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I. Prezentacja

1. Zmiana ustawy o autostradach płatnych i KFD 

2. Start systemu e-TOLL

3. Aktualne działania w ramach projektu e-TOLL

4. Prezentacja systemu e-TOLL

 Rejestracja użytkownika

 Aplikacja mobilna e-TOLL

5. Miejsca Obsługi Klienta

6. Usługa kart flotowych

7. Zobowiązania każdego użytkownika systemu viaTOLL

8. Status dostawców OBU/ZSL

9. Status dostawców EETS

II. Dyskusja

Warszawa, 08 kwieceiń 2021

Agenda
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 Projektu ustawy został przyjęty przez RM

 Najważniejsze proponowane zmiany:

 Zniesienie obowiązku podawania numeru rejestracyjnego przyczepy/naczepy

 Coroczna waloryzację stawek opłaty o wskaźnik inflacji

 Przejazd przez bramki na państwowych autostradach płatnych wolnym pasem dla pojazdów wnoszących 

opłatę w e-TOLL

 Uregulowanie na poziomie ustawowym korzystania z usług dostawców kart flotowych

 Wydłużenie okresu ważności kont użytkowników w systemie e-TOLL

 Doprecyzowanie, że wniosek o przeksięgowanie lub zwrot środków w systemie viaTOLL składa się w formie 

elektronicznej w systemie e-TOLL

 Dostosowanie zakresu danych do przyszłych zmian w prawie UE: rozszerzenie definicji poziomu emisji

zanieczyszczeń / gromadzenie w rejestrze informacji o rodzaju paliwa

Warszawa, 08 kwiecień 2021

Zmiana ustawy o autostradach płatnych i KFD (UD145)
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 Uruchomienie strony www.etoll.gov.pl – I połowa maja 2021

 Początek rejestracji użytkowników w e-TOLL - II połowa maja 2021

 Rozpoczęcie poboru opłaty w e-TOLL – I połowa czerwca 2021

 Wygaszenie viaTOLL – 30 czerwca 2021 

Warszawa, 08 kwiecień 2021

Start systemu e-TOLL

http://www.etoll.pl/


gov.pl/f inansegov.pl/f inanse

 Testy integracyjne oraz akceptacyjne

 Usuwanie błędów programistycznych wykrytych w testach

 Integracja z dostawcami usług zewnętrznych (FCI, dostawcy EETS, operatorzy 

OBU/ZSL, zewnętrzne rejestry CEPIK, węzeł krajowy, PESEL, CEIDG, KRS)

 Pilotaż z udziałem PKN Orlen

 Testy dopuszczające operatorów OBU/ZSL

 Prace przygotowawcze do procedury akredytacyjnej EETS

 Przygotowanie się do audytu bezpieczeństwa oraz testów wydajnościowych

 Konfiguracja środowiska produkcyjnego systemu e-TOLL

Warszawa, 08 kwiecień 2021

Aktualne działania w ramach projektu e-TOLL
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Instalacja testowa Stryków – 09.03.2021

Warszawa, 08 kwiecień 2021

Pilotażowy montaż kamer ANPR
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 kompleksowa obsługa online bez 

konieczności wizyty w Miejscach Obsługi 

Klienta

 brak konieczności podpisywania umowy, a 

jedynie obowiązek rejestracji

 bieżący wgląd w historię opłat i zarządzanie 

swoim kontem

 wszystkie dane, dokumenty i usługi w 

jednym miejscu

Warszawa, 08 kwiecień 2021

e-TOLL – rozwiązanie dla każdego przewoźnika
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 bezpłatna aplikacja e-TOLL PL na urządzenia mobilne

 urządzenia pokładowe OBU

 Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

Warszawa, 08 kwiecień 2021

e-TOLL - przekazywania danych geolokalizacyjnych

W ramach e-TOLL dostępny będzie również EETS
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Rejestracja użytkownika w e-TOLL 

Warszawa, 08 kwiecień 2021
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Aplikacja mobilna e-TOLL PL

Warszawa, 08 kwiecień 2021
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 Obsługiwane platformy mobilne (min. 6.0, zalecany 11+) oraz 

(13+)

 Dystrybucja aplikacji poprzez sklepy

 Różne rodzaje obsługiwanych urządzeń (ZSL/OBU, aplikacja e-TOLL 

PL)

 Obsługa przejazdów pojazdów ciężkich i lekkich

 Obsługa przejazdów SENT

 Współpraca aplikacji e-TOLL PL z modułami CRM, Rozliczenia i 

Płatności, Rating, SENT GEO

Informacje ogólne o aplikacji e-TOLL PL



gov.pl/f inanse

 Aplikacja zostanie udostępniona w sklepach

 Na zakończenie instalacji generowany jest nr ID 

urządzenia, który użytkownik podaje w

Internetowym Koncie Klienta (self-service)

Instalacja e-TOLL PL na urządzeniu 

mobilnym
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 Uruchomienie przejazdu i rozpoczęcie przekazywania 

danych geolokalizacyjnych na potrzeby przejazdów płatnych 

i/lub SENT GEO (w zależności od rodzaju przejazdu)

 Obsługa trybu offline i chwilowego braku sygnału GPS

 Sygnalizowanie stanu urządzenia (optymalny stan baterii, 

przekroczenie czasu braku połączenia z Internetem lub braku 

sygnału GPS)

 Możliwość doładowania konta pre-paid

 Zakończenie przejazdu i wstrzymanie przekazywania danych 

geolokalizacyjnych

 Podsumowanie przejazdu

Przejazd i podsumowanie przejazdu
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 Dostęp do 9-ciu wersji językowych – automatyczny wybór języka na 

podstawie systemu operacyjnego lub ręczny wybór przez 

użytkownika

 Możliwość ograniczenia dostępu do aplikacji poprzez PIN lub 

biometrię. Możliwość zresetowania zabezpieczeń poprzez hasło 

drugiego poziomu. Blokowanie dostępu po dłuższym okresie 

bezczynności

 Możliwość przeglądania historii dotychczasowych przejazdów w 

okresie trzech miesięcy (czasu rozpoczęcia przejazdu, zmiany trybu 

monitorowania, doładowania, zmiany konfiguracji przyczepy, 

zakończenia przejazdu)

 Możliwość przeglądania powiadomień i komunikatów otrzymanych 

przez użytkownika w ciągu ostatniego tygodnia

 Wyciszenie komunikatów dźwiękowych aplikacji

Ustawienia e-TOLL PL
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Miejsca Obsługi Klienta e-TOLL 
Punkty Dystrybucji

BP

Circle
K

Shell

Extrans

Moya Neo

Huzar

Lotos

 otwarcie MOK w czerwcu

 szczegółowa lokalizacja MOK na stronie 

www.etoll.gov.pl dostępna od maja

Uwaga:

Nie musisz korzystać z MOK, w e-TOLL wszystkie 

usługi dostępne są online

http://www.etoll.gov.pl/
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Miejsca Obsługi Klienta e-TOLL 
Przygraniczne Punkty Obsługi Klienta  
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Usługa Kart Flotowych

możliwość rejestracji za pośrednictwem operatorów FCI

wykorzystanie FCI jako narzędzia zabezpieczającego przejazdy w trybie płatności

okresowej z zabezpieczeniem

 realizacja transakcji płatniczych dla kont rozliczeniowych w trybie przedpłaconym

m.in. doładowanie salda

Wniesienie zabezpieczenia możliwe będzie:

 we wszystkich Miejscach Obsługi Klienta

 samodzielnie logując się w Internetowym Koncie Klienta e-TOLL

 za pośrednictwem Dostawcy Kart Flotowych
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 obok prezentujemy listę 

dostawców kart flotowych, z 

którymi prowadzone są prace 

integracyjne do Systemu

e-TOLL 

 lista dostawców kart flotowych 

może być rozszerzana

Usługa Kart Flotowych
Lista dostawców
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Zobowiązania użytkownika sytemu viaTOLL

Każdy użytkownik viaTOLL powinien:

 zwrócić urządzenie viaBOX lub przekazać zdjęcie zawierające numer seryjny

urządzenia, aby uzyskać zwrot kaucji

 rozliczyć środki znajdujące się na koncie w systemie viaTOLL w terminie do
30.06.2022 r.

Najważniejsze daty:

 II połowa maja – możliwość rejestracji w e-TOLL

 30 czerwca 2021 r. – wygaszenie Systemu viaTOLL

 od 1 lipca 2021 r. wnoszenie opłaty elektronicznej możliwe będzie jedynie

w Systemie e-TOLL
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Zwrot kaucji oraz rozliczenie środków w viaTOLL

Do 30 czerwca 2021 r.:

Za pośrednictwem dostępnych w viaTOLL kanałów komunikacji:

 w dotychczasowych Miejscach Obsługi Klienta viaTOLL

 wysyłając dyspozycję na adres e-mail: info@viatoll.pl

 wysyłając dyspozycję na adres korespondencyjny Systemu viaTOLL tj. Skrytka pocztowa 528,

Poznań 9, 60-967 Poznań

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SPOE KAS (Internetowe Konto Klienta e-TOLL)

Od 1 lipca 2021 r.:

 wysyłając dyspozycję na adres e-mail: info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl

 za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.etoll.gov.pl

 w Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL

 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SPOE KAS (Internetowe Konto Klienta e-TOLL)

mailto:info@viatoll.pl
mailto:info@viatoll.pl
mailto:kontakt@etoll.gov.pl
http://www.etoll.gov.pl/
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Status testów dopuszczających OBU/ZSL

 21.12.2020 r. – start testów dopuszczających dla 

operatorów OBU i ZSL

 grudzień 2020 r. - rozpoczęcie współpracy z 

operatorem ZSL dla PKN Orlen
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 Viasat Monitoring sp. z o.o.

 Net Free System sp. z o.o.

 Setivo Sp. z o.o. (Sigen Bożena Frej)

 Geobox Łukasz Szlagor

 TEKOM TECHNOLOGIA (TEKOM INVESTMENTS)

Warszawa, 08 kwiecień 2021

Dopuszczeni dostawcy OBU/ZSL

Instrukcja dopuszczenia, wymogi techniczne oraz informacje o testach dostępne na:

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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Operatorzy OBU/ZSL w trakcie testowania

 Atrom

 Autosoftware

 Freeflow / Skytoll

 Geonavi

 SafeFleet Telematics

 SATIS GPS
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Status dostawców EETS
Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej 

Proces akredytacji rozpoczęło 6 dostawców usługi EETS:

 Telepass

 Tolltickets

 Toll4Europe

 Total

 Axxes

 Eurowag

Termin wdrożenia usługi EETS będzie zależny od przygotowań i mobilizacji dostawców 

EETS
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Dziękujemy  za uwagę

Warszawa, 08 kwiecień 2021


