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PROTOKÓŁ NR 1/2011 

z posiedzenia 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z dnia 02 lutego 2011r. 

 

 

 

 Posiedzenie otworzył Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał zaproszonych gości 

– zał. nr 1. Obradom przewodniczył Pan Olgierd Geblewicz – przewodniczący 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który 

również przywitał zaproszonych gości.  

 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Program „Wizja ZERO dla regionu zachodniopomorskiego” 

3. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa 

zachodniopomorskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie. 

4. Informacje o realizacji planu wydatków za rok 2010. 

5. Analiza i ocena podejmowanych działań w 2010 r. 

6. Omówienie propozycji działań i wydatków na 2011r. 

7. Sprawy różne 

8. Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad. 

 

Ad.2.  

Pan Cezary Tkaczyk – sekretarz ZWRBRD – poinformował, iż osoby które miały przedstawić 

prezentację opracowania „Wizja ZERO dla regionu zachodniopomorskiego” przygotowane na 

zlecenie Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, nie 

mogły przybyć na obecne posiedzenie. W związku z powyższym punkt ten zostaje 

przeniesiony na następne posiedzenie. 

 

Ad.3. 

Pan Cezary Tkaczyk – sekretarz ZWRBRD – poinformował, iż sprawozdanie o stanie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz 

działań realizowanych w tym zakresie zostało przygotowane na podstawie przesłanych 

informacji z instytucji wchodzących w skład ZWRBRD. Ponieważ powyższe sprawozdanie 
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jest dość obszernym materiałem, zostało przygotowane w formie elektronicznej. Osoby 

zainteresowane tym sprawozdaniem, mogą pobrać pen driver ze sprawozdaniem. 

 

Ad.4. 

Pan Cezary Tkaczyk – sekretarz ZWRBRD, Dyrektor WORD w Szczecinie – rozpoczął 

omówienie realizacji planu wydatków w 2010r., od informacji o ciężkiej sytuacji finansowej 

WORD-u jak i ZORD-u w roku ubiegłym, co za tym idzie nie wszystko można było 

zrealizować z planu na rok 2010r. Realizacja planu wydatków w 2010r. została przedstawiona 

w formie tabeli  - zał. nr 2, którą każdy członek rady otrzymał.  

Po rozpoczęciu  analizy planu wydatków za 2010 r. przez Pana Cezarego Tkaczyka – 

Dyrektora WORD – w punkcie I. „Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży”, Pan 

Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

– poprosił o szczegółowe informacje dotyczące zakupu ilości elementów odblaskowych przez 

WORD oraz w jaki sposób były one rozdysponowane.   

Pan Wojciech Olbryś – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 

zwrócił uwagę iż mała liczba elementów odblaskowych trafia do tzw. uczestników 

niechronionych, a to te osoby powinny przede wszystkim otrzymać taki element. 

Zaproponował aby te elementy w przyszłości były sprawiedliwie rozdzielone po wszystkich 

instytucjach wchodzące w skład rady oraz żeby docierały do małych miejscowości. 

Pani Zofia Byra – Zastępca Zachodniopomorskiego Inspektora Transportu Drogowego w 

Szczecinie – dodała, że ITD posiada małą ilość elementów odblaskowych (gadżetów) i często 

jest tak że kilkoro dzieci może otrzymać taki element, a przydałyby się w momencie kontroli 

autobusów przewożących dzieci. Uważa, iż takich elementów odblaskowych powinno 

zakupić się  w dużych ilościach oraz że na elementach powinien być nadruk w postaci logo 

ZWRBRD, ponieważ jesteśmy członkami tej rady. 

 

Ad.5. 

Po przedstawieniu realizacji planu wydatków w 2010 r. przez Pana Cezarego Tkaczyka – 

sekretarza ZWRBRD, Dyrektora WORD w Szczecinie – oraz analizie i ocenie 

podejmowanych działań przez członków rady, wnioskowano o szczegółowe przedstawienie 

wydatków w roku 2010 r. w zakresie działań na rzecz brd.  

Pan Olgierd Geblewicz - przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – w wyniku różnych opinii prawnych dotyczących 

zakupu mierników prędkości dla Zachodniopomorskiej Policji przez Wojewódzki Ośrodek 
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Ruchu Drogowego w Szczecinie, poprosił Pana Dyrektora Dariusza Pomykalskiego z Urzędu 

Marszałkowskiego aby sprawą zajęli się prawnicy w/w urzędu oraz sprawą prawnych 

aspektów wydatkowania przez WORD i ZORD środków finansowych.  Po otrzymaniu tej 

opinii zostanie podjęta decyzja dotycząca mierników prędkości. 

 

Ad.6. 

Pan Cezary Tkaczyk – sekretarz ZWRBRD – poprosił Panią Izabelę Drozgowską – 

kierownika biura rady - o przedstawienie propozycji działań i wydatków na 2011 rok. 

Wywiązał się burzliwa dyskusja dotycząca mechanizmu finansowego.  

Pan Olgierd Geblewicz - przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zaproponował korektę planu wydatków w połowie 

każdego roku, aby zapobiec niejasnościom związanym z niewykorzystaniem środków bądź z 

brakiem wykonania zaplanowanych działań.  

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik KWP WRD – podkreślił, iż w 2011 r. ZWRBRD 

powinna skupić się przede wszystkim na kampaniach dotyczących nadmiernej prędkości oraz 

na przekazywaniu elementów odblaskowych. 

Pani Izabela Pawlak – Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Kontroli z Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie – zasygnalizowała, że wszystkie przedszkola na terenie szczecińskim w 2009 roku 

otrzymały kamizelki odblaskowe, akcja zorganizowana przez ZWRBRD, która przyniosła 

zamierzony efekt. Natomiast warto byłoby pójść dalej tą drogą i wyposażyć np. szkoły 

podstawowe klasy 0-III. 

Pan Cezary Tkaczyk – sekretarz ZWRBRD – zaproponował, aby wyznaczyć osobę, która 

będzie koordynowała zagospodarowanie elementami odblaskowymi. 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik KWP WRD - przedstawił swoje stanowisko w sprawie 

zwiększenia ilości organizowanych konkursów nt. Bezpieczna szkoła, gmina itd. 

Zaproponował także budowę Miasteczka Ruchu Drogowego. Można by ogłosić konkurs na 

projekt takiego miasteczka wśród gmin naszego województwa. Trzy najlepsze projekty np. 

zostaną zrealizowane. 

Kolejną propozycją na 2011 rok było zbudowanie OŚRODKA DOSKONALENIA 

TECHNIKI JAZDY w Szczecinie z m.in. matą poślizgową. Pan Marcin Zydorowicz – 

Wojewoda Zachodniopomorski, Zastępca Przewodniczącego ZWR BRD wyraził aprobatę na 

budowę takiego ośrodka, proponując aby było to przedsięwzięcie WORD i ZORD  

w kooperacji z Miastem Szczecin na terenie należącym do Skarbu Państwa lub Samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Pan Olgierd Geblewicz - przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – poinformował, że na następne posiedzenie zostanie 

przygotowany przez Urząd Marszałkowski w oparciu o opnie prawne budżet na rok 2011, 

biorąc pod uwagę możliwości finansowe WORD-u w Szczecinie jaki ZORD-u w Koszalinie 

oraz proponowane działania przez pozostałe instytucja działające na rzecz brd. Sprawa ta 

zostanie przekazana Panu Marszałkowi W. Drożdżowi.  

 

Ad.7. 

Pan Olgierd Geblewicz - przewodniczący ZWR BRD - wniósł postulat o budowę 

STANOWISKA BADANIA MASY POJAZDÓW ( ponadtonażowej ) oraz PUNKTU DO 

KONTROLI NACISKU w Szczecinie -  do przeanalizowana jako działania na rok 2011. 

Pani Henryka Okoniewska- Kall – zasygnalizowała, iż warto zastanowić się nad budową na 

terenie zachodniopomorskiego parkingów dla pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne. 

 

Ad.8. 

Pan Olgierd Geblewicz - przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział 

w posiedzeniu i zamknął I Posiedzenie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2011 roku. 

 

 

 

 


