Вы едзеце ў адпачынак па аўтастрадах А2 або А4? Памятайце аб e-TOLL
•
•
•

Нацыянальная казначэйская адміністрацыя (KAS) нагадвае, што карыстальнікі
легкавых аўтамабіляў аплачваюць праезд па ўчастках аўтастрад A2 КонінСтрыкаў і A4 Вроцлаў-Сасніца толькі ў сістэме e-TOLL.
Яны могуць зрабіць гэта, набыўшы e-ticket у праграме e-TOLL PL TICKET, у
праграмах партнёраў e-TOLL, у інтэрнэт-краме etoll.gov.pl і на 1398
аўтазаправачных станцыях.
Рух па гэтых участках аўтастрад адбываецца плаўна, не спыняючыся перад
шлагбаумамі.

З 1 снежня 2021 года на платных участках аўтастрад А2 і А4, якія знаходзяцца ў
падпарадкаванні Генеральнай дырэкцыі нацыянальных дарог і аўтастрад (GDDKiA), не
дзейнічае сістэма ручнога збору платы за праезд, а адзінай сістэмай аплаты за праезд
з'яўляецца e-TOLL. Адным са спосабаў аплаты для карыстальнікаў транспартных сродкаў і
саставаў транспартных сродкаў з агульнай масай да 3,5 тоны і матацыклаў з'яўляецца e-ticket.
Яго набыццё не патрабуе рэгістрацыі ў e-TOLL і перадачы даных геалакацыі ў сістэму.

Дзе набыць e-ticket
Ёсць 2 формы дыстрыб'юцыі e-ticket - у электронным або стацыянарным выглядзе. Для абодвух
метадаў патрабуецца падаць мінімальны аб'ём даных, неабходны толькі для разліку платы за
праезд па аўтастрадзе:
- рэгістрацыйны нумар транспартнага сродку,
- дата і час пачатку паездкі па аўтастрадзе,
- запланаваны маршрут.
e-ticket распаўсюджваецца:

•

у праграме e-TOLL PL TICKET, распрацаванай Нацыянальнай казначэйскай
адміністрацыяй і Міністэрствам фінансаў. Яе можна спампаваць бясплатна ў
Google Play і ў AppStore. Яна даступная на 9 моўных версіях (PL, EN, DE, RU, UA,
BY, SK, CZ, LT) і дазваляе:
- набываць e-ticket,
- утвараць пацверджанне набыцця e-ticket у выглядзе файла PDF,
- правяраць гісторыю ўсіх набытых e-ticket,
- вярнуць нявыкарыстаны e-ticket.
Больш падрабязная інфармацыя аб e-TOLL PL TICKET на сайце: спасылка

•
•
•

•

у праграмах партнёраў, з якімі кіраўнік KAS заключыў партнёрскія дагаворы, гэта:
Autopay, mPay, SkyCash, SPARK, IKO PKO BP, ORLEN PAY, mFlota ORLEN Vitay.
у інтэрнэт-краме на сайце: спасылка
на 1372 аўтазаправачных станцыях PKN ORLEN - спіс станцый (у параметрах
пошукавай сістэмы адзначыць «Выбраць параметры», затым - «e-ticket» і
пацвердзіць кнопкай «Прымяніць»)
на 26 аўтазаправачных станцыях LOTOS - спіс станцый

Калі набыць e-ticket
e-ticket неабходна набыць перад пачаткам паездкі на платным участку аўтастрады. Гэта можна
зрабіць за 60 дзён да пачатку паездкі. Тэрмін дзеяння e-ticket складае 48 гадзін з заяўленай
даты і часу пачатку паездкі, а вяртанне нявыкарыстанага e-ticket магчыма такім жа спосабам,
якім ён быў набыты. E-ticket можна вярнуць толькі да заяўленых даты і часу пачатку паездкі.

Калі кіроўца заехаў на платны ўчастак і зразумеў, што ў яго няма дзеючага e-ticket, ён павінен
прадоўжыць паездку. Спыняючыся каля ўезду на аўтастраду з мэтай набыць e-ticket, можна
стварыць небяспеку для дарожнага руху. Паездку трэба аплаціць як мага хутчэй, напрыклад, з
дапамогай пасажыра. Калі кіроўца вырашыў спыніцца з гэтай мэтай падчас паездкі, ён павінен
зрабіць гэта бяспечным спосабам у адведзеным месцы. Затым e-ticket можна набыць у
праграме e-TOLL PL TICKET або ў праграмах партнёраў. Таксама e-ticket можа набыць на
бліжэйшай аўтазаправачнай станцыі партнёраў e-TOLL.
Аднак падчас паездкі транспартны сродак можа быць падвергнуты мабільнаму або дарожнаму
кантролю, а кіроўца будзе аштрафаваны за рух па платнай дарозе без аплаты збору.
Калі кіроўца не набыў у дарозе e-ticket і не быў аштрафаваны ў выніку дарожнага кантролю, ён
можа набыць e-ticket за той участак аўтастрады, які ён ужо праехаў. Такое набыццё магчыма ў
праграме e-TOLL PL TICKET, партнёрскіх праграмах або на аўтазаправачных станцыях партнёраў
e-TOLL на працягу 3 дзён з даты і часу заканчэння паездкі.
Пры набыцці e-ticket, як падчас паездкі, так і пасля яе заканчэння, пачаткам тэрміну дзеяння eticket павінны быць дата і час, адпаведныя моманту ўезду на платны ўчастак аўтастрады.

Іншыя спосабы аплаты паездкі
Карыстальнікі легкавых транспартных сродкаў могуць аплачваць праезд па аўтастрадах з
дапамогай праграмы e-TOLL PL (гэта іншая праграма, чым e-TOLL PL TICKET). Праграма e-TOLL PL
выкарыстоўваецца як карыстальнікамі грузавых транспартных сродкаў, так і легкавых
аўтамабіляў. Яе можна бясплатна спампаваць у склепах Google Play і AppStore. Каб карыстацца
праграмай e-TOLL PL, неабходна зарэгістравацца ў сістэме e-TOLL на etoll.gov.pl. Праграма
перадае даныя геалакацыі, таму вам не трэба загадзя заяўляць час або маршрут запланаванай
паездкі. Аплата налічваецца з выкарыстаннем даных геалакацыі транспартнага сродку, таму
праграма павінна быць уключана ўвесь час на працягу паездкі.
Кіроўцы легкавых транспартных сродкаў таксама могуць аплачваць праезд па аўтастрадах з
дапамогай устаноўленых у транспартных сродках бартавых прыладаў OBU і ZSL, якія адобраныя
для сістэмы e-TOLL і перадаюць у гэтую сістэму GPS-даныя транспартнага сродку.

Праверка катэгорыі транспартнага сродку
Калі да транспартнага сродку далучаны звыклы або кемпінгавы прычэп, пераканайцеся, што
агульная вага такога саставу не перавышае 3,5 тоны. Гэта можна зрабіць, правяраючы пункт F3
у пасведчанні аб рэгістрацыі транспартнага сродку. У сітуацыі, калі вага саставу перавышае 3,5
тоны, катэгорыю транспартнага сродку змяняюць на грузавую, і карыстальнік абавязаны
аплаціць электронны збор за праезд у сістэме e-TOLL. Інфармацыя аб тым, як зарэгістравацца ў
e-TOLL і ўнесці электронную плату, даступная на сайце etoll.gov.pl

Гарачая лінія для карыстальнікаў e-TOLL
Тэлефонны цэнтр абслугоўвання кліентаў e-TOLL працуе кругласутачна. Кансультанты
адказваюць на пытанні адносна аплаты платных участкаў аўтастрад на польскай, англійскай,
нямецкай і рускай мовах. Звяртайцеся на гарачую лінію:

•
•

800 101 101 - бясплатны нумар для карыстальнікаў стацыянарных тэлефонаў у
Польшчы,
+48 22 521 10 10 - платны нумар для карыстальнікаў мабільных тэлефонаў і для
карыстальнікаў з-за мяжы - плата за падключэнне ў адпаведнасці з
прэйскурантам аператара.

Вы таксама можаце задаваць пытанні, выкарыстоўваючы электронную форму на сайце
etoll.gov.pl

