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PROTOKÓŁ NR   2/10 

z posiedzenia  

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 23 czerwca 2010 r.  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia 

 Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który 

przywitał zaproszonych gości – lista obecności – zał. nr 1. 

 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 

województwa zachodniopomorskiego w związku z planowanym opracowaniem 

dokumentu pn. „ Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w 

województwie zachodniopomorskim”. 

3. Zaopiniowanie  materiałów Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic „STOMIDO” 

dotyczących podjęcia interwencji w sprawie usunięcia kolizji słupów energetycznych w 

Szczecinie, zmiany sposobu spowolnienia ruchu na ulicy Szybowcowej i Goplańskiej oraz 

wykorzystania efektów konkursu dla studentów na temat „Przedstawienie koncepcji 

ideowej i architektoniczno – krajobrazowej”. 

4. Zaopiniowanie pisma Wiesławy i Józefa Gruszkowskich w sprawie zmiany przepisów 

dotyczących osób kierujących rowerem będących pod wpływem alkoholu. 

5. Zaopiniowanie prośby Włodzimierza Wołowca – Przewodniczącego Klubu Sportowo – 

Motorowego  „Automobilklub” z Kalisza Pomorskiego w sprawie wsparcia działalności 

Stowarzyszenia. 

6. Sprawy różne. 

7. Podsumowanie posiedzenia. 

8. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 2. Omówienie strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 

województwa zachodniopomorskiego w związku z planowanym opracowaniem dokumentu 

pn. „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie 

zachodniopomorskim”. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie,  

Sekretarz ZWR BRD – poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Bursztynowicz – Kierownik 

Biura ZWR BRD, w celu przybliżenia uczestnikom posiedzenia dotychczasowych ustaleń 

jakie zostały podjęte w sprawie omawianego dokumentu. 

 

Dorota Bursztynowicz – Kierownik Biura ZWR BRD – poinformowała, iż zgodnie z prośbą 

Pana Wojciecha Drożdż – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Sekretarz 

ZWR BRD wystosował pismo do wszystkich Członków Rady dotyczące udzielenia 

informacji w jaki sposób poszczególne instytucje wchodzące w skład Wojewódzkiej Rady 

BRD mógłby wspomóc tworzenie dokumentu jakim jest „Analiza bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie zachodniopomorskim”. W odpowiedzi na 

pismo do Biura ZWR BRD wpłynęły pisma: Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dot. możliwości udostępnienia informacji jakie 

znajdują się w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych; Dyrektora 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dot. możliwości 

udostępnienia materiałów i informacji o wypadkach i stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na sieci dróg wojewódzkich oraz pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym została wyrażona chęć do 

włączenia się do prac nad przygotowaniem analizy SWOT BRD, jak również zostały 

przekazane kopie protokołów z przeprowadzonych kontroli zarządzania ruchem na drogach 

wojewódzkich. Zebrane informacje zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Pan Dariusz Pomykalski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – poinformował, iż do chwili obecnej Wydział Infrastruktury i Transportu 

ogłosił jeden przetarg na opracowanie dokumentu „Zachodniopomorska Wizja Zero”, jednak 

żadna oferta nie wpłynęła i aktualnie pracownicy Wydziału po raz kolejny przygotowują 

dokumentację do ogłoszenia następnego przetargu. Odnośnie dokumentu  „Analiza 

bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie 

zachodniopomorskim” nie zostały podjęte żadne konkretne działania. Zwrócił jednak uwagę 
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na fakt, jak dużą część pracy poszczególne instytucje są w stanie zrobić we własnym zakresie, 

bo jak wiadomo na pewnym etapie opracowywania dokumentu zebrane dane trzeba będzie 

przekazać firmie zewnętrznej. 

 

Pani Marzena Kałużyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – przypomniała, że poprzednia tego typu analiza niosła  

w większości przypadków za sobą jeden wniosek. W miejscach i na skrzyżowaniach 

niebezpiecznych zalecano przebudowę, a jak wiadomo koszty przebudowy infrastruktury 

drogowej są ogromne i de facto żadne działania nie zostały podjęte lub podjęte w bardzo 

niewielkim zakresie. 

 

Pan Grzegorz Dziedzina – Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Szczecinie – podkreślił, iż ważne jest aby nowa analiza była 

opracowywana na podstawie najnowszych, najbardziej aktualnych danych. Obecnie GDDKiA 

zbiera dane z dróg, które są analizowane i będą one prawdopodobnie gotowe pod koniec 2011 

roku.   

 

Pani Marzena Kałużyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – zwróciła uwagę na fakt, iż wszelkie dane i dokumenty 

potrzebne do przeprowadzenia analizy dla dróg wojewódzkich posiada Zachodniopomorski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich, a Wydział Ruchu Drogowego może przekazać informacje 

dotyczące wypadkowość, dlatego zasadnym byłoby, aby to właśnie ZZDW w Koszalinie  

wraz z Urzędem Marszałkowskim jako koordynatorem zajął się opracowywaniem 

omawianego dokumentu. 

 

Pan Grzegorz Dziedzina – Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Szczecinie – zadał pytanie czy ZZDW w Koszalinie będzie potrafiło 

przeprowadzić samodzielnie taką analizę zarówno pod kątem inżynieryjnym, ekonomicznym 

i kosztów społecznych. 

 

Pan Jacek Ząbik – Wydział Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego –  

podkreślił, iż żadna instytucja wchodząca w skład Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

BRD nie jest w stanie samodzielnie opracować takiego dokumentu jakim miałaby być 

„Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie 
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zachodniopomorskim”, ale z racji na zakres/obszar działań to właśnie Urząd Marszałkowski 

wraz z podległą mu jednostką jaką jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

powinien podjąć się koordynacji prac nad przygotowaniem założeń do ww. dokumentu.  

 

Pan Dariusz Pomykalski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – w wyniku dyskusji zobowiązał się do przygotowania specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz rozesłania zapytań ofertowych do firm zewnętrznych, 

które mogłyby podjąć się opracowania omawianej analizy. 

 

Ad. 3. Zaopiniowanie  materiałów Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic „STOMIDO” 

dotyczących podjęcia interwencji w sprawie usunięcia kolizji słupów energetycznych  

w Szczecinie, zmiany sposobu spowolnienia ruchu na ulicy Szybowcowej i Goplańskiej oraz 

wykorzystania efektów konkursu dla studentów na temat „Przedstawienie koncepcji ideowej 

i architektoniczno – krajobrazowej”. 

 

W wyniku dyskusji ustalono, iż należałoby przeprowadzić wizję lokalną, a materiał uzyskany 

po przeprowadzonej wizji lokalnej przekazać Członkom Wojewódzkiej Rady. Została 

również podjęta decyzja o zorganizowaniu z inicjatywy Wojewódzkiej Rady spotkania 

wszystkich przedstawicieli konfliktu tj.: Urzędu Miasta Szczecin, Enea Oddział w Szczecinie, 

Komendy Wojewódzkiej Policji, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu 

Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz 

Stowarzyszenia STOMIDO. 

 

Ad. 4. Zaopiniowanie pisma Wiesławy i Józefa Gruszkowskich w sprawie zmiany przepisów 

dotyczących osób kierujących rowerem będących pod wpływem alkoholu. 

Ponieważ Ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 140 h mówi o tym, iż do zadań 

Wojewódzkiej Rady należy opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zmiana przepisów dot. osób kierujących rowerem 

będących pod wpływem alkoholu nie leży w gestii  Wojewódzkiej Rady pismo należy 

przekazać do Krajowej Rady BRD. 
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Ad. 5. Zaopiniowanie prośby Włodzimierza Wołowca – Przewodniczącego Klubu Sportowo 

– Motorowego  „Automobilklub” z Kalisza Pomorskiego w sprawie wsparcia działalności 

Stowarzyszenia. 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie,  

Sekretarz ZWR BRD – przedstawił prośbę Pana Włodzimierza Wołowca oraz poinformował, 

iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie poparł działania Automobilklubu 

oraz będzie wspierał działalność Stowarzyszenia. 

 

Pani Marzena Kałużyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – poinformowała wszystkich zgromadzonych, iż Wydział 

Ruchu Drogowego KWP również jest w stałym kontakcie z Automobilklubem i w miarę 

swoich możliwości również wspiera jego działalność. 

 

Ad. 6. Sprawy różne 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie,  

Sekretarz ZWR BRD – poprosił, aby Członkowie Rady zgodnie ze swoimi właściwościami 

przesłali swoją opinię nt. poselskiego projektu ustawy przesłanego przez Pana Cezarego 

Atamańczuka Posła na Sejm RP. 

 

Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad  

 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 

podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

    


