Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
Działalność:
Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania
przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i
niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede
wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk obserwowanych w
transporcie drogowym.
Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją
Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, zarządcami
dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz
zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu
drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.
Inspekcja współdziała również z organami samorządu terytorialnego, jak
również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.
Podstawa prawna:
Działamy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym oraz innych aktów prawnych.
Zadania inspekcji:
1. Kontrola:
 dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub
przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich
określonych,
 dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem krajowego i
międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego
krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego,
 przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie krajowego i
międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego
krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, w tym stanu
technicznego pojazdów,

 przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i
obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
 przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie
innych czynności w niej przewidzianych.
Lokalizacja:
Siedziba WITD w Krakowie:
ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30
Dostępność informacyjna i komunikacyjna:
Kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie
możliwy jest w szczególności poprzez:






e-mail: sekretariat@krakow.witd.gov.pl,
telefon: 12 416 51 20,
faks: 12 416 51 30,
SMS: 691-386-224
platformę ePUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub profilem
zaufanym - skrzynka ePUAP: /dft5e790qk/SkrytkaESP,
 korespondencję pisemną na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Krakowie, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków,
 dyżur informacyjny prowadzony w każdy poniedziałek w godzinach 8:30 15:00, pod numerem telefonu 695 301 299,
 zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi
potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do
klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio
przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością
ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza
języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji
na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu, e-mail lub za pośrednictwem
platformy ePUAP.
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę
komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowomigowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która
ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu
ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Dokładamy wszelkich starań aby sukcesywnie eliminować wszystkie bariery i
tym samym spełniać wytyczne zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Na naszej stronie WWW zapewniamy informację w formie tekstu łatwego do
czytania i rozumienia - ETR.
Dostępność architektoniczna:
 W każdym koniecznym przypadku zagwarantowany jest alternatywny
dostęp do budynku poprzez zapewnienie osobie ze szczególnymi
potrzebami wsparcia innej osoby.
 Wejście do budynku możliwe jest od ulicy Bratysławskiej, wjazd
samochodem możliwy jest od ulicy Kluczborskiej.
 W budynku nie ma windy. Nie ma też oddzielnej toalety dla osób
niepełnosprawnych.
 Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w
sposób wizualny – tablica informacyjna oraz w sposób głosowy –
osobowy.
 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.
 W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie nie
ma pętli indukcyjnych.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących.
 Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób zapewnione są oznaczenia dróg
ewakuacyjnych.
Koordynator dostępności:
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości możesz skontaktować się z koordynatorem
dostępności, którym jest: Tomasz Wojtanowski,
telefon: (12) 416-51-25, 607-698-696 (SMS)
e-mail: tomasz.wojtanowski@krakow.witd.gov.pl

