GP-OR.0050.57.2016
ZARZĄDZENIE Nr 57/ 2016
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad
weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu
Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu wykonania uchwały nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia
3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”, zwanego
dalej „Programem” określa się:
1) szczegółowe zasady weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby
realizacji Programu;
2) Regulamin Programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
3) Regulamin przystąpienia do współpracy w ramach Programu, stanowiący załącznik
nr 2 do zarządzenia.
§ 2. W celu wykonania uchwały nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26
lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami
lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m. st.
Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie
skarbowym oraz dla dzieci tych osób (Dz.Urz.Woj.Maz.poz.1886) - zwanej dalej „uchwałą nr
VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy” oraz uchwały nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z
dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany
uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 52, poz. 1849 ze zm.1), określa się
szczegółowe zasady weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu
Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.
§ 3. Potwierdzeniem uprawnień do przejazdów środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie ze zniżką lub do korzystania z innych preferencji i ulg
przewidzianych w ramach Programu oraz współpracy z podmiotami partnerskimi jest:
1) e-hologram „Karta Warszawiaka” w postaci elektronicznego zapisu na
spersonalizowanej karcie zbliżeniowej lub innej karcie wprowadzonej lub
zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (zwany dalej
ZTM) - dla osób wskazanych w § 1 ust. 1 oraz ust. 2 uchwały nr VI/103/2015,
dalej jako „Karta Warszawiaka”;
2) e-hologram „Karta Młodego Warszawiaka” w postaci elektronicznego zapisu na
spersonalizowanej karcie zbliżeniowej lub innej karcie wprowadzonej lub
1)
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zaakceptowanej przez ZTM w Warszawie – dla:
a) osób wskazanych w § 2 ust. 1 uchwały nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy
lub
b) dzieci wskazanych w § 1 pkt 21 załącznika do uchwały nr LVI/1584/2013 Rady
m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 6320 ze zm.2),
dalej jako „Karta Młodego Warszawiaka”.
§ 4. 1. Dla osób, które po raz pierwszy wnioskują o przyznanie uprawnień do zniżki
lub ulgi weryfikacja dokonywana jest na podstawie wypełnionego przez wnioskodawcę
formularza wniosku, opracowanego przez ZTM.
2. ZTM po otrzymaniu wniosku dokonuje jego weryfikacji na podstawie dostępnych m.st.
Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych.
3. W przypadku braku możliwości weryfikacji, o której mowa w ust. 2, jest ona dokonywana
na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających
uprawnienie do zniżki lub ulgi, w tym potwierdzających fakt rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st.
Warszawy, w szczególności poprzez przedstawienie do wglądu:
1) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
3) urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z
pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną
zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem
dokumentu UPO.
4. ZTM dokonuje weryfikacji uprawnień do zniżki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia otrzymania wniosku.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień do zniżki lub ulgi, ich potwierdzenia dokonuje się
poprzez wgranie właściwego e-hologramu, o którym mowa w § 3. E-hologram ważny jest
do dnia 30 września roku następnego po roku w którym rozliczono podatek dochodowy za
rok poprzedni.
6. Wgrania e-hologramu dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez ZTM,
z zastrzeżeniem § 5.
7. W przypadku dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz studentów, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b uchwały nr VI/103/2015 Rady m. st. Warszawy, gdy
wnioskodawcami są rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący, weryfikacja uprawnienia do zniżki lub ulgi odbywa się zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1-6.
8. Dopuszcza się złożenie wniosku przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych o ile
zostanie on uprzednio podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecnego podczas
składania wniosku oraz pozostałe osoby pełnoletnie wymienione we wniosku.
9. Wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
powinien być uprzednio podpisany przez pozostałe osoby pełnoletnie wymienione we
wniosku.
10. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
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dziecko obowiązany jest on do złożenia we wniosku oświadczenia w tym przedmiocie.
11. W przypadku dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, socjalizacyjnego,
interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego dopuszcza się złożenie wniosku
odpowiednio przez opiekuna zastępczego, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, socjalizacyjnego,
interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.
§ 5. Wgranie e-hologramu na spersonalizowaną kartę zbliżeniową lub inną kartę
wprowadzoną lub zaakceptowaną przez ZTM przez osoby, które posiadają oznaczenie
potwierdzające uprawnienie do zniżki lub ulgi „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego
Warszawiaka” może nastąpić na okres o którym mowa w § 4 ust. 5:
1) za pośrednictwem przystosowanego w tym celu automatu biletowego, na zasadach
określonych w Regulaminie e-hologramu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia
lub
2) zgodnie z procedurą określoną w§ 4.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie:
a) przyjmowania wniosków o wydanie Karty Warszawiaka, Karty Młodego
Warszawiaka, weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień wynikających z
tytułu posiadania wyżej wymienionych Kart, a także gromadzenia i archiwizowania
dokumentacji z tym związanej,
b) prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej liczby wydawanych Kart,
c) współpracy z Burmistrzami Dzielnic m.st. Warszawy przy przyjmowaniu wniosków
o wydanie Karty Warszawiaka, Karty Młodego Warszawiaka, weryfikacji
i wydawaniu potwierdzenia uprawnień wynikających z tytułu posiadania wyżej
wymienionych Kart w Wydziałach Obsługi Mieszkańców,
d) współpracy z Biurem Organizacji Urzędu w zakresie określania standardów obsługi
mieszkańców w Wydziałach Obsługi Mieszkańców;
e) przystosowania określonych automatów biletowych do wgrania e-hologramów;
2) Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie:
a) obsługi podmiotów przystępujących do Programu,
b) monitoringu realizacji Programu,
c) dysponowania środkami finansowymi na rzecz warszawskich rodzin,
d) koordynacji działań związanych z Programem,
e) ustalenia z organizacjami pozarządowymi oferty współpracy w zakresie zadań
realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert;
3) Dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie koordynacji działań
związanych z Kartą Warszawiaka;
4) Dyrektorowi Biura Marketingu Miasta w zakresie koordynacji działań informacyjnych
dotyczących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka we współpracy z
Centrum Komunikacji Społecznej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, ZTM,
Biurem Organizacji Urzędu oraz Burmistrzami dzielnic;
5) Dyrektorom Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji, Biura Ochrony Środowiska, Biura
Edukacji w zakresie:
a) ustalenia z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w tym miejskimi
instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, preferencji w dostępie do
oferowanych przez nich świadczeń dla posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka,
b) ustalenia z jednostkami określonymi w lit. a zasad prowadzenia sprawozdawczości

o liczbie posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka, którzy skorzystali z oferowanych
przez nie świadczeń,
c) ustalenia z organizacjami pozarządowymi oferty współpracy w zakresie zadań
realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert;
6) Dyrektorowi Biura Organizacji Urzędu w zakresie współpracy z ZTM przy określaniu
standardów obsługi mieszkańców w Wydziałach Obsługi Mieszkańców;
7) Dyrektorowi Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie zapewnienia
partnerom Programu funkcjonowania aplikacji umożliwiającej identyfikację posiadaczy
Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka;
8) Burmistrzom Dzielnic m.st. Warszawy w zakresie:
a) współpracy i budowania oferty Programu z dzielnicowymi jednostkami, w tym m.in.
instytucjami kultury, sportu i rekreacji,
b) współpracy z ZTM polegającej na przyjmowaniu w Wydziałach Obsługi
Mieszkańców wniosków o wydanie Karty Warszawiaka, Karty Młodego
Warszawiaka oraz weryfikacji i wydawaniu potwierdzenia uprawnień wynikających
z tytułu posiadania wyżej wymienionych Kart,
c) współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie koordynacji działań
informacyjnych dotyczących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.
§ 7. 1. Wydane w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. potwierdzenia uprawnień do
przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie ze zniżką lub do
korzystania z innych preferencji i ulg przewidzianych w ramach Programu oraz współpracy z
podmiotami partnerskimi w postaci hologramu „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego
Warszawiaka”, pozostają ważne do dnia 30 września 2016 r.
2. W okresie do 30 września 2016 r. osobom o których mowa w §4, jednocześnie z
wgranym e-hologramem naklejany będzie hologram „Karta Warszawiaka” lub „Karta
Młodego Warszawiaka” zachowujący ważność do 30 września 2016 r.
3. Wzór hologramu „Karta Warszawiaka” oraz „Karta Młodego Warszawiaka” określa
załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 941/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania
potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz
Ulgowego Biletu Warszawiaka.
§ 9. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronach internetowych Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

