
PROTOKÓŁ NR 2/09 

z posiedzenia plenarnego 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 26 stycznia 2009 r.  

 

Ad. 1.  

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Władysław Husejko  

– Przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego, który przywitał zaproszonych gości – lista obecności – zał. nr 1.  

 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący ZWR BRD – Władysław Husejko – Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

2. Przyjęcie harmonogramu działań i wydatków na 2009 rok.  

3. Podjęcie uchwał:  

1. W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Szczecinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2. W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Koszalinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

1. Sprawy różne.  

2. Podsumowanie posiedzenia – Sekretarz ZWR BRD – Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Szczecinie.  

3. Zamknięcie obrad – Przewodniczący ZWR BRD – Władysław Husejko – Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

 

Ad. 2. Przyjęcie harmonogramu działań i wydatków na 2009 rok.  

 



Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – przedstawił plan wydatków na 2009 rok Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Szczecinie na realizację zdań z zakresu BRD, w ramach którego zabezpieczono kwotę 280 000 

zł. Główne kierunki działań to:  

 Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży – poprzez m.in. lekcje pokazowe, pogadanki, warsztaty oraz 

promocję widoczności na drodze;  

 Edukacja motoryzacyjna dorosłych uczestników ruchu drogowego – konferencje, szkolenia, kampanie 

informacyjne skierowane do dorosłych uczestników ruchu drogowego;  

 Współpraca z instytucjami realizującymi działania BRD – zakup symulatora;  

 turnieje, konkursy, festyny;  

 akcje, kampanie, promocja pozostałych działań.  

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

iż w dniu 12 lutego 2009r. zostanie podpisane porozumienie  

o współpracy z Kreisverkehrswacht Barnim e.V. Stowarzyszeniem reprezentowanym przez Przewodniczącego Pana 

Waltera Papritza. Głównym celem współpracy będą działania na rzecz podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym w regionach na których działa  

Stowarzyszenie i WORD Szczecin. Działania będą dotyczyły następujących grup celowych:  

- dzieci jako piesi i rowerzyści, 

- młodzież jako motorowerzyści, 

- dorośli jako piesi i kierujący, 

- młodzi kierowcy.  

Obie strony umowy porozumiały się w sprawie wspólnego podjęcia działań dotyczących prowadzenia treningów 

doskonalenia techniki jazdy i szkolenia instruktorów/trenerów bezpiecznej jazdy na  placu do treningu bezpiecznej 

jazdy w Bernau.  

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał  

3.1 W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Szczecinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Głosowanie: 10 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymujących”  

Uchwała stanowi załącznik nr 2.  

 



3.2 W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, w 

części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Głosowanie: 12 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzymujących”  

Uchwała stanowi załącznik nr 3.  

 

Ad. 4. Sprawy różne  

W wyniku dyskusji ustalono, iż Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powinna 

podjąć szereg inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do najważniejszych z nich 

należą:  

 Wystąpienie do zarządców dróg, aby przed przejściami dla pieszych została sfrezowana nawierzchnia dróg,  

 Wnioskowanie do PKP o zamontowanie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych urządzeń „Trafifoto”,  

 Przygotowanie „Analizy Bezpieczeństwa”, która zostanie przekazana wszystkim starostwom powiatowym, 

urzędom miast i gmin,  

 Wspieranie powstawania Powiatowych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  

 Przygotowanie analizy wypadków i zagrożeń jakie powodują niedoświadczeni kierowcy – dotarcie do 

Ośrodków Szkolenia Kierowców.  

.  

Ad. 6. – Zamknięcie obrad  

 

Pan Władysław Husejko – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podziękował członkom Rady za aktywny udział w 

posiedzeniu i zamknął II posiedzenie ZWR BRD.  

 


