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PROTOKÓŁ NR 3/2011 

z posiedzenia  

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z dnia 06.05.2011r. 

 

Ad. 1 

 Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD, który powitał zaproszonych gości – lista obecności – zał. nr 1. 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Prezentacja programu „Wizja ZERO dla regionu zachodniopomorskiego” 

3. Omówienie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecin i Zachodniopomorskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie na działania BRD w 2011r. 

4. Podsumowanie posiedzenia. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 2 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWRBRD, Dyrektor WORD w Szczecinie poprosił o przedstawienie prezentacji 

„Wizja ZERO dla regionu zachodniopomorskiego”, jednocześnie zaproponował omówienie pkt. 3 obrad na następnym 

spotkaniu ZWRBRD, a obecnie skupienie się na analizie prezentowanego materiału i wniesieniu propozycji w 

odniesieniu do programu „Wizja ZERO”. 

 

Pan Przemysław Konieczyński – przedstawiciel Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w 

Szczecinie  w zastępstwie za firmę Collect Consulting zaprezentował przygotowany materiał opracowania „Wizja 

ZERO dla regionu zachodniopomorskiego”. 

 

Pan Dariusz Pomykalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w 

Szczecinie zwrócił uwagę na to, że dokument „Wizja ZERO dla regionu zachodniopomorskiego” został potraktowany 

jako dokument strategiczny i w związku z tym należy w nim uszczegółowić kierunki działań, np. dla dwóch dróg 

wojewódzkich uszczegółowić analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie będzie wskazana wypadkowość na 

poszczególnych skrzyżowaniach i ewentualne propozycje rozwiązań. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWRBRD, Dyrektor WORD w Szczecinie poprosił o dyskusję i ewentualne 

propozycje w odniesieniu do zawartych w omawianym dokumencie celów i zadań. 

 

Pan Arkadiusz Mikołajczuk – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – 

poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli przekazała informację o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w Polsce (stan na marzec 2011). Zaproponował, aby spostrzeżenia zawarte w opracowaniu przeanalizować 

w odniesieniu do Zachodniopomorskiej Wizji Zero. Postawił również pytanie, czy uwagi dotyczące SWOT 
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wystosowane przez Wydział Infrastruktury zostały ujęte podczas opracowania przygotowywanego przez Collect 

Consulting? 

 

Pan Przemysław Konieczyński – przedstawiciel Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w 

Szczecinie odpowiedział, że raport NIK jest z kwietnia 2011, a przetarg na opracowanie Wizji Zero był wcześniej, 

wykonanie nastąpiło w 2009 roku i nie można wykonawcy poszerzyć zakresu przedmiotu zamówienia. Natomiast uwagi 

członków Rady jak najbardziej zostały ujęte w opracowaniu (poza uwagami kosztów, ponieważ opracowanie nie ma na 

celu analizy ekonomicznej). 

 

Pani Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego zaproponowała, 

żeby wyniki raportu NIK uwzględnić w opracowywaniu dokumentu szczegółowego – Analiza bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

 

Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – zauważył, że 

pewne zapisy w raporcie NIK zawierają rozbieżne spostrzeżenia, np. podana jest informacja, że w ciągu ostatnich 10 lat 

odnotowany został około trzydziestoprocentowy spadek wypadkowości, a jednocześnie wskazuje się, że wszystkie 

jednostki odpowiedzialne za brd są winne zbyt małemu spadkowi, ponieważ założenia spadku wypadkowości były 

pięćdziesięcioprocentowe. Wszystkie jednostki podejmują zbyt mało działań w kierunku poprawy brd na polskich 

drogach. Dokument zawiera zbyt ogólne wnioski, czasami krzywdzące dla poszczególnych jednostek. Dodatkowo w 

zebranych informacjach nie zostały zawarte dane z województwa zachodniopomorskiego, ponieważ nie kontrolowano 

jednostek z naszego województwa. 

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – zauważył, że raport 

NIK musiał zawrzeć takie informacje, ponieważ w odniesieniu do raportu z 2005 roku cel ustawy nie został osiągnięty. 

Współczynnik ofiar śmiertelnych w zachodniopomorskim stoi w miejscu, nie uległ poprawie, gdzie na terenie 

mazurskim zmniejszył się i to znacznie (najprawdopodobniej z 16 na ok. 7 procent). Rzeczywiście analiza SWOT 

zawiera pesymistyczne zapisy co do realizacji działań zmniejszających wypadkowość. Przydałoby się opracowanie 

harmonogramu i wyselekcjonowanie działań w pięciu priorytetowych dziedzinach zawartych w Zachodniopomorskiej 

Wizji Zero, każdą dziedzinę rozpisać i przypisać jednostkę odpowiedzialną. W obecnej chwili do dyspozycji Rady jest 

więcej dokumentów uszczegółowiających działania brd, jednak nadal nie ma dokumentu wykonawczego i zestawienia 

przybliżonych kosztów co uniemożliwia podejmowanie decyzji. W takiej sytuacji kierunki możliwe obecnie 

do omówienia i realizacji to edukacja i nadzór. 

 

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

zaproponował, aby na podstawie przygotowanego programu Zachodniopomorskiej Wizji Zero opracować 

harmonogram prac do poszczególnych działań. Poza określonymi środkami na poszczególne działania, każda 

z instytucji posiada środki własne, w ramach których można realizować poprawę brd. Należy zatem określić co ma być 

w poszczególnym działaniu realizowane, przez kogo i z jakich środków.  
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Pan Jacek Fabisiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – stwierdził, że utrzymanie 

bezpieczeństwa, a jego poprawa jeszcze w większym stopniu stanowi ogromny wysiłek wszystkich odpowiedzialnych 

służb i zawsze pociąga za sobą koszty, dlatego należy skupić się na wybranym zakresie i zaproponować realne 

rozwiązania, bo wszystkiego jednocześnie nie można wykonać. 

Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – stwierdził, że 

najbardziej finansowo chłonne z wymienionych działań to infrastruktura drogowa i edukacja komunikacyjna. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD – 

zaproponował, żeby poprzez współpracę z Kuratorium Oświaty wpłynąć na dyrektorów szkół, aby byli bardziej 

przychylni szkoleniom nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Poziom kadry nauczycielskiej w tym zakresie 

odzwierciedla się w liczbie uzyskiwania kart rowerowych i motorowerowych w naszym województwie, który niestety 

jest niski. 

 

Dyskusja dotycząca rowerów i motorowerów jako powszechnych środków komunikacji w mieście, braku 

wyznaczonych ścieżek rowerowych, utrudnień ruchu dla rowerzystów i motorowerzystów. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD – 

zaproponował, żeby podczas opracowań projektów infrastruktury przyjąć jako standard budowę dróg rowerowych. 

 

Pani Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego – zaznaczyła, że 

rozbudowa i propozycje projektowe infrastruktury drogowej w dużym stopniu zależne są od finansów. 

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie – 

w nawiązaniu do edukacji komunikacyjnej dzieci zauważył, że są one jednak biernymi uczestnikami wypadków 

drogowych w dużej mierze powodowanych przez dorosłych. Wypadki powodowane przez dzieci są to jednostkowe 

zdarzenia. Prawdopodobnie jest to wynikiem szerokiego zakresu edukacji dzieci w zakresie brd i nie powinno się tego 

zaniechać. Jednocześnie powinno się opracować program edukacji dorosłych.  

 

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

zauważył, że od 1989 roku był kładziony duży nacisk na stworzenie przedmiotu wychowanie komunikacyjne, bo w 

szkołach nie uczy się dzieci bezpieczeństwa. To szkoła powinna prowadzić program edukacyjny w zakresie brd z tego 

względu, że jednorazowe spotkanie z przedstawicielami innych instytucji nie daje możliwości szczegółowego 

przekazania wiedzy. Odzwierciedla się to również właśnie w ilości wydawanych kart rowerowych i motorowerowych. W 

innych państwach Europy dzieci kończące 4 klasę podstawówki mają opanowane przepisy ruchu drogowego z tego 

względu, że stanowią one przedmiot nauczania. 

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – przypomniał, że OSK 

bardzo popierali pomysł konieczności wprowadzenia obowiązkowego szkolenia dla 10-latków w zakresie karty 

rowerowej z uwzględnieniem przeciwwskazań medycznych. Nowa ustawa o kierujących będzie nakładać obowiązek 

ukończenia szkolenia przed egzaminem na kartę rowerową. W związku z tym w działaniu D2 – edukacji należy 
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opracować szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, przygotować program do realizacji w ośrodkach 

szkolenia, przygotować kadrę do przeprowadzania tych szkoleń. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD 

podkreślił, że problem tkwi w odzewie na proponowane szkolenia. WORD Szczecin w 2009 roku w pięciu miastach 

województwa prowadził konferencje na temat przygotowania nauczycieli do szkolenia w zakresie uzyskania karty 

rowerowej i niestety odzew nie był zbyt duży. Wysiłek włożony w przygotowanie, opracowanie materiałów 

szkoleniowych i organizację był duży w porównaniu do zainteresowania takimi spotkaniami.   

 

Pan Jacek Ząbik – Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie – zaznaczył na przykładzie kwalifikacji wstępnych dorośli też się kształcą z zakresu wychowania 

komunikacyjnego, które trwa 260 godzin nauki dla dorosłych, mogą to prowadzić dziś ośrodki szkolenia. Czy ktoś to 

prowadzi?  

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – dodał, że gdyby miasto 

czy gmina dofinansowali te szkolenia w części praktycznej, można wówczas otworzyć taki ośrodek, który szkoliłby 

w tym zakresie. W obecnej sytuacji nie stać ośrodków na organizowanie kwalifikacji wstępnych. 

 

Pan Jacek Ząbik – Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie – zwrócił uwagę, że problem jest w braku odpowiedniej kadry do wykładów. E-learning jest 

wykorzystywany przez wykładowcę ośrodka podczas zajęć, pod którymi podpisuje się że nadzorował zajęcia, a nie 

wykładał.  

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – zgodził się z sugestią, że 

nie ma na rynku wykwalifikowanych wykładowców, natomiast e-learning jest to materiał przygotowany w sposób 

profesjonalny i kursant który przyjdzie na zajęcia wysłucha materiału, który faktycznie jego dotyczy, a nie wykładu nie 

na temat prowadzonego przez osobę, która nie jest przygotowana do prowadzenia tego typu zajęć. 

 

Pan Jacek Ząbik – Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie – zwrócił uwagę, że e-learning jest jako wspomaganie wykładowcy a nie podstawa do prowadzenia zajęć. 

Każdy wykładowca ma różne wykształcenie, wiedzę i powinien się wspierać e-learningiem, ale w rzeczywistości tak nie 

jest. Wykładowcy opierają się wyłącznie na tym programie. Tak samo w zajęciach uczestniczą osoby z różnym 

wykształceniem i z różnym poziomem wiedzy na temat transportu i poza przeczytaniem zagadnienia powinni mieć 

możliwość pozyskania szerszej wiedzy w tym zakresie, czyli wykładowca poza przedstawieniem zagadnienia powinien je 

jasno i czytelnie omówić i wytłumaczyć. 

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – zauważył, że został 

poruszony bardzo ważny problem kwalifikacji wstępnej, który proponuje omówić szczegółowo na następnym 

posiedzeniu.  
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Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – zasygnalizował, że 

pierwotny problem w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących kwalifikacji wstępnej leży w chwili tworzenia 

prawa, bo w momencie kiedy ukazała się dyrektywa unijna mówiąca o szkoleniu kierowców, to nasze Ministerstwo 

Infrastruktury (Departament Transportu w Ministerstwie) spóźniło się z rozporządzeniem o około półtora roku. 

W następstwie w szybkim tempie zaczęły powstawać ośrodki szkoleniowe, zatrudniające kadrę niezbyt profesjonalnie 

przygotowaną , w wyniku czego zaistniał problem, o którym właśnie mówimy. Kierowcy mając do wyboru rzetelnie 

wykonujący szkolenie ośrodek, w którym trzeba poświęcić czas i uczestniczyć w zajęciach, a ośrodek, który oferuje kurs 

w ciągu dwóch dni i od ręki wydaje zaświadczenie pokusi się na szybko uzyskany dokument. Poza tym rzetelność 

kosztuje. 

 

Pan Jacek Ząbik – Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie – zwrócił uwagę na problem dotyczący możliwości do prowadzenia takiej działalności. Generalnie każdy z 

zarejestrowanych OSK ma prawo szkolić w zakresie kwalifikacji wstępnej, a są tylko np. dwie osoby sprawujące nadzór. 

W takiej sytuacji nie ma możliwości uniknąć nierzetelnych wykonawców. 

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – zaproponował, aby do 

następnego spotkania każdy z członków rady zastanowił się zaproponował zmiany, które można by było zasugerować 

do wprowadzenia do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

 Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – zauważył, że 

poprzez omówienie szkoleń kwalifikacji wstępnej został przybliżony problem tylko jednego z punktów – edukacja 

uczestnictwa w ruchu drogowym, ale to dotyczy nie tylko kierowców zawodowych. Zaproponował, aby powołać 

zespoły do opracowania poszczególnych zagadnień: struktury brd w województwie, nadzoru nad ruchem drogowym, 

infrastruktury drogowej, ratownictwa drogowego, co w danym zakresie należy zrobić i z jakich środków?    

  

 Pani Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego – zauważyła, że 

cele Zachodniopomorskiej Wizji Zero zostały zaproponowane, wszyscy członkowie rady zgadzają się z tą propozycją, 

wiec w ramach prac ZWRBRD powinny one zostać uściślone. Jeżeli chodzi o środki finansowe dotyczące infrastruktury 

drogowej to zostały zabezpieczone w zakresie przebudowy i budowy nowych dróg w ramach programu RPO i jest to 

prawie pięćset tysięcy złotych. Co roku zabezpieczane są środki na przebudowy i odnowy, a także na działania na 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – łącznie około czterdziestu pięciu milionów złotych i więcej na pewno 

tych środków nie będzie. Środki są wpisane w budżecie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich i prawdopodobnie w 

GDDKiA jest podobnie, gdzie są przeznaczone środki na poprawę brd, gdzie np. budowa obwodnic rozładuje ruch 

szczególnie w mniejszych miejscowościach i to nie tylko dotyczyć będzie pojazdów ciężarowych, ale również 

samochodów osobowych. Sytuacja ta może tylko mieć wpływ na zwiększenie prędkości na obwodnicach, więc czy to 

będzie działanie w zakresie brd, to dopiero okaże się w praktyce. 

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – zauważył, że 

w projektach obwodnic brakuje wyznaczonych miejsc do prowadzenia działań profilaktycznych, m.in. punkty do 

kontroli pojazdów. W województwie zachodniopomorskim nie ma takich miejsc, a niedługo nie będzie gdzie skutecznie 
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tych kontroli prowadzić. Kierowcy są tego świadomi. Kierowca wjeżdżający przez Kołbaskowo i przejeżdżający przez 

nasze województwo jest praktycznie bezkarny na odcinku 66,5 km. Pani Dyrektor Jadwiga Rajkiewicz słusznie 

zauważyła, że zbudowane obwodnice mogą mieć wpływ na wzrost prędkości. Tę prędkość można by było ograniczyć, 

gdyby podmioty uprawnione do kontroli miały wyznaczone miejsca. Aby nadzór na ruchem drogowym był 

sprawowany przez Policję, ITD, Straż Graniczną i Izbę Celną muszą być budowane do tego odpowiednie miejsca, 

należy o tym pamiętać na poziomie projektu. 

Kolejnym problem przy kontroli są punkty do ważenia pojazdów ciężarowych. Punkt kontroli z preselekcją to ok. sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych. Gdyby istniała możliwość na stworzenie jednego punktu na drogach krajowych i jednego na 

drogach wojewódzkich to już sytuacja w naszym województwie poprawiłaby się znacznie. 

 

Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – zauważył, że 

na obecną chwilę nie ma zabezpieczonych środków na takie przedsięwzięcia drogowe.  

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – stwierdził, że punkt 

kontrolny z preselekcją to nie tylko koszty, ale również pozyskiwanie środków z tego względu, że poprzez nałożone 

kary za niezgodne z przepisami przewożenie towarów zainwestowane fundusze zwracają się w ciągu roku, 

a w następnych latach przynoszą zyski. Środki z nałożonych kar wpływają do zarządów dróg, więc pojawiają się 

dodatkowe możliwości w realizacji zadań. Natomiast przeciążone pojazdy bezkarnie dotychczas poruszające się 

po drogach naszego województwa niszczą infrastrukturę drogową, na której odnowę trzeba co roku zabezpieczać 

kolejne środki. Poza tym preselekcja pozwala na szybkie wyłapywanie pojazdów przeciążonych i szybkie nałożenie kary, 

a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas poprzez niekontrolowanie wszystkich pojazdów ciężarowych tylko tych 

przeciążonych. 

 

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

Zaproponował, aby przedstawić prezentowane wnioski do Zarządu Dróg, do Marszałka, a następnie zawrzeć 

porozumienie: Zarząd Dróg będzie budować punkty do kontroli, a ITD zadba o zwrot zainwestowanych w budowę 

środków poprzez słuszne nakładanie kar podczas rzetelnie prowadzonych kontroli. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD – 

zauważył, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla ZZDW i o wiele tańsze od proponowanego wcześniej rozwiązania 

z automatycznym ważeniem i dokumentacją fotograficzną.  

 

Pan Marek Rupental – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – zauważył, że dzięki 

punktom kontrolnym z preselekcjami w innych województwach, wpływy z nakładanych kar są czasami nawet 

czterdziestokrotnie wyższe, niż w naszym województwie, gdzie punktów do ważenia przeciążonych pojazdów nie ma. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD – 

poprosił, aby wszyscy obecni przemyśleli przedstawione problemy i postarali się odnaleźć możliwości podjęcia działań 

w poszczególnych punktach Zachodniopomorskiej Wizji Zero. Poprosił, aby uwagi i wnioski przesyłać do biura 

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

stwierdził, że na początku funkcjonowania ZWRBRD różną formę miały przyjęte przez Radę zadania, ale w tej chwili 

przede wszystkim należy opracować strategię pracy ZWRBRD. Dokument opracowany przez firmę Collect Consulting 

stanowi podstawową analizę do podejmowania działań brd. Dokument nie zawiera nic nowego, co wychodzi poza 

GAMBIT i dyrektywy unijne, które powinny szerzej być brane pod uwagę, bo to one szczegółowo narzucają na służby 

dbające o bezpieczeństwo, co w danym obszarze należy zrobić. Edukacja jest bardzo ważna, ale poprzez samą edukację 

nic się nie osiągnie jeżeli kierowcom będzie się opłacało naruszać przepisy ruchu drogowego. Kierowcy są karani 

punktami karnymi, które po roku czasu są anulowane i kierowca nadal może łamać przepisy, bo ma świadomość, że za 

rok będzie miał czyste konto. W innych krajach kary za przekroczenie prędkości, w szczególności na terenie 

zabudowanym są bardzo wysokie. Obcokrajowcy na terenie Polski często przekraczają przepisy, bo wiedzą że kary nie 

są wysokie i bardziej opłaca się łamać przepisy nawet gdy zapłaci mandat, niż stosować się do nich. W swoim kraju 

dostałby mandat wysokości swojego miesięcznego wynagrodzenia, więc mu się u siebie nie opłaca jeździć niezgodnie 

z przepisami. 

  

Pan Jacek Fabisiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – poprosił, żeby z tej dyskusji 

wyciągnąć jednomyślne wnioski i zaproponować co z nimi dalej zrobić. 

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – zaproponował, aby za 

dyskusją poszły czyny. Spisać Uchwałę i pomysły zmian w przepisach przedłożyć ministrowi z propozycją 

uwzględnienia przy następnej legislacji. 

 

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

zachowanie bezpieczeństwa jest więcej, chociażby bliska obecność drzew przy drogach. Zarządy Dróg budując kolejne 

odcinki mają stawiane zarzuty, że niszczą zieleń poprzez wycinkę drzew przygotowując miejsca na nowe drogi, a 

przecież drzewa w pobliżu drogi też stanowią zagrożenie. 

 

Pan Eugeniusz Romanow – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie – zauważył, 

że dobrze by było rozważyć, czy to drzewa są przyczyną wypadków śmiertelnych, czy jednak nadmierna prędkość. 

 

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

stwierdził, że zbyt bliska obecność drzew ma ogromne znaczenie, dlatego że nie zawsze w drzewo uderza się z przyczyn 

nadmiernej prędkości. Czasami jest to zwykła nieuwaga, chwilowe oderwanie wzroku od jezdni i spojrzenie na pasażera 

z tyłu (np. dziecko), czasami pęknięta opona, zśnięcie itp. W tych sytuacjach brak zadrzewienia na poboczu mógłby 

wpłynąć na przeżycie kierowcy, czy pasażera, a przy uderzeniu w drzewo zazwyczaj kończy się śmiercią. Jesteśmy 

drugim, po warmińsko-mazurskim, województwem o największym zadrzewieniu w pobliżu dróg. 

 

Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – faktem jest, że 

w naszym województwie coraz częściej w obrębie dróg prowadzi się wycinkę drzew. 
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Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – jeżeli 

chodzi o analizę bezpieczeństwa, to w naszym województwie od 2000 roku zanotowany został największy spadek 

wypadków w Polsce – ok. 22%, za rok 2010 ok. 37%. Natomiast w tym roku w ciągu jednego miesiąca odnotowano 

12 osób zabitych, co wcześniej stanowiło wynik z trzech miesięcy. 

 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWRBRD – 

zaproponował, aby wszelkie pomysły dotyczące opracowania działań brd w województwie zachodniopomorskim 

przesyłać mailem na adres Biura Rady, które przedstawione zostaną na kolejnym posiedzeniu Rady. Następnie 

podziękował za przybycie i poinformował, że następnie posiedzenie odbędzie się w czerwcu br. 

 

Sporządził: 
Edyta Mruk 
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