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WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
kom. Paweł Trojanowski
tel. 24 2611 226

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego
tel. 24 2611 211

Do zadań Wydział Ruchu Drogowego należy w szczególności:
1. organizowanie, koordynowanie i realizowanie działań prewencyjno-kontrolnych zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczanie imprez, zawodów sportowych i zgromadzeń
organizowanych na drogach powiatu;

2. reagowanie na zagrożenia będące główną przyczyną zdarzeń w ruchu drogowym, poprzez realizację priorytetów
Komendy Głównej Policji i KWP;

3. kreowanie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem lokalnych zagrożeń w ruchu drogowym;

4. wykonywanie niezbędnych czynności na miejscu zdarzeń drogowych;

5. wykonywanie zleconych pilotaży delegacji rządowych i innych osób objętych szczególną ochroną, a także pilotaży
ładunków niebezpiecznych i nienormatywnych;

6. analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb dyslokacji służby oraz opracowywanie informacji
statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych i wyników uzyskanych w służbie przez policjantów;

7. opracowywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego na podległym terenie oraz opiniowanie
projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;

8. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na organizowanie imprez wymagających wykorzystania dróg w sposób
szczególny lub zabezpieczenie innych imprez odbywających się na drogach;

9. nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w
powiecie;

10. prowadzenie działalności proﬁlaktyczno-propagandowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz „niechronionych” uczestników ruchu drogowego, a
także realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych w tym zakresie;

11. wprowadzanie danych o zdarzeniach drogowych do komputerowych systemów informacyjnych, udzielanie informacji
ﬁrmom ubezpieczeniowym o ich uczestnikachi skutkach oraz nadzorowanie prawidłowości, terminowości i rzetelności
wprowadzania danych do policyjnych baz danych związanych z ruchem drogowym;

12. udzielanie osobom zainteresowanym ustnych informacji, wydawanie zaświadczeń
o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;

13. prowadzenie szkoleń osób spoza Policji z zakresu kontroli ruchu drogowego;

14. realizowanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zleconych przez bezpośrednich
przełożonych oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP.
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