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Interpelacja poselska 

w sprawie stanu wdrożenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 

w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz realizacji jego planu 

przychodów z tytułu nakładanych mandatów karnych za okres styczeń – czerwiec 2012r. 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

W budżecie państwa na 2012r. rząd Pana Premiera Donalda Tuska zaplanował kwotę 

1,2 mld złotych (jeden miliard dwieście milionów złotych) z tytułu dochodów w postaci 

mandatów karnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). 

Suma powyższa została oszacowana przez Ministra właściwego ds. transportu oraz 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego w oparciu o plan uruchomienia w 2012r. 

systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. 

W związku z odpowiedzią na moją interpelację (nr 4097) przekazaną mi, w imieniu 

Ministra Finansów, przez Panią Podsekretarz Hannę Majszczyk dotyczącą skali i wysokości 

dochodów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego za okres styczeń – marzec 2012r. 

m.in. z tytułu mandatów karnych zwracam się po upływie sześciu miesięcy realizacji budżetu 

państwa do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi następujące pytania: 

1. W jakiej wysokości – po upływie pierwszego półrocza br. – uzyskano dochody z 

tytułu mandatów karnych tj. zaplanowanej w budżecie państwa kwoty 1,2 mld 

złotych dochodu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego? 

2. Na jakim etapie na koniec czerwca br. znajduje się utworzenie i funkcjonowanie 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym? Czy funkcjonuje  

w sposób niezawodny informatyczny system przetwarzania danych ze zdjęć 

pozyskanych z fotoradarów i obróbki tychże danych? 

3. Jaka na koniec czerwca 2012r. była czynna liczba fotoradarów funkcjonujących w 

uruchamianym automatycznym systemie nadzoru nad ruchem drogowym? Jaki jest 

średni okres wystawienia mandatu karnego w tym automatycznym systemie 

nadzoru na ruchem drogowym z tytułu przekroczenia prędkości? Jaka jest na 

koniec pierwszej połowy 2012r. ewentualna wielkość zaległości (w tysiącach)  



w stosunku do ujawnionych przekroczeń prędkości na koniec czerwca br. danych 

pozyskanych z fotoradarów? 

4. Czy Ministerstwo Transportu podtrzymuje kwotę 1,2 mld złotych, która została 

zaplanowana jako wpływy Głównego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu 

nakładanych przez niego mandatów karnych? 

5. Jaką kwotą zamknęły się wydatki Głównego Inspektora Transportu Drogowego na 

koniec czerwca 2012r. w stosunku do kwoty przewidzianej w budżecie państwa na 

bieżący rok? Ile zatrudniono w okresie od stycznia do czerwca br. nowych 

pracowników Inspekcji dla realizacji nowych zadań nałożonych na ITD, w 

szczególności związanych z kontrolą systemu elektronicznego poboru opłat viatoll 

oraz Centrum Automatycznego Nadzoru na Ruchem Drogowym? 

 

Z poważaniem 

 

/-/ Jerzy Polaczek 

 


