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Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, spotkał się dziś z pracownikami oddziału Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Białej Podlaskiej. Rozmawiano o dotychczasowej działalności i dalszym rozwoju oddziału. W spotkaniu
uczestniczyli również Senator Grzegorz Bierecki, Poseł Dariusz Stefaniuk i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin
Gajadhur.

Oddział w Białej Podlaskiej dziś to blisko 120 pracowników. Ponad dwa lata temu pracę rozpoczęło tutaj zaledwie 20 osób. W tak
krótkim okresie czasu placówka rozrosła się do 5 biur. Działa tu m.in. Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej (BKOE)
odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości uiszczania elektronicznej opłaty drogowej oraz Centrum Automatycznego Nadzoru
nad Ruchem Drogowym (CANARD), którego pracownicy zajmują się naruszeniami zarejestrowanymi przez fotoradary.
O trudnych początkach i osiąganych obecnie bardzo dobrych wynikach pracy rozmawiano dziś (31 stycznia) w trakcie spotkania
Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych z zespołem ITD z Białej Podlaskiej.

Decyzja o uruchomieniu oddziału GITD miała ogromny sens, nie tylko ekonomiczny dla państwa, ale ważny także lokalnie dla
Białej Podlaskiej. Powstały nowe miejsca pracy. Wiem, że było ogromne zainteresowanie ogłaszanymi przez Inspekcję
rekrutacjami. Kilkadziesiąt osób walczyło o jedno miejsce. Gratuluję wam, że jesteście tutaj i tworzycie profesjonalną załogę.
Pokazujecie, że państwo może być sprawne i skuteczne – podkreślił Jacek Sasin.
Jesteśmy dumni z państwa pracy i osiąganych coraz lepszych wyników. Dlatego dziękuję wszystkim za zaangażowanie w
codzienne obowiązki – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Mam nadzieję, że uda się w
najbliższej przyszłości poprawić warunki pracy w tutejszym oddziale - dodał.
Pracownicy GITD w Białej Podlaskiej zajmują część budynku samorządowego przy ul. Brzeskiej. Obiekt wymaga generalnego
remontu.

Rozmawialiśmy dziś, żeby zintensyfikować działania aby Inspekcja przeniosła się do siedziby, która zapewniałaby godne warunki
pracy, a tym samym jeszcze intensywniejszy rozwój oddziału – dodał Wiceprezes Rady Ministrów, Jacek Sasin.

W spotkaniu z pracownikami GITD w Białej Podlaskiej wzięli udział również Senator Grzegorz Bierecki, Poseł Dariusz Stefaniuk,
były Poseł Jan Szewczak.
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