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Skonstruowanie kodeksu jako li tylko zbioru zakazów ogranicza 
integrację interesariuszy z jego zasadami, prowadzi do generowania 
postaw minimalistycznych wśród zatrudnionych, to znaczy koncentracji 
pracowników jedynie na wypełnianiu przepisów, niwelując ich 
samodzielność myślenia i refleksję osobistą oraz skłaniając do 
nieetycznych zachowań, w sferach nieobjętych przepisami kodeksu. 
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SYSTEMY NA AUTOSTRADACH MOTORWAY SYSTEMS 
Coraz bardziej wzmaga się ruch samochodowy, zwłaszcza na 

autostradach. W pogoni dotarcia do celu, każdy użytkownik tej drogi nie 
chce mieć zatrzymań oraz możliwie szybko przejeżdżać punkty kontroli 
odpłatności za użytkowanie autostrady lub innej odpłatnej drogi 
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szybkiego ruchu. W tym celu w wielu krajach wprowadzono różnego typu 
systemy pobierające opłaty za korzystanie z tego typu dróg. Dotyczy to 
zarówno samochodów ciężarowych jak i osobowych. Problematyka 
zastosowania do tego systemów teleinformatycznych było celem mego 
szerszego opracowania. Podałem przykłady systemów elektronicznego 
pobierania opłat przede wszystkim na autostradach występujące w Polsce, 
jak również w innych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, 
Rosji, Wielkiej Brytanii oraz w Chinach. Stopniowo następuje 
udoskonalanie elektronicznych systemów pobierania opłat oraz ich 
standaryzacja w ramach Unii Europejskiej. Przytoczone informacje 
dotyczące wprowadzonych systemów elektronicznego poboru opłat mogą 
być stosowanie nie tylko na autostradach. Rozwiązania kontrolne 
sprawdzające posiadanie uprawnień przejazdowych mogą być z 
powodzeniem stosowane również w komunikacji miejskiej, 
międzymiastowej, a więc takimi środkami jak metro, autobus, czy też kolej. 

Większość krajów Europy wprowadziło opłaty za korzystanie z 
autostrad oraz dróg krajowych. Regulowanie opłat odbywa się w różny, 
charakterystyczny dla każdego kraju sposób. Opłaty mogą być pobierane 
bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi lub w 
innej formie np. winietek okresowych. Na autostradach w Polsce 
obowiązują dwa systemy opłat dla samochodów osobowych, a 
mianowicie otwarty oraz zamknięty. System otwarty to płatność na 
bramkach ustawionych w poprzek drogi. Na płatnych autostradach, gdzie 
ustawione są bramki, zazwyczaj tworzą się korki, które w szczycie sezonu 
potrafią osiągnąć nawet kilka kilometrów. Ta forma płatnych autostrad 
jest możliwie tania, gdyż koszt wiąże się z postawieniem i utrzymaniem 
bramek wyłącznie na autostradzie. Natomiast system zamknięty polega na 
tym, że kierowcy wjeżdżając na autostradę pobierają bilet, a płacą 
zjeżdżając z niej. Opłata pobierana jest nie tylko w zależności od wielkości 
pojazdu, ale znaczenie ma także przebyta trasa. Na każdej autostradzie 
obowiązują inne stawki, występują więc w Polsce różne taryfikatory. I tak 
np. opłata za przejazd autostradą A1 uzależniona jest od rodzaju pojazdu 
oraz długości przejechanego odcinka drogi.  

W ostatnim okresie niektórzy koncesjonariusze autostrad wprowadzają 
promocje za korzystanie z określonych odcinków autostrad w celu 
rozpropagowania określonych systemów elektronicznego pobierania opłat 
[1]. I tak jeśli np. płacimy za pomocą systemu Autopay to przysługuje nam 
tańszy przejazd. Aby przejechać autostradą bez zatrzymywania się przy 
bramkach, należy na stronie autopay.pl lub w aplikacji Autopay założyć 
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swoje konto. Promocje są okresowe, od stycznia 2020 przez co najmniej 
trzy miesiące można płacić mniej za przejazd autostradą A4 Katowice-
Kraków, jeśli skorzysta się z płatności automatycznych Autopay. Celem jest 
upłynnienie ruchu na placach poboru opłat, gdyż korki przy punktach 
poboru opłat na autostradzie bywają uciążliwe dla kierowców. Płatność 
automatyczna poprzez videotolling sprawiła, że na bramkach udało się 
uzyskać trzy razy większą przepustowość w porównaniu do punktów z 
tradycyjną obsługą. Trzeba jeszcze przybliżyć to nowe pojęcie [4]. 
Videotolling jest metodą płatności opartą o identyfikację numeru 
rejestracyjnego pojazdu, przeznaczoną dla pojazdów osobowych oraz 
dostawczych (kategorie 15, z wyłączeniem motocykli). Żeby korzystać z 
videollingu, wystarczy zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację 
Autopay, dostępną w sklepach Google Play lub App Store. Zakładając konto 
w aplikacji, należy podać numer rejestracyjny, a także wprowadzić dane 
aktywnej karty kredytowej lub płatniczej. Trzeba dodać, że preferencyjne 
ceny za przejazd dotyczą opłat dokonanych za pośrednictwem Autopay, a 
także elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass. Zależy to od rodzaju 
pojazdów samochody osobowe lub ciężarowe. 

Bramki na autostradzie to problematyczna kwestia, nie tylko w Polsce, 
ale także w wielu krajach Europy Zachodniej  o dłuższej tradycji budowy 
autostrad. W niektórych krajach rozwiązano to obowiązkowymi winietami. 
Winieta to najczęściej nalepka na szybę samochodu, stanowiąca dowód 
wniesienia opłaty rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej lub 
autostradowej [3]. Obecnie w Polsce system zbierania opłat za korzystanie 
z autostrad nie wykorzystuje rozwiązania z winietami. Opłaty zbierane są 
bezpośrednio na "bramkach" wjazdowych i wyjazdowych, czyli miejscach 
poboru opłat, poprzez opłatę elektroniczną viaToLL, albo wcale jak na 
odcinku autostrady A4 (Gliwice-Katowice Mysłowice). Jednak system 
winiet jako dowodów wniesienia opłat za przejazd pojazdami jest lub był 
stosowany między innymi w następujących krajach:  

Francja (tylko dla pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorstwa), 
Szwajcaria (do 3,5 t dmc), 
Austria (na autostrady, do 3,5 t dmc), 
Czechy (na autostrady i drogi ekspresowe, do 3,5 t dmc), 
Słowacja (do 3,5 t dmc), 
Słowenia (do 3,5 t dmc), 
Węgry, 
Bułgaria (za wszystkie drogi krajowe poza terenem zabudowanym), 
Czarnogóra (do 31.12.2011). 
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W Polsce rozwiązano problem jedynie w stosunku do samochodów 
ciężarowych, poprzez wprowadzenie obowiązkowego elektronicznego 
systemu rejestrowania opłat. Użytkownicy przejeżdżają przez kolejne 
punkty kontrolne i system nazwany viaToLL odpowiednio nalicza opłaty. 
Aby korzystać z systemu ViaToLL wystarczy zamówić urządzenie na 
dedykowanej stronie internetowej. Jednak użytkownik systemu musi mieć 
środki na swoim koncie, podobnie jak w przypadku telefonów 
komórkowych na doładowanie. viaToLL zastąpił pobieranie opłat za 
pomocą kart opłaty drogowej (winiet). Urządzenie viaBOX może być 
używane tylko w jednym, konkretnym pojeździe, dla którego została 
dokonana rejestracja. Dodam, że system viaTOLL oparty jest na 
technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.  

Warto zwrócić uwagę na jeszcze inne rozwiązania systemowe służące 
ułatwianiu poboru opłat na drogach szybkiego ruchu. Opłata elektroniczna 
AutoPass w Norwegii polega na fotografowaniu numerów rejestracyjnych 
pojazdów przekraczających bramki oraz na automatycznym pobieraniu 
środków bezpośrednio z konta bankowego. W Portugalii zdecydowano się 
na system elektronicznej identyfikacji tablic rejestracyjnych oraz 
sczytania sygnału Via Verde. Pozwalają na to kamery i czytniki 
zainstalowane w specjalnych strukturach bramownic umieszczonych nad 
autostradą. Via Verde jest portugalskim systemem automatycznego 
poboru opłat, wymagającym umieszczenia na przedniej szybie pojazdu 
specjalnego urządzenia identyfikującego. Emitowany przez nie sygnał 
pozwala na automatyczny pobór opłaty z konta bankowego powiązanego 
z danym pojazdem. 

W Stanach Zjednoczonych niektóre drogi umożliwiają wykupienie 
przez Internet prawa do przejazdu jednorazowego, co jest najlepszą opcją 
dla turystów w wypożyczonych samochodach.  Zasady wnoszenia opłat 
drogowych są opracowane pod kątem mieszkańców danej aglomeracji, 
która ma swój system opłat za drogi i mosty w zależności od charakterystyki 
ruchu samochodowego na danym terenie. Często spotykanym 
rozwiązaniem na amerykańskich autostradach są wydzielone pasy carpool 
lub HOV (High Occupancy Vehicles). Przeważnie jest to jeden albo dwa 
lewe pasy na autostradzie, wydzielone podwójną biała linią. Mogą się nimi 
poruszać tylko te samochody, w których jedzie określona liczba osób. 
Obecnie w Czechach obowiązuje nowy system poboru opłat drogowych dla 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony [5]. 
Dotychczasowe urządzenia do poboru opłat trzeba zastąpić nowymi 
boksami opartymi na technologii satelitarnej. We Włoszech opłaty 
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naliczane są według długości trasy, wymiarów pojazdu i liczby osi oraz 
podlegają opodatkowaniu VAT. Opłaty za przejazd można uregulować za 
pomocą Viacard lub urządzenia pokładowego Telepass. Na określonych 
drogach federalnych Federacji Rosyjskiej obowiązuje system opłat 
drogowych Platon dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 12 t [2]. Sposoby rozliczania opłat drogowych w Rosji 
są w formie biletu lub urządzenia pokładowego. W Wielkiej Brytanii opłatę 
za winietę Levy należy uiścić przed wjazdem na terytorium brytyjskie [6].  

Poszukując nowych rozwiązań w zakresie doskonalenia 
elektronicznego poboru opłat natrafiłem na wpis internetowy dotyczący 
skanowania twarzy pasażerów komunikacji miejskiej w chińskim 
Shenzhen [7]. Wspomniana technologia rozpoznawania twarzy 
wykorzystywana jest Pekinie oraz w  Szanghaju do zarządzania ruchem 
drogowym oraz identyfikowania kierowców popełniających wykroczenia 
drogowe. Jeszcze nadmienię, że ekspansja narzędzi informatycznych 
elektronicznego regulowania płatności nie tylko występuje na drogach 
szybkiego ruchu, ale także coraz w szerszym zakresie w przewozach 
pasażerskich liniami kolejowymi.  
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