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Załącznik do uchwały Nr!.<X.lXIĄ~1.~1
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia ....~tQ8.:......... 2021 r.

Statut

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Olsztynie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

l. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Olsztynie, zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. -{) samorządzie województwa (Dz. U. 2020 poz. 1668 ze zm.), ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 poz. 1212 t.j.) oraz niniejszego statutu.

2.0środek może używać skróconej nazwy: WORD Olsztyn.

§2

1.0środek jest wojewódzką osobą
o samorządzie województwa).

2.Siedzibą Ośrodka jest miasto Olsztyn.

3.0środek działa na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

4.Zarząd Województwa sprawuje nadzór nad Ośrodkiem.

prawną (w rozumieniu przepisów ustawy

5.Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Marszałek Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.

§3

1.Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

l) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

3)organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających SIę
o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

6) prowadzenie kursów:

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę
rowerową,

b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

8) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom
zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów.
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2.0środek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3.Ponadto Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, a w szczególności:

l) przeprowadzać badania techniczne pojazdów,

2) wydawać opinie biegłych w zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej,

3) wykonywać usługi doskonalenia techniki jazdy,

4) prowadzić działalność oświatową w zakresie przeprowadzania szkoleń i kursów innych niż określone
w ust. l,

5) wynajmować nieruchomości, w tym plac manewrowy oraz pojazdy i sprzęt techniczny.

4.0środek realizuje zadania z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego wynikające
z przepisów prawa.

Rozdział II
Struktura Ośrodka

§4

I.Organem Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa.
Dyrektor Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
za realizację zadań Ośrodka, określonych ustawami oraz niniejszym statutem.

2.Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie, w imieniu
Ośrodka.

§ 5
-

I.Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników
komórek i jednostek organizacyjnych Ośrodka, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw
objętych ich zakresem działania.

2.Zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

§ 6
1. W Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne do spraw:

l )finansowo - ekonomicznych,

2)organizacyjno - prawnych,

3)organizacji egzaminów państwowych,

4)przeprowadzania i nadzorowania egzaminów,

5)pracowniczych,

6)administracyjno - gospodarczych i obsługi technicznej,

7)bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń,

8)doskonalenia techniki jazdy.

2. Komórki organizacyjne mogą być tworzone w formie wydziałów, działów, oddziałów, zespołów
oraz wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy.

3. Dyrektor może tworzyć w miarę potrzeby inne komórki organizacyjne, odpowiednio do
podejmowanych zadań uwzględniając to w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

§7

Ośrodek prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

§8
l. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
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2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadaje Dyrektor Ośrodka.

Rozdział III

Zasady gospodarki finansowej Ośrodka

§9

1.Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych wart. 119 ustawy oraz
w przepisach szczegółowych wydanych w oparciu o art. 121 przedmiotowej ustawy.

2.0środek przedstawia Zarządowi Województwa:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze - do 31 lipca roku
bieżącego,

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego - do 28 lutego roku następnego.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 10

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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