1. O nas.
Center za avtomatični nadzor nad cestnim prometom (CANARD) je del Glavnega
inšpektorata za cestni prevoz, odgovoren za upravljanje sistemov avtomatičnega ugotavljanja
prekrškov na Poljskem.
CANARD odkriva kršitve nekaterih veljavnih predpisov o cestnem prometu s pomočjo:


nepremične opreme, ki posnema vozila in njihovo trenutno hitrost;



opreme za merjenje hitrosti na določenem odseku, ki posnema vozila in njihovo
povprečno hitrost, izračunano na podlagi časa, potrebnega, da prevozijo kontrolni
odsek ceste;



premične opreme, nameščene na vozilih, ki posnema vozila in njihovo trenutno
hitrost;



opreme, ki posnema vozila, ki ne spoštujejo semaforjev na križiščih.

Kot rezultat dela teh naprav se prekrški dokumentirajo v obliki fotografij, ki vsebuje med
drugim čas in kraj dogodka, podobo vozila z njegovo registrsko številko, ugotovljeno in
dovoljeno hitrost. Ti podatki so podlaga za uvedbo pripravljalnega postopka.
CANARD med izvajanjem kontrole cestnega prometa uporablja samo naprave, ki jih odobri
predsednik Glavnega urada za mere in ki imajo veljaven certifikat o kalibraciji, s čimer
izpolnjujejo zahteve, določene v uredbi Ministra za gospodarstvo z dne 9. novembra 2007
o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati naprave za merjenje hitrosti vozil v cestnem prometu,
in o natančnem obsegu pregledov in preizkusov med zakonsko metrološko kontrolo teh
merilnih naprav (Ur. l. št. 225 pozicija 1663). Te naprave so popolnoma prilagojene za delo
v poljskih podnebnih razmerah in se avtomatično izklopijo v trenutku, ko so mejne vrednosti
določenih vremenskih pojavov prekoračene. Namestitev vseh naprav je izvedlo posebej za to
usposobljeno osebje v skladu z vsemi navodili proizvajalca radarja (vključno s tistimi, ki se
nanašajo na kot namestitve naprave). Vse slike, ki jih naredijo Inšpektoratovi fotoradarji in ki
se pošljejo v Center za avtomatični nadzor nad cestnim prometom, obravnavajo izključno
posebej za to pooblaščeni delavci Glavnega inšpektorata za cestni prevoz. Med izvajanjem
kontrole Inšpekcija za cestni prevoz deluje na podlagi in v mejah zakona, v obsegu, ki ga med
drugim določajo predpisi zakona z dne 20 junija 1997 Zakon o cestnem prometu (Ur. l. iz leta
2005, št. 108, pozicija 908 s spremembami), zakona z dne 24. avgusta 2001 Zakon

o prekrškovnem postopku (Ur. l. iz leta 2008 št. 133, pozicija 848 s spremembami) in uredbe
Predsednika Sveta ministrov z dne 29. junija 2011 o podelitvi inšpektorjem Inšpekcije za
cestni prevoz in delavcem Glavnega inšpektorata za cestni prevoz pooblastil za odmerjanje
denarnih kazni v obliki glob (Ur. l. št. 135, pozicija 790 s spremembami).
2. Postopek.
Slika s posnetim prekrškom se v digitalni obliki pošlje v sistem CANARD, kjer se izvede
analiza slike. Na podlagi ugotovljene registrske številke se ustvari poziv, naslovljen na
lastnika vozila, s prošnjo za posredovanje podatka, kdo je bil oseba, ki je prekoračila
dovoljeno hitrost.
V prejetem obrazcu lahko lastnik vozila izbere eno od treh možnosti:
1. različica – izpolni oseba, ki je v trenutku prekrška vozila avtomobil,
2. različica – izpolni lastnik/imetnik vozila in sporoči podatke voznika ali drugega
uporabnika, ki mu je dal vozilo na razpolago,
3. različica – izpolni lastnik/uporabnik vozila, ki ne sporoči podatkov osebe, ki je vozila
avtomobil.
Ko bo obrazec poslan nazaj na naslov Główny Inspektorat Transportu Drogowego skrytka
pocztowa 146, Raszyn 05-090, Poljska, sistem ustvari globo, ki se pošlje na naslov za
dopisovanje storilca prekrška.

Poenostavljena shema postopka izdaje globe je predstavljen spodaj.
1. Naprava naredi sliko;
2. Slika se pošlje v informacijski sistem;
3. Lastnik vozila prejme obrazec, ki bi ga moral izpolniti.

Lastnik vozila ima na
izbiro tri možnosti

prizna, da je storil prekršek:
1. sprejme globo, ali
2. odkloni sprejem globe

1. sporoči osebo, ki je vozila v
trenutku dogodka, ali
2. sporoči osebo, ki ji je dal avto
na razpolago

ne sporoči osebe, ki je vozila
avto:
1. sprejme globo za to, da tega
ni sporočil, ali
2. odkloni sprejem globe

GITD:

na podlagi prejete izjave pošlje
globo (za prekoračitev dovoljene
hitrosti ali za to, da lastnik ni
sporočil zahtevanih podatkov)

zadevo predloži sodišču – v
primeru, če je lastnik odklonim
sprejem globe

pošlje izjavo osebi, katere
podatke je sporočil lastnik

INFORMACIJA
Glavni inšpektorat za cestni prevoz Republike Poljske sporoča, da:


če izpolnjenih obrazcev ne pošljete nazaj, se lahko zadeva predloži
sodišču;

To dejanje pomeni prekršek po 3. odstavku 96. člena Zakona o prekrških v zvezi s 4.
odstavkom 78. člena Zakona o cestnem prometu.



slika posnetega prekrška se ne izroči stranki;

Podlaga: 2. odstavek 67. člena in 1. odstavek 38. člena Zakona o prekrškovnem postopku v
zvezi s 1. do 4. členom Zakona o kazenskem postopku.



višina kazenske globe je stalna in izvira iz veljavnih predpisov;

Podlaga: uredba Predsednika Sveta ministrov o višini glob, ki se izdajo kot denarna kazen za
izbrane vrste prekrškov z dne 24. novembra 2003 (Ur. l. iz leta 2003 št. 208, pozicija 2023 s
spremembami).



v primeru, če je bilo vozilo odtujeno pred dnevom prekrška, prosimo, da
nam pošljete kopijo dokumenta, ki potrjuje odtujitev, s čitljivimi podatki o
kupcu (kopija pogodbe, računa, darilne pogodbe). Priloženi dokument
mora biti preveden v poljščino.

Za
dodatne
informacije
obiščite
http://www.canard.gitd.gov.pl/xborder

spletno

Prosimo, da odgovor pošljete na priloženih obrazcih.

stran

POZOR!
Samo kazenska globa je podlaga za plačilo denarne kazni za storjen
prekršek.

PREDLOGA
Pristnost prejete po pošti globe, ki izgleda kot na zgornji sliki (barvna predloga je na
voljo na naslovu http://gitd.gov.pl/content/instrukcja-i-wzory-dokumentow) potrjujejo :


globa se naslovniku pošlje kot priporočeno pismo – Glavni inšpektorat za cestni
prevoz glob nikoli ne pošilja z navadno pošto;



številka bančnega računa, ki vsebuje znake (na mestih od 5 do 12) 1010 0055 – je
številka računa pri Narodni banki Poljske, pri kateri račun lahko odprejo samo poljske
javne ustanove;



pečat z grbom na globi je opazno reliefen, izdelan v tehnologiji suhega žiga.

Varšava, dne [datumSestavitve]

Republika Poljska

GŁÓWNY INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO

Oznaka dopisa: [številkaDopisa]
[ime] [priimek]
[naslov 1. vrstica]
[naslov 1. vrstica]
[naslov 1. vrstica]
[naslov 1. vrstica]
Na podlagi 2. točke 2. odstavka 129.g člena zakona z dne 20. junija 1997 – Zakon o cestnem prometu (uradno
prečiščeno besedilo: Ur. l. iz leta 2012 št. 0 pozicija 1137 s spremembami), v skladu s 54. členom Zakona o
prekrškovnem postopku se v Glavnem inšpektoratu za cestni prevoz/Główny Inspektorat Ruchu Drogowego vodi
pripravljalni postopek v zadevi prekrška, ugotovljenega s pomočjo zapisovalne naprave, katere poročilo je spodaj
navedeno.
POROČILO ŠT. [številkaPoročilaZapislovalneNaprave] ZAPISOVALNE NAPRAVE
Kršitev: datum [datumKršitve] ura [časKršitve], št. slike [številkaSlike]
Kraj: [lokacijaZapisovalneNaprave]
Registrska št.: [registrskaŠtevilka] Znamka vozila [znamka]
Država registracije vozila: [državaRegistracije]
Dovoljena hitrost na kontrolni točki [dovoljenaHitrost] km/h
Ugotovljena hitrost vozila [ugotovljenaHitrost] km/h, kar pomeni prekoračitev za [razlikaHitrosti] km/h
Vrsta in št. zapisovalne naprave [vrstaŠtevilkaZapisovalneNaprave]
Datum konca veljavnosti certifikata o kalibraciji zapisovalne naprave [veljavnostCertifikataOKalibraciji]
Iz gradiva, zbranega v postopku, sledi, da je na dan dogodka lastnik/uporabnik zgoraj navedenega vozila bil(a)
Gospod/Gospa [ImeInPriimek].
Lastnik ali imetnik vozila je na zahtevo pristojnega organa dolžan sporočiti, komu je dal voziti oziroma
uporabljati vozilo v določenem času, zato priloženo pošiljam obrazce izjav storilca/lastnika/imetnika vozila in
zahtevam, da enega od njih pravilno izpolnite in brez odlašanja pošljete nazaj po pošti na sledeči naslov:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Skrytka pocztowa 146
05-090 Raszyn, Poljska
Pravilno izpolnjena in pravočasno na zgornji naslov poslana izbrana izjava bo podlaga za uvedbo nadaljnjih
ukrepov s strani delavcev Glavnega inšpektorata za cestni prevoz. Odvisno od izbrane možnosti je to lahko:
 izbira Izjave št. 1, 1. točka – izdaja globe v roku 180 dni od dne storitve prekrška,
 izbira Izjave št. 2 – uvedba nadaljnjih ukrepov v okviru pripravljalnega postopka, in sicer naslovitev pisma na
fizično/pravno osebo, navedeno v izjavi,
 izbira Izjave št. 3, 1. točka – izdaja globe v roku 90 dni od dne prejema dokumenta s strani urada,
 izbira Izjave št. 1, 2. točka ali Izjave št. 3, 2. točka – vložitev predloga za odmero kazni na okrajno sodišče, ki je
krajevno pristojno za kraj storitve prekrška.
Za podrobnosti obiščite spletno stran: http://www.canard.gitd.gov.pl/xborder

po pooblastilu [izstavil]
……………………………………………………………
/identifikacijska oznaka, podpis/

Kdo je vozil avto?
VEM
Vozil(a) sem jaz

NE VEM, ker:

Vozil je nekdo drug
Navedem osebo, ki je
vozila avto, ali drugega
uporabnika, ki sem mu
dal(a) vozilo na razpolago.

Sprejmem globo
(s sprejemom globe je
zadeva zaključena; storilec
dobi tudi točke)

Odklonim
sprejem globe
(zadeva bo predložena
sodišču + točke)

Prosimo, navedite podatke
te osebe, in sicer: ime,
priimek in polni naslov.

Izjava št. 1, 1. točka

Izjava št. 1, 2. točka

Izjava št. 2

- Ne spomnim se, kdo je tačas vozil avto;
- Avto je lahko uporabljalo več oseb;
- Ne poznam zahtevanih podatkov te osebe;
- Odklonim navedbo podatkov o vozniku;
- Druge okoliščine.

Sprejmem globo
(za ta prekršek se ne
dodelijo točke)

Izjava št. 3, 1. točka

Odklonim
sprejem globe
(zadeva bo predložena
sodišču)

Izjava št. 3, 2. točka

Pravni pouk:
1.

4. in 5. odstavek 78. člena zakona z dne 20. junija 1997 Zakon o cestnem prometu določa:
»4. Lastnik ali imetnik vozila je na zahtevo pristojnega organa dolžan sporočiti, komu je v določenem času dal voziti ali
razpolagati z vozilom, razen če je bilo vozilo uporabljeno proti njegovi volji in brez njegove vednosti s strani neznane osebe, česar ni
mogel preprečiti.
5. V primeru, če je lastnik ali imetnik vozila:
1) pravna oseba,
2) organizacijska enota brez pravne osebnosti, ki ji posebni predpisi podelijo pravno zmožnost,
3) enota lokalne samouprave,
4) kapitalska družba v organizaciji,
5) subjekt v likvidaciji,
6) podjetnik, ki ni fizična oseba,
7) tuja organizacijska enota
- je podatke iz 4. odstavka dolžna posredovati oseba, ki jo za to določi organ, pristojen za zastopanje tega subjekta, če pa
taka oseba ni določena, so to dolžne storiti osebe, ki sestavljajo ta organ, v skladu z zahtevo organa iz 4. odstavka in načinom
zastopanja subjekta.«

2.

Zgoraj navedeni podatki niso bančna skrivnost (črka s 2. točke 1. odstavka 105. člena zakona z dne 29. avgusta 1997 Bančno pravo).

3.

Globa za prekršek ne more biti izdana podjetju, ampak samo določeni fizični osebi – storilcu prekrška (in sicer osebi, ki je med vožnjo
kršila pravila cestnega prometa, ali lastniku/imetniku vozila, ki ni sporočil, komu je dal vozilo na razpolago).

4.

Za posredovanje organu napačnih podatkov in s tem krivo obtožbo druge osebe, da je storila prekršek, grozi denarna kazen, kazen
omejitve prostosti ali kazen zapora do 2 let (234. člen Kazenskega zakonika).

5.

Slika zapisanega prekrška se v skladu z 2. odstavkom 67. člena in 1. odstavkom 38. člena Zakona o prekrškovnem postopku v zvezi z
1. do 4. odstavkom 156. člena Zakona o kazenskem postopku ne izroča stranki.

6.

Vsi drugi dopisi, razen priloženih obrazcev, naslovljeni na Glavni inšpektorat za cestni prevoz, morajo biti sestavljeni v poljskem
jeziku, ki je uradni jezik na ozemlju Republike Poljske.

ŠIFRA
QR/2D

Prosimo, da izjavo izpolnite z modrim kemičnim svinčnikom tako, da ustrezna polja označite z
znakom »X« in vpišete ustrezne podatke S TISKANIMI ČRKAMI na vseh straneh izjave. Izpolnjeno
in podpisano izjave je treba poslati na naslov: Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn, Poljska.

Del A
Oznaka pisma: [priloga.opravilnaŠtevilka]
Datum in čas dogodka: [priloga.datumDogodka] [priloga.časDogodka]
IZJAVA ŠT. 1
izpolni oseba, ki je v trenutku prekrška vozila avto
Izjavljam, da sem se seznanil(a) z vsebino priloženega poročila zapisovalne naprave št. [priloga.številkaPoročilaZapisovalneNaprave].
Voznik vozila, naveden v tem poročilu, sem bil(a) jaz, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom.

1.



2.



V zvezi z navedenim, poučen(a) o svoji pravici do odklonitve sprejema globe, sprejmem kazensko globo za prekršek iz 92.a člena
Zakona o prekrških (prekoračitev dovoljene hitrosti) v višini [znesekKazni1] zlotov.[Za naveden prekršek predpisi predvidevajo [točke]
kazenskih točk]. (prosimo, da izpolnite del B na drugi strani in se spodaj podpišete)
Poučen(a) o svoji pravici izjavljam, da odklonim sprejem globe. V skladu s poljskim pravom v primeru odklonitve sprejema kazenske
globe organ zadevo predloži sodišču. (prosimo, da izpolnite del B na drugi strani in se spodaj podpišete)

……………………………………………
/kraj/

….……………………………
/datum/

……………………………………………………………
/čitljiv podpis/

IZJAVA ŠT. 2
izpolni lastnik/imetnik1 vozila, ki sporoči, komu je dal voziti oziroma uporabljati vozilo v določenem času
Poučen(a) o vsebini 4. in 5. odstavka 78. člena zakona z dne 20. junija 1997 Zakon o cestnem prometu izjavljam, da v trenutku dogodka nisem
razpolagal(a) z vozilom, opisanim v poročilu št. [priloga.številkaPoročilaZapisovalneNaprave], in v delu B navedem osebo, ki sem ji ga
dal(a) na razpolago. (prosimo, da izpolnite del B na drugi strani in se spodaj podpišete)

……………………………………………
/kraj/

….……………………………
/datum/

……………………………………………………………
/čitljiv podpis lastnika (imetnika)/

Pozor: Lastnik/imetnik vozila, ko navede, komu je dal vozilo na razpolago, je na zahtevo pristojnega organa dolžan sporočiti ime in priimek osebe, ki ji je dal
vozilo na razpolago (oziroma ime subjekta) in njen (njegov) naslov. V takšnem primeru navedba drugih podatkov o osebi, ki je razpolagala z vozilom, ni obvezna.
V primeru krive navedbe se lahko zadeva predloži sodišču z namenom, da se za prekršek po 3. odstavku 96. člena Zakona o prekrških kaznuje lastnik vozila.

IZJAVA ŠT. 3
izpolni lastnik/imetnik1 vozila, ki ne sporoči, komu je dal voziti ali uporabljati vozilo v določenem času 2
Izjavljam, da vozila, s katerim je bil storjen prekršek, opisan v poročilu št. [priloga.številkaPoročilaZapisovalneNaprave], v tem času ni
uporabljala proti moji volji oseba, ki je ne poznam, česar nisem mogel (mogla) preprečiti (gre za primere, ko je bilo vozilo npr. ukradeno).
Izjavljam tudi, da ne bom sporočil, komu sem dal(a) voziti ali uporabljati vozilo v času, navedenem v poročilu, kljub temu, da sem kot
lastnik/imetnik1 vozila to dolžan (dolžna) storiti.

1.



2.



V zvezi z navedenim, poučen(a) o svoji pravici do odklonitve sprejema kazenske globe, sprejmem kazensko globo v višini
[znesekKazni2] zlotov za dejanje iz 3. odstavka 96. člena Zakona o prekrških in se strinjam, da bom globo plačal v določenem roku. (prosimo,
da v celoti izpolnite del B na drugi strani in se spodaj podpišete)
V zvezi z navedenim, poučen(a) o svoji pravici izjavljam, da odklonim sprejem kazenske globe. V skladu s poljskim pravom v primeru
odklonitve sprejema kazenske globe organ zadevo predloži sodišču. (prosimo, da izpolnite del B na drugi strani in se spodaj podpišete)

……………………………………………
/kraj/

….……………………………
/datum/

1

Kazenske točke veljajo za voznika, ki je poljski državljan in/ali ima dovoljenje za prebivanje.

2

Nepotrebno prečrtati.

……………………………………………………………
/čitljiv podpis/

Pozor: Globa za prekršek ne more biti izdana podjetju. Kaznuje se lahko samo fizična oseba, in sicer lastnik, zastopnik podjetja, oseba, ki je odgovorna za vozni
park itn. Izpolnite del B in navedite podrobne osebne podatke.
3

Del B (spodnji podatki opredeljujejo storilca prekrška / osebo, ki ji je bilo vozilo izročeno ali ki je vozilo uporabljala1)
Podrobni podatki:
Priimek (ime subjekta le, če
je bilo vozilo izročeno):

sPrvo ime:
Drugo ime:
Ime matere:
Ime očeta:
PESEL2:

Spol (M/Ž):

Datum rojstva (leto-mesec-dan):





Državljanstvo:
Osebni dokument (če pride v poštev):
Vrsta dokumenta (1-osebna izkaznica, 2-potni list, 3-druge vrste osebni dokument):
Serija in številka:
Država izdaje dokumenta:
Naslov prebivališča:
Država:
Občina4:
Ulica:
Hišna številka:

Številka lokala:

Kraj:
Poštna številka:
Pošta:
Naslov za vročitve (če je drug kot naslov prebivališča):
Ime podjetja:
Država:
Občina4:
Ulica:
Hišna številka:

Številka lokala:

Kraj:
Poštna številka:
Pošta:
Vozniško dovoljenje (navedite samo, če izpolnite izjavo št. 1):
Številka vozniškega dovoljenja:
Datum izdaje dokumenta:





Datum prve izdaje dovoljenja:





Kategorija:

Organ, ki je izdal vozniško dovoljenje:
Država izdaje dokumenta:

……………………………………………………………
/čitljiv podpis izpolnjevalca/
Nepotrebno prečrtati.
Samo za osebe, ki imajo poljsko številko PESEL [identifikacijska številka v evidenci prebivalstva].
4
Ali višja (po možnosti za eno stopnjo od krajevne skupnosti) enota upravne razdelitve določene države, npr. grofija, prefektura, provinca, regija itn.
1
2

