
PROTOKÓŁ NR 3/09 

z posiedzenia plenarnego 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

 

 Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, który przywitał zaproszonych 

gości – lista obecności – zał. nr 1. 

 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza wypadków na niestrzeżonych przejazdach. 

3. Sprawy różne. 

4. Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad. 

 

Ad. 2. Analiza wypadków na niestrzeżonych przejazdach. 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – poprosił Pana Grzegorza Sudakowa – 

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  

o przedstawienie analizy dotyczącej wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. 

Naczelnik Sudakow poinformował o terminie spotkania w PKP, podczas którego Komisja ma 

wyznaczyć przejazdy szczególnie niebezpieczne. Pan Grzegorz Sudakow zaprezentował dane 

statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych 

 i omówił najbardziej tragiczne w skutkach wypadki w tych miejscach. Naczelnik zapewnił, 

że w niedługim czasie zostaną podjęte działania profilaktyczne, których inicjatorem corocznie 

jest Policja oraz PKP. 

 

 

 



Ad. 3. Sprawy różne. 

Następnie Naczelnik przedstawił i omówił statystyki nt. stanu bezpieczeństwa na drogach. 

Pan Grzegorz Sudakow oprócz w/w kwestii zwrócił również uwagę na problem wypadków 

spowodowanych przez młodych kierowców ze względu na rosnącą liczbę tych zdarzeń. 

Zauważył, że tę grupę kierowców cechuje brawura i nagminne przekraczanie dozwolonej 

prędkości. Istotną rzeczą jest to, że znaczna część młodych kierowców, która spowodowała 

wypadki, nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem. 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Pan Marek Rupental – 

zaproponował stworzenie filmu omawiającego problem bezpieczeństwa na drogach, 

 z uwzględnieniem aktualnych statystyk oraz prezentacji wypadków, które miały miejsce  

w danym regionie. Projekcji filmu miały by się podjąć szkoły nauki jazdy w celu 

kształtowaniu zachowań przyszłych kierowców.  

Pan Grzegorz Sudakow poruszył kwestię zakupu symulatorów. Stwierdzono, iż nie jest 

koniecznością posiadanie przez nie certyfikatu, lecz jedynie pozytywnej opinii użytkowania. 

Omówiona została specyfikacja zamówienia: kryteria wyboru wykonawcy, parametry 

techniczne urządzeń.  

Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

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

zaproponował wyznaczenie osób, które będą koordynować czynności związane z kupnem 

symulatorów. 

Ustalono termin następnego spotkania w celu omówienia dalszych szczegółów. 

Następnie obecni na posiedzeniu dyskutowali nt. opracowania strategii przyszłych działań 

opartych na założeniach GAMBIT-u odnośnie regionalnego programu poprawy 

bezpieczeństwa. 

Ad. 7. Zamknięcie obrad. 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 

podziękował członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu i zamknął III posiedzenie 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

 

 

 


