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Szanowny Panie Marszałku, 
 

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Piotra Florka podczas 76. posiedzenia Senatu RP 

w dniu 12 kwietnia br., poniżej przedstawiam odpowiedzi na postawione zapytania. 
 

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

pozostaną bezpłatne dla samochodów osobowych? 
 

Realizacja pełnej sieci autostrad w Polsce obejmuje budowę autostrad A1, A2, A4, A6, A8 oraz A18. 

W chwili obecnej w eksploatacji jest cała autostrada A4, A6 oraz A8. W realizacji (po podpisaniu umowy 

z wykonawcą) są kolejne odcinki autostrady A1, z wyjątkiem odcinka F od węzła Rząsawa do węzła 

Blachownia, dla którego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wypowiedziała umowę 

z wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie oraz A2 od Warszawy do Mińska Mazowieckiego. 

Realizacja odcinków A1 powinna zakończyć się do 2023 r., natomiast A2 w 2020 r. Również w trakcie 

przygotowania  do  budowy  są  kolejne  odcinki  A2  od  Mińska  Mazowieckiego  przez  Siedlce  do  Białej 

Podlaskiej – zakończenie budowy tych odcinków zakładane jest na rok 2024. Ostatnim odcinkiem, jaki 

zostanie wybudowany w ramach już zapewnionych środków finansowych na nowe inwestycje jest druga 

jezdnia  przyszłej  A18.  Budowa  tej  inwestycji  zostanie  zakończona  w  2023  r.  Zatem prawie  cała  sieć 

autostrad w Polsce (z wyjątkiem odcinka A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa) zostanie zakończona 

do 2024 r. 
 

W odniesieniu do drugiej części pytania – nie planuje się wprowadzenia opłat od pojazdów lekkich na 

drogach ekspresowych. 
 

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

Rozpocząć należy od wyjaśnienia, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) to Główny Inspektor Transportu Drogowego jest obecnie organem 

odpowiedzialnym za funkcjonowanie (tj. bieżące utrzymanie, eksploatację i rozwój) Krajowego Systemu 

Poboru   Opłat  (KSPO)  umożliwiającego   pobór   ww.   opłat,  jak   również   upoważnionym   do   kontroli 

prawidłowości  uiszczenia  opłaty  elektronicznej,  a  także  nakładania  i  pobierania  kar  pieniężnych  za 

naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. 
 

Kwestia   usprawnienia   poboru   opłat  drogowych   jest   jednak   jednym   z   kluczowych   celów   Ministra 

Infrastruktury. Mając świadomość, iż aktualnie obowiązujący KSPO nie przystaje do wyzwań m.in. 

związanych z tworzeniem się zatorów drogowych, Minister Infrastruktury podjął działania w celu zastąpienia 

go nowym systemem – w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD) obecnie trwają prace 

koncepcyjne dotyczące jego najistotniejszych założeń technologicznych i funkcjonalnych. Priorytetem jest 

zastosowanie rozwiązań prostych w obsłudze i przyjaznych użytkownikom oraz przewoźnikom, jak również 

minimalizacja kosztów ponoszonych przez użytkowników dróg. Zastosowane rozwiązania umożliwią bardziej 

płynne podróżowanie i transport towarów, a docelowo rezygnację z bramek ręcznego poboru opłat. Ponadto 

tzw. Nowy Krajowy System Poboru Opłat będzie charakteryzować się bezpieczną architekturą IT oraz 

optymalnym  modelem  organizacyjno-biznesowym,  umożliwiać  realizację  obowiązków  wynikających  ze 
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zmieniającego się środowiska prawnego Unii Europejskiej oraz integrację z innymi systemami 

teleinformatycznymi państwa. 
 

Nowy KSPO w założeniu ma stać się narzędziem umożliwiającym osiągnięcie interoperacyjności krajowej (tj. 

faktycznie ujednoliconych zasad poboru opłaty w sposób elektroniczny na wszystkich drogach płatnych). 
 

Do  czasu  uruchomienia  nowego  systemu  (III/IV  kwartał  2020  roku)  nie  są  planowane  istotne  zmiany 

w funkcjonowaniu obecnego. 
 

Ad. 3. Co ze stawkami za przejazd autostradami? 
 

W przypadku dwóch odcinków autostrad koncesyjnych, tj. autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl 

(koncesjonariusz - Autostrada Wielkopolska II S.A.) oraz autostrady A1 Gdańsk – Toruń (koncesjonariusz – 

Gdańsk Transport Company S.A.) wysokość stawek opłat nie zmieniła się od momentu rozpoczęcia poboru 

opłat. Wysokość stawek na tych odcinkach ustala strona publiczna, ale konsekwencją przyjęcia takiego 

modelu jest wynagradzanie koncesjonariuszy w systemie, tzw. „opłaty za dostępność”. 
 

W przypadku dwóch pozostałych odcinków autostrad koncesyjnych, tj. autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin 

(koncesjonariusz - Autostrada Wielkopolska S.A.) oraz autostrady A4 Kraków – Katowice (Stalexport 

Autostrada Małopolska S.A.) wysokość stawek opłat ustala koncesjonariusz. Wysokość stawek nie może 

jednak przekroczyć stawki maksymalnej przewidzianej w umowach koncesyjnych. 
 

W modelu, w którym wysokość stawek ustalana jest przez koncesjonariuszy opłaty za przejazd stanowią ich 

przychód i podstawowe źródło służące obsłudze zadłużenia zaciągniętego przez spółkę na realizację 

inwestycji oraz finansowaniu jej bieżącego utrzymania. Ponadto ryzyko popytu (ruchu) na tych odcinkach 

ponosi wyłącznie partner prywatny. Rodzi to konsekwencje w zakresie polityki taryfowej, tj. daje 

koncesjonariuszowi prawo kształtowania wysokości opłat za przejazd w granicach określonych prawem oraz 

umową koncesyjną. 
 

Natomiast stawki opłat na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA wynikają wprost z: 
 

1)    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd 

autostradą (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 706): 
 

   stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł. 
 

   stawka  opłaty  za  przejazd  1  km  autostrady  dla  pojazdów  kategorii  2  (pojazdy  samochodowe 

o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony) wynosi 0,10 zł. 
 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 rok w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich 

odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej 

(Dz.U. z 2018 poz. 890, 2071) – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony: 
 
 

 

Kategoria pojazdu 
 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) 
 

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin 
 

max EURO 2 
 

EURO 3 
 

EURO 4 
 

min. EURO 5 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Pojazdy 

samochodowe o 

dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 

t i poniżej 12 t 

 

0,40 
 

0,35 
 

0,28 
 

0,20 

 

Pojazdy 

samochodowe o 

dopuszczalnej masie 

całkowitej co najmniej 

12 t 

 

0,53 
 

0,46 
 

0,37 
 

0,27 



 

Autobusy niezależnie 

od dopuszczalnej 

masy całkowitej 

 

0,40 
 

0,35 
 

0,28 
 

0,20 

 

 

Ad. 4. Czy częste zatory w okresie letnim i przedświątecznym na punktach poboru opłat znikną, 

a jeżeli tak, to w jaki sposób? 
 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że całkowite wyeliminowanie zatorów na punktach poboru opłat nie 

jest możliwe albowiem na niektórych placach poboru korki mają charakter incydentalny występujący tylko 

kilka  razy  do  roku.  Z  doświadczenia  z  lat  ubiegłych  wynika,  że  problem  zatorów  mający  charakter 

długotrwały występuje przede wszystkim na odcinku koncesyjnym Gdańsk - Toruń autostrady A1 w okresie 

wakacyjnym. 
 

Identyfikując ten problem oraz mając na uwadze potrzebę jego rozwiązania, na podstawie Umowy o Budowę i  

Eksploatację Autostrady A1 z dnia 30 września 2008 r., zmienionej i ujednoliconej Umową z dnia 12 

grudnia 2008 r., Gdańsk Transport Company SA - koncesjonariusz Autostrady A1 wraz z Ministrem 

Infrastruktury  uzgodnili  wprowadzenie  nowej  formy  płatności  AmberGo  za  przejazd  autostradą  A1 

stosowanej   przy   przejeździe   przez   pasy   wjazdowe   i   wyjazdowe   w   trybie   "zwolnij   i   przejedź" 

z wykorzystaniem technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Nowa, 

automatyczna metoda płatności odbywa się bez biletów i bez dokonywania płatności metodą tradycyjną na 

bramkach autostradowych. Aplikacja nie musi być włączona w trakcie poruszania się po ww. odcinku 

autostrady, wystarczy jej prawidłowe zainstalowanie. 
 

Stosowny Aneks do Umowy wprowadzający ww. rozwiązanie został podpisany w dniu 3 lipca 2018 r. 
 

Pilotaż rozpoczął się w dniu 4 lipca 2018 r. W okresie pilotażowym nowa usługa dostępna jest dla kierowców 

pojazdów osobowych do 3,5 t, z polskimi numerami rejestracyjnymi, podróżujących najdłuższym odcinkiem 

autostrady Rusocin - Nowa Wieś w obu kierunkach. 
 

Obecnie po stronie koncesjonariusza trwają prace nad wprowadzeniem pełnej funkcjonalności systemu tak, 

aby od 1 lipca 2019 r. było możliwe skorzystanie z AmberGo przez wszystkich użytkowników na wszystkich 

pasach PPO oraz SPO na koncesyjnym odcinku A1. 
 

Połączenie ww. metody płatności wraz z procedurą odstępowania od poboru opłat w okresie wakacyjnym 

w przypadku wystąpienia zatorów pozwala znacznie usprawnić przejazd autostradą, jednak nie gwarantuje 

całkowitej likwidacji utrudnień związanych z dużym ruchem wakacyjnym. 
 

Po uruchomieniu AmberGo w pełnym wymiarze zostanie podjęta decyzja o ewentualnym skorzystaniu z tej 

formy płatności na innych odcinkach autostrad w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Transportu 

Drogowego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz koncesjonariuszami odcinków 

autostrad A2 i A4. 
 

Warto również zauważyć, że obecnie istnieją rozwiązania, które mogą stanowić ułatwienia dla kierowców 

podróżujących autostradami płatnymi zarządzanymi przez GDDKiA. Od 1 czerwca 2012 r. pojazdy lekkie 

mogą dobrowolnie przystąpić do Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Zamiast dokonywania płatności 

w sposób manualny na placach poboru opłat, po wyposażeniu pojazdu w jednostkę pokładową, zwaną 

viaAUTO, i zapewnieniu odpowiednich środków na potencjalne opłaty, kierowca ma możliwość uiszczania 

należnej opłaty za przejazd autostradami w sposób automatyczny. Użytkownicy maja zatem wybór i mogą 

zrezygnować z płatności manualnej – do tej pory jednak jedynie ok. 100 tys. osób zdecydowało się na takie 

rozwiązanie. 
 

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

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

W celu urzeczywistnienia założenia osiągnięcia interoperacyjności krajowej na bieżąco organizowane są 

spotkania z koncesjonariuszami w tym obszarze, dotyczące m.in. poprawy przepustowości Punktów Poboru 

Opłat (bramek). Wszelkie wiążące rozstrzygnięcia w powyższym zakresie – mając na uwadze, że nie mogą 

doprowadzić do obciążenia Skarbu Państwa wydatkami wynikającymi z roszczeń odszkodowawczych 

koncesjonariuszy – wymagają wcześniejszego wypracowania porozumienia z tymi podmiotami. Obecnie nie 

jest możliwe jednoznaczne określenie faktycznych efektów działań w tej materii – proces jest złożony 

i długotrwały. 



Warto  jednak  podkreślić,  że  powyższe  rozmowy  i  negocjacje  odbywają  się  równolegle  z  pracami 

dotyczącymi Nowego KSPO, a prowadzone działania bezpośrednio się uzupełniają. Należy przy tym 

pamiętać, że w przypadku tak skomplikowanego przedsięwzięcia jakim jest zbudowanie kompleksowego 

ogólnokrajowego systemu poboru opłat we względnie krótkim okresie wprowadzanie jakichkolwiek zmian 

w  systemie  nie  jest  wskazane.  Z  tego  powodu  w  chwili  obecnej  podejmowane  działania  opierają  się 

w szczególności na opracowaniu rozwiązań pozwalających zwiększyć komfort dla użytkowników w dłuższej 

perspektywie (np. ww. AmberGo) i zminimalizowaniu uciążliwości okresu przejściowego. 
 

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

głównymi drogami w Polsce? 
 

Nie planuje się powrotu do opłat zryczałtowanych (funkcjonowały w Polsce do 30 czerwca 2011 r.), 

szczególnie że aktualnie opłaty w Polsce naliczane są na podstawie długości odcinka płatnego, po którym 

przejechał dany pojazd. Jest to rozwiązanie zapewniające – biorąc pod uwagę wdrożenie odpowiednich 

zautomatyzowanych procesów, obejmujących także kontrolę kompletności i dokładności zbieranych danych 

– największą możliwą szczelność systemu, która w przypadku systemu winietowego jest zauważalnie 

mniejsza.  Jednocześnie  winiety  nie  uwzględniają  częstotliwości  korzystania  z  dróg  płatnych,  takie 

rozwiązanie jest postrzegane jako niesprawiedliwe dla użytkowników, którzy rzadko korzystają z dróg 

płatnych i przejeżdżają jedynie krótkie odcinki. Rozwiązanie nie jest też zgodne z unijną zasadą „użytkownik 

płaci”. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że w Polsce wszyscy użytkownicy dróg są traktowani 

w sposób równy, a kryteria, od których zależy obowiązek zapłaty za korzystanie z dróg płatnych oraz 

wysokość opłaty, wynikają z przesłanek obiektywnych. 
 

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

i wprowadzenia sprawiedliwej ich wysokości? 
 

Informacje dotyczące przedmiotowego pytania zostały zawarte w odpowiedziach na poprzednie pytania – 

m.in. poprzez odniesienie do Nowego KSPO oraz kwestii interoperacyjności krajowej. 
 

W tym miejscu warto jednak wskazać, że średnie stawki opłat obowiązujące w Polsce dla samochodów 

ciężarowych na dzień dzisiejszy są jednymi z najniższych w Europie. 
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