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Tradycyjne spotkanie świąteczne z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i kierownictwa Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się dziś w siedzibie GITD. Szef resortu infrastruktury oraz Alvin Gajadhur,
Główny Inspektor Transportu Drogowego nie tylko złożyli pracownikom Inspekcji świąteczne życzenia, ale również
podziękowali za kolejny rok ciężkiej i skutecznej pracy.

To już kolejny raz kiedy mamy okazję się spotkać, to już kolejny rok naszej współpracy i ta współpraca
nabiera rumieńców i tempa, z czego się bardzo cieszę – powiedział na początku świątecznego spotkania
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister podkreślał też wartość pracy wykonywanej każdego dnia
przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. - Dziękuję Państwu za współpracę, za
wysiłki, za wszystko co robicie, abyśmy mogli realizować nałożone na nas cele. Dziękuję, że czynicie wysiłki w
zakresie nadzoru nad transportem w Polsce, ale i także w segmencie systemu poboru opłat. To segment
bardzo ważny, rozwijający się dynamicznie – zauważył Andrzej Adamczyk.
Dziękuję za Państwa wysiłek i codzienne zaangażowanie. Liczę, że w przyszłym roku będziemy realizować
nałożone na nas zadania na tak wysokim poziomie jak dziś – dodał Alvin Gajadhur, Główny Inspektor
Transportu Drogowego.
Coroczne spotkania świąteczne pracowników GITD dają możliwość podsumowania mijającego roku, ale też
wytyczenia nowych planów. To również okazja do wspólnych życzeń.

Życzę zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia – powiedział Alvin Gajadhur.
Życzę Państwu żebyśmy znaleźli w sobie dar dzielenia się dobrem z innymi, dar, który pozwoli nam zjednać
wszystkich wokół. Tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Bądźmy otwarci, dobrzy dla wszystkich, którzy
będą z nami podczas świąt. Życzę Państwu radosnych, najpiękniejszych z dotychczasowych Świat Bożego
Narodzenia – mówił Andrzej Adamczyk.

Życzenia pracownikom GITD złożyli też Maciej Michałowski, Dyrektor Biura Ministra w resorcie
infrastruktury, Łukasz Bryła zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Krzysztof Pajączek,
Dyrektor Generalny GITD.
Spotkanie opłatkowe z udziałem Szefa Inspekcji Transportu Drogowego odbyło się także w Białej Podlaskiej,
w której od września 2017 r. funkcjonuje oddział GITD. Bialski oddział cały czas się rozwija, a praca w nim
cieszy się ogromną popularnością. Obecnie zatrudnionych jest tam ok. 120 osób.
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