26 KWIETNIA - DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA
26 kwietnia swoje święto mają Drogowcy i Transportowcy.
Trochę historii …
Wspólne świętowanie przez drogowców, spotkania, uroczyste narady
nie rozpoczęły w PRL-u, ale tradycja wywodzi się co najmniej z okresu
międzywojennego.
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corocznie odbywały się z początkiem maja lub pod koniec lipca - zawsze
blisko dnia Świętego Krzysztofa.
Uchwalą Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych
z dnia 9 stycznia 1964 roku został ustanowiony Dzień Transportowca
i Drogowca, którego obchody przypadały na ostatnią niedziele miesiąca
kwietnia.
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Zawodowy

Transportowców i Drogowców, który przejął tradycje zamierających
w powojennej Polsce Związków Zawodowych Brukarzy i Asfalciarzy oraz
Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych.

Grupa zawodów związanych z budową dróg i transportem
drogowym, kolejowym i wodnym:


mechanik maszyn i urządzeń drogowych,



monter nawierzchni kolejowej,



technik dróg i mostów kolejowych,



technik drogownictwa,



technik logistyk,



technik spedytor,



technik nawigator morski,



technik żeglugi śródlądowej.

Jednostka związana z drogownictwem i transportem to Inspekcja
Transportu Drogowego.
Czym się zajmuje ITD.?
Głównym celem działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji
dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich
prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym,
eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym.
Kto może zostać inspektorem transportu drogowego?
Wymagania w stosunku do kandydatów na inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego określa artykuł 76 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym.
Są to oczywiście te same przepisy, które obowiązują Policję, Straż
Pożarną, Straż Miejską czy Służbę Graniczną.
Inspektorem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
3) legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
4) posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
5) ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.
Aby zostać inspektorem ruchu drogowego, musisz zakwalifikować się
na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego. Ten kurs
obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Jest to niezbędne
do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Po kursie oczywiście czeka cię
egzamin, który należy zdać.
Opr. Mateusz Czepek

