Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/31/2019/WOJ

Kraków, dn. 11 marca 2019r.

Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
dot. nieprawidłowości w kierowaniu ruchem na tymczasowym przejściu
dla pieszych na ul. Zakopiańskiej w Krakowie
Szanowny Panie Wojewodo!
działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, kierujemy na ręce Pana Wojewody
skargę dot. wykonywania obowiązków przez osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem na
tymczasowym przejściu dla pieszych na ul. Zakopiańskiej w Krakowie.
Niektóre oddelegowane osoby nie wykonują należycie swojej pracy sprowadzając
niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym oraz niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
na niechronionych uczestników ruchu:
1. brak osób do kierowania ruchem w godzinach 17.45 – 6.45 w dni powszednie
2. brak osób do kierowania ruchem przez całą dobę w soboty i niedziele
3. niektóre osoby oddelegowane do kierowania ruchem wykonują swoją pracę nieprawidłowo
(notorycznie te same osoby utrwalone na nagraniach i zdjęciu):
◦ pozostają bierne wobec pieszych oczekujących na przejście przez ul. Zakopiańską
◦ nie wydają polecenia STOP kierującym pojazdom – piesi zmuszeni są niejako do
wymuszenia pierwszeństwa wobec nieustającego potoku samochodów, by wejść na
przejście dla pieszych
◦ jeśli już podejmują działania, do których zostali w tym miejscu oddelegowani, to
nieprawidłowo sygnalizują polecenie STOP wobec kierowców, nie używając tarczy do
zatrzymywania pojazdów, stosując nieprawidłowe ustawienie wobec pojazdów (bokiem,
zamiast na wprost).
Szczególnych zaniedbań, regularnie, dopuszcza się dwóch z oddelegowanych do kierowania
ruchem, co zostało ujawnione na nagraniach oraz zdjęciach. Dnia 2019-02-13 ok godz. 17.00, po
zgłoszeniu na numer alarmowy 112, interweniował patrol prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji, który na miejscu potwierdził nieprawidłowości.
Poniżej zamieszczamy materiał dowodowy.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem:
1. o podjęcie przez Pana Wojewodę pilnych, adekwatnych i prawem przewidzianych, działań
w tej sprawie, które doprowadzą do prawidłowego kierowania ruchem, zgodnie
z obowiązującym projektem organizacji ruchu, w przedmiotowym miejscu przez podmiot
do tego zobligowany
2. Wnoszę o ustalenie osób winnych zaniedbań w każdym przypadków ujawnionych
w materiale dowodowym i odebranie osobom utrwalonym na materiałach filmowych
i zdjęciowym uprawnień do kierowania ruchem, a w przypadku, gdy nie leży to
w kompetencjach Wojewody, przekazanie wniosku w tym zakresie właściwemu organowi
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3. Poinformowanie Stowarzyszenia, w imieniu którego występuję, o podjętych przez Pana
działaniach.
Materiał dowodowy:
1. Materiał wideo z dnia 2019-02-13 ok godz. 17.00 – https://kmr.org.pl/TL_20190213/
osoba oddelegowana do kierowania ruchem stoi z założonymi rękami, nie wykonuje
swoich obowiązków. Nieprawidłowe zachowanie potwierdzone na miejscu przez
funkcjonariuszy KWP w Krakowie.
2. Materiał wideo z dnia 2019-03-08 ok godz. 8.21 – https://kmr.org.pl/TL_20190308/
osoba oddelegowana do kierowania ruchem stoi obojętne wobec osoby przekraczającej
jezdnię. Nie wydaje żadnych poleceń ani kierowcom ani pieszemu.
3. Materiał fotograficzny z dnia 2019-03-11 ok. godz. 08.07
osoba oddelegowana do kierowania ruchem nie wykonuje swojej pracy - stoi obojętnie pod
dachem ZUSu (!) prawdopodobnie z powodu opadów śniegu z deszczem
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Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie
również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/
Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Otrzymują:
• Adresat
• a/a
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