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REGULAMIN  KOMISJI  BRAN ŻOWYCH  DZIAŁAJ ĄCYCH PRZY 
IZBIE GOSPODARCZEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

 
§1 

Przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM) działają na podstawie § 4 ust. 2 
Statutu Izby,  następujące komisje branżowe: 

 
1. Komisja Ekonomiczna IGKM, 
2. Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM,  
3. Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, 
4. Komisja Taboru Autobusowego IGKM, 
5. Komisja Taboru Tramwajowego IGKM, 
6. Komisja Torowa IGKM,  
7. Komisja Zasilania IGKM, 
8. Komisja Zarządów Transportu IGKM, 
9. Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM,  

 10. Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM. 
 

§2 
1. Komisje branżowe stanowią ciała doradcze i pomocnicze Rady Nadzorczej i Zarządu IGKM i  

działają wyłącznie za pośrednictwem organów IGKM, na podstawie postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

2. Prace komisji branżowych realizowane są na ich posiedzeniach lub, w zależności od potrzeb, 
podkomisjach specjalistycznych oraz zespołach roboczych, powoływanych do 
rozwiązywania określonych problemów, przy czym:  

a) podkomisja specjalistyczna - to zespół specjalistów z danej komisji utworzony w 
celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu działania tej komisji, 

b) zespół roboczy - to grupa specjalistów z więcej niż jednej komisji utworzona w 
celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu działania jednej lub kilku 
komisji.  

3. Wyniki prac komisji, podkomisji specjalistycznych oraz zespołów roboczych mogą być 
sporządzane w formie sprawozdań lub wniosków.  

 4. Po zatwierdzeniu wniosków z komisji, podkomisji specjalistycznych i zespołów roboczych 
przez Zarząd i Radę Nadzorczą IGKM podejmowane są działania związane z 
wprowadzeniem wybranych wniosków do planu pracy IGKM, poprzez ustalanie 
harmonogramu, terminu i sposobu ich realizacji.  

5. Wnioski, o których mowa w ust 4, realizuje Sekretarz Komisji (właściwy merytorycznie 
pracownik IGKM) w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji.  

 
§3 

Do zakresu działania komisji należy w szczególności: 
 

a) ocena aktualnej sytuacji komunikacji miejskiej, wskazywanie zagrożeń i 
sposobów ich eliminowania,  

b) podejmowanie i rozwiązywanie specjalistycznych problemów zgłaszanych przez 
Członków IGKM, 



c) zgłaszanie uwag i propozycji, inicjowanie prac w zakresie zmiany lub 
uzupełnienia uregulowań prawnych dotyczących komunikacji miejskiej oraz 
publicznego transportu zbiorowego, 

d) opiniowanie prac naukowo-badawczych z zakresu zainteresowania danej komisji, 
e) formułowanie propozycji programów rozwojowych w dziedzinie będącej w 

sferze zainteresowania komisji, 
f) propagowanie rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych 

stosowanych w komunikacji miejskiej w Polsce i na świecie, m.in. poprzez 
popularyzowanie nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań adresowanych 
do branży, 

g) wzajemna wymiana informacji i doświadczeń dotyczących oferowanych 
rozwiązań lub rozwiązań wprowadzonych przez poszczególnych Członków 
IGKM, a także formułowanie uwag i opinii dotyczących tych rozwiązań, 

h) integrowanie środowiska i promowanie zasad etyki zawodowej.  
 

§4 
1. W pracach komisji, podkomisji specjalistycznych lub zespołów roboczych biorą udział 

specjaliści z danej dziedziny, będący pracownikami firm - Członków IGKM, delegowani 
przez właściwy organ tych firm. 

2. Za zgodą Zarządu IGKM, w pracach komisji, podkomisji specjalistycznych lub zespołów 
roboczych mogą także brać udział osoby z firm nie będących Członkami IGKM. Zasady i 
warunki udziału tych osób, ustalane są każdorazowo indywidualnie z Sekretarzem Komisji.  

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w obradach komisji, podkomisji 
specjalistycznych i zespołów roboczych wraz z dojazdem oraz noclegami pokrywają firmy 
delegujące uczestników lub sami uczestnicy.  

 
§ 5 

1. Pracami komisji branżowych kieruje Przewodniczący Komisji. 
2. W komisjach wielobranżowych, wymienionych w § 1 ust 2 i 3, może być powołany 

dodatkowo Zastępca Przewodniczącego.  
3.   Przewodniczącym (Zastępcą Przewodniczącego) Komisji może być jedynie osoba będąca 

pracownikiem operatora lub organizatora komunikacji miejskiej – Członka IGKM. 
4. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego działają kolegialnie, realizując powierzone 

zakresy tematyczne. 
 

§ 6 
1.  Przewodniczący Komisji (Zastępca Przewodniczącego) wybierany jest na okres 2 lat w 

sposób jawny na posiedzeniu komisji. 
2.   Do głosowania i wyboru Przewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) uprawnieni są 

jedynie Członkowie IGKM. Każdemu Członkowi IGKM przysługuje jeden głos.  
3. Do wyboru Przewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) wystarcza zwykła większość 

głosów obecnych na posiedzeniu. 
4.  W przypadku braku Przewodniczącego Komisji (wakat, rezygnacja lub zmiana pracy 

dotychczasowego Przewodniczącego itp), w związku z ustaniem okoliczności spełniających 
wymagania z §5 ust. 3, pracami komisji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego  
kieruje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego braku Sekretarz Komisji lub inna 
upoważniona przez Zarząd  IGKM osoba.   

 
 
 
 



§7 
1. Komisje pracują według planu opracowywanego przez Przewodniczącego (Zastępcę 

Przewodniczącego) i Sekretarza Komisji, zaakceptowanego przez Zarząd i Radę Nadzorczą 
IGKM. 

2.  Przewodniczący Komisji (Zastępca Przewodniczącego) wspólnie z Sekretarzem Komisji 
ustala każdorazowo szczegółową tematykę, program posiedzenia, listę prelegentów, obiekty 
techniczne do zwiedzenia oraz inne sprawy organizacyjne związane z przebiegiem komisji.  

3.  Częstotliwość posiedzeń komisji ustalana jest w zależności od potrzeb. Liczba posiedzeń 
komisji nie powinna przekraczać trzech w roku. 

4.  Wszelka korespondencja, obsługa organizacyjno-biurowa i finansowo-księgowa komisji 
prowadzona jest przez biuro IGKM. Do zadań tych należy w szczególności: 

a) rozsyłanie zaproszeń oraz prowadzenie korespondencji w sprawach posiedzeń 
komisji, 

b) ustalanie listy firm i osób mających uczestniczyć w posiedzeniach w komisji, 
zarówno spośród Członków IGKM jak i spoza IGKM, 

c) sporządzanie kosztorysu i ustalanie opłaty z tytułu uczestnictwa w komisji, 
d) zbieranie opłat z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji oraz dokonywanie 

stosownych obciążeń,  
e) zbieranie opłat od reklamodawców i sponsorów oraz dokonywanie stosownych 

obciążeń. 
  

§8 
 1. Zgłoszenie deklaracji zorganizowania na swoim terenie posiedzenia komisji przysługuje 

każdemu Członkowi IGKM. 
2. Pierwszeństwo w ubieganiu się o współorganizację posiedzenia komisji mają te firmy – 

Członkowie IGKM, które zaproponowały najciekawszy program merytoryczny, posiadają 
interesujące rozwiązania wprowadzone w swojej firmie, najlepiej udokumentują możliwości 
organizacyjne do przeprowadzenia posiedzenia (m.in. baza noclegowa, miejsce obrad, 
obiekty techniczne itp). 

  
§9 

1. Posiedzenia komisji mogą się łączyć, na wniosek lokalnego Współorganizatora, za zgodą   
Rady Nadzorczej i Zarządu IGKM, z ważnymi dla lokalnego Współorganizatora 
okolicznościowymi wydarzeniami (np. związanymi z obchodami rocznicowymi własnych  
firm, jubileuszy itp.). 

2. Zasady dotyczące organizacji wymienionych w ust 1 okolicznościowych wydarzeń, ich 
finansowania i sposobu rozliczania, ustalane są każdorazowo w trybie pisemnego 
porozumienia  pomiędzy lokalnym Współorganizatorem komisji i Zarządem IGKM. 

3. Dodatkowe okolicznościowe wydarzenia, o których mowa w ust 1, nie mogą kolidować z 
planowanym programem merytorycznym i technicznym posiedzenia komisji ani mieć 
charakteru dominującego nad jej przebiegiem.  


