
PROTOKÓŁ NR 4/08 

z posiedzenia plenarnego 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

 

 Otwarcie posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, który przywitał członków 

Rady – lista obecności – zał. nr 1.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Husejko – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przed rozpoczęciem dyskusji nt. budżetu Rady na 2009 rok została podpisana umowa darowizny zawarta pomiędzy 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego reprezentowanym przez Dyrektora Cezarego Tkaczyka, a Skarbem 

Państwa, w imieniu którego działa Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie reprezentowana  przez mł. insp. Jacka 

Fabisiaka I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Na mocy tejże umowy Pan Cezary Tkaczyk 

– Dyrektor WORD w Szczecinie przekazał 5 alkomatów AlcoBlow o łącznej wartości 7320 zł.  

   

 Omówienie działań i wydatków na 2009 rok  

Podczas posiedzenia zostały omówione plany wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 

(zał. nr 2) i Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie (zał. nr 3).  

Ustalono, że jednym z podstawowych działań na 2009 rok w związku z „Rokiem Przedszkolaka” będzie przekazanie 

wszystkim przedszkolom z województwa zachodniopomorskiego kompletów kamizelek i elementów odblaskowych.  

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada BRD rozpocznie w 2009 roku pilotażowy program „Bezpieczny autokar”, 

który ma na celu poprawę bezpieczeństwa przewożonych dzieci z województwa zachodniopomorskiego. Program 

zakłada zakup 5 szt. GPRS i ulotki dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci. Przy użyciu urządzeń GPRS będą 

lokalizowane autokary przewożące dzieci, określana prędkość pojazdu, okres zatrzymania oraz czas pracy kierowcy. 

Każdy zainteresowany rodzic mógłby przy skorzystaniu z internetu na bieżąco śledzić trasę przemieszczania się 

autokaru, prędkość i czas postoju.  

Rozważano także możliwość zakupu symulatora imitującego wywrócenie się pojazdu,  

w którym znajduje się osoba zapięta pasami bezpieczeństwa.  



Zauważono również, iż w związku ze zmieniającym się prawem m.in. ustawy o transporcie drogowym jak również 

zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy położyć szczególny nacisk na organizację 

konferencji i spotkań informacyjnych.  

   

Zamknięcie obrad  

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – podziękował członkom Rady za aktywny udział i konstruktywną 

dyskusję oraz zwrócił się z prośbą o przesłanie do dnia 10 grudnia 2008 roku propozycji pozostałych działań i 

wydatków na 2009 rok.  

Na tym zakończono posiedzenie plenarne Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego.  

 


