
Odpowiedź na interpelację nr 18383 

w sprawie podwyżki opłat za przejazd autostradą A2 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz 

Warszawa, 14-02-2018 

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: „spółką”, 
„koncesjonariuszem”, lub „AWSA”), ustalane są w oparciu o Umowę Koncesyjną (zawartą z Autostradą 
Wielkopolską S.A. w 1997 r., ujednoliconą w 1999 r.), model finansowy i prognozę ruchu. Przychód z opłat, 
podlegający opodatkowaniu VAT, przeznaczany jest zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej 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 
umową spółka zobowiązana jest ze środków uzyskanych z tytułu poboru opłat realizować zadania wymienione 
w Umowie Koncesyjnej. 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 Autostrada Wielkopolska S.A., która zrealizowała prace budowlane w oparciu o środki 
uzyskane z kredytów, do których spłaty jest zobowiązana.  

Umowa Koncesyjna przewiduje, że koncesjonariusz ma prawo do swobodnego podnoszenia i obniżania stawek 
opłat za przejazdy wedle własnego uznania; ponadto spółce przysługuje prawo do dążenia do maksymalizacji 
przychodów z eksploatacji. Dodatkowo artykuł umowy przewiduje, że w zakresie przewidzianym w 
rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi 
do zmiany stawek opłat za przejazd wymagana będzie zgoda Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad (zwanego dalej GDDKiA). Rozporządzenie w tym zakresie odsyła jednak do Umowy Koncesyjnej 
czyli do ww. artykułu, nie dając w zakresie uzgadniania stawek GDDKiA kompetencji. Ponadto zgodnie z 
Umową Koncesyjną 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 Koncesyjnej oraz drugi, 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 
odnośnie odcinka Nowy Tomyśl – Komorniki przewidzianej w Umowie Koncesyjnej. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że AWSA posiada uprawnienie do zmiany stawki opłat a rolą 
GDDKiA jest zaopiniowanie takiej zmiany. Koncesjonariusz za każdym razem informuje Stronę Publiczną o 
zmianie wysokości stawki. 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 
(chyba, że za odszkodowaniem). 

W przedmiocie wypowiedzenia Umowy Koncesyjnej zauważyć należy, że taka czynność po stronie Skarbu 
Państwa wiązałaby się z koniecznością wypłaty na rzecz koncesjonariusza bardzo wysokiego odszkodowania 
obejmującego również spodziewane przez udziałowców zyski z tytułu zarządzania odcinkiem autostrady A2 
oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań kredytowych spółki.  

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. 

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2018 r. Wyjątkiem są przepisy, które umożliwiają 
Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD) podjęcie czynności niezbędnych do sprawnego 



przejęcia elektronicznego systemu poboru opłat. Dzięki temu rozpoczęcie procesu przejmowania systemu 
poboru opłat przez GITD już się rozpoczęło. Harmonogram prac związanych z przejęciem Krajowego System 
Poboru Opłat (KSPO) zakłada m.in. realizację procesu przejęcia KSPO po określeniu podziału zadań między 
GITD a innymi podmiotami, organizację współpracy z GDDKiA, budowę zasobów kadrowych i przygotowanie 
GITD do przejęcia KSPO, przeprowadzenie zamówień publicznych na częściową obsługę systemu oraz 
doradztwo techniczne i prawne, a także realizację prac związanych z przejęciem danych KSPO.  

GITD przejmie 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.  

W odpowiedzi na pytanie dotyczącego otwarcia bramek w wakacje 2014 r. i 2015 r. wskazać należy, że w 
sierpniu 2014 r. oraz w wakacje 2015 r. została podjęta decyzja o otwarciu bramek na odcinku Gdańsk - Toruń. 
W obydwu przypadkach na podstawie Umowy Koncesyjnej Minister wydał GTC polecenie zaniechania poboru 
opłat na autostradzie A1 od wszystkich kategorii pojazdów.  

W sierpniu 2014 r. bramki zostały otwarte na 4 całe weekendy (rozpoczynając od 8 sierpnia), w okresach od 
godz. 16.00 w piątki do godz. 23.59 w niedziele. 

W 2015 r. otwarcie bramek objęło wszystkie weekendy wakacyjne (rozpoczynając od 26 czerwca), ale w 
ograniczonych przedziałach czasowych. Początkową godziną otwarcia bramek w piątki była zawsze godz. 16.00, 
a w soboty i niedziele, w zależności od prognozowanego ruchu, bramki otwierano pomiędzy godz. 7.00 a 13.00. 
Godziną powtórnej aktywacji pasów wjazdowych każdego z tych dni była godz. 22.30. 

W obydwu przypadkach uzyskano zgodę Rady Ministrów na pokrycie ze środków rezerwy ogólnej kwoty, o 
jaką wpływy KFD zostaną uszczuplone z uwagi na zaniechanie poboru opłat. 

W 2014 r. łączna kwota utraconych przychodów wyniosła 14 607 859,59 PLN brutto, w tym: 

– niepobrane opłaty: 11 876 308,61 PLN netto (środki przekazane do KFD z ogólnej rezerwy budżetowej),  

– niepobrany podatek VAT: 2 731 550,98 PLN. 

W 2015 r. łączna kwota utraconych przychodów wyniosła 33 059 524,85 PLN brutto, w tym: 

– niepobrane opłaty: 26 877 662,48 PLN netto (środki przekazane do KFD z ogólnej rezerwy budżetowej),  

– niepobrany podatek VAT: 6 181 862,37 PLN. 

W zakresie pytania dotyczącego analizy porównawczej systemu koncesyjnego i budowy autostrad przez Skarb 
Państwa informuję, że w przypadku umów koncesyjnych analizy porównawcze tzw. komparatory projektów 
realizowanych w systemie publiczno-prywatnym w porównaniu do systemu tradycyjnego nie były 
przygotowywane na etapie rozpisywania przetargów koncesyjnych w latach 90-tych z uwagi na realny brak 
środków publicznych w przewidywanym horyzoncie czasu na realizację projektów w systemie tradycyjnym. 
Jednakże były sporządzane odpowiednio do okoliczności analizy value for money np. dla projektu A1 na 
odcinku Gdańsk-Toruń, które mierzyły efektywność realizacji ppp i potwierdzały ich zasadność z 
ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.  

Analizy typu komparatory były opracowane dla projektów na budowę i eksploatację autostrady A1 na odcinku 
Stryków – Pyrzowice oraz A2 na odcinku Stryków – Konotopa, które z różnych przyczyn nie zostały 
zrealizowane w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego. 

Z wyrazami szacunku 

Marek Chodkiewicz 


