
Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi do przedstawionego projektu ustawy: 

 

Brak konsultacji społecznych 

Ustawa jest procedowana jako projekt poselski – przed ogłoszeniem projektu ustawy nie odbyły się ani konsultacje 

społeczne, ani konsultacje eksperckie. Projekt ten nie był także przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. Tymczasem proponowana ustawa dotyczy żywotnych interesów społeczności lokalnych, 

które zostały całkowicie pominięte w procesie jej przygotowywania. Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę 

samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku 

zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. Tryb wprowadzania zmian jest 

niezgodny z istotą demokratycznego wpływu mieszkańców i władz samorządowych na losy ich społeczności. To 

mieszkańcy powinni decydować o zmianach, które bezpośrednio dotykają ich życia. Pragniemy wskazać, że proces 

ustawowego uregulowania kwestii metropolitalnych został w biegunowo odmienny sposób zorganizowany w 

województwie śląskim, dzięki czemu uzyskał szerokie poparcie społeczne, samorządowe oraz finalnie także 

parlamentarne. W prawidłowo prowadzonym procesie legislacyjnym projekt ustawy powinien być przygotowany przez 

Radę Ministrów, w ścisłej współpracy z samorządami, a prace nad nim muszą się toczyć w oparciu o szerokie i 

uczciwe konsultacje. W proces dialogu należy włączyć środowiska lokalne oraz ekspertów. Warunkiem koniecznym 

jest rzetelna i kompleksowa analiza konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych, finansowych, organizacyjno-

zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców. 

 

Nie należy wprowadzać radykalnych zmian do dobrze funkcjonującego organizmu miejskiego 

Warszawa i cała metropolia warszawska jest w ostatniej dekadzie symbolem sukcesu rozwoju aglomeracyjnego w 

skali ogólnoeuropejskiej – mimo braku systemowych, administracyjnych rozwiązań szczebla 

aglomeracyjnego/metropolitalnego. Od dekady jest to jedna z najszybciej rozwijających się stolic Europy. Według 

danych EUROSTAT-u, Województwo Mazowieckie uzyskało w okresie 2006-2014 wzrost PKB według parytetu siły 

nabywczej o blisko 57%, zaś w porównaniu do średniej unijnej – od 78 do 108%, przy czym kluczowy wpływ na ten 

wskaźnik ma w sposób oczywisty aglomeracja warszawska, której dane statystyczne w tym zakresie są jeszcze 

znacząco wyższe. Dla porównania czeska Praga uzyskała w tym samym okresie wzrost PKB o 12%, ale bez zmian w 

stosunku do średniej unijnej; zaś region centralny Węgier (z Budapesztem) o 18%, ze wzrostem o 5 p.p. (od 102 do 

107%) w stosunku do średniej UE. 

 

Metropolia warszawska (już) działa 

Projekt ustawy pomija wszelkie dotychczasowe delimitacje i formy współpracy w metropolii warszawskiej, 

wykorzystywane w ramach dotychczasowej i zaprogramowane w kontekście przyszłej współpracy metropolitalnej, tj. w 

szczególności: 

 Obszar Metropolitalny Warszawy ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego/projektu PROM, 

 Warszawski Obszar Funkcjonalny dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dot. obecnej puli środków UE), 

 podział statystyczny NUTS 2 dla regionu stołecznego warszawskiego (ustalony dla programowania najbliższej 

puli funduszy UE), 

 obszar objęty porozumieniami komunikacyjnymi 

Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2013 roku deklarację współpracy, a w 2014 roku szczegółowe 

porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach 

związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do 

formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru 

całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem 



braku szacunku dla przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim 

mieszkańców naszych miast i gmin. W 2015 r. została przyjęta Strategia wspólnych działań, która została 

zaakceptowana przez wszystkie gminy, samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Rozwoju. To 

właśnie na jej podstawie realizujemy choćby inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy wspólną promocję 

gospodarczą firm z naszej metropolii. Tymczasem w pierwszym akapicie uzasadnienia do ustawy powołano się na 

warszawski obszar funkcjonalny, zupełnie ignorując faktyczny kontekst i zasięg terytorialny tego obszaru, który 

odbiega od proponowanego w ustawie zasięgu terytorialnego m.st. Warszawy. Rodzi to poważne wątpliwości 

dotyczące zasadności powoływania się na ww. pojęcie przez ustawodawcę w kontekście uzasadnienia 

proponowanych rozwiązań. Jednocześnie brak jest jakiejkolwiek racjonalnej, obiektywnej argumentacji dla 

zaproponowanego zasięgu obszaru poszerzenia m.st. Warszawy. 

Co więcej, wskazywany w ustawie jako jeden z głównych powodów rzekomej konieczności wprowadzenia ustawy 

metropolitalny system komunikacyjny, oparty o porozumienia pomiędzy m.st. Warszawą a okolicznymi samorządami 

lokalnymi oraz samorządem województwa działa już od wielu lat. Od 2007 roku funkcjonuje w metropolii jednolity 

system taryfowy, który jest konsekwentnie rozszerzany terytorialnie, w którym dziś znajdują się już 33 gminy. Co 

zaskakujące, zgodnie z ustawą w skład poszerzonego m.st. Warszawy miałoby wejść także 33 gminy, ale inne niż 

objęte porozumieniami transportowymi. W nowo utworzonej strukturze zabrakłoby miejsca dla wspólnych rozwiązań 

transportowych dla takich gmin jak Kampinos, Leszno, Nowy Dwór Mazowiecki, Prażmów oraz Radzymin. Warto także 

podkreślić, że obecnie funkcjonujący system transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej jest zintegrowany z 

kolejami regionalnymi, co zostało pominięte w projekcie ustawy. 

 

Nierówny głos mieszkańców – niereprezentatywny sposób wyboru władz m.st. Warszawy 

Zgodnie z projektowanymi zapisami ustawowymi Prezydent dzisiejszej Warszawy (docelowo Burmistrz) miałby być 

wybierany nie tylko przez mieszkańców Warszawy, ale też okolicznych gmin. Jednocześnie mieszkańcy Warszawy nie 

będą mieli wpływu na to, kto zostanie wybrany na burmistrza w okolicznych miastach. W odniesieniu do konstrukcji 

rady metropolitalnej (Rady m.st. Warszawy), w jej skład wchodzić ma 50 radnych (51 jeśli uwzględnimy Podkowę 

Leśną) – po jednym z każdej dzielnicy Warszawy i każdej z gmin metropolii. Należy zwrócić uwagę, że gminy i 

dzielnice metropolii mają bardzo różną wielkość. W 5 najludniejszych dzielnicach Warszawy mieszka łącznie 820 

tysięcy mieszkańców, a w 5 najmniejszych gminach metropolii jedynie 50 tysięcy (Podkowa Leśna, Izabelin, 

Wiązowna, Wieliszew, Nadarzyn). Obie te grupy będą reprezentowane w radzie metropolitalnej przez tą samą liczbę 

radnych. Oznacza to, ze głos Warszawiaków będzie ponad 15-krotnie słabszy niż głos mieszkańców gmin 

peryferyjnych Rozwiązanie to podważa także zasadę równości wyborów do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego, zapisaną w Konstytucji RP.  

Jest to rozwiązanie kuriozalne, bez precedensu w polskiej strukturze władz samorządowych, nie istnieją bowiem 

sytuacje w których starosta powiatu, którego odpowiednikiem miałby być w tym przypadku Prezydent rozszerzonego 

m.st. Warszawy - byłby jednocześnie Burmistrzem/Prezydentem rdzeniowego miasta powiatowego. 

Dodatkowo zapisy art. 24. ust. 5 i 6 projektu ustawy, określające zasady i tryb wyboru Rady oraz Prezydenta m.st. 

Warszawy nie wskazują, że mają się one odbywać równocześnie z wyborami samorządowymi oraz na podstawie 

kodeksu wyborczego, co rodzi pytania o rzeczywiste intencje ustawodawcy w tym zakresie. 

 

 

Podwójne domniemanie kompetencji 

Zgodnie z art. 11 projektu ustawy do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają wszystkie 

ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone w odrębnych ustawach na rzecz innych 

podmiotów, zaś zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Kwestia rozdziału zadań na 



lokalne i ponadgminne w przypadku ustroju m.st. Warszawy może być mocno problematyczna w kontekście 

funkcjonowania od 15 lat w roli miasta na prawach powiatu. W kontekście braku szczegółowych regulacji w 

proponowanej ustawie może dodatkowo zaistnieć problem dotyczący podziału kompetencji w zakresie niektórych 

zadań pomiędzy powoływaną metropolia a samorządem województwa. Jednocześnie w art. 11 projektu ustawy 

przypisane są kompetencje „poszerzonego” m.st. Warszawy w zakresie spraw gminnych o tzw. „znaczeniu 

metropolitalnym”, bez określenia jakie to sprawy mają taki charakter, co powoduje zbytnią dowolność interpretacyjną i 

wymaga jednoznacznego doprecyzowania. 

 

Wprowadzenie ukrytej hierarchiczności samorządów 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 projektu ustawy m.st. Warszawa wykonuje zadania publiczne w zakresie koordynowania 

realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy. Kompetencja ta 

jest uszczegółowiana w art. 15 projektu, zgodnie z którym Rada m.st. Warszawy określa, w drodze uchwały, zadania 

gmin, które podlegają koordynacji oraz sposób i tryb tej koordynacji. Zgodnie z tym zapisem m.st. Warszawa uchwały 

rady gmin w zakresach podlegających koordynacji podlegają opiniowaniu i uzgadnianiu z m.st. Warszawą. W 

przypadku nie realizowania przez gminę zobowiązaną zadań podlegających koordynacji rada m.st. Warszawy może 

ustalać, w drodze uchwały, zasady i tryb zastępczego wykonania zadań koordynowanych. Powyższe rozwiązanie jest 

równoznaczne z nadzorem gminy przez metropolię nie tylko w zakresie legalności, ale także celowości i sposobu 

realizacji przez nią swoich zadań. Proponowane przepisy wprowadzają zatem hierarchiczne podporządkowanie 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego nowo utworzonej jednostce „metropolitalnej”, co stoi w 

sprzeczności z polskimi unormowaniami konstytucyjnymi.  

Biorąc pod uwagę kompetencje Rady m.st. Warszawy (de facto rady metropolitalnej) rodzi się także pytanie o 

uzasadnienie dla uregulowania dot. zatwierdzania budżetu Warszawy przez przedstawicieli innych gmin.  

Dodatkowo, w art. 12. ust. 1 pkt 4 wskazuje się, że m.st. Warszawa ma posiadać wyłączne kompetencje w zakresie 

rozwoju społecznego i gospodarczego na swoim obszarze. Sformułowanie tego zapisu w sposób tak ogólny może 

skutkować bardzo szeroką interpretacją dot. zadań nowej struktury administracyjnej, bez możliwości ich realizacji 

przez gminy. Jednocześnie przepis ten odwołuje się do strategii rozwoju m.st. Warszawy, tj. obejmującej cały nowy 

obszar. Powstaje zatem pytanie jak ustawodawca zamierza traktować dokumenty tego typu powstałe gminach i 

powiatach, które mają być włączone do nowej struktury, w tym obowiązującą Strategię Rozwoju m.st. Warszawy do 

roku 2020 oraz znajdującą się w zaawansowanym stadium przygotowania Strategię Warszawa 2030, a także szereg 

obowiązujących dokumentów branżowych o charakterze strategicznym. W tym kontekście pragniemy podkreślić, iż 

trudno jest wskazać racjonalne uzasadnienie próby odebrania kompetencji w zakresie sporządzania strategii rozwoju 

gminom na obszarze stołecznym – sporządzenie takich dokumentów jest często warunkiem korzystania ze środków 

Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych, a zatem proponowane rozwiązanie może eliminować możliwość 

ubiegania się przez gminy o wsparcie realizacji ich ustawowych zadań z tych środków. 

 

Sposób podejmowania decyzji w Radzie m.st. Warszawy sprzyjający klinczowi decyzyjnemu 

Zgodnie z art. 30 ustawy, uchwały Rady m.st. Warszawy są podejmowane podwójną większością głosów – można to 

nawet określić kwalifikowaną podwójną większością, ponieważ większość radnych, nie jest większością zwykłą, ale 

większością ustawowego składu rady (czyli co najmniej 26). Może to doprowadzić do pata decyzyjnego chociażby w 

przypadku spraw, na które Warszawa będzie miała inny pogląd niż gminy ją okalające bądź w jakimkolwiek innym 

przypadku wymagającym szerokiego consensusu. Proponowany sposób podejmowania uchwał przez Radę m.st. 

Warszawy rodzi zatem poważne wątpliwości dotyczące efektywności prac tego organu w kontekście charakteru spraw, 

jakimi ma się on zajmować. Paradoksalnie, prawdopodobnie wbrew intencjom ustawodawcy, zapis art. 14. ust. 1 

projektu ustawy, który mówi o możliwości przekazania przez gminy ich zadań na rzecz nowego m.st. Warszawy, może 

być przepisem martwym z uwagi na tryb ww. przekazania, tj. jednomyślność pełnego ustawowego składu Rady m.st. 

Warszawy w tym zakresie. 



 

Niedookreślone kompetencje burmistrza gminy Warszawa oraz rady gminy Warszawa 

Wskazana w art. 82. ust 1. pkt 1. Rada gminy Warszawa nie została wyposażona przez projekt ustawy w żadne 

kompetencje, z wyłączeniem zmian dot. jednostek pomocniczych, tj. dzielnic gminy, co określono w art. 86 ust. 2. Przy 

założeniu wykorzystania możliwości tworzenia, łączenia, znoszenia i dzielenia dzielnic gminy Warszawa przez Radę 

gminy Warszawa zaburzone zostałyby inne regulacje przedmiotowej ustawy, tj. chociażby kwestia liczby Radnych 

m.st. Warszawy, a także reprezentatywność tej Rady. Na podstawie projektu ustawy trudno określić czy gmina 

Warszawa będzie posiadać swój budżet, ponieważ zgodnie z art. 95 budżet dzielnicy jest włączany jako załącznik do 

budżetu m.st. Warszawy (czyli metropolii), a nie gminy Warszawa – pytanie czy jest to błąd projektodawców, czy 

celowe rozwiązanie. Jest to rozwiązanie niekonsekwentne, ponieważ po stronie gminy Warszawa pozostają istotne 

dochody pochodzące m. in. z udziałów w podatkach PIT i CIT (o ile innych rozwiązań nie będzie przewidywać tzw. 

ustawa wprowadzająca). Ustęp 2 ww. artykułu wskazuje, że Rada gminy Warszawa nie będzie miała wpływu na 

gospodarkę budżetową Dzielnic położonych na jej terenie, rodzi to poważne wątpliwości co do zakresu jej kompetencji. 

Jednocześnie ust. 3 tego artykułu, wskazujący na zakres kompetencji Burmistrzów dzielnic gminy Warszawa znacząco 

ogranicza rolę burmistrza gminy Warszawa (czyli Prezydenta m.st. Warszawy). Proponowane rozwiązania prowadzą 

zatem do ograniczenia znaczenia Warszawy w aktualnych granicach administracyjnych poprzez mniejszą rolę rady, 

brak autonomii Urzędu, wybór organu wykonawczego Warszawy (jako gminy) także przez mieszkańców sąsiednich 

gmin. Powstaje też pytanie, dlaczego „unia personalna” ma miejsce jedynie na poziomie organów wykonawczych, a 

nie organów stanowiących m.st. Warszawy i gminy Warszawa. Podsumowując, rozwiązania dot. zadań Rady gminy 

Warszawa i Burmistrza gminy Warszawa prowadzą do marginalizacji roli tych organów w nowej strukturze 

administracyjnej, w skrajnym przypadku skutkując fasadowością ich funkcjonowania. 

 

Brak regulacji dotyczących następstwa prawnego obecnego m.st. Warszawy 

W art. 1. ust. 1 ustawy wprowadza się pojęcie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, nie funkcjonujące w 

polskim porządku prawnym, co rodzi pytanie czy (i kiedy) pojawi się ono także w innych uregulowaniach ustawowych, 

które będą wymagać powołania się na tą strukturę samorządową. Kluczową kwestią, mającą wpływ na zdolność 

instytucjonalną i możliwości finansowe przyszłej metropolii i jej składowych jest jednak także brak regulacji 

dotyczących następstwa prawnego obecnego m.st. Warszawy. Ustawa nie określa, czy jego następcą prawnym jest 

m.st. Warszawa (metropolia), czy „gmina Warszawa”. Zagadnienie to jest krytyczne zarówno ze względu na ciągłość 

instytucjonalną i możliwość nieprzerwanego świadczenia usług dla mieszkańców, jak i odpowiedzialność za 

zobowiązania obecnego m.st. Warszawy (w tym finansowanie istniejącego zadłużenia). Wśród wielu aspektów tego 

zagadnienia jednym z najważniejszych wydaje się m.in. określenie jakie rozwiązania organizacyjno-administracyjne, 

prawne i finansowe będą miały zastosowanie dla jednostek organizacyjnych i osób prawnych gmin mających wejść w 

skład m.st. Warszawy, w tym funkcjonujących obecnie spółek miejskich. Brak rozwiązań w tym zakresie spowoduje 

wprowadzenie ogromnego chaosu w funkcjonowaniu niemal wszystkich dziedzin leżących w zakresie 

odpowiedzialności samorządu terytorialnego na obszarze dzisiejszego m.st. Warszawy i okolicznych kilkudziesięciu 

gmin. 

 

 

 

Brak regulacji dotyczących finansowania i organizacji zadań „metropolitalnych” 

Ustawa nie zawiera żadnych regulacji dotyczących kwestii dochodów nowego m.st. Warszawy i finansowania zadań 

metropolitalnych – odsyła w tym zakresie do odrębnych, dotychczas niezaprezentowanych ustaw. W deklaracjach 

medialnych pojawia się ze strony projektantów ustawy informacja o dochodach w formie 2% udziału w PIT i CIT oraz 

dochodach powiatowych, a także propozycje zmian w tzw. „janosikowym” oraz „pieniądze przekazane z gmin, które 



dziś wydają one na transport”.Ta ostatnia kategoria pozostaje szczególnie niedookreślona, gdyż w gminach nie ma z 

góry założonej puli pieniędzy przeznaczonej na transport. Powstaje zatem pytanie, czy odebranie gminom zadań 

związanych z transportem będzie także oznaczać zmianę regulacji w zakresie ich dochodów – oczywiście w kierunku 

ich zmniejszenia.  

Kolejnym poważnym mankamentem projektu jest fakt, iż w zakresie transportu zbiorowego ustawa nie reguluje w 

żaden sposób kwestii współpracy ani ewentualnego przejęcia zadań w zakresie transportu kolejowego, który pozostaje 

w gestii samorządu województwa. Z uwagi na brak rozwiązań finansowo-organizacyjnych funkcjonowania nowej 

struktury, nie pozostaje określone m.in. także: 

 jak finansowane miałyby być zadania z zakresu utrzymania i rozwoju dróg powiatowych, wojewódzkich i 

krajowych; 

 z którego budżetu będą finansowane odszkodowania za tzw. „dekret Bieruta”; 

 kto będzie realizował kluczowe inwestycje transportowe, które dzisiaj realizują gminy; 

 w jaki sposób będą zorganizowane służby państwowe na szczeblu powiatu: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, 

służby weterynaryjne czy też nadzór budowlany; 

 jak zostanie zorganizowana nowa sieć szpitali; 

 gdzie mieszkańcy będą mieli wydawane pozwolenia na budowę; 

 jak będzie wyglądała obsługa rynku pracy; 

 jakie konsekwencje rodzi ustawa dla procedur rejestracji pojazdów. 

Bez odpowiedzi na te pytania nie jest możliwa odpowiedzialna, poważna debata publiczna dotycząca proponowanych 

rozwiązań ustawowych, w ramach której władze poszczególnych gmin, jako reprezentanci lokalnych społeczności, 

mogliby rzetelnie przedstawiać swoim mieszkańcom uwarunkowania ich funkcjonowania po ewentualnym 

wprowadzeniu ustawy. 

 

Wzrost obciążenia budżetu m.st. Warszawy z tytułu tzw. „janosikowego” 

W wyniku wejścia w życie ustawy wzrosłoby obciążenie nowego m.st. Warszawy z tytułu tzw. „janosikowego”. Stałoby 

się tak w związku z przyłączeniem do nowego m.st. Warszawy kilkudziesięciu stosunkowo bogatych gmin i rozbiciu 

likwidowanych powiatów na części bogatsze, przyłączane do nowego m.st. Warszawy i biedniejsze, które 

prawdopodobnie zostaną włączone do sąsiednich powiatów zewnętrznych. 

 

Brak regulacji dotyczących zmian przyporządkowania gmin pozostających poza metropolią/m.st. Warszawą w 

podzielonych powiatach 

Projekt ustawy przewiduje także radykalną, nieprzemyślaną ingerencję w podział powiatowy Mazowsza, tj. rozbicie 

dotychczasowych siedmiu powiatów (oraz wchłonięcie ósmego przez „Warszawę”) i dołączenie „osieroconych” 

dwunastu gmin do powiatów trzecich – co jest proponowane bez żadnych analiz funkcjonalnych tych gmin i powiatów. 

Dodatkowym skutkiem ustawy byłaby konieczność zmiany siedziby powiatu wołomińskiego. Projektowane rozwiązania 

spowodowałyby ogromne perturbacje nie tylko w kontekście prawdopodobnego braku zgody mieszkańców ww. gmin 

dla planowanych zmian, ale także w odniesieniu m.in. do reorganizacji zadań samorządów powiatowych na rzecz 

mieszkańców tych gmin, a także w świetle podziału statystycznego województwa mazowieckiego, ustalonego w 

ostatnim czasie na potrzeby programowania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla Warszawy i jej okolicznych 

powiatów dla najbliższej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 

 

Brak regulacji dotyczących odpowiedzialności za długi likwidowanych powiatów i ich jednostek podległych 

Ustawa nie reguluje także kwestii przejęcia odpowiedzialności za długi likwidowanych powiatów – stosując parytet 

ludnościowy nowe m.st. Warszawa musiałoby spłacić ponad 160 mln zł długów przejętych po likwidowanych 



powiatach. Do tej kwoty należałoby doliczyć zadłużenie podmiotów leczniczych, dla których organami prowadzącymi 

są likwidowane powiaty, a które znajdą się w granicach nowego m.st. Warszawy, które wynosi ok. 65 mln zł. 

 

Rozrost administracji 

Rozszerzone m.st. Warszawa posiadałoby powierzchnię ok. 2.450 km kw., co pozostaje bez precedensu w skali całej 

Unii Europejskiej – nie ma drugiej stolicy unijnej o tak ogromnej powierzchni, zaś w skali całej Europy porównywalną 

powierzchnię ma jedynie Moskwa. Powstaje zatem pytanie czy jest to rzeczywiście wzór administracyjny, do którego 

chcą dążyć twórcy przedmiotowej ustawy? W kontekście powyższych uwarunkowań należy także wskazać, że 

wprowadzenie planowanych regulacji spowoduje rozrost administracji – zgodnie z zapisami ustawy wszystkie 

dotychczasowe urzędy zostaną utrzymane (urzędy gmin wchodzących w skład metropolii oraz dzielnic Warszawy).  

Jednocześnie powołana zostanie nowa rada metropolitalna – w imieniu mieszkańca Warszawy będą więc działać trzy 

rady (dzielnicy, miasta i metropolii), zamiast dwóch. Dodatkowo urzędowi m.st. Warszawy zostały przypisane 

kompetencje metropolitalne (dodatkowe, względem kompetencji miejskich), które będą wymuszać stworzenie komórek 

odpowiedzialnych za ich realizację. Dodatkowej obsługi będzie wymagać także nowa „rada metropolitalna”, która 

powstanie jako ciało dodatkowe, niezależnie od utrzymania rady „gminy Warszawa”. 

Likwidację powiatów także należy rozpatrywać jedynie w kategoriach oszczędności hipotetycznych i pozornych. W 

samej ustawie nie ma żadnych zapisów dotyczących organizacji świadczenia usług publicznych, które do tej pory 

wykonywały powiaty. Pojawiają się informacje, że z jednej strony dotychczasowe urzędy zostaną zachowane jako filie 

urzędu powiatu metropolitalnego, a z drugiej część zadań zostanie przeznaczony do urzędów gmin, co wymusi 

zatrudnienie dodatkowych osób. 

Pieniądze te mogłyby być przeznaczone na podniesienie jakości świadczenia usług publicznych lub nowe inwestycje. 

 

Możliwe komplikacje z pozyskaniem funduszy unijnych 

Zmiana organizacji metropolii warszawskiej, przeprowadzana w obecnym czasie, prowadziłaby także do poważnych 

komplikacji w możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Polska znajduje się obecnie w toku wykorzystywania 

funduszy UE w okresie programowania 2014-2020, w tym także w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiącego dobrowolne zrzeszenie 40 gmin metropolii 

warszawskiej, występujących wspólnie o finansowanie projektów unijnych na podstawie wypracowanej przez wiele 

miesięcy Strategii ZIT, przyjętej w 2015 r. przez 40 gmin metropolii oraz zaakceptowanej przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego i Ministerstwo Rozwoju. Wprowadzenie nowego podziału administracyjnego prowadziłoby według 

wszelkiego prawdopodobieństwa do konieczności rewizji dokumentów programowych UE, która musiałaby zostać 

przeprowadzona w toku rzeczowej realizacji projektów, co może rodzić trudne do całkowitego przewidzenia, 

negatywne konsekwencje dla możliwości wykorzystania bardzo istotnej części alokacji funduszy unijnych dla m.st. 

Warszawy i jej okolic.  

Należy także podkreślić, że po długim okresie przygotowań i uzgodnień, w którym uczestniczyły także obecne władze 

państwowe, UE przyjęła w listopadzie 2016 r. nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego, z mocą 

obowiązującą od początku 2018. Podział ten uwzględnia jednolity terytorialnie obszar, składający się z m.st. Warszawy 

i dziewięciu ościennych powiatów (w sumie 70 gmin) i jest zgodny z regulacjami statystycznymi UE w zakresie polityki 

spójności i polityki regionalnej, dotyczącymi podziału znaczącej części funduszy europejskich dla miast. Na podstawie 

tego, przyjętego przecież w ostatnich miesiącach podziału, ma zostać dokonane przydzielenie odpowiednich funduszy 

unijnych w okresie programowania 2020+. Proponowany obecnie podział administracyjny nowego m.st. Warszawy w 

znaczący sposób odbiega od przyjętych ustaleń na poziomie unijnym, co w kontekście ustalonego cyklu zmian 

statystycznych na tym szczeblu rodzi ryzyko perturbacji w programowaniu funduszy europejskich dla Warszawy i całej 

aglomeracji warszawskiej dla najbliższej perspektywy finansowej UE. 



 

Drastyczny spadek poziomu rozwoju oraz wzrost cen i spadek dostępności do usług publicznych 

Odwołując się do podziału administracyjnego stolicy sprzed roku 2002 oraz danych finansowych dot. inwestycji w 

poszczególnych dzielnicach Warszawy, należy wskazać, że od 2003 do 2016 roku na obszarze dawnej gminy 

Centrum - zamieszkałej przez ok. połowę ludności Warszawy  - zainwestowano ok. 2 mld złotych, zaś w pozostałych 

ówczesnych gminach (obecnie dzielnicach) Warszawy, także zamieszkanych przez ok. połowę mieszkańców stolicy – 

ok. 4 mld złotych. To pokazuje, że przy założeniu powiększenia stolicy o kolejne ponad 30 gmin, których liczba 

mieszkańców kształtuje się na poziomie ok. 50% ludności dzisiejszej Warszawy, celem utrzymania dotychczasowego 

poziomu rozwojowego należałoby do roku 2030 zainwestować w tych gminach kolejne 4 miliardy złotych – zapewne 

kosztem obecnej Warszawy, w tym potrzeb dzielnicowych. Zamiast spójności rozwojowej całej metropolii oraz 

deklarowanej intencjonalnie integracji społeczno-gospodarczej nastąpiłaby nasilona suburbanizacja. 

 

Uwagi końcowe 

Szeroki kontekst okoliczności przedłożenia projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wskazuje na brak 

jednoznacznie określonego, merytorycznego celu proponowanej regulacji, który byłby uzasadniony konkretnymi 

przykładami (rzekomej) niewydolności organizacyjnej metropolii warszawskiej. W prawidłowo prowadzonym procesie 

legislacyjnym analiza projektu ustawy winna być poprzedzona na wstępie pytaniem o cel proponowanej regulacji oraz 

założenia koncepcyjne wprowadzenia nowego ustroju m.st. Warszawy. Należy jednoznacznie wskazać, iż 

proponowane w projekcie rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne nie upraszczają, ale jeszcze bardziej komplikują 

cały złożony organizm metropolii warszawskiej i nie gwarantują usprawnienia jej działania. Niekonsekwencje i błędy w 

treści proponowanej ustawy wskazują, że projektodawca przedstawił propozycję radykalnych zmian administracyjnych 

w sposób nieprzemyślany i chaotyczny. Symbolicznym przykładem tego chaosu jest brak uwzględnienia już w 

podstawowych, najprostszych założeniach ustawowych, tj. w zasięgu terytorialnym ustawy (art. 2) gminy Podkowa 

Leśna, co powoduje wewnętrzną niespójność obszaru geograficznego nowej jednostki terytorialnej. Od strony 

normatywnej, projekt w większości swych zapisów stanowi kompilację regulacji ustawy o samorządzie gminnym oraz 

obecnie obowiązującej ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Proponowany, nowy ustrój Warszawy i metropolii 

warszawskiej sprowadza się do stworzenia nadmiernie rozbudowanego, nieuzasadnionego terytorium m.st. Warszawy, 

któremu nie towarzyszy jednak zapewnienie nowych, racjonalnych rozwiązań prawnych, finansowych, a także 

organizacyjnych pozwalających na skuteczne zarządzanie tym nowo wykreowanym organizmem. Bardzo istotną, jeśli 

nie najważniejszą wadą zaprezentowanego projektu regulacji jest jednak kompletny brak przepisów przejściowych i 

wprowadzających szczegółowe rozwiązania proponowane w ustawie, co oznacza iż na dzień dzisiejszy nie jest 

podane do wiadomości jak miałoby zostać zorganizowane funkcjonowanie nowego podmiotu niemal w żadnym z jego 

zakresów. 


