lepszy i spełniał oczekiwania 

naszych interesariuszy, dlatego zachę-

camy do wypełnienia ankiety na temat 

„Raportu zrównoważonego rozwoju 

Miejskich Zakładów Autobusowych 

Sp. z o.o.  za  rok  2019”,  dostępnej 

na stronie: 

www.mza.waw.pl/csr

Kontakt

Jeżeli mają Państwo uwagi i komen-

tarze na temat raportu, zapraszamy do 

dzielenia się nimi: 

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 

ul. Włościańska 52, 

01-910 Warszawa

csr@mza.waw.pl

www.mza.waw.pl
Fot. Monika Budzyńska
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