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41 pracowników administracyjnych i inspektorów otrzymało dziś w Belwederze państwowe odznaczenia nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pięć osób zostało odznaczonych za zasługi w działalności społecznej i
charytatywnej Krzyżami Zasługi, natomiast 36 osób za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej odznaczono Medalami za Długoletnią Służbę.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister
Andrzej Dera.

- Przede wszystkim zwracam się do Państwa, którzy otrzymali dziś odznaczenia państwowe. Pan Prezydent prosił mnie, bym
przekazał na Państwa ręce serdeczne gratulacje za te odznaczenia i prosił, żeby powiedzieć, że te odznaczenia są w imieniu
Rzeczypospolitej i żebyście traktowali to odznaczenie jako podziękowanie za wieloletnią, wzorową i nienaganną służbę –
podkreślił minister Andrzej Dera. - Transport drogowy jest bardzo ważną dziedziną gospodarki i Inspekcja, która współpracuje z
wieloma służbami i inspekcjami w Polsce, jest bardzo ważną instytucją. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie naszego
państwa, funkcjonowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym bez inspektorów transportu drogowego – dodał Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP.
Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur powiedział: - Na początku chciałbym podziękować Panu Prezydentowi

Andrzejowi Dudzie za przyznanie odznaczeń. Chciałbym podziękować również Panu Ministrowi za wręczenie ich dzisiaj na tej
pięknej uroczystości w Belwederze. W imieniu swoim, Pana Ministra Andrzeja Adamczyka i Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Pana Rafała Webera chciałbym Państwu serdecznie podziękować za wieloletnią pracę w Głównym Inspektoracie
Transportu Drogowego oraz pogratulować odznaczeń. Dzisiaj ponad 40 osób, wśród nich inspektorzy, ale również pracownicy
administracyjni, odebrali odznaczenia. Inspektorzy codziennie dbają o bezpieczeństwo na polskich drogach, ale bez Państwa,
którzy pracują w biurze, pracowników administracyjnych, ta służba by nie działała tak perfekcyjnie jak działa.
- Pan Minister przypomniał naszą historię. 6 września 2001 roku została uchwalona ustawa o transporcie drogowym, na mocy
której Inspekcja została powołana. 1 października 2002 roku właśnie pierwszych 80 inspektorów, pracujących w Wojewódzkich
Inspektoratach Transportu Drogowego, rozpoczęło kontrole. Ale zanim rozpoczęli kontrolę, to jest jeszcze jedna data, którą
pamiętam, bo pracuję w Inspekcji od samego początku – to 18 marca 2002 roku, kiedy rozpoczęło się półroczne szkolenie.
Trzeba przypomnieć, że każdy inspektor WITD musi przejść półroczne szkolenie, żeby mógł kontrolować przepisy związane z
transportem drogowym – zaznaczył szef Inspekcji.
W imieniu odznaczonych głos zabrał Cezary Jurkowski, dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej: - To dla nas bardzo ważne
wyróżnienia, które są uhonorowaniem ciężkiej pracy. Jednak pracy dającej tak wiele satysfakcji. Jestem przekonany, że nasze
wysiłki nie idą na marne – to praca dla dobra kraju, na rzecz nas wszystkich, na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich
drogach, a także uczciwej konkurencji w transporcie.
Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które
położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące
znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne
niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z 8 stycznia 1938 r. i przywrócony
ustawą z 14 czerwca 2007 r. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej w służbie Państwa.
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