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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Autostrady w Polsce są teoretycznie drogami płatnymi, a opłatami są objęte motocykle, samochody oso-

bowe i ciężarowe, autobusy oraz pojazdy nienormatywne. Sam system poboru opłat jest jednak bardzo zróż-

nicowany i skomplikowany w zależności od zarządcy autostrady. Niektóre odcinki autostrad A1, A2, A4 

zostały wybudowane przez koncesjonariuszy i obowiązuje tam manualny system poboru opłat, a na autostra-

dach rządowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad istnieją 2 systemy 

poboru opłat ‒ manualny i elektroniczny. Do myta na autostradach koncesyjnych doliczany jest VAT. Obo-

wiązujący w Polsce system poboru opłat jest skomplikowany, niewydolny i niesprawiedliwy. 

Na odcinku autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą trwa demontaż niedokończonego punktu poboru 

opłat. Autostrada zostanie wyprostowana, a przejazd będzie, jak dotychczas, bezpłatny. Rezygnacja z poboru 

opłat między Łodzią a Warszawą, zgodnie z informacją, jaką przekazał pan minister Mikołaj Wild na posie-

dzeniu senackiej Komisji Infrastruktury w dniu 21 marca 2019 r., wiąże się ściśle z planowaną budową Cen-

tralnego Portu Komunikacyjnego. Port ma zostać otwarty w 2027 r. Nowe lotnisko w Berlinie, które miało 

zacząć funkcjonować w 2011 r., do dzisiaj nie zostało otwarte. Aktualny termin jego oddania to październik 

2020 r. Wstępny proces inwestycyjny – od etapu sporządzenia map do celów projektowych, poprzez projekt i 

uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, w tym środowiskowych, a także prawa do gruntu – trwa zazwy-

czaj wiele lat. Dopiero po uzyskaniu decyzji co do realizacji inwestycji i wyborze wykonawcy 

w postępowaniu przetargowym można rozpocząć budowę, a po jej zakończeniu dokonać odbioru. Z góry 

można zatem przyjąć, że zakładany termin oddania do użytku Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą jest całkowicie nierealny. Biorąc powyższe pod uwagę, można łatwo obliczyć, 

jak wielkie straty poniesie Krajowy Fundusz Drogowy po rezygnacji przez ministerstwo z poboru opłat za 

przejazd odcinkiem autostrady A2 o najwyższym natężeniu ruchu w Polsce. 

Z drugiej strony mamy wielkopolski, pionierski w Polsce, odcinek autostrady A2 z Konina do Wrześni, 

wybudowany w latach osiemdziesiątych i przebudowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych, oraz odcinki 

z Wrześni do Poznania i z Poznania do Nowego Tomyśla, wybudowane w końcu lat dziewięćdziesiątych i na 

początku lat dwutysięcznych przez Autostradę Wielkopolską SA na podstawie umowy koncesyjnej. Dla tego 

odcinka Autostrada Wielkopolska nie miała gwarancji rządowych i ponosiła całkowity koszt realizacji inwe-

stycji oraz ryzyko inwestycyjne. 

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Dopiero po tym terminie realizacja programu 

budowy autostrad w Polsce mogła przyspieszyć dzięki znacznemu wsparciu ze środków unijnych. Autostrada 

A2 przebiegająca przez Wielkopolskę jest częścią Autostrady Wolności. W znacznej mierze z tego najdroż-

szego odcinka autostrady w Polsce korzystają Wielkopolanie. Co najgroźniejsze, ma to trwać – chodzi o te 

koszty – do roku 2037. Opłata na każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków wynosi 20 zł. W niektórych 

krajach Europy za 60 zł można kupić winietę i jeździć na jej podstawie przez kilka miesięcy. Przez tak wyso-

kie opłaty na tym 150-kilometrowym fragmencie autostrady znaczna część ruchu, również tego tranzytowe-

go, ciężkiego, przeniosła się na alternatywną drogę krajową nr 92, stwarzając tym samym dodatkowe zagro-

żenia w ruchu drogowym. 

Powyższe przykłady pokazują, jak niesprawiedliwy jest obecnie obowiązujący system poboru opłat. Za 

przejazd 100-kilometrowym odcinkiem autostrady z Konina do Poznania trzeba aktualnie zapłacić 40 zł 

w jedną stronę – i ma to trwać do 2037 r. – a za przejazd 100-kilometrowym odcinkiem autostrady z Łodzi do 

Warszawy nie będą pobierane żadne opłaty.  

W sytuacji, gdy znana jest już docelowa sieć głównych dróg w Polsce, należy oczekiwać od ministra in-

frastruktury przyjęcia ostatecznego, sprawiedliwego i jednolitego systemu poboru opłat od wszystkich 

uczestników ruchu drogowego, z uwzględnieniem dróg zarządzanych przez koncesjonariuszy. Dzisiaj samo-

chody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t ponoszą opłaty elektronicznie poprzez system viaTOLL. Do tego 

służą bramownice na trasie przejazdu. Za przejazd drogami ekspresowymi i niektórymi ważnymi odcinkami 

dróg też płacą. W przypadku autostrad na odcinkach płatnych pobór opłat w przypadku samochodów cięża-



rowych i osobowych jest różny. Oprócz poboru manualnego istnieją różne systemy poboru elektronicznego, 

wymagające zamontowania specjalnych urządzeń w zależności od tego, czy zarządcą autostrady jest Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy któryś z koncesjonariuszy. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 

1. Kiedy zostanie zakończona budowa sieci głównych autostrad w Polsce i czy drogi ekspresowe pozosta-

ną bezpłatne dla samochodów osobowych? 

2. Jakie zmiany w systemie poboru opłat planuje wprowadzić ministerstwo i kiedy? 

3. Co ze stawkami za przejazd autostradami? 

4. Czy częste zatory w okresie letnim i przedświątecznym na punktach poboru opłat znikną, a jeżeli tak, to 

w jaki sposób? 

5. Czy ministerstwo prowadzi rozmowy z koncesjonariuszami na temat ujednolicenia systemu poboru 

opłat, a jeżeli tak, to jakie są efekty tych rozmów? 

6. Czy minister infrastruktury rozważa możliwość wprowadzenia opłat winietowych za przejazd główny-

mi drogami w Polsce? 

7. Czy minister infrastruktury ma opracowany plan uporządkowania systemu poboru opłat 

i wprowadzenia sprawiedliwej ich wysokości? 

Piotr Florek 
 


