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O roli kobiet w formacjach umundurowanych, codziennych zadaniach, warunkach pracy i najbliższych planach
przedstawicielki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego rozmawiały dziś z Wicemarszałek Sejmu Małgorzatą
Gosiewską. Zaproszenie do Sejmu było formą podziękowania kobietom w mundurach za ich codzienną pracę i okazją do
złożenia życzeń.

Jest mi niezmiernie miło gościć panie w progach Sejmu. Chciałabym złożyć paniom najserdeczniejsze
życzenia z okazji Dnia Kobiet, wprawdzie wczorajszego święta, ale życzę wam żeby Święto Kobiet trwało cały
czas, żebyście panie były docenione za swoje kompetencje, za służbę którą pełnicie z wielką
odpowiedzialnością, żebyście panie czuły satysfakcję z codziennej pracy. Wiele szczęścia w życiu osobistym i
aby jak najłatwiej przychodziło paniom łączyć pracę zawodową z rodzinnym życiem – podkreśliła
Wicemarszałek Sejmu rozpoczynając spotkanie od życzeń.
W spotkania uczestniczyły kobiety zajmujące najwyższe stanowiska kierownicze w GITD oraz inspektorki,
które na co dzień prowadzą czynności mające poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. W trakcie
spotkania rozmawiano o codziennych wyzwaniach i problemach kobiet pracujących w formacjach
umundurowanych. Poruszono temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i
transporcie ciężkim, projekcie rozbudowy systemu fotoradarowego, modernizacji ITD, projektach
legislacyjnych oraz inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez Inspekcję.
Pani Marszałek zwróciła uwagę, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyróżnia się na tle innych
formacji wielkością zatrudnienia kobiet. Co 2 pracownik GITD to kobieta. Niemal 60 proc. stanowisk
kierowniczych zajmują w instytucji właśnie kobiety.
W trakcie spotkania przedstawicielki GITD przekazały na ręce Pani Marszałek życzenia z okazji Święta Kobiet
w imieniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura. Zaproszono również Panią

Marszałek do uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez ITD, których odbiorcami są
najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego.
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