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Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach transgranicznych 
Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego 

Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den grenzüberschreitenden 
Strecken von Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern 

 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein 
zentrales Ziel in Mecklenburg-Vorpommern und in 
der Wojewodschaft Westpommern. Durch den 
Schengenbeitritt der Republik Polen ist ein neuer 
gemeinsamer Verkehrsraum entstanden. Aufgabe 
der Polizeien beider Länder ist es gezielt auf die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit Einfluss zu 
nehmen. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 
głównym celem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim 
i w województwie zachodniopomorskim. 
Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do strefy 
Schengen stworzyło nowy wspólny obszar 
transportowy. Zadaniem sił policyjnych obu krajów 
jest wywieranie ukierunkowanego wpływu na 
poprawę bezpieczeństwa drogowego. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Im Rahmen der intensiven Zusammenarbeit des 
Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, wurde 
als ein Ziel die Intensivierung der Kooperation auf 
dem Gebiet des Straßenverkehrs vereinbart.  

Im Juli 2016 wurde mit der Einreichung eines 
gemeinsamen Projektantrages im Rahmen des 
Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-
Vorpommern / Brandenburg / Polen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) der Grundstein für das Projekt 
„Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den 
grenzüberschreitenden Strecken von Westpommern 
und Mecklenburg- Vorpommern“ gelegt.  

Nach umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen 
luden die Behördenleiter im Dezember 2017 zu 
einer gemeinsamen Pressekonferenz ein und 
stellten den deutschen und polnischen 
Medienvertretern das Verkehrssicherheitsprojekt 
vor. Die Eröffnungskonferenz fand am 14./15. März 
2018 in Międzyzdroje statt.  

Im Zusammenhang mit der Projektumsetzung wird 

W ramach intensywnej współpracy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z Komendą 
Wojewódzką Policji w Neubrandenburgii celem było 
zintensyfikowanie współpracy w zakresie ruchu 
drogowego.  

W lipcu 2016 r. wniesiono wniosek na wspólny 
projekt bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach 
transgranicznych z Pomorza Zachodniego i 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego; Interreg V A 
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/  
Polska w ramach celu „ Europejskiej współpracy 
terytorialnej"; Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR).  

Po szeroko zakrojonych działaniach 
przygotowawczych szefowie władz zaprosili na 
wspólną konferencję prasową w grudniu 2017 r. i 
przedstawili projekt bezpieczeństwa drogowego 
przedstawicielom mediów niemieckich i polskich. 
Konferencja otwierająca odbyła się w dniach 14-15 
marca 2018 roku w Międzyzdrojach. 

W związku z realizacją projektu do końca 2019 r. 
wdrożona zostanie duża liczba działań policyjnych, 
zarówno dla ludności, jak i personelu, mających na 
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bis Ende 2019 eine Vielzahl polizeilicher 
Maßnahmen für die Bevölkerung als auch für die 
Mitarbeiter durchgeführt, die auf die Intensivierung 
der deutsch-polnischen polizeilichen 
Zusammenarbeit sowie auf die Verbesserung der 
Überwachung des Straßenverkehrs und Erhöhung 
der Verkehrssicherheit zielen. 

Gemeinsame Verkehrskontrollen und Streifen, 
Präventionsmaßnahmen,  Verkehrserziehung von 
Kindern und Jugendlichen und eine gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit sollen die Verkehrsunfälle mit 
schweren Folgen zurückdrängen, der Erhöhung des 
Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung dienen sowie 
Rechtssicherheit für polnische Verkehrsteilnehmer 
schaffen, insbesondere in der deutschen 
Grenzregion. 

Weiterhin sind Workshops und Seminare zu 
verkehrsrechtlichen Themen für die Polizeibeamten, 
die in der Grenzregion tätig sind, geplant. Insofern 
sollen unter anderem Kenntnisse zum Rechtssystem 
beider Staaten vermittelt werden. Zur Optimierung 
der Polizeiarbeit, werden zweisprachige Formulare 
entworfen, die Verkehrsunfallaufnahme mit 
Beteiligten des Nachbarlandes in der Grenzregion 
erleichtern. 

Darüber hinaus soll mit der Ko-Finanzierung aus 
EU-Mitteln die gemeinsame Anschaffung und 
Nutzung von Technik und Ausrüstung ermöglicht 
werden. 

celu intensyfikację polsko-niemieckiej współpracy 
policyjnej oraz poprawę monitorowania ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa drogowego.  

Wspólne kontrole ruchu drogowego i patrole, 
działania prewencyjne, edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie ruchu drogowego oraz ukierunkowane 
działania w zakresie public relations mają na celu 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych o 
poważnych konsekwencjach, zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa ludności i stworzenie pewności 
prawnej dla polskich użytkowników dróg, zwłaszcza 
w niemieckim regionie przygranicznym. 

Planowane są również warsztaty i seminaria na 
temat prawa ruchu drogowego dla funkcjonariuszy 
policji pracujących w regionie przygranicznym. W 
tym zakresie należy przekazywać wiedzę na temat 
systemów prawnych obu krajów. W celu 
optymalizacji pracy policji opracowane zostaną 
dwujęzyczne formularze ułatwiające rejestrację 
wypadków drogowych z uczestnikami z sąsiedniego 
kraju w regionie przygranicznym.  

Ponadto współfinansowanie z funduszy Uni 
Europejskiej ma na celu umożliwienie wspólnego 
nabywania i wykorzystywania technologii i sprzętu. 

Links / Linki 

 https://interreg5a.info/de/component/edocman/medien/int45.html?layout=default&Itemid= 

 https://www.polizei.mvnet.de/Polizei/PPNB/  

 http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/  

 https://interreg5a.info/de/2016-06-23-09-30-39/projektumsetzung/liste-der-bewilligten-projekte/details/1/6/liste-der-
bewilligten-projekte-int45.html?start=0  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Polizeipräsidium Neubrandenburg 

Dezernat 2 

Stargarder Straße 6 

17033 Neubrandenburg (DE-MV) 

Herr Kriminaloberrat Hanno Lüders 

Hanno.Lueders@polmv.de 

Tel. +49 395 5582 2200 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Polizeipräsidium Neubrandenburg Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

laufend / w trakcie wdrażania INTERREG V A MV/BB/PL 
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