UCHWAŁA NR V/41/13/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie
nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego
w Katowicach
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.), art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1260)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1. Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/35/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Stanisław Gmitruk
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Załącznik do Uchwały Nr V/41/13/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W KATOWICACH
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową
wojewódzką osobą prawną, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Katowice.
2. Terenem działania Ośrodka w zakresie organizowania egzaminów państwowych sprawdzających
kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami jest
województwo śląskie. Terenem działania dla pozostałej działalności jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego z uwzględnieniem
kompetencji marszałka województwa określonych w ustawie o kierujących pojazdami.
§ 3. 1. Do zadań Ośrodka należy:
1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem w ośrodkach szkolenia kierowców
w zakresie pomocy merytorycznej;
3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje
o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

osób

ubiegających

się

3a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska;
4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych kandydatów na egzaminatorów;
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 informacji w zakresie statystyki zdawalności dla
poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
9) inna niż wymieniona w pkt 4-7 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w
szczególności:
1) organizować i przeprowadzać
egzaminatorów i inne,

szkolenia
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2) współdziałać z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z Policją,
Strażą Pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem
gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami
naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
3) propagować zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in.
organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez
podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę
z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w organizowaniu studiów podyplomowych,
4) inicjować i wspierać inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na:
1) najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Ośrodka,
2) sprzedaży detalicznej i hurtowej,
3) świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych,
4) najmie pojazdów,
5) przewozie osób,
6) świadczeniu usług gastronomicznych,
7) świadczeniu usług w zakresie opieki zdrowotnej.
4. Ośrodek gospodaruje mieniem stanowiącym własność Ośrodka.
Rozdział 2.
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 4. 1. Organem Ośrodka jest Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Śląskiego.
2. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
realizację zadań określonych przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka
4. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego,
kierowników wydziałów oraz kierowników oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za
całość spraw objętych ich zakresem działania.
5. Dyrektor Ośrodka jest Kierownikiem Zakładu Pracy, pracodawcą w myśl Kodeksu pracy.
6. Dyrektor Ośrodka wprowadza Regulamin Organizacyjny zarządzeniem po zasięgnięciu opinii Zarządu
Województwa Śląskiego.
Rozdział 3.
ODDZIAŁY TERENOWE OŚRODKA
§ 5. 1. Ośrodek prowadzi swoją działalność, z zastrzeżeniem ust. 2, w siedzibie.
2. Działalność Ośrodka, o której mowa w § 3 ust. 1 może być prowadzona w Oddziałach Terenowych:
1) w Katowicach,
2) w Tychach,
3) w Rybniku,
4) w Dąbrowie Górniczej,
5) w Jastrzębiu Zdroju,
6) w Bytomiu.
3. Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i likwiduje Dyrektor Ośrodka za zgodą Sejmiku Województwa
Śląskiego.
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Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI OŚRODKA
§ 6. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego
ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych
z działalnością ośrodka, a także zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ośrodek zobowiązany jest stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Województwa Śląskiego do dnia:
1) 31 stycznia, celem zatwierdzenia, roczny plan finansowy określony w § 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów
związanych z działalnością ośrodka,
2) 15 lutego, celem zatwierdzenia, propozycję podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie
sprawozdania finansowego, na części przeznaczone na inwestycje oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego, równocześnie przedkłada celem zaopiniowania szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych
oraz szczegółowy plan wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym,
4) 31 maja celem zatwierdzenia sprawozdanie z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych
oraz szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za rok poprzedni,
5) 31 maja celem zatwierdzenia sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz ostateczną
propozycję podziału zysku netto za rok poprzedni, oraz w przypadkach koniecznych korektę
szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych oraz szczegółowego planu wydatków na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w pkt. 2,
6) 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze
półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w formie
ustalonej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego,
4. Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest do wyodrębnienia w utworzonym funduszu zapasowym części
przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rozdział 5.
ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
§ 7. 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą określa regulamin
wynagradzania, ustalony przez Dyrektora Ośrodka, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz przepisami
dotyczącymi wynagradzania egzaminatorów.
2. Wynagrodzenie Dyrektora Ośrodka ustala Zarząd Województwa Śląskiego.
3. Zarząd Województwa może przyznać Dyrektorowi Ośrodka nagrody pieniężne ze środków Ośrodka.
Rozdział 6.
KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDCZA
§ 8. 1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej i zarządczej, a także za należyte
wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.
2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działania, wykonują z urzędu także Zastępcy Dyrektora
Ośrodka, Główny Księgowy, kierownicy wydziałów, oddziałów terenowych. Czynności kontrolne wykonują
również egzaminatorzy nadzorujący.
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Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. 1. Statut Ośrodka nadawany jest uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. O zmianach statutu decyduje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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