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Nasze początki – lipiec 2011

CANARD w 2011 roku przejął od Policji oraz 
GDDKiA 80 działających urządzeń 

rejestrujących



CANARD to przede wszystkim LUDZIE

W CANARD oraz Delegaturach 

Terenowych GITD codziennie zadania 

związane z automatycznym nadzorem 

nad ruchem drogowym realizuje 

ponad 200 osób



Liczba urządzeń rejestrujących
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Odcinkowy pomiar prędkości

Rejestratory przejazdu na 

czerwonym świetle

Mobilne urządzenia 

rejestrujące

Fotoradary stacjonarne
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Od początku 2016 r. GITD jest 

jedyną instytucją obsługującą 

urządzenia rejestrujące w Polsce



Rozłożenie urządzeń rejestrujących w Polsce - Statystyka

Drogi publiczne – ok.420 000 km

Drogi krajowe – ok. 19 300 km

Uzupełnieniem sieci fotoradarów są 

mobilne urządzenia rejestrujące 

zamontowane w 30 pojazdach. 

Inspektorzy prowadzą systematyczny 

nadzór na ok 11 000 km dróg krajowych 

reagując na wykroczenia zagrażające 

bezpieczeństwu ruchu drogowego.

URZĄDZENIE 

REJESTRUJĄCE

co ok. 870 km

URZĄDZENIE 

REJESTRUJĄCE

co ok. 40 km



Działania CANARD w 2017 r.

W 2017 roku uruchomiono 10 fotoradarów w

nowych lokalizacjach, które w większości

zostały wytypowane na podstawie wniosków

lokalnych samorządów.

Realizowano również działania zmierzające

do przeniesienia kolejnych 18 urządzeń

rejestrujących w pierwszej połowie 2018

roku.

W latach 2016-2017 oddano do użytku 413

KM dróg ekspresowych i autostrad, co

spowodowało zmianę statusu dróg na

których użytkowane były fotoradary, a w

konsekwencji konieczność przeniesienia

części urządzeń.



Działania CANARD w 2017 r.

Włączenie do systemu CANARD 24

urządzeń rejestrujących przejętych od

m. st. Warszawy

Rozbudowa funkcjonalności eBOK CANARD

(platformy komunikacji online) o możliwość

logowania za pośrednictwem bankowości

elektronicznej, co spowodowało 3-krotny

wzrost liczby użytkowników względem

okresu przez zmianą.



Działania CANARD w 2017 r.

Współpraca z uprawnionymi organami w zakresie wymiany informacji o naruszeniach 

750 

zapytań



Oznakowanie urządzeń rejestrujących prędkość

Odcinkowy pomiar prędkości

Stacjonarny fotoradar

TRANSPARENTNIE DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Interaktywna mapa urządzeń

Fotoradar w widocznym, 
żółtym kolorze



Statystyka 2015 - 2017

*stan na 18 stycznia 2018 r.
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Przykłady rażących naruszeń



Przykłady rażących naruszeń



Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przestrzeni lat

1 lipca 2011 r. - rozpoczęcie 

kontroli ruchu drogowego 

przy pomocy fotoradarów

Wyhamowanie wzrostu liczby 

wypadków, rannych i zabitych
Znaczna i systematyczna redukcja 

liczby wypadków, rannych i zabitych

Odebranie strażom 

gminnym/miejskim 

uprawnień do 

wykorzystywania urządzeń 

rejestrujących

* Na podstawie danych KGP



Koszty jednostkowe wypadków drogowych

*Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich 

kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej  - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

Wypadek Kolizja
Ofiara 

Śmiertelna
Ranny Ciężko Ranny Lekko

1,02 mln zł 40,5 tys. zł 2,05 mln zł 2,3 mln zł 26,7 tys. zł

Jeden ofiara śmiertelna to koszt społeczno-ekonomiczny 2,05 mln zł z czego:

60,9% - utracone zyski ekonomiczne

18,6% - straty materialne

16,3% - koszty administracyjne

pozostałe - straty niematerialne i koszty leczenia.*

W 2017 r. na polskich drogach zginęło 2 810** osób.

2810 x 2,05 mln zł = ….
**Dane wstępne KGP



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/413

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących 

przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego

CANARD realizuje następujące naruszenia objęte zakresem dyrektywy Cross Border

Enforcement:

• Przekraczanie dopuszczalnej prędkości;

• Niezastosowanie się do czerwonego sygnału świetlnego.

Współpraca międzynarodowa

Działania Kontrolne wobec kierowców z poza UE

Inspektorzy CANARD oraz Delegatur Terenowych GITD w wyniku

skoordynowanych z Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego działań

kontrolnych, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017, nałożyli na kierowców

spoza UE 1 687 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 279 530 zł za

naruszenia zarejestrowane przez urządzenia systemu CANARD



Fotoradary Straży Gminnych/Miejskich

W wyniku zmiany przepisów odbierających strażom gminnym/miejskim

uprawnienia do kontroli z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących kilkaset

fotoradarów zostało wyłączonych z użytkowania od 1 stycznia 2016 r.

Wiele z tych urządzeń nie może być dostosowanych do

systemu CPD CANARD lub koszt dostosowania może

przewyższyć wartość urządzenia.

Czynności związane z dostosowaniem fotoradaru:

• Zakup integratora oraz dostosowanie obudowy

• Legalizacja urządzenia

• Zakup oprogramowania integrującego

• Oznakowanie miejsca kontroli

• Budowa wydzielonego przyłącza energetycznego

Łączny koszt dostosowania sięga nawet 50 tys. zł



Wdzięczność lokalnych społeczności

Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej w 

miejscowości Rogotwórsk

Dyrekcja Zespołu Szkół w 

miejscowości Choczewo

Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej 

i Rada Sołectwa w  

Smolicach



Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych

wypadków poprzez rozbudowę systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Koszt przewidywany: 162 mln PLN

Planowane dofinansowanie z UE: 137,7 mln PLN

Zakres projektu (3 zadania):

1. Zakup lub modernizacja urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg

(dotychczas do CANARD wpłynęło ponad 1 900 wniosków o instalację stacjonarnego urządzenia

rejestrującego z czego znaczna część dot. dróg niższej kategorii niż drogi krajowe),

2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz dodanie nowych funkcjonalności podnoszących

efektywność systemu CPD CANARD,

3. Zapewnienie zaplecza funkcjonalnego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem

Drogowym.

Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu 

automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
jako projekt będący kontynuacją rozbudowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce



Dziękuję za uwagę !

www.canard.gitd.gov.pl 


