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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Uruchomieniu systemu poboru opłat na odcinku autostrady A4 towarzyszyło niemałe zamieszanie wyni-

kające z niewdrożenia odpowiednich rozwiązań dla pojazdów uprzywilejowanych (w szczególności zaś po-
jazdów służb ratowniczych, które wykorzystywane są do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wy-
padkach drogowych). Chodzi tu o brak odpowiedniego dostosowania punktów poboru opłat do sprawnej 
obsługi pojazdów uprzywilejowanych, przede wszystkim o niewydzielenie przy bramkach autostradowych 
pasa awaryjnego dla tych pojazdów. Może się bowiem zdarzyć, że pojazd uprzywilejowany (nawet jeśli po-
siada już odpowiednie urządzenie do automatycznego rozliczania opłat) utknie wraz z innymi pojazdami 
w korku przed punktem poboru opłat. Jednocześnie specyfika zabudowy pasa drogowego w takim miejscu 
może uniemożliwić innym pojazdom ustąpienie miejsca pojazdowi na sygnale. Takie niedopatrzenie z pew-
nością niesie poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. W tym kontekście warto rozważyć to, aby na pozio-
mie przepisów powszechnie obowiązującego prawa określić pewne minimalne standardy odnoszące się do 
infrastruktury autostradowej. W przypadku punktów poboru opłat przepisy powinny obligować wykonawcę 
do wydzielenia osobnego pasa ruchu, przeznaczonego wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych uczestni-
czących w akcji ratunkowej. 

Odrębnym problemem są zapisy art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W przepisie tym określono katalog pojazdów zwolnionych z opłat 
za przejazd autostradą, wskazując między innymi, że z opłaty takiej zwolnione są pojazdy uprzywilejowane 
uczestniczące w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością za-
pewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Zatem wyłączenie to nie obejmuje na przykład nie-
oznakowanych pojazdów wykorzystywanych do patrolowania autostrad przez policję lub inne służby. Czyta-
jąc ustawę literalnie, można wywnioskować, że zwolnienie z opłaty nie powinno objąć także oznakowanych 
pojazdów uprzywilejowanych, jeśli w danym momencie nie uczestniczą one w akcji. Wprawdzie z sygnałów, 
jakie otrzymuję, wynika, że w praktyce zarządcy autostrad często nie pobierają opłat w takich przypadkach, 
jednak wydaje się zasadne, aby w samej ustawie jednoznacznie rozstrzygnąć niniejszą kwestię, rozciągając 
zwolnienie z opłat także na pojazdy uprzywilejowane, które, pomimo że w danym momencie nie uczestniczą 
w konkretnej akcji (brak uruchomionego sygnału świetlnego i dźwiękowego), to jednak pełnią służbę. 

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o podjęcie stosownych działań mających na celu rozwiązanie 
opisanych problemów. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




