
PROTOKÓŁ NR 5/07  

z posiedzenia plenarnego  

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 12 grudnia 2007 r. 

Ad. 1.  

            Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył mł. insp. Jacek Fabisiak – Zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, który przywitał zaproszonych gości – lista obecności – zał. nr 1.  

   

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad:  

1.     Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący  

2.     Wprowadzenie do tematu posiedzenia – Sekretarz ZWR BRD – dr Wojciech Drożdż –  

Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  

3.     Przedstawienie działań za 2007 r.:  

a)    Komisji ds. Programów i Systemów BDR – Przewodniczący Komisji ds. Programów i 

Systemów BRD – Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Szczecinie.  

b)    Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Motoryzacyjnej - Przewodniczący Komisji – Eugeniusz 

Romanów – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.  

c)     Komisji ds. Infrastruktury – Przewodniczący Komisji – Lech Bartnik – Dyrektor Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.  

d)    Komisji ds. Komunikacji Społecznej i Nadzoru Nad Ruchem Drogowym – Przewodniczący 

Komisji – nadkom. Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.  

e)    Komisji ds. Ratownictwa – Przewodniczący Komisji – lek. med. Roman Pałka – Dyrektor 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.  

4.     Propozycje Członków Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego do harmonogramu działań na 2008 r. – Sekretarz  ZWR BRD - dr Wojciech Drożdż - Z-



ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  

5.     Dyskusja i wolne wnioski.  

6.     Podsumowanie posiedzenia – Sekretarz ZWR BRD – dr Wojciech Drożdż - Z-ca Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  

7.     Zamknięcie obrad.  

   

Ad. 2. Wprowadzenie  do tematu posiedzenia – skład i struktura ZWR BRD.:  

   

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – przedstawił i omówił nowy skład i strukturę 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Decyzją 

Przewodniczącego ZWR BRD – Norberta Obryckiego – Marszalka Województwa 

Zachodniopomorskiego liczba członków Rady została zmniejszona do 6 osób Prezydium  w skład 

którego wchodzą: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Przewodniczący ZWR BRD, 

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – Wiceprzewodniczący ZWR BRD, 

Wojewoda Zachodniopomorski – Wiceprzewodniczący ZWR BRD, Wicemarszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego – Członek Prezydium, Zachodniopomorski Komendant Państwowej Straży 

Pożarnej – Członek Prezydium i Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – Sekretarz ZWR BRD oraz 11 pozostałych członków Rady:  

1.     Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu  Drogowego,  

2.     Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie,  

3.     Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie,  

4.     Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,  

5.     Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie,  

6.     Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,  



7.     Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Województwa 

Zachodniopomorskiego,  

8.     Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego,  

9.     Przewodniczący Konwentu Dyrektorów (Kierowników)  Zarządów Dróg Powiatowych 

Województwa Zachodniopomorskiego,  

10.  Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,  

11.  Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.  

Pan Tomasz Kuna – Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego – 

podsumował najważniejsze działania Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (zał. nr 2):  

1.     „Ale Kosmos – XV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – akcja na rzecz ratowania 

życia dzieci i poszkodowanych w wypadkach drogowych, a także na naukę udzielania pierwszej 

pomocy.  

2.     Organizowanie i wspieranie turniejów o tematyce BRD.  

3.     Udział w Pierwszym Światowym Tygodniu BRD pod hasłem „Wypadek to nie przypadek”.  

4.     Udział w akcji „Kołnierz standardem – alternatywą kalectwa”.  

5.     Edukacja dzieci i młodzieży m.in. poprzez organizację  i wspieranie festynów oraz przedstawień 

o tematyce BRD, akcja „Bezpieczny Przedszkolak”.  

6.     Wspieranie rowerzystów poprzez poprawę ich bezpieczeństwa w ramach prowadzonej kampanii 

„Bądź widoczny na drodze”.  

7.     Przekazanie przez Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD 

Zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego dwóch alkomatów ALCO-SENSOR o 

łącznej wartości 13.000,00 zł ufundowanych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Szczecinie oraz sto sztuk testów narkotykowych typu: Drug-Wipe-V o łącznej 

wartości 12.000,00 zł ufundowanych przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koszalinie.  

8.     Organizacja konferencji m.in.: „Rola i zaangażowanie szkół nauki jazdy województwa 

zachodniopomorskiego w realizację programu ZACHODNIOPOMORSKA WIZJA ZERO” 

oraz „Bądź widoczny”.  

   

Ad.3 Przedstawienie działań za 2007rok:  



   

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Szczecinie – Przewodniczący Komisji ds. Programów i Systemów BRD przedstawił najważniejsze 

działania Komisji przeprowadzone w drugiej połowie 2007r., do których należy:  

1. W ramach prowadzonej kampanii „ Bądź widoczny na drodze" Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Szczecinie przekazał kamizelki odblaskowe z logo ZWR BRD dla pielgrzymów pieszych i 

rowerowych wyruszających ze Szczecina i Koszalina do Narodowego Sanktuarium Maryjnego na Jasnej 

Górze. Jest to efektem współpracy WORD w Szczecinie z Księdzem Pawłem Ostrowskim Prezesem 

Fundacji „Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę". Poprawa widoczności rowerzysty, pieszego 

to nieodzowny element bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kamizelki odblaskowe znacznie zwiększą 

widoczność rowerzystów na drodze, wpływając na ich bezpieczeństwo.  

2. W dniu 31 sierpnia 2007 r. na terenie kąpieliska Głębokie w Szczecinie odbył się festyn informacyjno - 

edukacyjny pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły". Organizatorami festynu było Polskie Radio 

Szczecin, Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorska 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas zabawy dzieci zapoznawały się z 

najważniejszymi wskazówkami i zasadami w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze. Impreza była 

również finałem zabawy wakacyjnej pod nazwą „Poszukiwacze Skarbów”. Dla uczestników festynu 

przygotowano szereg atrakcji, organizowano liczne konkursy i zabawy, w których rozdawano wiele 

nagród związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

3. W dniu 14 września 2007 r. na torze kartingowym przy Al. Wojska Polskiego  w Szczecinie odbył się 

festyn pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 

oraz ich wychowawców, którego organizatorem był m.in. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Szczecinie. Festyn odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Patronat medialny nad całą imprezą sprawowało Polskie Radio Szczecin.  

4. W dniu 26 września 2007 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego odbyło 

się uroczyste przekazanie przez Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD 

dwóch alkomatów ALCO-SENSOR  o łącznej wartości 13.000,00 zł ufundowanych przez Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.  

5. Komisja ds. Programów i Systemów BRD wspiera akcję: „Bądź bezpieczny – oświetlaj rower”. 

Przedstawicielom stowarzyszenia „Rowerowy Szczecin” oraz Policji zostały przekazane ufundowane 

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie kamizelki odblaskowe oraz elementy 

odblaskowe. Policja będzie je wręczać rowerzystom podczas prowadzonych kontroli – akcja ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa wśród rowerzystów.  

6. W dniach 17 października w Koszalinie i 18 października 2007r. w Szczecinie odbyła się konferencja 

pod nazwą: „Rola i zaangażowanie szkół nauki jazdy województwa zachodniopomorskiego w realizację 

programu ZACHODNIOPOMORSKA WIZJA ZERO” współorganizowana przez Komisje ds. 

Programów i Systemów BRD oraz Pana Aleksandra Igielskiego – Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej 



Ośrodków Szkolenia Kierowców. Podczas konferencji zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom 

spotkania zagadnienia dotyczące zmian w zakresie wdrażania nowego systemu Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w tym również nowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.  

7. Komisja zaangażowała się również w akcję skierowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego 

oraz ich opiekunów pn. „Zadbaj aby twoje dziecko bezpiecznie wróciło do domu” polegającej na 

insertowaniu ulotki wraz z elementem odblaskowym  w weekendowym wydaniu gazety Głos – Dziennik 

Pomorza, celem uświadomienia dzieciom i ich opiekunom jak ważne jest używanie elementów 

odblaskowych a przez to poprawa widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego 

szczególnie poza obszarem zabudowanym.  

8. W dniach 10 i 11 grudnia 2007 roku w szczecińskim domu kultury odbyło się podsumowanie akcji 

„Bezpieczny Przedszkolak” organizowanej przez WORD  w Szczecinie. W formie zabawy  maluchy 

utrwaliły zdobyta już wiedzę z zakresu ruchu drogowego – bezpiecznego poruszania się po drogach, 

zasad przechodzenia przez jezdnię, miejsca do tego wyznaczone, sygnalizacja świetlna, podstawowe 

znaki drogowe, konieczność jazdy w fotelikach i zapinania pasów oraz tak ważna w okresie jesienno-

zimowym widoczność dzieci na drodze.  

9. Obecnie Komisja wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przygotowuje ulotkę do akcji 

pn. „Bezpieczne dziecko na drodze”. Ulotka będzie przedstawiać zasady bezpiecznego poruszania się i 

zostanie rozdana dzieciom podczas spotkań pracowników WORD z dziećmi w przedszkolach i 

szkołach podstawowych.  

Pan Eugeniusz Ronanów – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Koszalinie – Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Motoryzacyjnej przedstawił działania 

Komisji przeprowadzone w 2007r. (zał. nr 3), do których należą:  

1.     ZORD włączył się w działania realizowane przez Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wolontariusze 

przekazywali opaski odblaskowe i kamizelki z jednoznacznym przesłaniem o zachowanie zasad 

bezpiecznego poruszania się drogach. W ramach prowadzonej przez Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 

akcji zostały przekazane kodeksy  i opaski.  

2.     Jak każdego roku ZORD wziął udział w organizacji i sfinansowaniu Eliminacji Wojewódzkich 

Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Impreza ogarnia swoim zasięgiem całe województwo 

zachodniopomorskie i jest okazją do pogłębiania wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży naszego 

regionu w zakresie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.  

3.     W ramach I Światowego Tygodnia BRD w dniu 21.04.2007r. ZORD w Koszalinie można było: 

zapoznać się z całą procedurą uzyskiwania prawa jazdy, zapoznać się z ofertami ośrodków szkolenia 

kierowców, zapoznać się z infrastrukturą ZORD, obejrzeć multimedialną prezentację o stanie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tygodniu 23-27.04. uruchomiono punkt informacyjny w 

którym pracownicy ZORD udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ruchem drogowym. 



W ramach bezpieczeństwa technicznego Stacja Kontroli Pojazdów ZORD w dniach 21-27.04.2007 

dokonywała nieodpłatnie badań podstawowych układów pojazdów mających wpływa na 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym: oświetlenie pojazdu, układ kierowniczy, układ hamulcowy. 

Codziennie kilkakrotnie w lokalnym radiu był nadawany spot reklamowy promujący zapinanie pasów 

oraz rozwagę podczas prowadzenia pojazdu. W lokalnych mediach prowadziliśmy intensywną 

kampanię w zakresie bezpieczeństwa i rozwagi podczas prowadzenia pojazdu (spoty reklamowe o 

tematyce BRD)  

4.     W dniu 8.08.2007 w ramach akcji BEZPIECZNE WAKACJE na Rynku Staromiejskim  

w Koszalinie odbył się festyn zorganizowany przez Policję pod patronatem Prezydenta Koszalina. 

ZORD uczestniczył w tym wakacyjnym festynie wspierając Policję  w budowaniu właściwych postaw 

w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dla wszystkich, którzy 

przystępowali do egzaminu na kartę rowerową bądź motorowerową zostały przygotowane kodeksy. 

Rozdano 200 Kodeksów Młodego Rowerzysty i 100 Kodeksów Młodego Motorowerzysty.  

5.     Foteliki dla dzieci – w dniu 13.09.2007r. w godzinach porannych ZORD (jako członek 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) wspólnie z Policją 

przeprowadził akcję prewencyjną pośród rodziców wożących dzieci do koszalińskich przedszkoli. 

Policja pouczała nieroztropnych kierowców. Dzieci otrzymywały maskotki, opaski odblaskowe i gry 

planszowe. Jedna z pań otrzymała fotelik dla trzeciego przewożonego dziecka.  

6.     W dniu 30.09.2007r. w Kołobrzegu zakończył się II Kołobrzeski Rajd Rowerowy zorganizowany 

przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej BICYKL w Kołobrzegu. Patronem imprezy był Członek 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Marek Hok. W organizację rajdu włączyła się 

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja ds. Szkoleń i 

Edukacji Motoryzacyjnej ZWRBRD ufundowała dla zwycięzców rajdu atrakcyjne nagrody (kaski, 

kamizelki  

i opaski odblaskowe).  

7.     Dzień otwarty w ZORD.  

8.     Akcja sprawne światła.  

9.     Konferencja „Bądź widoczny”.  

Pan Lech Bartnik – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Szczecinie – Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury – zobowiązał się do przekazania informacji w 

formie pisemnej ( co stanowi załącznik nr 6).  

   

Pan nadkom. Grzegorz Sudakow –– Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Szczecinie – Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji Społecznej  



i Nadzoru Nad Ruchem Drogowym przedstawił prezentację multimedialną zawierającą działania komisji 

w 2007 roku (zał. nr 4). Do najważniejszych zaliczył:  

·         prowadzenie działań profilaktycznych - trzeźwy kierujący na terenie całego województwa,  

·         instalowanie punktów automatycznych pomiarów prędkości,  

·         drzewa śmierci – lobbing  na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonach zadrzewionych,  

·         prowadzenie kampanii edukacyjnej pod hasłem „ Pasy bezpieczeństwa ratują życie",  

·         prowadzenie szerokiego wychowania komunikacyjnego już od poziomu przedszkolnego.  

Pan Zbigniew Michalczuk – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – w 

imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Ratownictwa omówił działania podejmowane przez Komisję. 

Zadania Komisji polegały głównie na optymalizacji działań służb ratowniczych. Pan Zbigniew 

Michalczuk zwrócił szczególna uwagę na czynnik, który odgrywa najważniejsza rolę w ratowaniu ofiar 

wypadków drogowych, jakim jest „czas”. Zarówno czas powiadomienia służb ratowniczych jak i czas 

podjęcia akcji ratowniczej. W związku z problemami dotyczącymi korzystania numeru „112” planuje 

się stworzenie Centrum Powiadamiania przy Wydziale Zarządzania Kryzysowego 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podkreśl on też rolę współdziałania poszczególnych 

służb ratowniczych na miejscu zdarzeń drogowych – w tym celu odbyły się wspólne ćwiczenia służb.  

   

Ad. 4. Propozycje Członków Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego do harmonogramu działań na 2008 r.  

   

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – przedstawił zestawienie propozycji Członków ZWR 

BRD harmonogramu działań na 2008 rok (zał. nr 5).  

Pan mł. insp. Jacek Fabisiak – Przewodniczący Obrad – zaproponował, aby każdy z obecnych 

zapoznał się z harmonogramem, a zatwierdzenie nastąpiłoby dopiero na kolejnym posiedzeniu Rady.  

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Szczecinie – wnioskował, aby w harmonogramie działań i przewidywanym ich koszcie nie określać 

ściśle planowanych kwot. Zauważył, że bardzo często różne instytucje, fundacje 

i stowarzyszenia zwracają się z prośbą o wsparcie działań lub dofinansowanie, a jeśli te zadania nie były 

zaplanowane w harmonogramie i budżecie nie ma możliwości uczestniczenia w nich.  

Ad. 5. Dyskusja i wolne wnioski.   



Pan Aleksander Igielski – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – 

zaproponował, żeby określić konkretne zadania i projekt – Gambit Zachodniopomorski i prowadzić 

wszystkie działania zgodnie z Gambitem.  

Pan nadkom. Grzegorz Sudakow –– Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Szczecinie – podkreślił jak ważne jest działanie zgodnie z Gambitem, ponieważ trzeba będzie 

przygotować podsumowanie zadań określonych właśnie przez Gambit za 2007 rok. Gambit jest to 

program rządowy i narzuca nam pewne działania. Zaproponował, aby zorganizować szkolenie dotyczące 

Gambitu, aby każdy wiedział, za co odpowiada i na czym powinien się skupić. Wnioskował on również, 

aby w lutym 2008 roku opracować i wydać w ramach Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informacje o stanie bezpieczeństwa w województwie 

zachodniopomorskim oraz informacje o przedsięwzięciach – działaniach Rady.  

   

Ad. 6. Podsumowanie posiedzenia  

   

Pan Wojciech Drożdż – Sekretarz ZWR BRD – w  podsumowaniu uwzględnił wniosek Pana Grzegorza 

Sudakowa i poprosił, aby wszelkie materiały wpłynęły do Biura Rady. W kwestii dotyczącej propozycji 

harmonogramu działań poinformował, iż wszelkie decyzje zapadną na kolejnym posiedzeniu ZWR BRD.  

   

Ad. 7. Zamknięcie obrad.  

             

Pan Jacek Fabisiak – Przewodniczący obrad podziękował członkom Rady oraz zaproszonym gościom za 

aktywny udział w plenarnym posiedzeniu Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Pan Przewodniczący 

zamknął posiedzenie.  

 


