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Dotyczy:  udzielenia informacji o kosztach funkcjonowania komunikacji publicznej w Warszawie. 
 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 
 W związku z otrzymaną informacją (decyzją) z dnia 26 kwietnia 2013 r. z Biura 
Drogownictwa i Komunikacji (znak: BD-KP-KR.143.2.2013.ŁGA; CRWIP 1229/13), 
będącą odpowiedzią na wniosek z dnia 17 kwietnia 2013 r. (znak: Reduk-
cja/koszty/01/2013) skierowany do Prezydenta m. st. Warszawy uprzejmie informuję, 
że kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267) stanowi: 
Art. 19. 
Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczo-
wej i miejscowej. 
Art. 20. 
Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o 
zakresie jego działania. 
 
W Biuletynie Informacji Publicznej 
(http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Prezydent/default.htm ) można przeczy-
tać: 
„Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta - wykonuje należące 
do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. 
Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samo-
rządu terytorialnego. 



 
Prezydent wykonuje funkcje określone w przepisach prawa dla starosty oraz zarządu 
powiatu, ze względu na fakt, iż Warszawa jest gminą mającą status miasta na pra-
wach powiatu. 
 
Do zadań Prezydenta należy wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zadań 
określonych przepisami prawa, a w szczególności: 
•przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy  
•gospodarowanie mieniem Miasta  
•realizowanie budżetu Miasta  
•reprezentowanie Miasta na zewnątrz  
•kierowanie bieżącymi sprawami Miasta 
 
W ramach realizacji budżetu Miasta Prezydent odpowiada za prawidłową gospodar-
kę finansową Miasta. 
 
Prezydent: 
•jest kierownikiem Urzędu m.st. Warszawy, rozstrzyga spory kompetencyjne, wynika-
jące z funkcjonowania Urzędu  
•jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jed-
nostek organizacyjnych Miasta  
•dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników samorzą-
dowych Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.  
•sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępców Prezydenta, Sekretarza, 
Skarbnika oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu podle-
gających mu bezpośrednio  
•zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 
 
Prezydent jest również zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy. 
Zgodnie z ustawą o ustroju m.st. Warszawy powiatowe służby, inspekcje i straże sta-
ły się służbami, inspekcjami i strażami m.st. Warszawy. 
Sprawując zwierzchnictwo w stosunku do służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy 
Prezydent:  
•powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także 
wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej  
•w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnym działaniem tych jednostek  
•zatwierdza program ich działania” 
 
Zatem w przypadku gdy Prezydent m. st. Warszawy otrzymuje wniosek jak w sprawie 
o udzielenie informacji o kosztach funkcjonowania komunikacji publicznej w Warsza-
wie, to gdy jest niewłaściwym urzędem / biurem / jednostką organizacyjną miasta w 
tej sprawie, powinien niezwłocznie przesłać ten wniosek do właściwego urzędu / biu-
ra / jednostki organizacyjnej miasta. 
 
Mieszkańcy, ale i radni nie mają obowiązku szczegółowo znać struktury administracji 
samorządowej m. st. Warszawy. Nie muszą na bieżąco weryfikować kompetencji 
poszczególnych organów samorządu m. st. Warszawy. To organy samorządu są zo-
bligowane do przestrzegania z urzędu swojej właściwości miejscowej, rzeczowej i 
instancyjnej. Ten obowiązek spoczywa na nich także wtedy, gdy petent został pou-
czony o sposobie i miejscu złożenia wniosku / pisma. 
 



 Oczekuję zatem, że nie muszę ponownie składać tego samego wniosku do Za-
rządu Transportu Miejskiego, tylko mój wniosek zostanie tam przesłany i sprawa zo-
stanie załatwiona zgodnie z KPA, zwłaszcza że Prezydent m.st. Warszawy konstruu-
jąc budżet miasta Warszawy niejako spowodował konieczność oszczędności, które 
poskutkowały zapowiedziami ograniczenia kursowania linii autobusowych w dzielnicy 
Białołęka. 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


