
Odpowiedź na interpelację nr 18395 

w sprawie organizacji i zarządzania autostradami w Polsce i nowych podwyżek opłat na autostradzie A2 

Odpowiadający: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 

Warszawa, 02-02-2018 

Szanowny Panie Marszałku, 

odnosząc się do podniesionych w interpelacji zagadnień należy zauważyć, że stawki za przejazd odcinkiem 
Nowy Tomyśl – Konin, zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską S.A. (zwaną dalej: „AWSA”, 
„koncesjonariusz”, „spółka”) , ustalane są w oparciu o Umowę Koncesyjną (zwaną dalej „Umową”), model 
finansowy i prognozę ruchu. Przychód z opłat, podlegający opodatkowaniu VAT, przeznaczany jest zgodnie z 
zapisami Umowy (zawartej z AWSA w 1997 r., ujednoliconej w 1999 r.) w pierwszej kolejności na: bieżące 
utrzymanie autostrady w tym jej eksploatację, tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i 
modernizacje), spłatę kredytów bankowych i nowe inwestycje. Oznacza to, że zgodnie z treścią Umowy spółka 
zobowiązana jest ze środków uzyskanych z tytułu poboru opłat realizować zadania wymienione w Umowie. 
Należy przy tym pamiętać, że całkowite ryzyko ruchu pozostaje po stronie spółki. W tym miejscu wskazać 
również należy, że z wyjątkiem obwodnicy Poznania, podmiotem który poniósł koszty budowy autostrady była 
AWSA., która zrealizowała prace budowlane w oparciu o środki uzyskane z kredytów, do których spłaty jest 
zobowiązana. Umowa przewiduje, że koncesjonariusz ma prawo do swobodnego podnoszenia i obniżania 
stawek opłat za przejazdy wedle własnego uznania. Ponadto koncesjonariuszowi przysługuje prawo do dążenia 
do maksymalizacji przychodów z eksploatacji. Umowa przewiduje także, że w zakresie przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie opłat za przejazd do zmiany stawek opłat za przejazd wymagana będzie zgoda 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Rozporządzenie w tym zakresie odsyła jednak do Umowy 
czyli do ww. przepisu, nie dając w zakresie uzgadniania stawek GDDKiA kompetencji do możliwości 
zanegowania działań koncesjonariusza. Ponadto zgodnie z Umową wprowadzone zostały ograniczenia, które 
przewidują, że GDDKiA nie będzie odmawiać albo opóźniać udzielenia zgody (i jeżeli prawo na to zezwala, 
taka zgoda będzie udzielona automatycznie) pod dwoma warunkami. Pierwszym, że proponowane stawki opłat 
nie będą przekraczać maksymalnie skorygowanej stawki opłat przewidzianej w Umowie oraz drugim, iż 
proponowana zmiana nie będzie niezgodna z jakimkolwiek wyraźnym ograniczeniem wynikającym z 
rozporządzenia, które to ograniczenie będzie w danym momencie pozostawać w mocy. Wskazać należy, że 
obowiązująca stawka jest mniejsza od maksymalnej stawki przewidzianej w Umowie. Stwierdzić należy, że 
AWSA posiada uprawnienie do zmiany stawki opłat a rolą GDDKiA jest zaopiniowanie takiej zmiany. Wskazać 
jednak należy, że zarówno Ministerstwo jak i GDDKiA mimo, iż nie podzielają prowadzonej przez spółkę 
polityki poboru opłat i nie zgadzają się ze sposobem określania przez AWSA stawki maksymalizującej przychód 
dla pojazdów, nie mają prawnej możliwości jej zablokowania. 

Działania koncesjonariusza zarządzającego odcinkiem autostrady A4 Katowice – Kraków, tj. Stalexport 
Autostrada Małopolska S.A. (zwany dalej: „SAM”) w zakresie kształtowania polityki taryfowej na odcinku 
autostrady A4 Katowice – Kraków nie naruszają obowiązującego prawa ani nie przekraczają uprawnień 
wynikających z Umowy Koncesyjnej. Zgodnie z jej konstrukcją opłaty za przejazd stanowią przychód 
koncesjonariusza i podstawowe źródło służące obsłudze projektu. Ponadto ryzyko popytu (ruchu) na tym 
odcinku ponosi wyłącznie partner prywatny. Konsekwencją tego jest prawo koncesjonariusza do kształtowania 
wysokości opłat za przejazd w granicach określonych prawem oraz zapisami Umowy. 
Minister Infrastruktury oraz GDDKiA nie popierają polityki SAM, jednakże nawet negatywna opinia GDDKiA 
nie daje prawnej możliwości zablokowania decyzji o podniesieniu opłat bez konsekwencji dla strony publicznej 
– zablokowanie podniesienia stawek oznaczałoby możliwość wystąpienia przez spółkę z roszczeniami o 
odszkodowanie. Decyzja o takim modelu realizacji A4 była podjęta w latach 90-tych (podobnie jak dotycząca 
A2, odcinka Nowy Tomyśl - Konin) w celu umożliwienia budowy nowych autostrad przy braku środków 
budżetowych oraz unijnych.  

Podsumowując, co do zasady działania SAM i AWSA nie naruszają obowiązującego prawa ani nie przekraczają 
uprawnień wynikających z umów koncesyjnych, tak więc nie zachodzą przesłanki dające podstawy do ich 
renegocjowania. Ponadto wskazać należy, że aby możliwa była renegocjacja Umowy konieczna jest wola jej 
zmiany przez drugą stronę czyli koncesjonariusza albowiem mamy do czynienia ze stosunkiem obligacyjnym. W 
formie jednostronnego działania możliwe jest tylko zakończenie Umowy, które wiązałoby się z wysokimi 
odszkodowaniami na rzecz podmiotów prywatnych zarządzających autostradami.  



Odnosząc się do pytania dotyczącego systemu poboru opłat wskazać należy, że w związku z podpisaniem przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 12) o zmianie ustawy 
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw od 3 listopada 2018 r. wszelkie zadania związane z 
systemem poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd po drogach publicznych przejmą organy Inspekcji 
Transportu Drogowego. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego (zwany dalej: „GITD”) przejmie Krajowy System Poboru Opłat 
(zwany dalej: „KSPO”) w kształcie, w jakim system funkcjonuje obecnie, niemniej na bieżąco obserwowany 
będzie rozwój technologii poboru opłat stosowanych w innych krajach europejskich (w tym satelitarnej) oraz 
analizowane będą ścieżki optymalizacji polskiego systemu z uwzględnieniem zarówno indywidualnych 
uwarunkowań i specyfiki Polski jako obszaru poboru, jak i troski o wygodę użytkowników dróg.  

Dzięki przejęciu kontroli nad systemem przez Państwo wyeliminowany zostanie czynnik uniemożliwiający 
dokonywanie zmian w systemie w każdym czasie. Obecny system polegający na zawieraniu czasowych umów, 
w których wyspecyfikowane są poszczególne czynności za które odpowiada wykonawca uniemożliwia 
dokonywanie zmian bez ponoszenia dodatkowych często wysokich kosztów przez stronę publiczną. 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Adamczyk 

Minister Infrastruktury 

	


