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• Dyskusja w jednym miejscu i czasie w uporządkowanej 

formie, 

• Udział przedstawicieli różnych środowisk i grup interesu, 

• Formułowanie wspólnych rekomendacji uzgodnionych w 

ramach konsensusu, 

• Tematyka obrad ustalana przez uczestników,  

• Udział ekspertów z dziedziny transportu publicznego, 

• Prowadzenie i porządkowanie dyskusji przez  

moderatora.  

Czy warto w takiej formule dialogu społecznego 

dyskutować o rozwoju warszawskiego transportu 

publicznego? 

 

Rada  Warszawskiego Transportu  Publicznego 



Rada  Warszawskiego Transportu  Publicznego 

 

Wzorując się na  idei „okrągłych stołów”, a w szczególności WARSZAWSKIM  

OKRĄGŁYM  STOLE  TRANSPORTOWYM  z  lat 2000-2004  powołujemy   

Radę Warszawskiego Transportu Publicznego. 

 

 Dla zapewnienia różnorodności poglądów i opinii w pracach Rady powinni brać 

udział przedstawiciele grup interesu (środowisk), które:  

 

• korzystają z lokalnego transportu zbiorowego, 

• pracują na rzecz lokalnego transportu zbiorowego lub tworzą warunki dla jego 

funkcjonowania, 

• współuczestniczą w realizacji przewozów na terenie Warszawy i aglomeracji,  

• odpowiadają za funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, 

• oraz na których funkcjonowanie, transport publiczny ma jakikolwiek wpływ. 
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ORGANIZACJE 

EKOLOGICZNE 

ŚRODOWISKO 

NAUKOWE ORGANIZACJE 

SPOŁECZNE 

ORGANIZACJE 

ZRZESZAJĄCE 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

SAMORZĄD  

(gminy, BPMiT, ZTM, 

Komisja Infrastruktury i 

Inwestycji Rady m.st. 

Warszawy) 

RADA 

WARSZAWSKIEGO 

TRANSPORTU 

PUBLICZNEGO 
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Podstawowe założenia 
 Tematem obrad warszawski transport publiczny; 

 Dialog przedstawicieli różnych grup; 

 Charakter stałej rady konsultacyjnej; 

 Platforma dyskusyjna obradująca cyklicznie; 

 Źródło opinii, informacji, propozycji; 

 Wypracowywanie konsensusu różnych środowisk; 

 Obrady prowadzone przez moderatora; 

 Organizacja, co kilka miesięcy, otwartych spotkań z 

udziałem mieszkańców. 
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Cele  funkcjonowania  Rady 

 

 

 

Umożliwienie wymiany poglądów, opinii i propozycji dotyczących 

warszawskiego systemu transportu publicznego pomiędzy  przedstawicielami 

różnych środowisk, w jednym miejscu i czasie 

 

Tworzenie rekomendacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji w 

zakresie usprawniania i rozwoju WTP 

 

Stałe podnoszenie jakości  WTP 
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Wybór przedstawicieli 

Zgłoszenie tematów dla Rady 

 

 

Wybór przedstawicieli 

Zgłoszenie tematów dla Rady 

Spotkanie  inaugurujące  prace  Rady  w pełnym  składzie 

5.04.2018 

Spotkanie z org. społecznymi, 

ekologicznymi i zrzeszającymi 

przedsiębiorców 

19.04.2018 

 

Spotkanie z jednostkami 

samorządu terytorialnego  i  

operatorami 

26.04.2018 
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Harmonogram spotkań Rady Warszawskiego Transportu Publicznego
Spotkanie - typ data godziny

inicjujące z gr. społeczną, ekologiczną i biznesową 2018-03-19 16.30 - 20.30

inicjujące z Gminami I operatorami 2018-03-26 14.00 - 18.00

1 - pierwsze posiedzenie 2018-04-05 16.00 - 20.00

2 - drugie posiedzenie 2018-04-24 16.00 - 20.00

3 - trzecie posiedzenie 2018-05-16 16.00 - 20.00

spotkanie otwarte z mieszkańcami nr 1 2018-06-18 17.00 - 20.00

4 - czwarte posiedzenie 2018-09-20 16.00 - 20.00

5 - piąte posiedzenie 2018-10-10 16.00 - 20.00

6 - szóste posiedzenie 2018-11-21 16.00 - 20.00

spotkanie otwarte z mieszkańcami nr 2 2018-12-12 17.00 - 20.00



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ! 
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