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Rozdzial I

Postanowienia ogólne

§1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogorvego w Toruniu zwany daiej ,,Ośrodkiem" działa
w §zczęgólności na podstawie usta\Ę, z dnia 20 czerrł,ca 1997 r, - Prawo o ruchu drogowym
(Dz, U. z ?0l2, poz. 1137), zrł,anej dalej ..ustawą'', usta\łT z dnia 5 czenvca 1998 r. :
o samorządzie rvojewództrva (Dz, U. z 200l r. Nr 142 poz, 7590 z póżn zm.) oraz niniejszego
Statutu.

§2
1, Ośrodek jest rvojewodzką samorządową osobą prawną.

2. Ośrodęk uzywa naz\\y: ,.Wojerr,ódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu".

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Toruń.

4, Terenem działania Ośrodka jest wojervództrł,o kujarvsko-pomorskie.

5. Dla oznakowania akt Ośrodka ustala się symboi .,WORD".

Rozdział II

zakres działalności ośrodka

§3

1. Do podstawgrłych zadań OŚrodka nalez1,, rv szczególności:

1) organizorvanie egzaminórł, państwowych sprawdzającl,ch kwalifikacje osób
ubiegających się o ttprar.vnienia do kierorvania pojazdaml otaz kierujących pojazdami,

2) prowadzenie szkolen zalvzeżonych rv przepisach pralva do uyłącznej kompetencji
wojeu,ódzkich ośrodkórv ruchu drogorvego,

3) innych szkoleń i kursórv podrv.vższając1.,ch wiedzę i kwalifikacje zawodowe,
u, tym m.in.:



a) szkoleń okreso*_vch kierowców,
b) szkoleń kierowcórv u,ramach kwalifikacji rvstępnej,

c) szkoleń osób uprarł,nionych do kontroli ruchu drogowego,
d) kursy ADR dla kierowcórł, ,uv zakresie przewozu towarów niebezpieczny0h,

2, ośrodek moze wykon1,,rł,ać inne zadania na rzecz poprarł1, bezpieczeństwa niehu
drogowego, rv szczególności poprzęz:

1) współpracę w zakresie systemu monitorowania przedsięwzięĆ wprowadeanyeh
rv rvojewództwie kujawsko-pomorskim dla popraw1, bezpieczeństwa ru§hu, w t}m

współdziałanie z Kujawsko-Pomorską Wojervódzką Radą Bezpieczeństlva RuchU

Drogor.vego,

2) popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowcotł',

3) rvspółpracę z organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządrt

terytorialnego, a takze organizacjami, instytrrcjami i stowarzyszeniami. których zakres
działania obejmuje bezpieczeństrł,o ruchu drogowego, otganizację ruchu na drogach,
poprawę stanu dróg oraz eliminację niebezpiecznych miejsc lv ciągu dróg,

4) współudział \ł, organizorvaniu konkursórv wiedzy, pogadanek i prczentacji
na tęmat bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) współudział rv opraco\\,aniu strategii Wojewodztwa w zakresie drogowego §ystemu

transpofiowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3, Ośrodek może prorvadzić pracolvnię ps.vchoiogiczną.

4. Ośrodek moze rłl,konl,rł,ać działalność gospodarczą. której wyniki będą przeznacżanc

na działalność statutorr,ą o której mo\ł,a rł,ust. 1 i 2.

Rozdział III

Organy zarządzaiące i organizacja Ośrodka

§4
1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i rv imieniu Ośrodka samodzielnie dokonrrje

czynności prawn,vch.

?, Dyrektor Ośrodka ponosi odporviedzialność słuzborvą za realtzację zadań Ośrgdka
lv,vnikających ze statutu oraz przepisórv prawa,

3. Dyrektor działa prz}, pomoc,v zastępc.v dyrektora otaz naczelnikórv qydziałów
wskazanych rv regulaminie organizacyjnlm.

§5
1. Regrrlamin organizacljny określa strukturę Ośrodka, zakresy działania poszczególnych

osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych.

2, Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Ośrodka.

3. Dyrektor moze powołyrł,ać zespoły problemorve, jako organ)' pomocnicze
lub opiniodarvczo_doradcze, w skład którl,gh mogą wchodzić praco\\'nicy Ośroclka,
przedstarviciele organórł,rvspółpracujących i nadzorując,vch oraz eksperci.



4. Dyrektor ośrodka tworzy, łączy i znosi oddział}, tereno\^,e Ośrodka za uprzednią zgodą

Zarządv Woj ervodztrva Kuj arł,sko-Pomorskiego.

§6

1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku

do osob zatrudnionych rv Ośrodku,

2. Dyrektor Ośrodka ustala zakres czynności poszczegolnych pracowników,

3. Wynagrodzenie pracowników ustaia Dyrektor Ośrodka w oparciu o Regulamin
wynagradzania pracowników Ośrodka, który w odniesieniu do egzarninatorór.v

urł,zględnia obowiązujące rł,t.vm zakresie przepisy rłydane przez ministra rr'łaścirł,ego do

spraw transpońu.

4, Regulamin w}nagradzania ustala Dyrektor Ośrodka.

§7
Organizaeję pracy,, rozkład czasu prac),, prawa i obowiązki pracorvnikow i pracodarvcy
określa regulamin prac), ustalon}, przez Dyrektora, w trybie i na zasadach rłynikających
z przepisów ustawy Kodeks pracy,

Rozdział IV

Zasad1, gospodarki finansorvej Ośrodka

§8
1. Ośrodek prorvadzi samodzielną gospodarkę finansolł,ąna zasadach określonl,ch rv art.119

ustalwy oraz zgoclnie z przepisami u,ykonawczlłni w tym zakresie wydanlłni na jej
podstawie

2, Roeznę sprarvozdanie finansorve Ośrodka \\,raz z opinią podmiotu uprarvnionego do
badania sprarvozdania finansorvego podlega zatwierdzeniu ptzez Zarząd Województw,a

Kuj arvsko-Pomorskiego.

3. Wybor podmiotu uprarvnionego do badania sprawozdania finansou,ego odbył.va

się na zasadach określonych u, usta\^,ie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisórv
usta$T prawo zamorvień publicznych,

Rozdzial V
Nadzór i kontrola

§9
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawrrj e Zarząd Wojewodztwa Kujarvsko-Pomorskiego.

2. Marszałek Wojervództrva Kujarł,sko-Pomorskiego spralłrrj ę nadzor nad
przeprorvadzanie m e gzaminórv państrł,owych na prarv o jazdy,



Wojewoda Kujawsko_Pomorski sprarvuje nadzot nad szkoleniami rrynikającynri

z ustawy o transporcie drogowym.

Dyrektor Ośrodka odporviada za zorganizorł,anie i prarvidłowe działanie kontroli
wewnętrznej, a takze nalezyte ,"rl,korz,vstanie wynikorv kontroli.

Rozdzial VI
postanorvienie końcorł,e

§10

Zmiarr rł,Statucie dokonuje się wtr.vbie rvłaści*ym dla jego nadania.
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