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System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
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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 weszły w życie przepisy umożliwiające skorzystanie z ulgi

na zakup urządzeń OBU/ZSL i transmisję danych

 od 31 sierpnia wszedł w życie kolejny pakiet ulg dla kierowców

 3 września wystartowała uproszczona rejestracja

Warszawa, 16 września 2021

http://www.etoll.gov.pl/
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e-TOLL – nowe korzyści dla użytkownika

Warszawa, 16 września 2021

 e-usługa, wymagana tylko rejestracja, bez konieczności 

podpisywania umów papierowych

 e-płatności 

 kanały komunikacyjne dostępne 24/7

 możliwość wyboru narzędzia do przekazywania danych 

geolokalizacyjnych do systemu (OBU, ZSL, aplikacja mobilna 

e-TOLL PL)

 usługa poboru opłaty i monitorowanie przewozu towarów 

wrażliwych (SENT) w jednej aplikacji mobilnej e-TOLL PL

 w ramach e-TOLL dostępny będzie również EETS
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Miejsca Obsługi Klienta e-TOLL 
Punkty Dystrybucji (MOK)

BP

Circle
K

Shell

Extrans

Moya Neo

Huzar

Lotos
 24.06. br. nastąpiło otwarcie pierwszych MOK

 planowane jest uruchomienie 190 MOK 

 szczegółowa lokalizacja MOK dostępna na 

stronie: 
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/obs%C5%82uga-

klienta/miejsca-obslugi-klienta/punkty-dystrybucji/

Uwaga:

Nie ma konieczności korzystania z MOK, w e-TOLL 

wszystkie usługi dostępne są online.

Warszawa, 16 września 2021

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/obs%C5%82uga-klienta/miejsca-obslugi-klienta/punkty-dystrybucji/
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Miejsca Obsługi Klienta e-TOLL 
Przygraniczne Punkty Obsługi Klienta, zlokalizowano w:   

Warszawa, 16 września 2021

Lista otwartych PPOK dostępna jest na: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/obs%C5%82uga-klienta/miejsca-obslugi-klienta/przygraniczne-punkty-obslugi-klienta/

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/obs%C5%82uga-klienta/miejsca-obslugi-klienta/przygraniczne-punkty-obslugi-klienta/
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e-TOLL – statystki*

 Liczba zarejestrowanych kont – ponad 125 tys. 

 Liczba zarejestrowanych pojazdów – ponad 252 tys., w tym: 

• osobowych – ponad 43 tys.

• ciężkich – ok. 209 tys.

 Liczba przejechanych kilometrów z e-TOLL – ponad 15,6 mln km

Warszawa, 16 września 2021

 Liczba pobrań aplikacji – ponad 153 tys. 

 Liczba otwartych MOK – 152

 Liczba transakcji – ponad 1,8 mln

 Opłaty naliczone – ponad 2,3 mln zł * Dane zgodnie ze stanem na 15 września br.
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Ruszamy w drogę z e-TOLL!

Warszawa, 16 września 2021

1. Wybór urządzenia do przekazywania danych GPS do systemu:

 aplikacja mobilna e-TOLL PL

 urządzenie pokładowe OBU lub ZSL oferowane przez dopuszczonego dostawcę OBU/ZSL

2. UWAGA! Każde urządzenie posiada unikatowy identyfikator biznesowy 

3. Rejestracja - założenie Internetowego Konta Klienta (IKK)

4. Określenie i zarejestrowanie podmiotu (osoba prywatna lub firma) uiszczającego opłaty

5. Zalogowanie w IKK i utworzenie konta rozliczeniowego

6. Dodanie pojazdu do swojego konta

7. Wybranie formy finansowania, konto rozliczeniowe w trybie:

 przedpłaty

 płatności okresowej z zabezpieczeniem

8. Powiązanie urządzenia pokładowego z pojazdem

9. Aktywacja urządzenia pokładowego zgodnie z instrukcją operatora lub uruchomienie aplikacji

Gotowe! Rozpocznij przejazd…
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Rejestracja w e-TOLL – możliwości:

Warszawa, 16 września 2021

 online na stronie etoll.gov.pl przez:

• login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość 

elektroniczną) 

• login i hasło lub 

• aplikację mObywatel

 w stacjonarnych Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL

 rejestracja jest możliwa również za pośrednictwem wybranych 

operatorów kart flotowych

Zachęcamy do zapoznania się filmami instruktażowymi pokazującymi krok po kroku proces rejestracji, 

dostępnymi na: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-zarejestrowac-sie-w-e-toll/

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-zarejestrowac-sie-w-e-toll/
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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, 16 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 10,9 tys. kont użytkowników
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Uproszczona rejestracja w IKK - prezentacja

Warszawa, 16 września 2021

Filmik - uproszczona rejestracja

https://www.youtube.com/watch?v=qBiFNTuqpA4
https://www.youtube.com/watch?v=qBiFNTuqpA4
https://www.youtube.com/watch?v=e_Gsfss8Gv4
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Konto rozliczeniowe

Warszawa, 16 września 2021

W systemie e-TOLL określamy sposób płatności za przejazd po drogach 

płatnych jako:

 konto przedpłacone - podczas rejestracji należy doładować konto 

(minimalna kwota doładowania to 20 PLN), z którego będą 

pobierane środki za przejechane odcinki dróg płatnych

 konto z odroczoną płatnością – podczas rejestracji użytkownik 

ustanawia zabezpieczenie na swoim koncie (jako wpłatę 

pieniężną, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową)

 jeżeli użytkownik wybierze opcje konta z odroczoną płatnością do 

czasu zatwierdzenia dokumentów w systemie będzie mógł 

korzystać z systemu e-TOLL w trybie przedpłaconym

Do każdego z kont można zarejestrować dowolną ilość pojazdów 
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Aplikacja mobilna e-TOLL PL

 do pobrania bezpłatnie w sklepach 

 umożliwia wnoszenie opłat drogowych zarówno przez pojazdy 

ciężkie jak i lekkie oraz doładowanie i monitorowanie stanu 

konta

 umożliwia realizację obowiązków przewoźników towarów 

wrażliwych w systemie SENT-GEO

 UWAGA! Aplikacja e-TOLL PL, w przeciwieństwie do aplikacji 

wykorzystywanych do poboru opłat na odcinkach 

koncesyjnych, wymaga ciągłego przekazywania danych GPS 

do systemu, a więc musi być cały czas włączona w trakcie 

przejazdu

Warszawa, 16 września 2021
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Status dopuszczonych urządzeń OBU/ZSL
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Rodzaje urządzeń OBU i ZSL 

 OBU – przenośnie urządzenie pokładowe służące do poboru opłaty w ramach, 

np. systemu e-TOLL, może być zasilane z gniazda zapalniczki, złącza OBD lub być 

podłączone do akumulatora

 ZSL – urządzenie montowane w pojeździe na stałe (brak możliwości 

przenoszenia między pojazdami) służące do monitorowania pojazdu, może być 

wykorzystywane także m.in. do poboru opłaty w ramach e-TOLL, czy w systemie 

SENT GEO do monitorowania przewozów akcyzowych

 OBU/ZSL – typ urządzenia, który w zależności od wyboru zasilania może pełnić 

rolę urządzenia OBU lub urządzenia ZSL

Pełna lista dopuszczonych do systemu operatorów i typów urządzeń znajduje się na 

etoll.gov.pl (OBU/ZSL)

https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/obu/
https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/obu/
https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/zsl/
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Zmiana zasad postępowania w przypadku awarii 

urządzeń GPS
 obecnie obowiązujące przepisy - w przypadku awarii urządzenia GPS

trwającej dłużej niż 15 minut użytkownik ma obowiązek zjechać z drogi

płatnej lub skorzystać z parkingu

 po zmianach - w przypadku awarii użytkownik będzie mógł 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

Przewidywany termin wprowadzenia udogodnień to druga połowa

września.

Warszawa, 16 września 2021
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Okres przejściowy – informacje dla użytkowników

 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, 16 września 2021

Do wygaszenia systemu 
viaTOLL pozostało 14 dni!
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Wygaszenie viaTOLL

 użytkownicy pojazdów ciężkich powinni jak najszybciej przystąpić do

rejestracji w systemie e-TOLL (rejestracja w e-TOLL nie powoduje

braku możliwości korzystania z systemu viaTOLL do 30.09.2021 r.)

 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, 16 września 2021
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Prewencyjna - strategia kontroli mobilnych i stacjonarnych

 zintegrowane działania inspektorów GITD i funkcjonariuszy SCS - 24/7

 w początkowym okresie obowiązkowego stosowania e-TOLL:

• w sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie kar grzywny (mandatów) na 

kierujących – stosowanie środków pozapenalnych (pouczeń)

• w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku 

rejestracji w e-TOLL, stosowanie instytucji prawnych przewidzianych w dziale IVA 

Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawie przedsiębiorców (art. 21a)

 w postępowaniach w sprawach kar pieniężnych uwzględnianie okoliczności 

niezależnych od przewoźników związanych z ewentualnym wadliwym 

funkcjonowaniem e-TOLL, oprzyrządowania (aplikacji, OBU, itd.) oraz innych 

obiektywnych okoliczności sprawy 

Warszawa, 16 września 2021
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Wygaszanie viaTOLL do 30 września 2021 r. –

Co musisz zrobić?*
 procesy obsługi użytkowników nie ulegają

zmianie

 zwróć urządzenie pokładowe viaBOX (OBU) 

w Miejscach Obsługi Klienta viaTOLL lub wyślij 

na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 

60-967 Poznań, aby uzyskać zwrot kaucji 

za urządzenie

 rozlicz środki pozostające na umowie viaTOLL

*Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna na stronie:

https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-

wyrejestrowac-sie-z-viatoll

Rozlicz się z viaTOLL do 30 
września 2021 r. z gwarancją 

szybkiej obsługi

Warszawa, 16 września 2021

https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll
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Wygaszanie viaTOLL po 30 września 2021 r. –

Co musisz zrobić?*
 prześlij zdjęcie swojego viaBOX (OBU) - najlepiej w formacie *.jpg z widocznym i czytelnym

numerem seryjnym na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl w celu otrzymania

zwrotu kaucji za urządzenie

 złóż wniosek o zwrot lub przeksięgowanie do e-TOLL środków pozostających na Twoim

koncie viaTOLL (zwrot salda, kaucji za OBU i zabezpieczenia pieniężnego)

 możesz to zrobić przez rok tj. do 30 września 2022 r., po tym terminie, wszelkie środki

pozostałe na Twoim koncie w viaTOLL oraz kaucja zostaną przekazane do Krajowego

Funduszu Drogowego

 w związku z zakończeniem świadczenia usług viaTOLL, po 30 września 2021 r. czas

rozpatrywania wniosków może ulec wydłużeniu

* Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna na stronie:

https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll

Warszawa, 16 września 2021

mailto:info@viatoll.pl
mailto:kontakt@etoll.gov.pl
https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll
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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, 16 września 2021
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EETS - Europejska Usługa 

Opłaty Elektronicznej
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EETS – Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej 

 jedna umowa – jedno OBU – jedna faktura – kilka krajów (uzależnione 

od zasięgu poszczególnych dostawców) 

 użytkownik zawiera umowę z wybranym dostawcą EETS – obsługa 

użytkownika jest po stronie dostawcy EETS

 naliczenie opłat przy pomocy OBU dostarczonego przez dostawcę EETS

 usługa rozwijana w krajach Unii Europejskiej

Warszawa, 16 września 2021
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Dostawca EETS

 warunki wdrożenia usługi EETS określono w przepisach Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z 29 kwietnia 2004 r. oraz 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 

19 marca 2019 r.

 dostawcy EETS muszą zostać akredytowani w e-TOLL zanim rozpoczną 

świadczenie usługi

 dostawcy obecni w procesie akredytacji: Telepass, Tolltickets, 

Toll4Europe, Total, Axxes, Eurowag

 testy akredytacyjne rozpoczną się zgodnie z gotowością dostawców 

EETS

Warszawa, 16 września 2021
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Dostawcy EETS – stan obecny i dalsze kroki

Warszawa, 16 września 2021

 trwają prace po stronie dostawców EETS nad 

przygotowaniem integracji technicznej

 przełom września/października 2021 r. -

deklarowana gotowość do rozpoczęcia testów po 

stronie pierwszych dostawców

 prawdopodobny termin zakończenia akredytacji  

pierwszych dostawców I kw. 2022 r.

 część dostawców EETS będzie potrzebowała 

więcej czasu na prace techniczne - niektórzy 

dostawcy rozpoczęli procedurę akredytacyjną 

dopiero w marcu/ kwietniu br.
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Przejdź do e-TOLL już dziś

Warszawa, 16 września 2021

 zachęcamy Państwa do rejestracji Państwa floty pojazdów w e-TOLL już 

teraz nie czekając do ostatniej chwili

 zapewniamy łatwy dostęp do informacji i instrukcji postępowania na 

etoll.gov.pl oraz wsparcie na całodobowej infolinii (800 101 101 oraz 

+48 22 521 10 10) 

Komu w drogę temu e-TOLL!!!

etoll.gov.pl
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Dziękujemy  za uwagę

Warszawa, 16 września 2021


