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e-TOLL – usługi wdrożone

 4 maja uruchomiliśmy stronę www.etoll.gov.pl

 24 maja uruchomiliśmy całodobowe Telefoniczne Centrum Obsługi 

Klienta

 25 maja wystartowała rejestracja do systemu

 24 czerwca uruchomiliśmy pobór opłat w e-TOLL

 od 29 czerwca można skorzystać z ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL 

i transmisję danych

 od 31 sierpnia kolejny pakiet ulg dla kierowców

 3 września start uproszczonej rejestracji 

Warszawa, 9 września 2021

http://www.etoll.gov.pl/
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e-TOLL – statystki do 8 września 2021 r.

 Liczba zarejestrowanych kont – ponad 109 tys. 

 Liczba zarejestrowanych pojazdów – ponad 188 tys., w tym: 

• osobowych – ponad 39 tys.

• ciężkich – ok. 149 tys.

 Liczba przejechanych kilometrów z e-TOLL – ponad 11,7 mln 

km

Warszawa, 9 września 2021

 Liczba pobranych aplikacji – ponad 134 tys. 

 Liczba otwartych MOK – 139

 Liczba transakcji – ponad 1,2 mln.

 Opłaty naliczone – ponad 1,6 mln zł
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Dostawcy EETS – status akredytacji

 Trwają końcowe uzgodnienia umowy operacyjnej z dostawcami EETS

 Cześć dostawców EETS jest już na etapie zaawansowanych prac implementacyjnych do 

naszego systemu (dokumentacje techniczną otrzymali w październiku 2020 r.)

 Zakładany start usługi EETS dla pierwszych dostawców to początek 2022 r. i będzie zależny od 

poziomu zaangażowania dostawców EETS, obecnie przedstawiane harmonogramy 

akredytacyjne są różne dla poszczególnych dostawców EETS

 Dostawcy, którzy złożyli wnioski akredytacyjne to: Toll4Europe,Telepass, Axess, Total, 

Tolltickets, Eurowag, ITIS Holding

Uwaga! Część dostawców przeszła już pozytywnie testy dopuszczające dla operatorów 

OBU/ZSL i będzie wykorzystywać również ten model w dystrybucji urządzeń w e-TOLL
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Dostawcy OBU/ZSL 

Urządzenia można nabyć bezpośrednio od operatorów. Lista jest dostępna na etoll.gov.pl oraz na stronie KAS:

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-dla-operatorow-obu-i-zsl

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-dla-operatorow-obu-i-zsl
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Wygaszenie viaTOLL

 trwa okres przejściowy, w którym oba systemy viaTOLL oraz e-TOLL działają 

jednocześnie

 viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br.

 po zakończeniu okresu przejściowego e-TOLL będzie jedynym systemem 

umożliwiającym wnoszenie opłat drogowych 

Warszawa, 9 września 2021
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Wygaszenie viaTOLL – informacje dla 

użytkowników

 zachęcamy użytkowników dróg płatnych do szybkiej rejestracji

w systemie e-TOLL

 rejestracja w e-TOLL nie jest tożsama z wyrejestrowaniem z viaTOLL

 aby uniknąć podwójnego naliczania opłat, należy korzystać

z urządzenia tylko w jednym systemie

Warszawa, 9 września 2021



gov.pl/f inanse

Do końca września z e-TOLL opłaty drogowe 25% 

taniej

 jeśli zdecydujesz się przejść do e-TOLL, do 30 

września 2021 r. zapłacisz 25% mniej 

za przejazdy po drogach płatnych

 zniżka obowiązuje dla wszystkich pojazdów 

ciężkich na drogach płatnych oraz dla 

samochodów osobowych na odcinkach 

autostrad A2 (Konin - Stryków) oraz A4 

(Wrocław - Sośnica)

Warszawa, 9 września 2021
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Awaria urządzenia bez zatrzymywania 

 już wkrótce użytkownicy będą mogli opłacić przejazd bez 

przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez 

działającego urządzenia GPS po zadeklarowaniu trasy przejazdu

 w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd: 

 uczestniczy w akcji ratowniczej; 

 jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, 

towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych 

 w przypadku autobusów przewożących pasażerów

zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego 

zakończeniu.

Warszawa, 9 września 2021
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Uproszczona rejestracja w e-TOLL

Najważniejsze korzyści:

 mniej danych – wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, 

numer urządzenia pokładowego oraz e-mail – wszystko na jednym 

ekranie

 automatycznie powiązanie wprowadzonych danych i aktywowanie 

urządzenia pokładowego w pojeździe

 pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności IKK

Warszawa, 9 września 2021

Szybka rejestracja dla:

• osób fizycznych

• jednoosobowych działalności 

gospodarczych

Dostępna dla użytkowników logujących się 

Profilem Zaufanym:

• e-PUAP 

• mObywatel

• bankowość elektroniczna

Korzystając z uproszczonej rejestracji 
utworzono już 3,7 tys. kont użytkowników
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Usługi za pośrednictwem dostawców kart flotowych

 System teleinformatyczny realizujący integrację danych i usług rejestracji 

klientów operatorów kart flotowych jest technicznie gotowy do świadczenia 

usług

 System pozytywnie przeszedł testy funkcjonalne, wydajnościowe oraz testy 

bezpieczeństwa

 Usługa rejestracji użytkownika e-TOLL – posiadacza karty flotowej, za 

pośrednictwem emitenta tej karty jest dostępna, pierwsi klienci już się 

zarejestrowali

Warszawa, 9 września 2021
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Przejdź do e-TOLL już dziś!

Warszawa, 9 września 2021

W przypadku pytań zapewniamy łatwy dostęp do informacji 

i instrukcji postępowania na www.etoll.gov.pl oraz wsparcie całodobowej 

infolinii (800 101 101 oraz +48 22 521 10 10), a także w stacjonarnej 

sieci Miejsc Obsługi Klienta

Komu w drogę temu e-TOLL!!!

http://www.etoll.gov.pl/
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Dziękujemy za uwagę! 

Warszawa, 9 września 2021


