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PROTOKÓŁ NR 4/2011 

z posiedzenia 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z dnia 15 czerwca 2011r. 

 
 

Ad.1. 

 Posiedzenie otworzył Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał zaproszonych gości, (lista – zał. nr 1).  

 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Zatwierdzenie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie – zał. 2 

3. Sprawy różne 

4. Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad. 

 

Ad.2.  

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWRBRD, Dyrektor WORD w Szczecinie – przedstawił temat spotkania jakim jest 

zatwierdzenie pozostałej części planu wydatków WORD i ZORD na 2011r. oraz omówienie sprawy Pana 

Włodzimierza Wołowca Prezesa Automobilklubu z Kalisza Pomorskiego. Poinformował, że WORD w Szczecinie 

zaoszczędził około 20 tysięcy zł przy organizacji tegorocznych turniejów, dzięki pozyskanym sponsorom oraz wsparciu 

ze strony Starostwa Polickiego przy organizacji Turnieju BRD dla uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków 

Szkolno-Wychowawczych i włączeniu się w organizację PZM Oddział Szczecin. W punkcie 1 planu wydatków Pan 

Cezary Tkaczyk, zwrócił uwagę na zapis „zakup mierników prędkości”, który już został dokonany . Zakupiono 11 

mierników prędkości i użyczono 10 sztuk mierników KWP WRD oraz 1 szt. ITD. Celem zakupu mierników prędkości 

jest poprawa bezpieczeństwa na drogach całego województwa zachodniopomorskiego. Następnie Pan Cezary Tkaczyk 

poprosił Panią Edytę Mruk - Kierownik Działu BRD WORD w Szczecinie o przedstawienie i omówienie pozostałej 

części planu wydatków WORD i ZORD na 2011 r. 

 

Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD WORD w Szczecinie – rozpoczęła omówienie planu wydatków 

rozpoczynając od punktu Nr 1.  

 

Eugeniusz Romanów – Dyrektor Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie – 

poinformował, że kamizelki z działania nr 1 pkt. 2 zostały już zakupione, jest to tak zwana pomoc rzeczowa. 

poinformował, że Ośrodek w Koszalinie nie posiada wolnych środków finansowych. Natomiast rzeczy zakupione 

w ubiegłym roku, zostały zaplanowane do wydania w bieżącym roku, stąd informacje w planie wydatków dotyczące 

ZORD-u. Jest to forma zaznaczenia gdzie zakupione materiały zostaną przekazane i w jakim celu. ZORD w Koszalinie 

posiada własną stację diagnostyczną gdzie zaplanował 10 bezpłatnych badań pojazdów w pierwszą sobotę każdego 

miesiąca. Jednak koszty ZORD ponosi w ramach tych działań i te koszty są ujęte w planie wydatków na ten rok. 
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W planie wydatków te punkty, w których opisane są zakupy rzeczowe, zostały zakupione w 2010r. i nie są wydatkiem 

bieżącego roku. 

 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik WRD KWP w Szczecinie – zaproponował aby zorganizować przynajmniej 4 

konferencje dla Gmin i 1 dla Starostw. Kwota, która została zaproponowana w planie jest zbyt mała na tyle konferencji, 

zaproponował aby ją podnieść do 10 tysięcy zł. Dyrektorzy szkół w czasie wakacji mają planowane konferencje przez 

Kuratorium Oświaty, podczas których istnieje możliwość zaprezentowania dodatkowych tematów.  

Otworzyła się dyskusja na temat do kogo powinna być skierowana konferencja czy do dyrektorów szkół i nauczycieli 

wychowania komunikacyjnego czy starostw i gmin jako organu nadzorującego placówki oświatowe. Zgodnym głosem 

członków rady jest tematyka konferencji czyli informacje na temat zdobycia karty rowerowej oraz jej wydawania.  

 

Pan Krzysztof Lis – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego – stwierdził, że jeżeli 

chcemy mówić o planie wydatków to muszą być to wydatki przeznaczone na 2011 r., natomiast działania mogą się 

opierać na pozostałych rzeczach zakupionych w ubiegłym roku, ale ważne jest żeby mówić o planie wydatku na ten rok.  

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – zadał pytanie, co 

oznacza kwota  na samym końcu planu wydatków? 

 

Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD – udzieliła odpowiedzi, że jest to suma planowanych wydatków na 2011 r., 

które zostały omówione i opisane w w/w planie. Poniżej jest przedstawiony procentowy udział WORD-u  i ZORD-u 

w kwocie sumarycznej planu. 

 

Pani Grzegorz Sudakow - Naczelnik WRD KWP w Szczecinie – zauważył, że od dwóch lat członkowie rady nie 

otrzymują protokołów z posiedzeń, są one tylko umieszczane na stronie internetowej, wystosował prośbę o przesyłanie 

tych protokołów na bieżąco, żeby nie było nieporozumień. 

 

Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD -  przedstawiła kolejny punkt planu „Kampanie edukacyjne skierowane do 

dorosłych”, wspólne działania KWP WRD z WORD  „Piłeś nie jedź”, „Mamo tato przypnij mnie”. 

 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik WRD KWP - zasugerował przesunięcie terminu realizacji tych działań 

na czerwiec-listopad.  

 

Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD – przedstawiła propozycję przeprowadzenia 4 nowych, wcześniej nie 

omawianych kampanii, które zostaną zrealizowane z zaoszczędzonych środków. 

 „Bezpieczny wyjazd nad morze” – wspólna akcja z Policją i ratownictwem medycznym.  

„Bezpieczna jesień życia” skierowana do grupy wiekowej powyżej 60 roku życia, kluby seniorów, Uniwersytet III wieku. 

„Bezpieczny maluch w samochodzie” – spotkania z przyszłymi rodzicami w szkołach rodzenia, informacje na temat 

fotelików ich zakupu, montażu.  

Akcja skierowana do dzieci i dorosłych „Bezpieczeństwo na rowerze” akcja organizowana przy współpracy rady osiedli 

podczas imprez, które organizują na terenie swoich osiedli. Brak uwag od strony członków rady dotyczących 

powyższych kampanii. 
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Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD – w dalszej części omówiła plan wydatków (zał.2). Turniej BwRD – 

eliminacje wojewódzkie, który odbył się 12-13 maja 2011 r. w Łukęcinie, zaplanowane zostało 30.000,00 zł natomiast 

poniesiono koszty w kwocie 29.496,13zł, pozostało 503,87zł.  

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – eliminacje wojewódzkie, który odbył się 25 kwietnia 2011r. 

z kwoty 10.000,00 zł – 2.828,00 zł zostały przesunięte na zakup mierników prędkości, zostało 7172,00, turniej został 

zorganizowany przy wykorzystaniu 5618,81 zł, pozostało 1553,19zł.  

Turniej BwRD dla SOSW – eliminacje wojewódzkie, który odbył się 25 maja 2011r., zaplanowane było 12.000,00 zł, 

zrealizowano turniej w kwocie 6.693,95zł, a pozostało 5.306,05zł. Z bardzo dużym zaangażowaniem w organizację tego 

turnieju włączyło się Starostwo Polickie, które w znacznym stopniu przejęło koszty na siebie.  

Turniej BwRD dla SOSW – Finał Ogólnopolski  - zaplanowana kwota 25.000,00 na dzień dzisiejszy wydatkowano 

około 8 000,00 zł. Na tą chwilę trudno jest oszacować całkowity koszt wydatkowania w zakresie tego turnieju, 

ponieważ Turniej odbędzie się 16-18 czerwca 2011r., a przygotowania są w trakcie. Ale możemy mówić 

o zaoszczędzonych 10.000,00 zł dzięki pozyskanym przez Dyrektora WORD sponsorach i skutecznie 

przeprowadzonych negocjacjach cenowych. 

Turniej Policjant Roku, który już się odbył , zaplanowane było 10.000,00 wydatkowano 9 997,30zł. 

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego -  w pozycji Festyn 

Pierwszoklasisty zaproponował podwyższenie wydatkowania do 5.000,00 zł  

 

Pan Jacek Ząbik – – Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie – zauważył, że pozostało zaoszczędzonych ok. 8.400,00 

 

Pan Krzysztof Lis – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego – zwrócił uwagę, że 

jest oszczędność, którą można wykorzystać na wsparcie działań zachodniopomorskiej policji i zakupić urządzenia typu 

Drager albo alkotestery. 

 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik WRD KWP – jako funkcjonariusz policji, zaproponował zakup narkotesterów, 

których koszt wynosi 78 zł/sztuka, jest to urządzenie jednorazowe, a będzie bardziej  przydatne w działaniach 

na terenie naszego województwa. Zakup w ilości 100 szt. – 7.800,00 zł 

 

Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD – zaproponowała, aby te pieniążki, które zostaną zaoszczędzone po 

Turniejach zostały przeniesione do tak zwanej rezerwy, która będzie umieszczona w planie wydatków WORD i ZORD 

na 2011r. Wówczas będzie dokładnie wiadomo jakie środki pozostały i w jakiej ilości można zakupić narkotestery. 

 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik WRD KWP – wrócił do sprawy festynu pierwszoklasisty „Pierwszy dzwonek” 

zwrócił się z propozycją zorganizowania festynu na innym terenie, poza Szczecinem, albo zorganizowania w Szczecinie 

i dodatkowo w wybranym powiecie. 

 

Pan Krzysztof Lis – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego  – zaproponował 

aby zorientować się który z powiatów byłby zainteresowany zorganizowaniem takiego festynu na swoim terenie. 
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Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD – zadała pytanie, na jakich zasadach będzie wybierany powiat w którym 

miałby być zorganizowany festyn? 

 

Pan Krzysztof Lis – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego – zaproponował, 

aby powiaty przedstawiły swoje oferty organizacji festynu i wtedy zostanie wybrana najciekawsza. Należy wystosować 

pismo do wszystkich powiatów zachęcające do współpracy. 

 

Ad.3 

Pani Edyta Mruk – Kierownik Działu BRD – zakończyła omawianie planu wydatków WORD i ZORD w zakresie 

działań BRD na 2011 r. Nikt nie wniósł dodatkowych spostrzeżeń i sprzeciwu.  Pani Kierownik przedstawiła sprawę 

Pana Włodzimierza Wołowca, który jest Prezesem Automobilklubu z Kalisza Pomorskiego, jego pisma, które rozsyła 

do różnych instytucji są bardzo roszczeniowe – bark odpowiedzi ze strony instytucji działających w zakresie brd 

akcjami organizowanymi przez niego samego. Sprawa dotyczy wsparcia działań Stowarzyszenia jakim jest 

Automobilklub w zakresie brd.  

 

Pan Dariusz Pomykalski – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

w Szczecinie – przedstawił stanowisko Marszałka dotyczące Pana Włodzimierza Wołowca, który również napisał 

pismo do Marszałka, odpowiedź była odesłana z prośbą o sprecyzowanie zapotrzebowania na jakie liczy Pan 

Wołowiec, bo z pisma to nie wynika. 

 

Wyniknęła dyskusja pomiędzy członkami rady, czy wesprzeć działania i przesłać materiały BRD do wykorzystania 

podczas akcji przeprowadzanych przez kaliski Automobilklub? Jaka jest wiarygodność tego Stowarzyszenia? 

Postanowiono wysłać pismo do Burmistrza Kalisza Pomorskiego z prośbą o potwierdzenie działań realizowanych 

na terenie miasta i okolic prowadzonych przez Pana Włodzimierza Wołowca. 

 

Ad4. 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – rozpoczął głosowanie nad Uchwałą Nr 2/2011 o przyjęciu planu 

wydatków na działania BRD na 2011r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz 

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie.  

Wszyscy obecni byli „za”. Głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było. 

 

Sporządził: 

Edyta Mruk 

 
Kierownik Działu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

WORD  Szczecin 

 

SEKRETARZ ZWRBRD 

Cezary Tkaczyk 

Dyrektor WORD Szczecin 

 


