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Przetarg przygotowywany 
jest co prawda na rok 2018, 
ale jeszcze w tym roku resort 
infrastruktury zaprosi do roz-
mów firmy dostarczające róż-
nego rodzaju systemy e-myta. 
Cel: rozeznać się w dostępnych 
na rynku technologiach. A tak-
że rozważyć przeproszenie się 
z winietami.

Eksperci potwierdzają, że 
dziś każdy scenariusz jest 
możliwy. – System może być 
jakikolwiek, tylko niech będzie 
wreszcie jeden w skali kraju 
– komentuje Adrian Furgalski 
z Zespołu Doradców Gospodar-
czych TOR.

Dzisiejsza winieta nieko-
niecznie musi oznaczać to, co 
jeszcze kilka lat temu. Przed 
pojawieniem się systemu via-
TOLL w Polsce kierowcy mie-
li kupować specjalne naklejki 
do umieszczenia na szybie. 
Ale większość tego nie ro-
biła, wiedząc, że nie sposób 
było wszystkich skontrolo-

wać. W efekcie system – choć 
wygodny dla użytkowników 
dróg – był na tyle dziurawy, że 
nie przynosił zysków państwu. 
Pieniędzy zbierano tak mało, 
że bywały momenty, w któ-
rych nawet 80 proc. zysków 
z winiet trzeba było wypłacać 
koncesjonariuszom. Mieli oni 
bowiem zagwarantowany 
zwrot części środków finan-
sowych z Krajowego Fundu-
szu Drogowego.

Dziś jednak, wydawałoby 
się mało przyszłościowy, sys-
tem winietowy znacznie się 
unowocześnił. Niewykluczo-
ne, że dlatego tej koncepcji 
nie sprzeciwia się (przynaj-
mniej na razie) nawet ope-
rator systemu viaTOLL. – Być 
może ministerstwo, mówiąc 
o winietach, ma na myśli coś 
w stylu elektronicznej winiety 
dla pojazdów osobowych, która 
sprowadzałaby się do płatności 
elektronicznych za określony 
czas korzystania z dróg, np. za 
tydzień, miesiąc czy rok do-
stępu do dróg, a nie za prze-
jechane kilometry – uważa 
Krzysztof Gorzkowski z Kap-
scha. Jak dodaje, ostatecznie 
chodzi głównie o to, by system 
był powszechny i  wygodny 
dla użytkowników.

Od 1 stycznia tego roku Sło-
wacja z powodzeniem wdroży-
ła u siebie winiety elektronicz-
ne, które zastąpiły naklejki. 
Opłatę klient może uiścić za 
pośrednictwem elektronicz-
nych kanałów sprzedaży, apli-
kacji mobilnej na smartfony 
lub w sieci punktów sprze-
daży, np. na stacjach benzy-

nowych, a także za pomocą 
urządzeń samoobsługowych 
zlokalizowanych głównie 
na przejściach granicznych. 
Roczna winieta kosztuje  
50 euro, 30-dniowa – 14 euro, 
a 10-dniowa – 10 euro. Za jej 
brak grozi 200 euro manda-
tu. Kierowca dostaje potwier-
dzenie transakcji, a państwo 
odnotowuje informację o do-
konanej opłacie w swoich re-
jestrach (opartych na ewiden-
cji pojazdów).

Słowacki operator wskazuje 
główne zalety e-winiety: kie-
rowca nie musi nic naklejać na 
szybę ani uzbrajać się w urzą-
dzenie pokładowe. Odpada też 
problem fałszywych winiet na-
klejanych na szybę czy kłopoty 

z ich dystrybucją. I najważniej-
sze: znika problem zatorów na 
bramkach, bo te są kompletnie 
niepotrzebne. W jaki sposób 
kontrolowane są słowackie 
winiety? Przy drogach działa 
system specjalnych skanerów, 
które rozpoznają tablice reje-
stracyjne pojazdów. Jeżeli sa-
mochód nie ma wykupionej 
winiety, odpowiednia infor-
macja trafia do centralnego 
systemu. Wówczas kierowcę 
albo zatrzyma policja auto-
stradowa, albo zostanie wy-
słany mu mandat.

W Polsce problemem, jak 
zwykle przy tak daleko idą-
cych zmianach, może się 
okazać opór koncesjonariu-
szy. – Ewentualne rozpatry-

wanie przez rząd powszech-
nego wprowadzenia winiet 
na autostradach i likwidacja 
bramek oznaczałyby dla na-
szego projektu fundamentalną 
zmianę zapisów umowy kon-
cesyjnej opartej na tzw. real-
nym poborze opłat – zwraca 
uwagę Zofia Kwiatkowska ze 
spółki Autostrada Wielkopol-
ska. Jak dodaje, w pierwszej ko-
lejności należałoby uporząd-
kować kwestie podatkowe 
i administracyjne. Chodzi np. 
o zróżnicowaną stawkę VAT 
(na autostradach publicznych 
są stawki netto, a na konce-
syjnych w  cenie przejazdu 
zawarte jest 23 proc. VAT) czy 
uzgodnienie systemu rozli-
czeń ze stroną rządową. Nie to 

jest jednak największą obawą 
spółki. – Sprawy techniczne są 
w tym projekcie drugorzęd-
ne i najmniej skomplikowa-
ne. Pozostaje bardzo istotny 
problem kontroli i egzekucji. 
Żaden z koncesjonariuszy nie 
może sobie pozwolić na inną 
niż 100-proc. ściągalność opłat 
za przejazd autostradą – za-
znacza Kwiatkowska.

Adrian Furgalski potwier-
dza, że potencjalnie niższa 
szczelność systemu może 
działać zniechęcająco na 
koncesjonariuszy. System 
viaTOLL czy pobór manu-
alny dają niemal 100-proc. 
pewność wniesienia opłaty. 
– Za to video controlling, za 
pomocą którego można było-
by kontrolować winiety, za-
pewnia ok. 80-proc. szczel-
ność – mówi Furgalski.

Swoje dorzuca operator sys-
temu viaTOLL. Kapsch wo-
lałby, aby w sytuacji, gdyby 
jednak doszło do winietowej 
rewolucji, utrzymać obecny 
sposób rozliczeń dla ciężaró-
wek (zostawiając na dawnych 
placach poboru opłat urzą-
dzenia do odczytywania albo 
winiet elektronicznych, albo 
urządzeń pokładowych – w za-
leżności od potrzeby). Uniknię-
to by w ten sposób konieczno-
ści rejestrowania w systemie 
na nowo ponad 910 tys. po-
jazdów o masie pow. 3,5 tony. 
Z osobówkami problem jest 
mniejszy – ich użytkownicy 
płacą albo manualnie, albo 
przy użyciu urządzeń viaAU-
TO (tych ostatnich jest dziś 
tylko 54 tys.). ©℗

 transport   Mimo 
złych doświadczeń 
z winietami ich 
częściowy powrót 
w odświeżonej formie 
nie jest złą koncepcją. 
Największym 
problemem może 
się okazać opór 
koncesjonariuszy

Autostradowe korki mogą zniknąć
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JAK DZIAŁA E-WINIETA

1. REZERWACJA 2. PŁATNOŚCI 3. REJESTRACJA 4. KONTROLA 5. MANDATY

STACJA BENZYNOWA

PARTNERZY
SPRZEDA-

ŻOWI

KARTA
KREDYTOWA,

KARTA PALIWOWA,
E-PORTMONETKA

ROZPOZNAWANIE
TABLIC

REJESTRACYJNYCH

KONTROLERZY

MOBILNE
KAMERY

INTERNET GOTÓWKA BRAK WINIETY
SKUTKUJE

OPŁATĄ
DODATKOWĄ

ILE 
KOSZTUJE 
SYSTEM 
VIATOLL

JAK ROZWIJA SIĘ SYSTEM VIATOLL W POLSCE
PRZYCHODY 
SYSTEMU 6,33

INWESTYCJE 1,13
KOSZTY 
OPERACYJNE 

1,08

ZYSK NETTO
KFD 

4,12(mld zł)

1.07.2011

1560 3145

300 982

4098 54 039

1.07.2016

Długość sieci (km)

Zarejestrowane ciężarówki (tys.)

Użytkownicy viaAUTO
(pojazdy osobowe z urządzeniami pokładowymi)
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