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Aneks z dnia 28.03.2018 r.  

do Regulaminu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych 

i operatorów  na członków Rady Warszawskiego Transportu Publicznego  

(dalej również  jako „Regulamin”) 

 

Zważywszy na ustalenia podjęte na spotkaniu inicjującym powołanie Rady Warszawskiego 

Transportu Publicznego, w celu zapewnienia pełnej reprezentatywności i właściwego standardu pracy 

Rady WTP, na podstawie pkt 3.14. Regulaminu w Regulaminie wyboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządowych i operatorów na członków Rady Warszawskiego 

Transportu Publicznego dokonuje się następujących zmian : 

 

1) Pkt  2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.3. Liczba miejsc objętych naborem wynosi 11, 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 Urzędu 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 Urzędu 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) dwa dla przedstawicieli operatorów, w tym jedno dla operatorów posiadających status 

podmiotu wewnętrznego.”    

2) Pkt  2.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.4. W każdym z obszarów wskazanych w pkt. 2.3.lit.a-c, organizacje pozarządowe 

reprezentujące poszczególne obszary wybierają po dwóch podstawowych przedstawicieli i  

jednego lub dwóch przedstawicieli rezerwowych.” 

3) Pkt  2.5 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„2.5. W każdym z obszarów wskazanym w pkt.2.3 lit.e-f, organizacje reprezentujące 

poszczególne obszary wybierają po jednym przedstawicielu rezerwowym na każde z czterech 

miejsc.” 

4) Pkt  3.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w RADZIE WTP któregoś z przedstawicieli 

podstawowych lub pisemnego wycofania rekomendacji dla niego przez podmiot który go 

wskazał na członka RADY WTP, 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”.  

5) Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

 


