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Mimo panującej pandemii resort infrastruktury nie ogranicza działalności transportu. Przepływ rzeczy musi odbywać się
bezproblemowo – informowali Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Sekretarz Stanu w resorcie infrastruktury
Rafał Weber, którzy wzięli udział w 18. już posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej zorganizowanej przez Głównego
Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura. Z uwagi na pandemię koronawirusa, po raz pierwszy posiedzenie z
przewoźnikami odbyło się w formie wideokonferencji.

Ponad 20 przedstawicieli stowarzyszeń przewoźników wzięło udział w 18. posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej. Ze
względów bezpieczeństwa spotkanie, któremu przewodniczył Główny Inspektor Transportu Drogowego, odbyło się online. O
bieżącej sytuacji w transporcie poinformował przewoźników uczestniczący w spotkaniu Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk.

Trwa proces odmrażania naszej gospodarki, nie może to być proces gwałtowny. Nie możemy zniweczyć dotychczasowych
wysiłków prowadzonych w walce z koronawirusem – powiedział Minister Adamczyk. – Weszła już w życie ustawa wspierając
przedsiębiorców. Zaimplementowaliśmy do niej także postulaty środowiska transportowego. Na bieżąco śledzimy dane
dotyczące ruchu ciężarówek. Widoczne jest lekkie schłodzenie w transporcie – dodał Andrzej Adamczyk.
Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami, nie ograniczamy tego segmentu. Przeciwnie, przepływ towarów, artykułów
pierwszej potrzeby, musi odbywać się bezproblemowo – dodał Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Rafał Weber przekazał przedstawicielom przewoźników informacje o podjętych działaniach, w tym dotyczących zmian
prawnych, które mają ułatwiać funkcjonowanie branży transportowej. Zrezygnowano np. z obowiązku wypełniania kart
lokalizacyjnych na granicy, czy wydłużono czas pracy kierowców zawodowych. Resort infrastruktury planuje również ułatwić

działalność przewoźnikom tuż przed majówką. Ministerstwo wystąpiło z propozycją zrezygnowania z ograniczeń
obowiązujących pojazdy o masie powyżej 12 ton w dniu 30 kwietnia. Ruch pojazdów w tym dniu miałby odbywać się przez całą
dobę.
O działaniach inspekcji podczas pandemii poinformował również podczas posiedzenia online szef ITD, Alvin Gajadhur.

Inspektorzy prowadzą działania na granicach, kierują ruchem, udzielają kierowcom bieżących informacji. Przekazujemy Państwu
na bieżąco wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych zmian w przepisach, czy też sytuacji na granicach lub też
występujących na terenie innych europejskich państw. Mimo nowych obowiązków, nie zawiesiliśmy działań, dzięki którym
chronimy krajowy rynek transportowy – powiedział Alvin Gajdhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Szef ITD podkreślił, że mimo panującej pandemii, urząd funkcjonuje bez zakłóceń.

Bardzo sprawnie rozpatrywane są wszelkiego rodzaju wnioski, które przewoźnicy składają do urzędu w formie elektronicznej.
Zachęcam do tej formy kontaktu – dodał Alvin Gajadhur.
Strona społeczna podziękowała resortowi infrastruktury oraz Inspekcji za podjęte dotychczas działania oraz utrzymanie procesu
wymiany niezbędnych informacji na tak wysokim poziomie.
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