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Regulamin wyboru uczestników Forum Pasażerów 

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1. Organizatorem Forum Pasażerów jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zwany dalej 

„ZTM” lub „Organizatorem”. 

 

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na uczestników Forum 

Pasażerów oraz sposobu ich wyboru. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

Organizatora  

 

1.3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Forum Pasażerów, zwane dalej „Forum” – gremium osób reprezentujących wszystkie grupy 

użytkowników warszawskiej komunikacji miejskiej, wybranych zgodnie z zapisami 

niniejszego Regulaminu, spośród pasażerów korzystających z publicznego transportu 

zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej, które poprzez udział w spotkaniach i 

dyskusjach moderowanych przez ZTM oraz uczestnictwo w innych formach wymiany opinii, 

stanowią  jedno ze źródeł pozyskiwania informacji o potrzebach i oczekiwaniach pasażerów 

Warszawskiego Transportu Publicznego. 

b) Pasażer – osoba będąca użytkownikiem publicznego transportu zbiorowego planowanego, 

organizowanego i nadzorowanego przez ZTM. 

 

2. Zgłaszanie uczestników 

 

2.1. Prawo do zgłoszenia swojej kandydatury na uczestnika Forum ma każdy pasażer  korzystający 

z publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej, który w dniu 

zgłoszenia ma ukończone 16 lat . 

 

2.2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie dokumentu „Formularz zgłoszeniowy  uczestnika 

Forum Pasażerów”, zwanego dalej „Formularzem”. Formularz dostępny jest na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

2.3. Formularz można złożyć: osobiście za pośrednictwem kancelarii ZTM, w wybranym Punkcie 

Obsługi Pasażerów lub przesłać na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, 

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa do dnia 15 września 2018r. (decyduje data wpływu 

dokumentu). 

 

2.4. Zgłoszenia przesłane po terminie, nieczytelne, niekompletne, niepodpisane lub złożone 

w niewłaściwej formie nie będą uwzględniane.  

 

2.5. Liczba miejsc w składzie Forum mieści się w przedziale od 15 do 25 osób. 

 

2.6. W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń uniemożliwiającej skonstruowanie Forum, ZTM 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Formularzy, zorganizowania 

ponownego naboru, bądź do rezygnacji z organizacji Forum. Informacja ta umieszczona będzie 

na stronie internetowej Organizatora. 
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3. Wybór uczestników oraz informacja o wynikach. 

 

3.1. Organizator dokonuje weryfikacji formalnej przekazanych Formularzy, pod kątem poprawności i 

kompletności ich wypełnienia. 

 

3.2. Po zakończeniu weryfikacji formalnej Organizator przeprowadzi losowanie, spośród  pozytywnie 

zweryfikowanych kandydatur. 

 

3.3.  W terminie do dnia 30 września 2018 r. Organizator poinformuje wybranych kandydatów o 

zakwalifikowaniu się do składu Forum. 

 

 

4. Dodatkowe uregulowania 

 

4.1. Dane uczestników Forum nie będą podlegały publikacji w żadnej formie. 

 

4.2. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do składu Forum, zostaną 

niezwłocznie zniszczone. Zgłoszenia kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do składu 

Forum, będą przechowywane do czasu ustania ich uczestnictwa w Forum. 

 

4.3. Zasady pracy Forum zostaną ustalone przez jego uczestników w trakcie pierwszego spotkania 

i będą obligowały wszystkich uczestników.  

 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

Informacja o zmianach, które wymagają formy pisemnej, zostanie udostępniona na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

 

 

 


