
PROTOKÓŁ Nr 3/07 

z obrad Prezydium 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

Miejsce: Biuro Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD 

ul. Golisza 10 w Szczecinie 

Data: 8 sierpnia 2007 roku w Szczecinie, godz. 10.00 

 UCZESTNICY SPOTKANIA:  

1.               Norbert Obrycki  

   

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - 

przewodniczący Prezydium Rady.  

2.               Jacek Fabisiak  

   

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  - 

wiceprzewodniczący Prezydium.  

3.               Henryka Okoniewska-Kall  

   

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Technicznej 

Zachodniopomorskiego  Urzędu Wojewódzkiego - 

członek Prezydium.  

4.               Wojciech Drożdż  

   

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego - sekretarz ZWR BRD.  

   

5.               Włodzimierz Paliga  

   

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor 

Transportu Drogowego - członek Prezydium  

6.               Izabela Pawlak  

   

Wizytator Zachodniopomorskiego Kuratorium 

Oświaty w Szczecinie - członek Prezydium  

7.               Cezary Tkaczyk  

   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Szczecinie - członek Prezydium  

   

8.               Eugeniusz Romanów  

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koszalinie - członek Prezydium  

9.               Grzegorz Sudakow  

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - członek 

Prezydium  

10.           Zbigniew Michalczuk  
 Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 



   Ratunkowego w Szczecinie - członek Prezydium  

11.           Jacek Pok  

   

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 

Szczecinie - członek Prezydium  

   

12.           Ryszard Tomczak  

   

Naczelnik Wydziału Kontroli Państwowej Straży 

Pożarnej w Szczecinie - członek Prezydium  

13.           Tomasz Kuna  

   

Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Transportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego  

14.      Dorota Grygorczuk  

   

Kierownik Biura Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej 

Rady BRD.  

AGENDA SPOTKANIA   

godz. 10. 00 – 10. 05  Otwarcie posiedzenia - Norbert Obrycki Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego – Przewodniczący ZWR BRD.  

Godz. 10.05 – 10.15  Wprowadzenie do tematu posiedzenia – Wojciech Drożdż - Sekretarz 

ZWRBRD.  

godz. 10.15 – 10.25  Przedstawienie działań Komisji ds. Programów i Systemów BRD za 

pierwsze półrocze 2007 r. oraz plan zadań na drugie półrocze 2007 r. – 

Cezary Tkaczyk – Przewodniczący Komisji.  

godz. 10. 25 – 10.35  Przedstawienie działań Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Motoryzacyjnej 

za pierwsze półrocze 2007 r. oraz plan zadań na drugie półrocze 2007 

r. – Eugeniusz Romanów – Przewodniczący Komisji.  

Godz. 10.35 – 10. 45  Przedstawienie działań Komisji ds. Infrastruktury za pierwsze półrocze 

2007 r. oraz plan zadań na drugie półrocze 2007 r.  

– Kazimierz Matecki – Przewodniczący Komisji.  

godz. 10.45 – 10.55  Przedstawienie działań Komisji ds. Ratownictwa za pierwsze półrocze 

2007 r. oraz plan zadań na drugie półrocze 2007 r. – Zbigniew 

Michalczuk – Przewodniczący Komisji.  

godz. 10.55 – 11. 05  Przedstawienie działań Komisji ds. Komunikacji Społecznej  

i Nadzoru nad Ruchem Drogowym za pierwsze półrocze 2007 r. oraz 

plan zadań na drugie półrocze 2007 r. – Grzegorz Sudakow – 

Przewodniczący Komisji.  

Godz. 11.05 – 11. 45  Dyskusja i wolne wnioski.  



godz. 11.45 – 11. 55  Podsumowanie posiedzenia – Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR 

BRD.  

godz. 11.55 – 12. 00  Zamknięcie obrad - Norbert Obrycki Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego – Przewodniczący ZWR BRD.  

    

    

    Obrady Prezydium Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

rozpoczął Przewodniczący ZWR BRD Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Norbert 

Obrycki.  

Przewodniczący ZWR BRD powitał wszystkich przybyłych na spotkanie gości oraz przedstawił nowych 

członków Prezydium Rady:  

 Pana dr Wojciecha Drożdża – zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretarza Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady BRD.  

 Pana Cezarego Tkaczyka – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 

– Członka Prezydium Rady - Przewodniczącego Komisji ds. Programów i Systemów BRD.  

 Pana Eugeniusza Romanowa – Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Koszalinie – Członka Prezydium Rady – Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Edukacji 

Motoryzacyjnej.  

Przewodniczący poinformował, że możemy czynnie uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa na 

drogach realizując Zintegrowany Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyznacznikiem 

działań są wskazówki zawarte w Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-

2007-2013 – GAMBIT 2005. Efektem działań Rady powinna być widoczna poprawa bezpieczeństwa na 

polskich drogach i w konsekwencji ratowanie życia tysiącom ludzi.  

W programie GAMBIT na bieżący rok, zaplanowano przygotowanie ogólnopolskiego Programu 

Operacyjnego BRD na lata 2008-2010, który będzie kontynuacją poprzednich działań na rzecz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W województwie zachodniopomorskim, zostanie sprecyzowana 

strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie trwa procedura konkursowa przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentu, który pod nazwą „Zachodniopomorska Wizja ZERO”, 

który będzie wytyczał kierunki i cele dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w regionie. 

Specyfika województwa zachodniopomorskiego wymaga dostosowana programu do realiów 

występujących na drogach i dlatego tak ważne jest stworzenie „Zachodniopomorskiej Wizji ZERO”. 

Jednym z podstawowych elementów programu regionalnego powinna być stymulacja działalności lokalnej 

i zwiększenia świadomości społeczeństwa o zagrożeniach w ruchu drogowym.  



Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Wojciecha Drożdża, Sekretarza ZWR BRD.  

Sekretarz poinformował, że w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego nastąpiły również zmiany w dotychczasowym 

składzie Rady. W wyniku połączenia dwóch Departamentów: Infrastruktury i Transportu utworzony 

został Wydział Infrastruktury i Transportu. Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu jest 

Pan Tomasz Rudnicki obecnie Członek Prezydium. Również na członka Rady powołano Dyrektora 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Pana Marcina Zydorowicza. Obecnie 

Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 

kończy procedurę przetargową na opracowanie „Zachodniopomorskiej Wizji Zero”. Dokument umożliwi 

sprecyzowanie konkretnych działań, których realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drogach województwa zachodniopomorskiego.  

Następnie, Sekretarz ZWR BRD zwrócił się z prośbą do wszystkich przewodniczących Komisji 

Programowych aby wyznaczyli nowe cele dla działań Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD 

oraz zastanowili się nad przesłankami długofalowymi dotyczącymi poszczególnych działań Komisji. 

Poprosił również o propozycje finansowania działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym w bieżącym roku oraz na 2008 rok.  

Zgodnie z porządkiem obrad, głos zabrał Pan Cezary Tkaczyk Przewodniczący Komisji ds. Programów i 

Systemów BRD. Przedstawił działania Komisji w pierwszym półroczu 2007 r. realizowane przez 

ówczesnego Przewodniczącego Komisji Pana Jerzego Barańskiego oraz plan zadań na drugie półrocze 

2007 r.  

Działania zrealizowane w pierwszym półroczu 2007 r.  

 Opracowano projekt założeń do regionalnej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego pod 

nazwą : „Zachodniopomorska Wizja Zero – zero śmiertelnych ofiar wypadków drogowych”.  

 Komisja na posiedzeniu w dniu 31 maja 2007 r. zajęła stanowisko w sprawie edukacji 

komunikacyjnej przy wykorzystaniu dostępnych nośników informacji jako elementu środków 

masowego przekazu. Komisja wyraziła pozytywną opinię dotyczącą dystrybucji pisma o profilu 

edukacyjnym.  

 W ramach prac Komisji nawiązano współpracę z Instytutem Transportu Samochodowego w 

Warszawie. Została rozpowszechniona ankieta wśród kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego. Na tej podstawie została opracowana analiza dotycząca zachowań kierowców i ich 

wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  



 Członkowie Komisji włączyli się w organizację Eliminacji Wojewódzkich Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach udziału Komisji w organizowanej akcji, 

przekazano wszystkim uczestnikom kamizelki odblaskowe.  

 Członkowie Komisji aktywnie włączyli się w kampanię edukacyjną. Współuczestniczyli w 

organizacji Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, przeprowadzonego dla dzieci 

niepełnosprawnych, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 

Policach.  

 Współorganizowano imprezę plenerową pod nazwą: „Przygotuj rower do sezonu” oraz 

zorganizowano obchody Pierwszego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

pod hasłem – „Wypadek to nie przypadek”.  

 Członkowie Komisji uczestniczyli w imprezie plenerowej pod nazwą: „Masa krytyczna”.  

 Współorganizowano imprezę plenerową pod nazwą: „Piknik Rowerowy”.  

 Komisja wykazała się aktywnym uczestnictwem w konferencji pod nazwą: „ Kołnierz standardem 

– alternatywą kalectwa”.  

 Na bieżąco umieszczane są materiały informacyjne na stronach internetowych ZWR BRD.  

 

Planowane działania na drugie półrocze 2007 r.  

 

 Przygotowywanie podłoża do opracowania regionalnej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego 

pod nazwą: „Zachodniopomorska Wizja Zero – zero śmiertelnych ofiar wypadków drogowych”.  

 Kontynuacja kampanii reklamowej promującej bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez 

billboardy, citylighty, spoty radiowe oraz ogólnodostępną publikację o tematyce propagującej 

bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.  

 Kontynuacja tworzenia systemu edukacji komunikacyjnej w szkołach na terenie województwa 

zachodniopomorskiego.  

 

Inicjatywy, które zostały podjęte przez Komisję w drugim półroczu 2007 r.  

 

 Komisja włączyła się w organizację pielgrzymek, w tym: szczecińskiej rowerowej i pieszej oraz 

pieszej koszalińsko – kołobrzeskiej. W ramach wkładu Komisji przekazano po 70 kamizelek 



odblaskowych dla każdej z pielgrzymek pieszych jak również ok. 200 sztuk kamizelek 

odblaskowych dla uczestników pielgrzymki rowerowej.  

 Nawiązano współpracę z Radami Osiedlowymi w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na obszarze osiedli.  

 Komisja aktywnie uczestniczyła w organizacji festynu Policyjnego.  

 Przygotowywany jest obecnie festyn o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci z 

klas I szkół podstawowych, którego organizatorem jest WORD Szczecin oraz 

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada BRD.  

 Prowadzona jest kampania edukacji komunikacyjnej w przedszkolach i szkołach na terenie 

województwa zachodniopomorskiego.  

Pan Eugeniusz Romanow przewodniczący Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Motoryzacyjnej przedstawił 

prezentację multimedialną, w której zawarł działania w I półroczu 2007 r., podejmowane przez 

ówczesnego przewodniczącego Pana Zbigniewa Wysokińskiego oraz plan działań na drugie półrocze 2007 

r.  

Działania zrealizowane I półroczu 2007 r.  

 Podjęto współpracę ze szkołami nauki jazdy w zakresie podwyższenia jakości szkolenia 

kierowców.  

 W ramach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przewożonych na wypoczynek, w pierwszym 

półroczu 2007 r. przeprowadzono 93 nieodpłatne badania techniczne pojazdów w Stacji Kontroli 

Pojazdów ZORD w Koszalinie.  

 ZORD w Koszalinie w okresie zimowym przeprowadził konkurs pod nazwą: „Poślizg 

kontrolowany”. Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele mediów, prasy, radia itp.  

 ZORD w Koszalinie w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży głównie z terenów wiejskich 

przekazał nieodpłatnie opaski odblaskowe oraz wybranym dyrektorom szkół kodeksy młodego 

rowerzysty.  

 W ramach edukacji komunikacyjnej przekazane zostały materiały informacyjne (ulotki, elementy 

odblaskowe) propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

 Przedstawiciele ośrodka aktywnie uczestniczyli w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, w 

ramach udziału Komisji zostały przekazane opaski i kamizelki odblaskowe.  

 Komisja aktywnie włączyła się w organizację finału eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

 Ośrodek aktywnie promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprzez kampanię w mediach, w 

radiu można usłyszeć przygotowane przez ZORD Koszalin spoty o tematyce bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym.  



 Przedstawiciele ZORD-u Koszalin uczestniczą w zespole konsultacyjnym do spraw opiniowania 

rozwiązań komunikacyjnych.  

 W ramach obchodów Pierwszego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

zorganizowano dzień otwarty Ośrodka.  

 Nawiązano współpracę z OSK, stowarzyszeniami i instytucjami promującymi bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym.  

Planowane działania na II półrocze 2007 r.  

 

 Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

 Zawiązanie współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie,  

 Zakupienie na stan ZORD-u dwóch motorowerów w związku z organizacją kursów i egzaminów 

na kartę rowerową i motorowerową.  

 

Inicjatywy, które zostały podjęte przez Komisję w II półroczu 2007 r.  

 

 W ramach organizowanego w Koszalinie festynu pod nazwą: „Bezpieczne wakacje” przekazano 

materiały i gadżety o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Zgodnie z porządkiem obrad, głos zabrał Pan Zbigniew Michalczuk Przewodniczący Komisji ds. 

Ratownictwa. Przedstawił działania Komisji w pierwszym półroczu 2007 r. oraz plan zadań na drugie 

półrocze 2007 r.  

Komisja ds. Ratownictwa zgodnie z przyjętą strategią przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego objęła priorytetem hasło: „ Optymalizacja działań ratowniczych ważnym łańcuchem w 

przeżyciu”.  

Komisja przyjęła następujący plan zadań na 2007 r.:  

o wspieranie działań do uruchomienia jednego centrum ratownictwa z numerem 

alarmowym 112,  

o wspieranie działań zmierzających do racjonalnego rozmieszczenia zespołu ratownictwa 

na terenie województwa zachodniopomorskiego,  



o wspieranie działań zmierzających do powszechnego szkolenia w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej,  

o wspieranie działań do przeprowadzenia ćwiczeń służb ratowniczych na szczeblu 

wojewódzkim.  

W pierwszym półroczu zostały zrealizowane następujące działania:  

o w styczniu 2007 r. powołany został posterunek ratownictwa medycznego w Rymaniu,  

o w okresie sezonowym uruchomiony został posterunek ratownictwa medycznego w 

Dziwnowie,  

o na terenie powiatu koszalińskiego w okresie sezonowym uruchomiony został posterunek 

lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

o w zakresie pierwszej pomocy, przeprowadzane zostały pokazy ratownictwa medycznego 

na różnorodnych imprezach na terenie miasta Szczecin, jak również w innych 

miejscowościach naszego województwa.  

o utworzono szkołę ratownictwa medycznego w Szczecinie, Myśliborzu oraz Stargardzie 

Szczecińskim.  

W okresie drugiego półrocza Komisja planuje dalsze wspieranie działań zmierzających uruchomienia 

numer telefonu 112, tak aby trafiał do jednego centrum. Komisja planuje aktywnie wspierać działania aby 

na terenie naszego województwa odbyły się ćwiczenia wszystkich służb ratowniczych, jak również dalsze 

rozpowszechnianie potrzeb szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Następnie głos zabrał Pan nadkom. Grzegorz Sudakow Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji 

Społecznej i Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Przedstawił prezentację multimedialną, w której zawarł 

działania podejmowane przez Policję w pierwszym półroczu 2007 r. oraz plan działań na drugie półrocze 

2007 r.  

W I półroczu 2007 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło do 895 wypadków 

drogowych, w których śmierć poniosło 100 osób a 1095 doznało obrażeń ciała.  

W porównaniu do I półrocza 2006 roku, zanotowano:  

 wzrost liczby wypadków o 140 tj. o 18,5%,  

 wzrost liczby zabitych o 10 tj. o 11,1%,  

 wzrost liczby rannych o 138 tj. o 14,4%.  

Główne priorytety w działalności Policji to trzeźwość kierujących. W ramach podjętych działań 

przeprowadzono akcję „Trzeźwy poranek” –którą przeprowadzono na terenie całego województwa. 



Województwo zachodniopomorskie ma największą dynamikę w kraju w zakresie ujawniania nietrzeźwych 

kierujących.  

Poniższa tabela przedstawia ilość nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego na 100 wypadków w latach 

1999 – 2007 (I półrocze).  

W okresie wakacyjnym była prowadzona kampania pod nazwą: „ Piłeś – nie jedź”, współfinansowana ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W kampanii wykorzystane 

były bilboardy z hasłem kampanii na terenie całego województwa, w Szczecinie i Koszalinie, jak również 

na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim. Przekazane zostały do różnych instytucji 

(min. stacje paliw) plakaty z hasłem kampanii. W ramach kampanii opracowane zostały również spoty 

telewizyjne i radiowe. 

Nawiązano kontakt z zrzeszeniami taksówkarskimi, w ramach promocji akcji bezpieczny powrót z 

imprezy pod nazwą: „Nie daj się przewieźć nietrzeźwemu” - przekazane zostały plakaty z hasłem 

kampanii. Kampania prowadzona jest od 1 lipca br.  

Nawiązano współpracę z firmą Bosman Szczecin. W ramach współpracy firma zobowiązała się do zakupu 

1000 alkotestów przenośnych, 200 alkomatów do barów, jak również do przygotowania spotów 

telewizyjnych i radiowych. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Przewodniczącego ZWR BRD Pana 

Norberta Obryckiego, o akceptację tej kampanii oraz o objęcie akcji honorowym patronatem.  

W ramach priorytetu prędkość - główną przyczyną wypadków drogowych, wypożyczono i zainstalowano 

na trasie zamkowej w Szczecinie system automatycznego pomiaru prędkości, efektem było znaczne 

spowolnienie ruchu w tym rejonie. Obecnie Policja posiada osiem wideorejestratorów na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Podjęto współpracę z samorządami w zakresie współfinansowania 

zakupu kolejnych wideorejestratorów.  

W ramach priorytetu pasy bezpieczeństwa - ratują życie, prowadzona jest szeroka kampania w mediach. 

Używalność pasów bezpieczeństwa wzrosła w województwie zachodniopomorskim do 82%. Marszałek 

Województwa przekazał Policji symulator pasów bezpieczeństwa. Urządzenie wykorzystywane było 

podczas imprez rozpoczynających sezon turystyczny między innymi w Mrzeżynie i Węgorzynie. 

Planowany jest zakup drugiego symulatora przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  

W ramach działań związanych z wychowaniem komunikacyjnym realizowane są zadania dotyczące, 

kształtowania prawidłowych postaw w ruchu drogowym, propagowania noszenia kamizelek 

odblaskowych. Planowana jest przy udziale WORD Szczecin oraz ZORD Koszalin szeroka kampania 

edukacyjna dotyczącą uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.  



Przewodniczący Komisji zachęcił członków Rady do skorzystania z możliwości medialnych i prasowych, 

które posiada Policja.  

Pan Norbert Obrycki Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podziękował Przewodniczącym 

Komisji ZWR BRD za wystąpienia. Wskazał na wnioski wypływające z wystąpień:  

1. Tendencje związane z używalnością pasów bezpieczeństwa należy utrzymać intensyfikując dalsze 

działania.  

2. Pozytywną opinię uzyskuje postulat aby wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego wyposażyć w 

symulatory pasów bezpieczeństwa.  

3. Konieczność podjęcia współpracy ze szkołami, aby wskazywać młodzieży jak ważne i potrzebne 

jest posiadania karty rowerowej i motorowerowej, a przy okazji wyposażając Ośrodki Szkolenia 

Kierowców w symulatory.  

4. Motostrony w Gazecie Wyborczej czy audycje radiowe tematy te wymagają przedyskutowania i 

podjęcia konkretnej decyzji.  

5. Materiały promocyjne są dobrej jakości i widoczne, opracowane w sposób przemawiający do 

uczestników ruchu drogowego.  

6. Opracowanie zasad współpracy z firmą piwowarską, która zgłosiła chęć współpracy w oparciu o 

opinię prawników.  

7. Zorganizowanie wspólnych ćwiczeń wojewódzkich służb ratowniczych.  

W kolejnym punkcie porządku obrad rozpoczęła się dyskusja. W jej trakcie przedstawiono następujące 

wnioski:  

Pan Włodzimierz Paliga Wojewódzki Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego wskazał na potrzebę 

przeanalizowania możliwości sfinansowania zakupu na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego dwóch 

alkomatów oraz 100 narkotesterów i umieszczenia tej kwoty w planie wydatków.  

Pan Jacek Fabisiak Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji wskazał na 

potrzebę zakupu wideorejestratorów w ramach wsparcia działań Policji na rzecz aktywnej poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

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

że zgodnie z ustawą o Policji jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, 

stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu 

wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i 

usług. Wymienione są tylko jednostki samorządu terytorialnego, do których zaliczamy gminy, powiaty, 



województwa. Natomiast nic nie mówi się o samorządowych jednostkach organizacyjnych, do których 

zalicza się wojewódzkie osoby prawne – ośrodki ruchu drogowego.  

Następnie poinformował, że dotychczas ukazujące się czasopismo pt: „Bezpieczna Droga” będzie 

skierowane do innego odbiorcy tzn. dziecka - przedszkolaka.  

Pan Jacek Pok Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego poinformował, o podjętej inicjatywie w zakresie 

zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym, związanych między innymi z:  

 ograniczeniem prędkości do 50 km/h przez całą dobę w obszarach zabudowanych,  

 używania świateł drogowych,  

 wyposażenia dzieci do lat 15 w elementy odblaskowe,  

 używania kamizelek odblaskowych przez rowerzystów,  

 wprowadzenia obowiązku ukończenia obligatoryjnego szkolenia w zakresie karty rowerowej i 

motorowerowej.  

Wskazał, na wprowadzenie audytu bezpieczeństwa w inwestycjach drogowych jako ważnego elementu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz opracowania i wdrożenia systemu statystycznego badającego 

poziom bezpieczeństwa w rożnych okresach.  

Pani Izabela Pawlak Koordynator Zespołu Szkolnictwa Kuratorium Oświaty podjęła zobowiązanie, 

sprawdzenia we wszystkich szkołach na terenie województwa zachodniopolskiego, czy prowadzone są 

zajęcia i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. W przypadku szkół, w których nie jest 

organizowana karta rowerowa i motorowerowa należy zobowiązać dyrektorów szkół do jej 

przeprowadzenia.  

Pani Henryka Okoniewska – Kall występująca w imieniu Wiceprzewodniczącego Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady BRD Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdziła, iż działania podejmowane przez 

wszystkie Komisje Programowe jak również całą Zachodniopomorską Wojewódzką Radę BRD są 

niezbędne. Tylko rozwiązania systemowe pozwolą efektywnie budować poczucie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.  

Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD Pan dr Wojciech Drożdż, podziękował za 

konstruktywną dyskusję oraz merytoryczne wnioski, następnie poprosił o zabranie głosu 

Przewodniczącego Prezydium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Norberta 

Obryckiego.  



Przewodniczący Prezydium podziękował wszystkim członkom Prezydium oraz gościom za przybycie, w 

podsumowaniu uwzględnił wnioski, które do następnego posiedzenia Prezydium powinny zostać 

rozpatrzone:  

 za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD należy zaproponować 

parlamentarzystom rozwiązania prawne, które będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na terenie naszego regionu.  

 należy określić zasięg i finansowanie dla kontynuacji kampanii i akcji BRD.  

 wniosek Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego dotyczący zakupu 

alkotestów i narkotesterów zostanie rozpatrzony pozytywnie.  

 należy jednoznacznie rozstrzygnąć problem związany z promocją bezpiecznych zachowań na 

drodze, w zakresie korzystania z mediów ogólnowojewódzkich czy poprzez własną publikację.  

 należy uzyskać opinię prawną w zakresie deklaracji jednej z firm piwowarskich i objęcia 

patronatem kampanii promującej brd z udziałem tej firmy.  

Na tym zakończone zostały obrady Prezydium Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego.  
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