
PROTOKÓŁ NR 2/08  

z posiedzenia plenarnego  

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 3 kwietnia 2008 r.  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia  

            Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który przywitał zaproszonych gości – lista obecności – 

zał. nr 1.  

   

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad:  

1.     Otwarcie posiedzenia – Sekretarz ZWR BRD – Wojciech Drożdż – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i 

Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

2.     Wprowadzenie do tematu posiedzenia – Sekretarz ZWR BRD – Wojciech Drożdż –Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

3.     Przyjęcie harmonogramu działań i wydatków na 2008 rok.  

4.     Sprawy różne.  

5.     Podsumowanie posiedzenia – Sekretarz ZWR BRD – Wojciech Drożdż - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i 

Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

6.     Zamknięcie obrad – Sekretarz ZWR BRD – Wojciech Drożdż – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

   

Ad. 2. Wprowadzenie do tematu posiedzenia  

   

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – omówił cel spotkania, którym było przyjęcie harmonogramu 

działań i wydatków Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2008 roku.  

   



   

Ad. 3. Przyjęcie harmonogramu działań i wydatków na 2008 rok.  

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

zaznaczył, iż dopiero zapoznał się z propozycjami przedstawionymi przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie (załącznik nr 2) a także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie (załącznik nr 3) oraz wyraził 

chęć szerszej dyskusji na ten temat.  

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – podkreślił, iż zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium ZWR 

BRD, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2008 r.  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Komendant 

Wojewódzki Policji w Szczecinie przedstawili szereg propozycji i modernizacji przedstawionych przez Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, jak i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie 

planów wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Pan Tadeusz Pawlaczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – podtrzymał 

wcześniej złożone propozycje zmian do planów wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Szczecinie i Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Zwrócił się również z prośbą o 

uszczegółowienie wydatków na współpracę z mediami planowanych przez WORD w Szczecinie oraz uściślenie na 

czym miałaby polegać współpraca ZORD w Koszalinie z PZU i dlaczego na ten cel jest przeznaczona kwota 20 000 

złotych.  

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

poinformował, iż Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego wystąpił do PZU z propozycją współpracy, 

która miałaby polegać na przeprowadzeniu konkursu BRD dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PZU miałoby 

być w tej akcji partnerem i partycypować w kosztach jednak do chwili obecnej ZORD w Koszalinie nie otrzymał 

żadnej odpowiedzi.  

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 

powiadomił Członków ZWR BRD oraz zaproszonych gości, iż Wydział Ruchu Drogowego wraz z fundacją „Razem 

Bezpieczniej” złożył wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący programu 

profilaktycznego „Zwolnij szkoła za rogiem”. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego fundacja otrzymała 160 000 złotych na prowadzenie tego programu. W ramach 

tej akcji zostanie m.in. przeprowadzona kampania edukacyjna skierowana do dzieci, odbędą się szkolenia dla 

nauczycieli, szkoły zostaną wyposażone w elementy oraz kamizelki odblaskowe.  

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

odpowiedzi dot. kwestii planowanych wydatków na współpracę z mediami, poinformował, że WORD postanowił 

zwiększyć planowaną kwotę wydatków na wyżej wymieniony cel. Podkreślił on, że reklama w mediach – prasie, radiu 

– jest bardzo kosztowna i żeby została zauważona, dotarła do odbiorców i zapadła im w pamięć musi wiązać się z 

częstotliwością publikowanych artykułów, nadawanych reklam i spotów, a pociągając za sobą wysokie koszty. 

WORD w Szczecinie planuje również rozpocząć współpracę z telewizją i wyprodukować oraz wyemitować krótkie 

spoty telewizyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  



Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – 

zaproponował zorganizowanie konferencji prasowej, na której media zostałyby poinformowane o dotychczasowych i 

planowanych działaniach Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Pani Iwona Stępień – Pilipczuk –  Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Szczecinie – poinformowała, iż w ubiegłym roku Generalna Dyrekcja rozpoczęła program poprawy bezpieczeństwa. 

Działania rozpoczęły się na drodze krajowej nr 8 lecz od tego roku działania obejmują już teren województwa 

zachodniopomorskiego. Program dotyczy ograniczania zdarzeń śmiertelnych na dogach krajowych. Na te działania 

na terenie województwa zachodniopomorskiego jest przeznaczona kwota 12 000 000 złotych. W ramach programu 

planowane są zarówno akcje medialne i happeningi,  jak również będzie poprawiany stan oznakowania na drogach, 

będą wprowadzane na skrzyżowaniach „wyspy”, skrzyżowania będą przebudowywane, będą budowane chodniki oraz 

ciągi pieszo-rowerowe. Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich członków Rady na jeden z planowanych happeningów, 

który ma na celu pokazanie co się robi dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – przedstawił swoje spostrzeżenia co do uwag przedstawionych przez Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki. Odnośnie punktu 1 czyli rezygnacja z dwóch planowanych konferencji w 2008 roku, na rzecz 

organizacji konferencji wojewódzkiej w 2009 roku oraz  uczestnictwa w konferencji w Józefowie nie jest konieczna 

ponieważ te konferencje się nie wykluczają. Co do akcji „Drzewa i śmierć” podkreślił, że jest to inicjatywa słuszna i 

należy bezwzględnie zarówno sposobami medialnymi jak i technicznymi spowodować aby tych drzew było coraz 

mniej i potraktować to jako priorytet działań ZWR BRD.  

Pan Włodzimierz Paliga – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – zauważył, iż 

należy być bardzo ostrożnym w medialnym nagłaśnianiu tego typu inicjatywy jaka jest wycinka drzew i łącznie tego z 

Zachodniopomorska Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zwrócił uwagę na fakt, iż wszelkie 

organizacje ekologiczne są bardzo „chwytliwe” medialnie i bardzo często nie muszą one wydawać żadnych pieniędzy 

aby w tych mediach zaistnieć. Może dojść do sytuacji, że przez te właśnie organizacje ZWR BRD zostanie 

przedstawiona jako ta, która walczy z przyrodą, dlatego zalecił szczególna ostrożność.  

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – kontynuując swoja wypowiedź zwrócił uwagę, iż punkt 9 propozycji Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego dotyczący opracowania „Zachodniopomorskiej Wizji Zero” jest niewłaściwy, gdyż 

opracowanie jest finansowane przez Urząd Marszałkowski. Nadmienił również, iż przetarg został już ogłaszany 

dwukrotnie, lecz niestety nikt nie stanął do przetargu i obecnie zostały rozesłane zapytania ofertowe do tych 

instytucji i firm, które takie studium już opracowywały w innych regionach naszego kraju. Wniosek z punktu 5 

propozycji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest również bezzasadny, ponieważ czasopismo „Twoja 

bezpieczna droga” jest już wydawane i obecnie w druku jest 2 numer czasopisma. Nawiązując do propozycji działań 

pozostałych członków Rady Pan Sekretarz nadmienił, iż bardzo ciekawą, innowacyjną propozycją jest  działanie 

Policji polegające na kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych mająca na celu 

propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze polegającej na przeprowadzeniu konkursu piosenki „R-

ki śpiewają piosenki”. Wystąpił on również z propozycją zakupu przez Zachodniopomorską Wojewódzką Radę 



Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 3 toreb medycznych R1 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Jako 

ostatnią propozycję przedstawił rozważenie możliwości finansowania przez ZWR BRD przedstawienia 

organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kołobrzegu pn.: „Wielka draka o drogowych znakach”.  

   

Po ożywionej dyskusji na temat finansowania poszczególnych działań zaproponowanych przez członków ZWR 

BRD zatwierdzono harmonogram działań oraz plany wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie na 2008 rok w części 

przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego co stanowi załącznik nr 4 (WORD) i nr 5 (ZORD) 

niniejszego protokołu oraz Pani Iwona Stępień – Pilipczuk –  Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Szczecinie i Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie zobowiązali się do zorganizowania szkoleń w swoich instytucjach przeznaczonych dla 

projektantów w zakresie stałych i czasowych organizacji ruchu z uwzględnieniem w projekcie urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowania znaków ograniczających prędkość w tym znaku D-42 (obszar 

zabudowany) z uwagi na przebieg i otoczenie drogi.  

Ad. 4 . Sprawy różne  

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – podkreślił znaczenie zorganizowania konferencji prasowej na której media zostałyby 

poinformowane o dotychczasowych i planowanych działaniach Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności 

zainicjonowania spotkania z ekologami w celu przedstawienia im założeń akcji „Drzewa”.  

Ad. 6. Zamknięcie obrad  

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – podziękował członkom Rady oraz zaproszonym gościom za 

aktywny udział, konstruktywną dyskusję oraz merytoryczne wnioski.  

Na tym zakończono posiedzenie plenarne Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego.  

 


