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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, prezydent miasta stołecznego War-
szawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz 
do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Prezydent! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Pre-
zesie! 

Trwa i nasila się w Warszawie protest kupców prowadzących działalność handlową w przejściach pod-
ziemnych w centrum Warszawy. Według uzyskanych przez nas informacji protest spowodowany jest tym, że 
miasto stołeczne Warszawa zawarło kontrakt z prywatną firmą na eksploatację powierzchni handlowej w 
stołecznych przejściach podziemnych, a firma ta rażąco wygórowała stawki czynszu warszawskim kupcom, 
wskutek czego nie są oni w stanie prowadzić nadal działalności handlowej i zapewnić sobie środków egzy-
stencji. 

Prosimy Panią Prezydent Warszawy o informacje w tej sprawie. Czy rzeczywiście zawarty został taki 
kontrakt, jaka firma została wybrana, jaki był cel zaangażowania prywatnego pośrednika między miastem i 
kupcami, jaki był tryb wyboru firmy i jaka jest wartość kontraktu, a także czy prezydent miasta stołecznego 
Warszawy analizowała skutki powierzenia zarządzania przestrzenią handlową w przejściach podziemnych 
prywatnej firmie, skutki dla kupców prowadzących tam dotychczas swoją działalność. 

Do Prezesa Rady Ministrów kierujemy pytanie, czy decyzje prezydent Warszawy w zakresie powierzenia 
prywatnej firmie zarządzania przestrzenią handlową w przejściach podziemnych były, są lub będą przedmio-
tem badań pod kątem ich legalności? 

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwracamy się o wyjaśnienie, czy analizowane są skutki likwidacji 
miejsc pracy kupców w przejściach podziemnych dla rynku pracy, ile miejsc pracy zostanie utraconych i 
jakie będą skutki tej utraty dla Skarbu Państwa? 

Do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się o przeprowadzenie kontroli postępowania prezydent 
Warszawy w zakresie gospodarowania przestrzenią handlową w przejściach podziemnych, pod kątem legal-
ności i gospodarności w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii legalności i rzetelności po-
wierzenia zarządu tą przestrzenią prywatnej firmie. 
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