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Polski Związek Motorowy
Zarząd Okręgowy
Białystok, Al. Jana Pawła II 52
Regulamin
Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Turystyki Motorowej i Pojazdów Zabytkowych
ZO PZM w Białymstoku

§1
Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Turystyki i Pojazdów Zabytkowych PZM w
Białymstoku zwana w skrócie OK BRD TMiPZ jest społecznym organem Zarządu Okręgowego
PZM, powołanym na podstawie § 51 ust.1 pkt.7 Statutu Związku i działa zgodnie z niniejszym
regulaminem.
§2
OK BRD TMiPZ realizuje cele, politykę i zadania Polskiego Związku Motorowego w dziedzinach:
- bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
- ratownictwa drogowego,
- ochrony zmotoryzowanych,
- doskonalenia techniki jazdy samochodem lub motocyklem,
- przeciwdziałania ujemnym skutkom motoryzacji,
- ochrony środowiska,
- udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych,
- turystyki motorowej,
- turystyki nawigacyjnej,
- turystyki pojazdów zabytkowych,
- ochrony zabytków starej motoryzacji i techniki.
§3
OK BRD TMiPZ działa zgodnie z następującymi przepisami:
- prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej,
- statutem Polskiego Związku Motorowego i uchwałami Walnego Zgromadzenia
Delegatów,
- uchwałami ZG PZM i jego Prezydium,
- uchwałami ZO PZM i jego Prezydium,
- uchwałami i wnioskami GK BRD oraz jej Zespołów,
- uchwałami i wnioskami GK SPiT oraz jej zespołów,
- uchwałami i wnioskami GK PZ oraz jej zespołów,
- regulaminami międzynarodowych organizacji, których PZM jest członkiem i które zajmują
się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, ochrony
zmotoryzowanych i ochrony środowiska, turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych.
- wnioskami zgłaszanymi przez aktyw BRD TMiPZ PZM po ich zatwierdzeniu przez ZO PZM.
- regulaminem OK BRDTiPZ.
§4
Do zadań OK BRD TMiPZ należy:

1) inspirowanie, programowanie i współdziałanie z agendami ZO PZM w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, ochrony zmotoryzowanych, ochrony
środowiska, turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych oraz inicjowanie odpowiednich działań
ZO PZM w w/w dziedzinach,
2) rocznego preliminarza budżetowego OK BRD TMiPZ, zgodnie z zasadami gospodarności,
3) opracowywanie rocznego preliminarza finansowego w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu

drogowego, zgodnie z zasadami gospodarności.

4) występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego PZM w sprawie
współdziałania PZM z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucjami
oraz organizacjami społecznymi w zakresie poprawiania bezpieczeństwa ruchu drogowego i
kultury jazdy, ratownictwa drogowego, ochrony zmotoryzowanych i ochrony środowiska,
organizacji zadań turystyki i pojazdów zabytkowych,
5) Podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych, dla poprawy bezpieczeństwa

treningów, imprez i zawodów sportowych, oraz ich uczestników, a także ochrony widzów i
środowiska naturalnego,
6) pozyskiwanie sponsorów i wyszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięć w
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych
realizowanych przez ZO PZM,

7) opracowanie na zlecenie ZO i z własnej inicjatywy sprawozdań, wniosków oraz informacji o
działalności PZM w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, ochrony
zmotoryzowanych i ochrony środowiska, turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych,
8) organizowanie konferencji, sympozjów i narad na temat propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego, ratownictwa drogowego, ochrony zmotoryzowanych, oraz działalności Okręgu PZM
w tych dziedzinach finansowanych przez PZM,
9) wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
wychowania komunikacyjnego dzieci, doskonalenia techniki jazdy ratownictwa drogowego,
ochrony zmotoryzowanych i ochrony środowiska,
10) podejmowanie działań wynikających z przynależności PZM do organizacji międzynarodowych
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, ochrony
zmotoryzowanych i ochrony środowiska,
11) składanie wniosków i propozycji z inicjatywy własnej lub Komisji,
12) w oparciu o ogólne przepisy obowiązujące w Polsce, Statut PZM, uchwały GK BRD, GK SPiT, GK
PZ i ZO PZM w Białymstoku realizują politykę PZM z zakresu BRD, Turystyki Motorowej i
Pojazdów Zabytkowych,
13) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ZO PZM.
§5
Uprawnienia OK BRDTMiPZ obejmują:

1) interpretowanie regulaminów, instrukcji itp. dotyczących imprez bezpieczeństwa ruchu
drogowego, doskonalenia techniki jazdy, ratownictwa drogowego, turystyki motorowej, pojazdów
zabytkowych i ochrony zmotoryzowanych organizowanych przez kluby zrzeszone w Zarządzie
Okręgowym PZM,
2) zatwierdzanie programów i instrukcji, oraz regulaminów imprez w zakresie dziedzin
obejmujących tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, turystykę motorową i pojazdów
zabytkowych organizowanych przez PZM ,

3) ustalanie obsad sędziowskich, obserwatorów zawodów, analiza i ocena ich pracy a także ich
szkolenie,
4) zatwierdzanie regulaminów imprez, zawodów z zakresu ratownictwa drogowego, turystyki
motorowej i pojazdów zabytkowych,
5) rozpatrywanie wniosków odwołań i skarg itp. protestów związanych z działaniami na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
doskonalenia techniki jazdy, ratownictwa drogowego, ochrony zmotoryzowanych, turystyki
motorowej, pojazdów zabytkowych i ochrony środowiska realizowanych przez ZO PZM, zgodnie
z obowiązującymi regulaminami oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

6) inspirowanie działalności klubów zrzeszonych w ZO PZM w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, ochrony zmotoryzowanych, turystyce motorowej, pojazdów zabytkowych i ochrony
środowiska,
7) wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia wśród społeczeństwa i w klubach w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, pomocy przedmedycznej oraz analiza wypadków.
8) reprezentowanie ZO PZM na zewnątrz w sprawach związanych z zakresem działania i
zadaniami OK BRD TMiPZ.

§6
1. Decyzje OK BRD TMiPZ podjęte w zakresie jej uprawnień są wiążące.
2. Odwołania od tych decyzji wnosi się do Zarządu Okręgowego PZM lub GK BRD w sprawach
BRD, GKSPiT w sprawach turystyki, albo GKPZ - w sprawach pojazdów zabytkowych, co jednak
nie wstrzymuje ich realizacji.
3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem OK BRD TMiPZ, w terminie14 dni od daty doręczenia
decyzji, o czym należy poinformować zainteresowanych.
4. Jeżeli odwołanie zdaniem OK BRD TMiPZ jest oczywiście uzasadnione, Komisja może, nie
przesyłając akt sprawy do adresata, uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę potrzeby sprawę
rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do odpowiednich
Głównych Komisji.
§7
1. OK BRD TMiPZ składa się z co najmniej 3 członków (reprezentujących poszczególne dziedziny)
w tym przewodniczącego.
2. Przewodniczącego OK BRD TMiPZ powołuje Zarząd Okręgowy PZM.
3. Propozycje do składu osobowego OK BRD TMiPZ zgłaszają wszystkie Kluby prowadzące
działalność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Turystyki Motorowej lub Pojazdów
Zabytkowych,
4. OK BRD TMiPZ wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Zarząd Okręgowy PZM zatwierdza skład OK BRD TMiPZ na wniosek przewodniczącego
Komisji.
6 .Kadencja OK BRD TMiPZ trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgowego PZM z tym, że jej
członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowej OK BRD TMiPZ.
7. ZO PZM ma prawo odwołania i powołania poszczególnych osób wchodzących w skład OK BRD
TMiPZ – na wniosek zainteresowanych, Przewodniczącego OK BRD TMiPZ, OK BRD TMiPZ
lub z własnej inicjatywy.
§8

1. OK BRD TMiPZ zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy w roku.
2. Zebrania OK BRD TMiPZ prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
3. Terminy zebrań OK BRD TMiPZ ustala przewodniczący lub wiceprzewodniczącym w
porozumieniu z Biurem ZO PZM.
4. Zebrania są protokołowane. Protokóły i dokumentację OK BRD TMiPZ sporządza Sekretarz,
a przechowuje Biuro ZO PZM.
5. Decyzje OK BRD TMiPZ podejmowane na zebraniach lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają zwykłą większością głosów,
przy czym do ich ważności wymagane jest głosowanie, przez co najmniej połowę
członków OK BRD TMiPZ. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga
głos przewodniczącego. Z decyzji podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość sporządza się protokół.
6. W okresach miedzy posiedzeniami OK BRD TMiPZ prawo podejmowania decyzji w pilnych
sprawach przysługuje przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Komisji w uzgodnieniu z
pracownikiem Biura ZO PZM. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym zebraniu
OK BRD TMiPZ do wiadomości i akceptacji.
7. Zebrania OK BRD TMiPZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zamknięte –
decyzją przewodniczącego zebrania.
§9
1. W pracach OK BRD TMiPZ mogą brać udział członkowie i pracownicy ZO PZM, którzy
wyrazili chęć współpracy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
2. W pracach OK BRD TMiPZ mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego,
jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 10

OK BRD TMiPZ powołuje, w miarę potrzeb, zespoły tematyczne lub robocze dla
wykonywania określonych zadań, kierowane przez poszczególnych członków OK BRD
TMiPZ, a w ich skład mogą wchodzić osoby zaproszone do współpracy przez

przewodniczącego. OK BRD TMiPZ może powierzyć prowadzenie niektórych spraw osobom
wybranym ze swego składu. OK BRD TMiPZ ustala regulaminy zespołów tematycznych lub
roboczych, określając zakres powierzonych zadań i czas działania.
§ 11

Członkowie OK BRD TMiPZ są osobami oficjalnymi w rozumieniu regulaminów PZM , w
dziedzinach wymienionych w § 2 i posiadają uprawnienia wynikające z tych regulaminów.
§ 12

1. Decyzje i uchwały OK BRD TMiPZ wprowadza w życie i realizuje Biuro ZO PZM spełniając
jednocześnie rolę jej Sekretariatu.
2. Decyzje finansowe OK BRD TMiPZ i realizację jej preliminarza budżetowego wykonuje Biuro
ZO PZM w Białymstoku.
§ 13
Regulamin został uchwalony przez Zarząd Okręgowy PZM w dniu 06.11.2012 roku i wchodzi w życie z
dniem uchwalenia.
Traci ważność regulamin Okręgowej Komisji Koordynacyjnej z dnia 18.05.2011 z późniejszymi zmianami.
Za zgodność
/-/ Prezes ZO PZM
Marek Słomczyński

