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PROTOKÓŁ NR 6/09 

z posiedzenia plenarnego 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 21 grudnia 2009 r.  

 

 

 

Ad. 1.  

 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. Omówienie strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 

województwa zachodniopomorskiego w związku z planowanym opracowaniem 

dokumentu pn. „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich  

w województwie zachodniopomorskim”. 

3.  Omówienie propozycji działań i wydatków na 2010 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru druku, obiegu i procedur postępowania 

dotyczących wnioskowania o: uruchomienie rezerw finansowych, anulowanie wniosków 

o uruchomienie rezerw finansowych, przesuwanie środków finansowych pomiędzy 

pozycjami planu wydatków na realizację zadań z zakresu BRD. 

5. Sprawy różne. 

6. Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad. 
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Ad. 2. Omówienie strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 

województwa zachodniopomorskiego w związku z planowanym opracowaniem dokumentu 

pn. „ Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie 

zachodniopomorskim.  

 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – poinformował Członków Rady o pismach jakie 

wpłynęły do Biura ZWR BRD dot. pozyskania informacji do opracowania dokumentu pn.: 

„Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich  

w województwie zachodniopomorskim”, tj. z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 

Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa 

Zachodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie oraz 

Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Po przedstawieniu tej informacji Pan Sekretarz 

poprosił o zabranie głosu Pana Przemysława Konieczyńskiego z Wydziału Infrastruktury  

i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Pan Przemysław Konieczyński –  Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego – zwrócił uwagę, iż szczególnie istotną sprawą jest, aby jak najszybciej 

wpłynęły uwagi od poszczególnych Członków Rady dot. specyfikacji i postępowania 

przetargowego w sprawie dokumentu pn.: „Wizja Zero”. Zaznaczył, że im szybciej zostanie 

przygotowana dokumentacja tym szybciej będzie można przystąpić do ogłoszenia przetargu.  

 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Szczecinie – poinformował, iż uwagi zostały już wysyłane wielokrotnie i nie ma 

sensu ponowne przesyłanie tych uwag. 

 

Pan Jacek Fabisiak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – 

zaproponował aby propozycje, które już wpłynęły zebrać w jedną całość i je przedyskutować. 

 

Pan Bogdan Krawczyk – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie – zasugerował, iż powinien zostać powołany kilkuosobowy zespół roboczy, 

który zająłby się tą tematyką, ponieważ omawianie tych zagadnień w szerokim gronie nie 

przyniesie spodziewanych efektów.  
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W wyniku dyskusji ustalono, iż zostanie powołany Zespół Roboczy, który opracuje 

dokumentację dot. przygotowania specyfikacji w sprawie opracowania dokumentu 

„Zachodniopomorska Wizja Zero”.  

W skład Zespołu Roboczego wejdą: 

 Tomasz Mańkowski – Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Wydziału Infrastruktury  

i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

 Przemysław Konieczyński – Kierownik Biura Polityki Transportowej  

i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

  Leszek Jęczkowski - Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej  

 Artur Ostrowski – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Szczecinie 

 

Ad. 3. Omówienie propozycji działań i wydatków na 2010 rok 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – poprosił Panią Dorotę Bursztynowicz – 

Kierownika Biura ZWR BRD – o przedstawienie Projektu Planu wydatków na 2010 rok 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie na realizację zadań z zakresu BRD 

oraz w ramach Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (zał. nr 2) oraz propozycji działań jakie wpłynęły do Biura ZWR BRD  

do pozostałych  Członków Rady i poszczególnych instytucji działających na terenie 

województwa zachodniopomorskiego (zał. nr 3). 

 

Pani Dorota Bursztynowicz – Kierownik Biura ZWR BRD – poinformowała, iż główne 

kierunki działań proponowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie 

to:  

 Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży – poprzez m.in. lekcje pokazowe, 

pogadanki, warsztaty oraz promocję widoczności na drodze, wyposażanie uczniów  

i przedszkolaków w elementy odblaskowe, organizowanie egzaminów na kartę 

rowerową i motorowerową; 

 Edukacja motoryzacyjna dorosłych uczestników ruchu drogowego – konferencje, 

szkolenia, kampanie informacyjne skierowane do dorosłych uczestników ruchu 

drogowego, spotkania z osobami starszymi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

oraz w Parafiach ; 
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 Współpraca z instytucjami realizującymi działania BRD – upowszechnianie  

i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz 

kultury poruszania się w ruchu drogowym oraz udział w innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez instytucje dla poprawy BRD m.in. Policję Zachodniopomorską, 

Państwową Straż Pożarną, Zachodniopomorską Inspekcją Transportu Drogowego, 

Pogotowie Ratunkowe; 

 Turnieje, konkursy, festyny; 

 Realizacja zadania Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego – „Analiza 

bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie 

zachodniopomorskim”. 

 

Zostały również przedstawione i przedyskutowane propozycje poszczególnych Członków 

ZWR BRD w tym m.in.: Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 

Drogowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Gminy Bierzwnik. 

 

W  wyniku dyskusji ustalono, iż w 2010 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Szczecinie przeznaczy 150 000 zł na zakup elementów odblaskowych w związku  

z edukacją komunikacyjną dzieci i młodzieży oraz domorosłych uczestników ruchu 

drogowego, zostanie również zorganizowana konferencja w ramach edukacji motoryzacyjnej 

dorosłych uczestników ruchu drogowego, zostaną zakupione urządzenia do pomiaru 

prędkości dla Policji i WITD oraz symulator dachowania. Zachodniopomorski Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Koszalinie zakupi  30 kompletów indywidualnych pakietów ochrony 

biologicznej dla potrzeb kontroli prowadzonych przez WITD, 20 sztuk urządzeń Alcoblow 

dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego i Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Szczecinie oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 dla Straży Pożarnej. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał 

Brak kworum uniemożliwił głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie ustalenia wzoru 

druku, obiegu i procedur postępowania dotyczących wnioskowania o: uruchomienie rezerw 

finansowych, anulowanie wniosków o uruchomienie rezerw finansowych, przesuwanie 

środków finansowych pomiędzy pozycjami planu wydatków na realizację zadań z zakresu 

BRD. Uchwała stanowi załącznik nr 4. 
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Ad. 5. Sprawy różne 

 

Przedstawiono pismo Pani Marioli Kordacz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego  

w Płotach, w którym zwraca się z prośbą o poparcie projektu umieszczenia w okolicy 

Przedszkola przy ulicy Dworcowej 8 znaków ostrzegawczych „Uwaga dzieci” oraz 

sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Pismo zostało przekazane Naczelnikowi 

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z prośbą o 

przygotowanie opinii w tej sprawie. 

. 

Ad. 6. – Zamknięcie obrad  

 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 

podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknął VI 

posiedzenie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

    


