Regulamin wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i
operatorów na członków Rady Warszawskiego Transportu Publicznego.

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

1. Zasady ogólne
Organizatorem wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i
operatorów na członków Rady Warszawskiego Transportu Publicznego (dalej RADA WTP)
jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Niniejszy Regulamin, dostępny na stronie internetowej Organizatora, określa zasady i tryb
zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek
samorządowych aglomeracji warszawskiej i operatorów, do RADY WTP, przeprowadzania
wyborów oraz ogłaszania ich wyników.
Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
a) RADA WTP – Rada Warszawskiego Transportu Publicznego będąca organem
opiniotwórczo-doradczym przy Dyrektorze Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
powołanym na podstawie §6 ust. 2 Statutu ZTM;
b) organizacje pozarządowe – podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). oraz działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), a także podmioty zajmujące się
działalnością doradczą w zakresie transportu publicznego;
c) jednostki samorządowe aglomeracji warszawskiej – powiat wołomiński oraz gminy, które
podpisały z m.st Warszawa stosowne porozumienia międzygminne w zakresie świadczenia
usług komunikacji miejskiej, zwane dalej „jsaw”;
d) operatorzy – podmioty, które zawarły z ZTM w Warszawie umowy o świadczenie usług
przewozowych na terenie aglomeracji warszawskiej;
e) organizacje – wszystkie zdefiniowane uprzednio organizacje pozarządowe, jednostki
samorządowe aglomeracji warszawskiej oraz operatorzy.
2. Zgłaszanie przedstawicieli
Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w RADZIE WTP
przysługuje organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność na terenie m.st. Warszawy o
zasięgu minimum całej Warszawy.

2.2.

Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli jsaw i operatorów w RADZIE WTP
przysługuje odpowiednio jsaw oraz operatorom.

2.3.

Liczba miejsc objętych naborem wynosi 10, w tym:
a) dwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ekologii;
b) dwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze interesu
społecznego i pomocy społecznej, nie będących w składzie Branżowej Komisji Dialogu
Społecznego ds. Transportu działającej przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w
Pasie Drogowym m.st. Warszawy, w tym jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji
pozarządowej reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych;
c) dwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców;
d) jedno dla przedstawiciela Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu
działającej przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st.
Warszawy;
e) dwa dla przedstawicieli jsaw, w tym jedno dla jsaw, które podpisały z m.st Warszawa
porozumienia międzygminne w zakresie świadczenia usług komunikacji autobusowej i
kolejowej, a jedno dla jsaw, które podpisały z m.st Warszawa porozumienia międzygminne
w zakresie świadczenia usług wyłącznie komunikacją autobusową;
f) jedno dla przedstawiciela operatorów.
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2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

W każdym z obszarów wskazanych w pkt.2.3.lit.a-c, organizacje pozarządowe reprezentujące
poszczególne obszary wybierają po dwóch podstawowych przedstawicieli i jednego
przedstawiciela rezerwowego.
W każdym z obszarów wskazanym w pkt.2.3 lit.e-f, organizacje reprezentujące poszczególne
obszary wybierają po jednym przedstawicielu rezerwowym na każde z trzech miejsc.
Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata na członka RADY WTP.
Kandydat na członka RADY WTP nie może być związany stosunkiem pracy z Urzędem m.st.
Warszawy.
Członkiem RADY WTP może zostać osoba posiadająca poparcie co najmniej:
a) dwóch organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju Warszawy w jednym z 3
obszarów wskazanych w pkt.2.3. lit. a-c, o zasięgu działania minimum całej Warszawy, lub
b) pięciu jsaw w obszarze wskazanym w pkt.2.3. lit. e, lub
c) trzech operatorów w obszarze wskazanym w pkt.2.3. lit. f.
Organizacja zgłaszająca kandydata nie może udzielić mu poparcia.
Organizacja może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi.
Organizacje pozarządowe reprezentujące poszczególne obszary wskazane w pkt.2.3.lit.a-c,
dokonają wyboru przedstawicieli do RADY WTP w trakcie spotkania inicjującego powołanie
RADY WTP w dniu 19 marca 2018 r. na terenie Centrum Kreatywności Targowa.
Organizacje reprezentujące poszczególne obszary wskazane w pkt.2.3.lit. e-f, dokonują wyboru
przedstawicieli do RADY WTP w trakcie spotkania inicjującego powołanie RADY WTP w dniu
26 marca 2018 r. na terenie Centrum Kreatywności Targowa.
W przypadku braku możliwości wskazania przedstawicieli do RADY WTP podczas spotkań, o
których mowa w pkt 2.11 i 2.12, organizacje reprezentujące dany obszar wskazany w pkt.2.3.,
przekazują pisemną informację o wybranych przedstawicielach obszaru do Dyrektora ZTM w
terminie do 26 marca 2018 r. w zakresie obszarów określonych w pkt. 2.3 lit. a-c oraz do 30
marca 2018 r w zakresie obszarów określonych w pkt. 2.3 lit. e-f
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu działająca przy Biurze Koordynacji
Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st. Warszawy, przekazuje Dyrektorowi ZTM
informację o delegowanym podstawowym i rezerwowym przedstawicielu Komisji w terminie do
28 marca 2018 r.
W przypadku przekazania informacji o wyborze przedstawicieli poszczególnych obszarów, o
której mowa w pkt 2.13 w liczbie przekraczającej limity określone w pkt. 2.3 – 2.6, Dyrektor ZTM
zdecyduje o wyborze członków RADY WTP z przedstawionych kandydatów.
W przypadku braku wyboru odpowiedniej liczby członków RADY WTP podczas spotkań o
których mowa w pkt 2.11 i 2.12 oraz braku przekazania informacji, o której mowa w pkt. 2.13,
Dyrektor ZTM może zaprosić do uczestnictwa w RADZIE WTP indywidualnie wybranego przez
siebie przedstawiciela danego obszaru określonego w pkt.2.3 .
Zgłoszenia kandydatów na członków RADY WTP dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszeniowego kandydata na członka RADY WTP, zwanego dalej formularzem
zgłoszeniowym. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Organizacje wyrażają poparcie, o którym mowa w pkt. 2.8, w formie pisemnej na formularzu
zgłoszeniowym.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami: wybranego kandydata na
przedstawiciela, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i osób
upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, powinien zostać
dostarczony w jeden z wymienionych niżej sposobów:
a) przesłanie w formie skanu na adres e-mail radaWTP@ztm.waw.pl do godz. 16:00 w dniu
15.03.2018 r. w przypadku organizacji pozarządowych oraz do godz. 16.00 w dniu
22.03.2018 r w przypadku jsaw i operatorów;
b) złożenie w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „wybory do RADY WTP”
bezpośrednio w kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego, Warszawa ul. Żelazna 61, w dni
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powszednie w godzinach 8:00 – 16:00 najpóźniej w dniu 15.03.2018 r. w przypadku
organizacji pozarządowych, a w przypadku jsaw i operatorów najpóźniej w dniu 22.03.2018
r.;
c) przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „wybory
do RADY WTP” na adres: „Zarząd Transportu Miejskiego, 00-848 Warszawa ul. Żelazna 61”
(decyduje data wpływu dokumentów: w przypadku organizacji pozarządowych do
15.03.2018 r., a w przypadku jsaw i operatorów do 22.03.2018 r.);
d) złożenie w formie papierowej na ręce moderatora podczas spotkania inicjującego RADĘ
WTP przez organizacje pozarządowe w dniu 19.03.2018 r. , a przez jasw i operatorów w
dniu 26.03.2018 r.
2.20. W przypadku organizacji pozarządowej (zarówno zgłaszającej, jak i udzielającej poparcia),
której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z
formularzem zgłoszeniowym, kopii (skan lub kserokopia) dokumentu potwierdzającego formę
prawną zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji organizacji pozarządowej,
osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby organizacji pozarządowej.
2.21. Zgłoszenia przesłane po terminie, nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą
uwzględnione.

3. Dodatkowe uregulowania.
3.1. Osoby upoważnione przez Dyrektora ZTM zwane dalej Komisją Wyborczą, dokonują weryfikacji
przekazanych formularzy zgłoszeniowych.
3.2. Komisja Wyborcza weryfikuje zgłoszenia pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa w
niniejszym regulaminie.
3.3. Po zakończeniu weryfikacji formalnej, Komisja Wyborcza przygotowuje listę pozytywnie
zweryfikowanych kandydatów na członków RADY WTP i przedstawia do zatwierdzenia
Dyrektorowi ZTM.
3.4. Lista, o której mowa w pkt 3.3, zawiera:
a) imię i nazwisko kandydata na przedstawiciela organizacji;
b) wskazanie jednego z 6 obszarów, o których mowa w pkt. 2.3, którego kandydat jest
przedstawicielem;
c) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej kandydata;
d) nazwę i siedzibę organizacji udzielających poparcia.
3.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w RADZIE WTP któregoś z przedstawicieli
podstawowych, zostanie on zastąpiony w pierwszej kolejności przedstawicielem rezerwowym, a
następnie organizacje reprezentujące jeden z obszarów, o których mowa w pkt 2.3 powinny w
terminie do 60 dni od daty złożonej rezygnacji przeprowadzić wybory uzupełniające zgodnie z
zasadami zawartymi w pkt 2.1-2.10 oraz pkt 2.17-2.18 i pkt 2.20-2.21 z zachowaniem form
przekazania formularzy określonych w pkt 2.19.
3.6. Wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych , jednostek samorządowych i operatorów
zostaną nominowani na członków RADY WTP przez Prezydenta m.st. Warszawy.
3.7. Kadencja członka RADY WTP trwa 3 lata.
3.8. Informacja o członkach podstawowych i rezerwowych RADY WTP zostanie opublikowana na
stronie internetowej ZTM w Warszawie.
3.9. Z chwilą uzyskania informacji, że członek RADY WTP, wybrany w trybie określonym w
niniejszym regulaminie, jest związany stosunkiem pracy z Urzędem m.st. Warszawy, osoba ta
przestaje pełnić funkcję członka RADY WTP.
3.10. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZTM może, na wniosek podpisany przez co najmniej
2/3 składu RADY WTP, odwołać członka RADY WTP.
3.11. W przypadku sytuacji opisanych w pkt. 3.9-3.10, odwołany członek RADY WTP zostanie
zastąpiony w pierwszej kolejności przedstawicielem rezerwowym, a następnie organizacje
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reprezentujące jeden z obszarów, o których mowa w pkt 2.3 powinny w terminie do 60 dni od
daty odwołania członka RADY WTP, przeprowadzić wybory uzupełniające zgodnie z zasadami
zawartymi w pkt 2.1-2.10 oraz 2.17-2.18 i pkt 2.20-2.21 z zachowaniem form przekazania
formularzy określonych w pkt 2.19.
3.12. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZTM może, na wniosek podpisany przez co najmniej
2/3 składu RADY WTP, podjąć decyzję o rozszerzeniu składu RADY WTP, jednakże
maksymalna liczba członków RADY WTP nie może przekroczyć 20 osób.
3.13. W przypadku decyzji o której mowa w pkt. 3.12, Regulamin naboru dodatkowych członków
zostanie opublikowany na stronie internetowej ZTM.
3.14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Informacja o zmianach zostanie udostępniona na stronie internetowej Organizatora.
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