REGULAMIN
Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

§ 1.
Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwana dalej w skrócie
OKBRD jest społecznym organem Zarządu Okręgowego PZM powołanym zgodnie
z § 51 pkt.7 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 2.
OKBRD realizuje politykę i zadania PZM w zakresie BRD, ratownictwa drogowego,
ochrony zmotoryzowanych i ochrony środowiska poprzez:
- wykonywanie roli wiodącej w społecznych działaniach przy popularyzacji
przepisów ruchu drogowego i propagowaniu bezpieczeństwa tego ruchu
(w szczególności wśród dzieci i młodzieży),
- propagowanie i kierowanie działań wszystkich agend ZO PZM oraz
organizacji i instytucji deklarujących powyższe działania na dobro lokalnej
społeczności.
§ 3.
OKBRD działa zgodnie z następującymi przepisami, wytycznymi i uchwałami:
- Statutem PZM,
- Uchwałami:
Zarządu Głównego PZM,
Zarządu Okręgowego PZM,
GKBRD,
OKBRD.
§ 4.
1. Do zadań OKBRD należą sprawy:
- ratownictwa drogowego,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ochrony środowiska.
2. W zakresie o którym mowa w ust. 1 OKBRD:
- inicjuje działania własne, w tym opracowuje wnioski i wytyczne dla klubów
oraz informuje, składa sprawozdania z prac komisji i klubów na forum ZO
PZM, ocenia plany i pracę klubów, organizuje narady i szkolenia,
- współdziała z organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami
społecznymi oraz stowarzyszeniami,
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wydaje opinie w zakresie szerzenia kultury motoryzacyjnej, przepisów ruchu
drogowego i innych przedsięwzięć instytucji podejmujących tematy
merytoryczne komisji,
koordynuje działania podejmowane przez kluby,
zatwierdza regulaminy imprez klubowych.
§ 5.

Uprawnienia OKBRD scedowane na nią przez ZO PZM obejmują:
- zatwierdzenie merytorycznych planów, programów i regulaminów,
- opiniowanie przedsięwzięć PZM w zakresie świadczenia usług na rzecz
BRD i OŚ,
- uzgadnianie planów skoordynowanych działań instytucji i organizacji
współdziałających w zakresie przedsięwzięć reklamowych i marketingowych
BRD i OŚ,
- interpretowanie regulaminów dotyczących imprez BRD organizowanych
przez Kluby i inne organizacje,
- monitorowanie zgodności z przepisami działalności klubów w zakresie BRD,
- rozpatrywanie wniosków, odwołań i skarg w zakresie BRD,
- reprezentowanie ZO PZM na zewnątrz w sprawach związanych z BRD i OŚ,
- opracowanie preliminarza OK BRD i OŚ i jego realizacja,
- podejmowanie działań wynikających z przynależności OKBRD do
organizacji instytucji w zakresie BRD i OŚ,
- występowanie do Zarządu Okręgowego PZM – Prezydium ZO PZM
z wnioskami w sprawach:
a) składu ekip na imprezy centralne,
b) delegowanie członków OKBRD do prac w zakresie BRD i OŚ
z agendami samorządów terytorialnych i Policji,
c) rocznych kalendarzy imprez BRD,
d) rocznych planów rzeczowo – finansowych,
e) wnioskowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień zasłużonych działaczy
OK BRD.
§ 6.
1. OKBRD składa się z nie więcej niż 9 członków, w tym Przewodniczącego,
którego powołuje ZO PZM.
2. Propozycje składu osobowego OKBRD zgłasza Przewodniczący uwzględniając
w miarę istniejących możliwości pisemne propozycje zgłaszane przez
poszczególne Kluby i instytucje współpracujące z ZO PZM w zakresie BRD
(Policja, Kuratorium, MORD, itp.).
3. Ostateczny skład OKBRD zatwierdza Zarząd Okręgowy PZM.
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§ 7.
OKBRD wybiera ze swego składu:
- Wiceprzewodniczącego OKBRD,
- Sekretarza Komisji.
§ 8.
1. OKBRD obraduje w miarę potrzeb. Są to posiedzenia robocze realizujące
zadania komisji - posiedzenie zwołuje jej Przewodniczący.
2. Decyzje na posiedzeniach OKBRD zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Regulamin ten został zatwierdzony przez Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie w dniu
22 września 2015 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Traci moc obowiązującą regulamin OKBRDiOŚ z dnia 18 września 2007 roku.

Za zgodność

Przewodniczący
Okręgowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Edmund Olczak

