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Mimo trwającej pandemii, dzięki profesjonalizmowi polskiej branży transportowej, dostawy towarów prowadzone są bez
zakłóceń – podkreślili Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Sekretarz Stanu w resorcie infrastruktury Rafał
Weber, którzy wzięli udział w świątecznym posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej zorganizowanej przez Głównego
Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura.

W specjalnym, świątecznym spotkaniu, w którym uczestniczyło 30 przedstawicieli przewoźników, wzięli
udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu
Drogowego Alvin Gajadhur wraz ze współpracownikami.
W trakcie posiedzenia wielokrotnie podkreślano jak istotna, szczególnie w czasie pandemii Covid – 19, jest
współpraca z branżą transportową.

Bardzo dziękuję za współpracę, za zrozumienie, za wymianę opinii - jest to niezmiernie ważne w kreowaniu
rzeczywistości transportowej w Polsce. Robimy wszystko aby pomagać polskiemu transportowi. Rząd
wydaje olbrzymie kwoty finansowe aby polskie drogi były przyjazne szczególnie dla transportu cargo, żeby
były bezpieczne, żeby dawały możliwość rozwoju.Zapewniam, że pomimo trwającej pandemii, inwestycje
drogowe nie będą ograniczane i mamy plan na kolejną dekadę – mówił Andrzej Adamczyk Minister
Infrastruktury.
W szczególny sposób chcę Państwu podziękować za ten trudny rok wytężonej pracy w czasie pandemii
Covid-19. Dzięki Państwa solidnej, rzetelnej pracy, ale też działaniach rządowych, transport rzeczy nie był
ograniczony, udało się utrzymać wysoki poziom świadczenia usług i dostaw towarów niezbędnych aby
nasza Polska i Europejska gospodarka funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie – podkreślił Rafał Weber
Wiceminister Infrastruktury.

Ministrowie Infrastruktury oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego złożyli również przedstawicielom
stowarzyszeń przewoźników świąteczne życzenia.

Wszystkim Państwu, Państwa pracownikom, partnerom gospodarczym, ale szczególnie Waszym rodzinom
dobrych, łaskawych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, niech dadzą siłę na kolejne tygodnie i miesiące –
życzył Minister Infrastruktury.
Przede wszystkim zdrowych, ale również spokojnych Świąt Wielkanocnych, w tym szczególnym i trudnym
okresie, ale też nadziei, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom zaczniemy wracać do życia sprzed czasu
pandemii – podkreślił składając życzenia przewoźnikom Szef ITD.
Główny Inspektor Transportu Drogowego zaznaczył, że w ciągu ostatnich pięciu lat odbyło się ponad 20
posiedzeń Społecznej Rady Konsultacyjnej, a jej rola w budowanie dialogu oraz wypracowaniu wspólnych
stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia interesów Państwa oraz funkcjonowania branży
transportowej jest coraz większa. Natomiast Joanna Smolińska, z-ca Głównego Inspektora, poinformowała o
kolejnych działaniach podejmowanych przez m.in. Biuro Transportu Międzynarodowego GITD, które mają
jeszcze bardziej usprawnić współpracę oraz proces wymiany informacji z przewoźnikami.
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