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11 nowych stanowisk pracy i aż 35 chętnych na jedno miejsce – tak w liczbach wygląda trwający jeszcze proces rekrutacji
nowych pracowników do Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD w Białej Podlaskiej. Dziś w Białej Podlaskiej pracuje już
blisko 120 osób. O perspektywie rozwoju oddziału GITD w Białej Podlaskiej rozmawiali dziś Senator Grzegorz Bierecki, Poseł
Dariusz Stefaniuk i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Oddział GITD w Białej Podlaskiej jesienią 2017 r. zaczynał pracę z 20 osobowym zespołem. Dziś, w pięciu
biurach, pracuje tu blisko 120 osób i na tym nie koniec.

Kiedy uruchamialiśmy oddział, chodziło o aktywizację ściany wschodniej i umożliwienie mieszkańcom
miejscowości, w której było wysokie bezrobocie, zdobycia stabilnego zatrudnienia. Zainteresowanie pracą w
GITD w Białej Podlaskiej zawsze było bardzo wysokie. Do tej pory o pracę starało się blisko 5 tys. osób. Teraz
jesteśmy w tracie procesu zatrudnienia kolejnych 11 osób. Na te stanowiska zgłosiło się ok. 400 osób.
Natomiast planowane jest dalsze wzmocnienie potencjału kadrowego. Zapewniam, że podejmujemy
starania aby w dalszym ciągu naszą placówkę w Białej Podlaskiej dalej rozwijać – podkreślił Główny
Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
11 nowych etatów wzmocni potencjał kadrowy w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, które prowadzi
sprawy związane z zapewnieniem szczelności systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach
krajowych. W BKOE zatrudnione są 63 osoby.

Jak istotny jest zespół w Białej Podlaskiej dla całego urzędu, można zobrazować tym, że 50 proc. wszystkich
decyzji administracyjnych obsługiwanych przez całe BKOE jest właśnie tu w Białej Podlaskiej. Natomiast cały
obszar egzekucji prowadzony jest tylko tutaj. Przykładowo – liczba decyzji administracyjnych to aż 26 tys. w
ubiegłym roku i cały czas obserwujemy wzrost realizowanych spraw. Dlatego podejmujemy działania aby
poprawić warunki pracy, również pod kątem technicznym – od kilku miesięcy trwają prace nad
teleinformatycznymi narzędziami wspierającymi obsługę procesów realizowanych przez zespół w Białej
Podlaskiej, co wpłynie na komfort pracy – zaznaczyła z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Joanna Smolińska.

Senator Grzegorz Bierecki i Poseł Dariusz Stefaniuk, podkreślali że obecność GITD w tym regionie, ma
istotne znaczenie dla lokalnej społeczności oraz deklarowali dalsze wparcie rozwoju placówki.

Nie będziemy ustawać w staraniach aby środki budżetowe były zapewnione na rozwój tej placówki tu w
Białej Podlaskiej. Dla nas to też jest dowód, że pomysł takiej dekoncentracji jednostki publicznej, którego
pionierem jest Inspekcja Transportu Drogowego, że to się sprawdza, to się znakomicie bilansuje i widzimy
dobre efekty realizacji tej koncepcji. Jedno miejsce w administracji publicznej stwarza 1,5 miejsca w
otoczeniu, więc to ma istotny wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy, to ma wpływ na rozwój gospodarki
takich regionów jak region Białej Podlaskiej – podkreślił Senator RP Grzegorz Bierecki.
Nikt z nas nie spodziewał się, że dzisiaj pracować w GITD będzie prawie 120 osób. Będą kolejne etaty. Jest to
jedna z większych instytucji, która jest na rynku w naszym mieście, która daje pracę nie tylko Bielaczanom,
ale również mieszkańcom regionu. Wszyscy zabiegamy o to aby były nie tylko kolejne etaty, ale również o to,
aby nowa siedziba mogła być przyjazna dla tej rzeszy osób. Mogę obiecać, że będziemy dalej o to zabiegać –
zapewniłPoseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk.
Słowa uznania za zaangażowanie i efektywną pracę zostały przekazane pracownikom Białej Podlaskiej przez
kierownictwo GITD oraz Senatora Grzegorza Biereckiego i Posła Dariusza Stefaniuka.
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