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Przeciąganie radiowozu Inspekcji na czas, konkursy dla dzieci i dorosłych, dziesiątki udzielonych porad. Stoisko
informacyjno-edukacyjne ITD przez trzy dni motoryzacyjnego show odwiedziły setki osób. Inspekcja Transportu
Drogowego, za zaangażowanie i wspieranie wydarzenia popularyzującego polski transport, została wyróżniona przez
organizatorów, specjalną statuetką.

Inspekcja Transportu Drogowego wyróżniona
15. edycję Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck uroczyście
otworzył Szef ITD Alvin Gajadhur. Z okazji jubileuszu, Główny Inspektor Transportu Drogowego w imieniu
Ministra Infrastruktury i Inspekcji, pogratulował inicjatywy oraz jej stałego rozwoju, a organizatorom

wydarzenia wręczył szklaną statuetkę radiowozu Inspekcji.

- Master Truck Show to doskonałe miejsce nie tylko do poznania najnowszych trendów, ale również do
nawiązania partnerskiego dialogu pomiędzy kierowcami, przewoźnikami oraz instytucjami działającymi w
obszarze bezpieczeństwa i ochrony rynku transportu drogowego. Inspekcja z przyjemnością wspiera
wszelkie działania jednoczące branżę motoryzacyjną – tym bardziej cieszy mnie fakt, że od wielu lat możemy
być patronem tego niezwykłego przedsięwzięcia – podkreślił w trakcie uroczystego otwarcia Alvin Gajadhur,
Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Właśnie za wieloletnie wsparcie Master Truck Show i aktywne uczestnictwo w wydarzeniu, Inspekcja
Transportu Drogowego została wyróżniona przez organizatorów zlotu specjalną statuetką.
W trakcie tegorocznego show na stoisku informacyjno-edukacyjnym Inspekcji nie zabrakło atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Były gry edukacyjne, konkursy, miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych. Dorośli mogli
sprawdzić, jak reaguje organizm po zażyciu środków odurzających oraz w stanie silnego zmęczenia,
wykorzystując do tego alko, narko i sengogle. Można było również zapoznać się ze sprzętem inspekcji –
radiowozami i motocyklami służbowymi. Inspektorzy udzielali porad m.in. z zakresu przepisów regulujących
transport drogowy, praw oraz obowiązków kierowców i przewoźników, czasu pracy, warunków przewozów
drogowych, licencji, zezwoleń. Pracownicy Biura KSPO odpowiadali natomiast na pytania dotyczące systemu
poboru opłat drogowych.
Nie lada atrakcją był konkurs – przeciąganie radiowozu ITD. Do konkursu zgłosiło się 6 śmiałków. Ważna
była siła, ale i taktyka. Zwycięzcy wystarczyło 8,50 sek., aby przeciągnąć radiowóz.
Master Truck to nie tylko show motoryzacyjne
Show motoryzacyjnemu towarzyszyła również konferencja branżowa zorganizowana przez Polską Unię
Transportu Drogowego. W trakcie otwarcia konferencji szef ITD zwrócił uwagę na konieczność stałej
współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przewoźnikami a instytucjami, które pozwolą wypracować
optymalne rozwiązania istotne w funkcjonowaniu ciężkiego transportu. Szef ITD zapewnił, że Ministerstwo
Infrastruktury i Inspekcja podejmują szereg działań, które mają chronić polski rynek transportowy.

Nie ograniczamy się jedynie do działań podejmowanych na terenie kraju. Staramy się wspierać polskich
przewoźników także poza granicami Polski. Większość spraw o charakterze międzynarodowym to
wątpliwości natury prawnej, dotyczące np. procedur kontrolnych w innych państwach, ale podejmujemy
również działania o charakterze stricte interwencyjnym – mówił Alvin Gajadhur – Współpraca
międzynarodowa i wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi instytucjami kontrolnymi, będzie przez
najbliższy rok w szczególnym zainteresowaniu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Od 1 lipca –
Główny Inspektorat – sprawuje prezydencję w ramach organizacji ECR, czyli międzynarodowej organizacji
zrzeszającej służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich. Teraz przejęliśmy „dowodzenie”,
w związku z czym mamy jeszcze większą szansę na podjęcie działań, które ujednolicą np. procedury
kontrolne – podkreślił.
W trakcie konferencji przedstawione zostały również zasady funkcjonowania oraz plany związane z budową
Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat Drogowych. Prelekcję dotyczącą systemu poboru opłat wygłosił
Marcin Łasiński, z-ca dyrektora BKSPO.
Setki ciężarówek, tysiące odwiedzających
Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck na lotnisku Aeroklubu
Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi koło Opola, na przestrzeni 15 lat przerodził się w jedną z największych w
Europie motoryzacyjnych imprez wystawienniczo-rekreacyjnych. Dziś to nie tylko pokaz pojazdów
ciężarowych, ale też targi, wystawy, pokazy sprzętu, konkursy, koncerty, który przyciąga zainteresowanych z
kraju i z zagranicy.
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