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Załącznik do uchwały W-M WR BRD nr 01/2016 z dnia 2 marca 2016 r. 

 

 
 

Regulamin 
Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady  

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 
 

STATUS WOJEWÓDZKIEJ RADY 

 
§1 

 
1. Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwana dalej   

„Wojewódzką Radą" jest zespołem koordynującym i określającym kierunki działań 

administracji publicznej  w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2. Marszałek Województwa powołuje Warmińsko – Mazurską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, która działa pod jego Przewodnictwem na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137 z późn. zm.) 

b) Regulaminu Wojewódzkiej Rady . 

3. Siedzibą Wojewódzkiej Rady jest miasto Olsztyn. 

4. Wojewódzka Rada działa na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego. 

 

 

ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ RADY 
 

§2 
 
Do zadań Wojewódzkiej Rady należy: 

a) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

c) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Olsztynie            

i Elblągu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

d) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, 

e) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, 

f) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, 

g) inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej, 

h) analizowanie i ocena podejmowanych działań. 
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STRUKTURA WOJEWÓDZKIEJ RADY 
 

§3 
 

1. Strukturę organizacyjną Wojewódzkiej Rady tworzą: 

a) Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady, 

b) Prezydium Rady, 

c) Liderzy obszarów, 

d) Zespoły Robocze. 

2. W skład Prezydium Wojewódzkiej Rady BRD wchodzą: 

a) Przewodniczący, 

b) Zastępcy Przewodniczącego, 

c) Sekretarz, 

d) Liderzy obszarów:  

• System i edukacja BRD 

• Infrastruktura drogowa 

• Nadzór i kontrola ruchu drogowego 

• Ratownictwo drogowe 

3. Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany                    

w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. 

4. Sekretarz Wojewódzkiej Rady organizuje bieżącą działalność Wojewódzkiej Rady. 

5. Liderów powołuje Rada na Posiedzeniu Plenarnym. 

6. Lider opracowuje plany działań oraz sprawozdania w okresie rocznym. 

7. Na wniosek Liderów lub Członków Rady mogą zostać powołane Zespoły Robocze do realizacji 

zadań doraźnych, celowych. Powołanie zespołu, zasady funkcjonowania i jego skład zatwierdza 

Wojewódzka Rada. 

8. Przewodniczący Zespołu Roboczego odpowiada za solidną i terminową pracę Zespołu,                                   

a przygotowane materiały przedkłada do akceptacji Prezydium Wojewódzkiej Rady lub 

Wojewódzkiej Radzie. 

 
 

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY 
 

§4 
 
1. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą: 

a) Przewodniczący – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 

b) I Zastępca Przewodniczącego – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, 

c) II Zastępca Przewodniczącego – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, 

d) Sekretarz – wskazany przez Marszałka Województwa, 

e) Członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani w Art. 140i pkt. 4) ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, czyli: 

• wojewódzki inspektor transportu drogowego, 

• dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                          

i Autostrad, 

• przedstawiciel wojewody, 

• przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego, 

• przedstawiciel kuratora oświaty, 
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• przedstawiciel zarządu województwa, 

• przedstawiciel zarządów powiatu, 

• przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, 

• przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji, 

• przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

• przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich, 

• przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, 

• przedstawiciel zarządów dróg powiatowych, 

• osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące 

działające na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem 

statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym marszałek 

województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób. 

 

2. Skład Wojewódzkiej Rady w zakresie dotyczącym osób wskazanych u ust. 1 lit. d) i e) 

niniejszego regulaminu może ulec zmianie po akceptacji Przewodniczącego Wojewódzkiej 

Rady.  

 

 

FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY 
 

§5 
 

1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są  

członkami Wojewódzkiej Rady: 

a) sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady corocznie, do 

końca stycznia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań 

realizowanych w tym zakresie. 

4. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady zwołuje Przewodniczący Wojewódzkiej Rady w zależności od 

potrzeb i  po uzgodnieniu z Sekretarzem Wojewódzkiej Rady terminu posiedzenia i porządku 

obrad. 

5. Plenarne posiedzenia Wojewódzkiej Rady są prawomocne przy obecności minimum połowy 

składu Rady (wliczając również członków Prezydium). 

6. Wojewódzka Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na 

posiedzeniu. 

7. Ustalenia Wojewódzkiej Rady podjęte na posiedzeniu, wymagają akceptacji Przewodniczącego. 

8. Z posiedzeń Wojewódzkiej Rady sporządzane są protokoły, które podpisują Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady i Sekretarz Rady. Protokoły są przechowywane w dokumentacji 

gromadzonej przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady. 

9. Do prac w Radzie mogą być zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia ruchu 

drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych oraz 

niezależni eksperci. 

10. Dla realizacji zadań Wojewódzka Rada może powoływać doraźne Zespoły Robocze, w których 

skład wchodzą członkowie Wojewódzkiej Rady oraz zaproszeni eksperci spoza Wojewódzkiej 

Rady. 

11. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania członkowie winni być powiadomieni z co 

 najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
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12. Członkowie Rady mogą składać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia w porządku obrad. 

13. Przewodniczący Rady ma prawo złożyć sprzeciw w sprawie ustaleń Rady. 

14. Ustalenia Rady podjęte na zebraniu, w którym Przewodniczący nie uczestniczy wymagają 

akceptacji Przewodniczącego. 

 

 

POSTANOWNENIA KOŃCOWE 
 

§6 
 

1. Zmiana regulaminu może być dokonana przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Członka Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

2. Wojewódzka Rada zatwierdza Regulamin w formie uchwały. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gustaw Marek Brzezin         

 Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady  

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 


