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Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Inspektor Transportu Drogowego 2019”
rozstrzygnięty!
26.09.2019

26 września, w Bednarach gościli inspektorzy transportu drogowego z szesnastu Wojewódzkich Inspektoratów Transportu
Drogowego. Nagrody dla najlepszych inspektorów w kategoriach samochód osobowy, pojazdu typu „BUS” oraz klasyfikacja
drużynowa wręczyli Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski.

Celem konkursu zorganizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Poznaniu było m.in. doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności inspektorów transportu
drogowego. Pozwala to na wyłonienie najwszechstronniejszych inspektorów transportu drogowego w kraju. Posiadane przez
nich kwalifikacje są wykorzystywane w codziennej pracy podczas kontroli drogowych i przekładają się na bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.
- Polscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są niezwykle cenieni i wysoko oceniani w Europie – powiedział Alvin
Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. – Konkurs to rywalizacja, nasi inspektorzy codziennie przeprowadzają

kontrole, są świetnymi kierowcami, przejeżdżają wiele kilometrów, ale dziś wybieramy najlepszych. Gratuluję zwycięzcom, ale
też wszystkim inspektorom – podsumował tegoroczny finał szef inspekcji.
- Aby być inspektorem trzeba posiadać szereg kompetencji, wykazać się znajomością przepisów prawa, np. z zakresu czasu
pracy kierowcy zawodowego, przewozu towarów niebezpiecznych i wielu innych aktów normatywnych. Inspektor musi być
również znakomitym kierowcą – podkreślił szef wielkopolskiej Inspekcji Aleksander Żołędziowski.
Inspektorzy rywalizowali w ośmiu konkurencjach:
- sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów prawnych wykorzystywanych w codziennej pracy,
- umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków,
- umiejętność jazdy sprawnościowej samochodem osobowym po torze na czas,
- umiejętność jazdy sprawnościowej samochodem osobowym z talerzem Stewarta na czas,
- umiejętność jazdy sprawnościowej samochodem osobowym po płycie poślizgowej na czas,
- umiejętność jazdy sprawnościowej samochodem typu „Bus" po torze na czas,
- umiejętność jazdy technicznej samochodem typu „Bus" z wykorzystaniem troleja,
- umiejętność jazdy precyzyjnej samochodem typu „Bus" po wyznaczonym torze.

Pierwsze miejsce drużynowo zajęli inspektorzy z zachodniopomorskiego. Na drugim miejscu uklasowała się drużyna z
województwa warmińsko-mazurskiego. Trzecie miejsce przypadło małopolskim inspektorom.

Klasyfikacja indywidualna w kategorii samochód osobowy:
I miejsce: Norbert Sadłocha reprezentujący WITD Kielce,
II miejsce: Michał Muzyczek reprezentujący WITD Olsztyn,
III miejsce: Łukasz Bilski reprezentujący WITD Poznań.

Klasyfikacja indywidualna w kategorii samochodem typu „Bus”:
I miejsce: Piotr Gołdyn reprezentujący WITD Kraków,
II miejsce: Paweł Błażejak reprezentujący WITD Szczecin,
III miejsce Piotr Stępień reprezentujący WITD Bydgoszcz.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy.
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