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Słowo wstępne 
 

Raport Najwyższej Izby Kontroli, podsumowujący dotychczasowy okres 

funkcjonowania systemu poboru opłat viaTOLL w znacznej mierze potwierdza 

opinie, które od niemal trzech lat – od etapu budowy systemu – formułowali 

eksperci. Dotyczy to m.in. zaniechania koniecznych zmian w prawie, przede 

wszystkim w zakresie złego systemu kar dla kierowców. Raport Izby zawiera 

jednocześnie oceny i stwierdzenia, z którymi nie sposób się zgodzić. 

 

W niniejszym dokumencie znajduje się analiza wniosków Informacji pokontrolnej, 

sporządzona przez ekspertów Instytutu Jagiellońskiego. 
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1. System viaTOLL – geneza i funkcjonowanie 
 

System viaTOLL, uruchomiony z początkiem lipca 2011 r., można ocenić jako 

rozwiązanie rewolucyjne na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, poprzez 

implementację elektronicznego systemu opłat od samochodów o masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony wdrożono w Polsce rozwiązanie nowoczesne, porównywalne z 

najwyżej ocenianymi systemami poboru opłat w innych państwach Unii 

Europejskiej. Po drugie, zlikwidowano powszechnie krytykowany, niewydolny i 

nieprzynoszący założonych dochodów na budowę dróg system winietowy. Po 

trzecie – dzięki regulacjom wprowadzającym „elektroniczne myto” stworzono 

pierwszy raz w historii III RP narzędzie, przynoszące realne wpływy na budowę 

nowych dróg szybkiego ruchu i autostrad. Po czwarte – wprowadzono jasne i 

sprawiedliwe zasady poboru opłat, których stawki zostały uzależnione od ilości 

przejechanych kilometrów, spełniania przez pojazd norm środowiskowych, a 

zasadami tymi objęto także pojazdy zarejestrowane poza Polską. 

 

Instytut Jagielloński monitoruje system e-myta od momentu rozpoczęcia jego 

implementacji, czyli od końca 2010 roku. W ogłoszonym latem 2011 roku „Raporcie 

otwarcia” eksperci Instytutu pozytywnie ocenili proces budowy i pierwszy okres 

funkcjonowania systemu viaTOLL. Zwrócili jednocześnie uwagę na konieczność 

dokonania określonych zmian w prawie – tak, by regulacje odnoszące się do e-myta 

stały się bardziej przejrzyste, bardziej sprawiedliwe dla kierowców i pozbawione 

nieścisłości. Wśród tych kwestii znalazły się m.in. przepisy traktujące kierowców 

pojazdów osobowych lub terenówek z przyczepami tak samo, jak kierowców 

pojazdów ciężkich oraz kwestia wyłączenia autostrad zarządzanych przez 

prywatnych koncesjonariuszy spod systemu viaTOLL. W późniejszym okresie 

Instytut Jagielloński ogłosił m.in. analizę, wskazującą na konieczność zmian 

niesprawiedliwych i niezgodnych z Konstytucją przepisów regulujących kary dla 

kierowców, którzy nie wnoszą wymaganej opłaty albo wnoszą ją w nieodpowiedniej 

wysokości. 

 

Należy podkreślić, że żadna z tych kwestii – przypomnijmy, że od uruchomienia 

systemu viaTOLL minie niedługo 2,5 roku – nie została dotąd rozwiązana przez 

ustawodawcę. Na konieczność ich rozstrzygnięcia zwracają uwagę nie tylko eksperci 

i organizacje zrzeszające przewoźników i przedsiębiorców, ale również Rzecznik 

Praw Obywatelskich oraz urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli. Upubliczniony przez 

Izbę dokument pt. „Informacja o wynikach kontroli – wdrażanie Krajowego Systemu 
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Poboru Opłat Drogowych” w znakomitej części potwierdza analizy, ogłaszane przez 

zespół Instytutu Jagiellońskiego. Część ustaleń i rekomendacji, zawartych w 

Informacji, wymaga jednak głębszego komentarza – podobnie jak kwestie, które Izba 

w swoich ustaleniach pominęła.  

 

2. Kontrola NIK i jej ustalenia 
 

„Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działalność organów administracji rządowej, odpowiedzialnych za uruchomienie KSPO (…). 

Uruchomienie systemu stworzyło w Polsce warunki do wdrożenia europejskiej usługi opłaty 

elektronicznej, pozwalającej użytkownikom dróg na korzystanie z jednego urządzenia 

pokładowego do poboru myta elektronicznego na terenie krajów Unii Europejskiej. KSPO 

zastąpił ponadto wadliwie funkcjonujący system winietowy (…). Podkreślić również należy, 

że elektroniczny pobór opłat drogowych w Polsce uruchomiony został w niespełna 8 miesięcy 

od podpisania umowy na budowę sieci viaTOLL, podczas gdy wdrażanie podobnych 

systemów w innych krajach trwało znacznie dłużej” – czytamy w „Podsumowaniu 

wyników kontroli” (Informacja…, s. 9). Ocena systemu, jego koncepcji i 

funkcjonowania przez kontrolerów NIK jest zatem jednoznacznie pozytywna – przy 

wskazaniu zastrzeżeń i kwestii wymagających wyjaśnienia.  

 

Poniżej przytoczymy najważniejsze zastrzeżenia, zgodnie z treścią i hierarchią 

dokumentu: 

 uruchomienie systemu pomimo niezakończenia budowy wszystkich 

planowanych punktów poboru opłat; 

 odbiór techniczny bramownic i zamontowanych na nich urządzeń dokonany 

został wg NIK dopiero po ok. 14 miesiącach od uruchomienia systemu 

viaTOLL; 

 nieuprawnione zaliczenie bramownic do urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i w konsekwencji pominięcie konieczności uzyskania pozwoleń na 

budowę dla tych konstrukcji; 

 zły system kar dla kierowców; 

 błędy w zakresie wykonywania kontroli i zapewnienia szczelności systemu 

kontroli przez GITD i WITD. 
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3. Analiza zarzutów NIK 
 

3.1. Uruchomienie systemu pomimo niezakończenia budowy wszystkich 

punktów poboru opłat 

 

Zważywszy na wyjątkowo krótki okres, który operator systemu miał na 

budowę viaTOLL od podstaw, odkładanie uruchomienia systemu poboru 

opłat do czasu definitywnego zakończenia budowy wszystkich punktów 

spowodowałoby wielotygodniowe opóźnienie w uruchomieniu 

przedsięwzięcia. Dla KFD oznaczałoby to mniejsze od zaplanowanych 

wpływy, a dla operatora systemu konieczność poniesienia przewidzianych 

kontraktem kar. Wydaje się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem tego 

problemu ponad dwa lata temu byłaby przeprowadzona w trybie pilnym 

nowelizacja prawa, która przesunęłaby datę uruchomienia systemu opłat o 

1-2 miesiące. Dziś jednak ta kwestia – z perspektywy ogólnej oceny 

funkcjonowania systemu viaTOLL i generowanych przez system 

przychodów – nie ma żadnego znaczenia. 

 

3.2.  Dokonanie odbioru technicznego bramownic po ok. 14 miesiącach od 

uruchomienia systemu poboru opłat  

 

Bramownice podlegają podobnym procedurom, jak inne tego typu 

konstrukcje. Zakład, który je produkuje, musi posiadać szereg świadectw i 

certyfikatów, podobnie materiały, z których powstają bramownice. Miejsce 

ich posadowienia jest wyznaczane zgodnie z zasadami sztuki geodezyjnej, 

potem wykonywane są badania geologiczne, by dobrać sposób 

fundamentowania. Uprawnieni projektanci odpowiednich specjalności 

przygotowują projekt wykonawczy oraz projekty drogowe. Wszystkie 

postępy na miejscu budowy bramownicy odnotowywane są w 

odpowiednim dzienniku budowy przez inspektora nadzoru z 

odpowiednimi uprawnieniami. Finalny odbiór bramownicy polega na 

sprawdzeniu dokumentacji wykonawczej z powykonawczą i 

skontrolowaniu całej, liczącej częstokroć niemal 1000 stron dokumentacji. 
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3.3. Nieuprawnione uznanie bramownic za konstrukcje, które nie wymagają 

pozwoleń na budowę jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 

To zarzut, który przewijał się przez media niemal od początku 

uruchomienia systemu – i od początku spotykał się z odpowiedziami i 

wyjaśnieniami zarówno operatora systemu, jak i przedstawicieli nadzoru 

budowlanego. Przyjęta przez NIK interpretacja w tej kwestii w znacznej 

mierze stanowi powtórzenie zarzutów, które były przedmiotem polemiki, 

a jej słuszność można podważyć. 

 

Fakt, że system bramownic od początku podlegał wnikliwej kontroli 

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jak zauważył w swoim 

oświadczeniu, będącym reakcją na konferencję prasową Prezesa NIK, 

operator systemu – nie ma tu znaczenia, jako że zarzut nie dotyczy braku 

nadzoru lub niedostatecznego nadzoru, lecz wykładni prawa. Podobnie 

nietrafne jest podane przez resort transportu wyjaśnienie, że „System 

wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego” – zgodnie z taką 

wykładnią za urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego mogłaby 

bowiem zostać uznana np. stojąca przy drodze konstrukcja billboardu, o 

ile będzie na nim widniał plakat, zachęcający do bezpiecznej jazdy. 

 

Kluczem jest interpretacja pojęcia „bezpieczeństwo ruchu drogowego”. 

Należy przyjąć interpretację rozszerzającą, zgodnie z którą termin ten 

obejmuje nie tylko wymagane przepisami zachowanie uczestników ruchu 

na drodze, ale także wszelkie inne elementy, które minimalizują 

zagrożenia dla uczestników ruchu na drodze publicznej. Na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego wpływa więc tak samo fakt 

przestrzegania przez kierowców limitu czasu jazdy (tachografy), 

przestrzegania zakazów poruszania się określonej kategorii pojazdów po 

określonych drogach, jak i wszelkie rozwiązania, które pozwalają w 

sposób szybki i pewny ustalić sprawców wykroczeń drogowych i łamania 

prawa. Bramownice systemu viaTOLL to konstrukcje, które służą nie tylko 

jedynie do umieszczania urządzeń rejestrujących. Jednym z ważnych 

argumentów na rzecz wyboru naziemnego systemu e-myta była właśnie 

możliwość wykorzystania bramownic do umieszczania innych urządzeń, 

związanych z systemami zarządzania ruchem, znaków i oznaczeń 

drogowych itp. W tym kontekście bramownice niewątpliwie spełniają 
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przesłanki do uznania ich za urządzenia związane z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego.  

A contrario – przyjmując zawężającą interpretację omawianego pojęcia, 

trzeba byłoby uznać część znaków drogowych za konstrukcje niezwiązane 

z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Czy np. znak D-25 („poczta”), D-

26c („toaleta publiczna”), D-27 („bufet lub kawiarnia”) wiążą się z 

wymuszeniem określonych zachowań przez uczestników ruchu 

drogowego? 

 

3.4. Zarzuty wobec systemu kar dla kierowców i nadzoru nad tym systemem 

przez służby inspekcji transportu drogowego 

 

Ta kwestia była przedmiotem analizy Instytutu Jagiellońskiego, której 

efektem było stanowisko IJ, ogłoszone w końcu października 2012 r. 

Poniżej przytaczamy najważniejsze stwierdzenia: 

 

„Odcinek drogi wyznaczają dwa skrzyżowania z trasą, po której porusza się 

pojazd. A zatem mamy do czynienia ze swoistą loterią. Kierowca, który bez opłaty 

przejedzie 30 km, na jednej trasie może przejechać 2 odcinki (i zapłaci 6 tys. zł 

kary), na innej zaś – nawet 10 odcinków, co daje aż 30 tys. zł kary. 

Taki system nie jest racjonalny i podważa zaufanie obywateli do państwa. 

Urzędnicy powinni pamiętać, że kara ma być nie tylko nieuchronna, ale 

proporcjonalna do przewinienia i jasno określona. Najwłaściwszym rozwiązaniem 

byłoby uzależnienie wysokości kary od liczby przejechanych kilometrów, a nie od – 

niezależnego przecież od kierowcy – rozplanowania sieci drogowej. 

Złe prawo nie tylko obciąża podatników i wpływa na kondycję firm 

transportowych, ale stwarza dobre warunki do działania firm, które bezpodstawnie 

obiecują anulowanie nałożonych kar. Atrakcyjnie brzmiące propozycje, składane 

przewoźnikom, którzy muszą uiścić ogromne kary, to wykorzystywanie ich ciężkiej 

sytuacji. Nie ma wątpliwości, że w świetle obowiązującego prawa obietnice 

anulowania kar, nałożonych przecież zgodnie z przepisami, są niewykonalne. 

Wadliwe urządzenia pokładowe stanowią zaś mniej, niż 0,1% całości, a 

stwierdzenie błędu wyklucza nałożenie kary. 

W przypadku e-myta powtarza się sytuacja, znana dobrze w kontekście 

ubezpieczeń i reprywatyzacji. Znane i szeroko opisywane są praktyki „doradców” i 

„prawników”, pobierających pieniądze za działania, mające rzekomo doprowadzić 
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do uzyskania wysokiego odszkodowania od ubezpieczyciela bądź od państwa. 

Wszystkie te sytuacje mają wspólne źródło: złe prawo, zwiększające skuteczność 

takich działań”. 

 

Niestety, mimo upływu roku od ogłoszenia wspomnianego stanowiska, 

jego stwierdzenia pozostają w pełni aktualne. Ponad rok temu 

zapowiedziano dokonanie takich zmian w przepisach, które położą kres 

jawnie niesprawiedliwemu, drakońskiemu systemowi karania kierowców. 

Okazuje się, że rok z okładem to zbyt mało, aby dokonać niewielkiej 

zmiany w prawie – dzisiaj, w listopadzie roku 2013, rządowe plany nadal 

pozostają jedynie planami. Być może działania decydentów przyspieszy 

dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który – w odpowiedzi na 

wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – ma 

sprawdzić zgodność przepisów o karach z ustawą zasadniczą.  

 

3.5. Wykonanie części bramownic z wadliwych materiałów 

 

Zarzut, który pojawia się na s. 12 Informacji… i nie widnieje na liście 

głównych ustaleń pokontrolnych, w informacji prasowej i w wystąpieniu 

Prezesa Izby podczas konferencji prasowej stał się jednym z koronnych 

zarzutów wobec systemu viaTOLL. 

 

Nie ma żadnych wątpliwości, że ten zarzut wymaga jak najszybszego i 

gruntownego wyjaśnienia. Leży to w interesie wszystkich stron – zarówno 

operatora systemu, firmy odpowiedzialnej za wykonanie bramownic, jak i 

GDDKiA oraz Ministerstwa Transportu. Wyjaśnione powinny być 

następujące kwestie: 

 

 czy faktycznie część bramownic wykonano z materiałów 

niespełniających norm – czy też są to materiały nieposiadające 

stosownych atestów, ale badania mogą stwierdzić, że nie wpływają 

na bezpieczeństwo konstrukcji; 

 jakie konkretnie bramownice i jakie ich część zostały wykonane z 

takich materiałów; 

 kto konkretnie odpowiada i w jakim zakresie za uchybienie i 

nadużycia, jeśli są takowe; 



Instytut Jagielloński 
_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                   10 
 

 w jaki sposób te bramownice zagrażają bezpieczeństwu 

uczestników ruchu drogowego. 

 

Stwierdzenia zawarte w Informacji pokontrolnej są na tyle enigmatyczne, 

że nie dają odpowiedzi na żadne z tych pytań. W ocenie ekspertów 

Instytutu Jagiellońskiego budzi to poważne zastrzeżenia. Skoro urzędnicy 

Izby stawiają zarzut działania, które wiąże się z odpowiedzialnością karną 

(narażenie na niebezpieczeństwo) i sygnalizują uczestnikom ruchu 

drogowego, że ich mienie, zdrowie i życie może być narażone na szwank, 

to stwierdzenie takie powinno być wyczerpująco uzasadnione. Takie 

rozwinięcie omawianego wątku jest tym bardziej wskazane, że a 

„niebezpieczne bramownice” dały asumpt niektórym politykom do 

formułowania oskarżeń o korupcję. 

 

Zarzut korupcji w tej sprawie wydaje się o tyle absurdalny, że nie 

wiadomo, kto kogo miałby korumpować i z jakiego powodu. Można 

szacować, że wartość stali zakupionej na budowę tych stu bramownic to 

między 480 a 700 tysięcy złotych. Nawet gdyby przyjąć, że pozbawiona 

atestów stal byłaby tańsza, to i tak kwota hipotetycznego zysku stron 

procederu byłaby – w stosunku do globalnych kosztów budowy systemu – 

śmiesznie mała. Wydaje się zatem, że w opisywanej sytuacji mamy do 

czynienia albo z niedbalstwem, albo ze świadomym oszustwem ze strony 

zagranicznego dostawcy stali. W tym jednak momencie, bez 

przeprowadzenia wnikliwego postępowania, formułowanie jakichkolwiek 

definitywnych wniosków jest całkowicie nieuprawnione. 

 

Źle się stało, że w Informacji… nie wspomniano o licznych kontrolach 

bramownic, przeprowadzanych od 2011 roku przez organy nadzoru 

budowlanego. Poinformowały o tym, w reakcji na doniesienia Izby, 

Ministerstwo Transportu oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Sprawdzanie bramownic na podstawie informacji przekazanych przez 

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej rozpoczęło się w maju 2012 roku i 

nie było efektem działań podjętych przez NIK, a inicjatywą Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Co ważne, wojewódzcy inspektorzy 

nadzoru budowlanego nie stwierdzili w przypadku żadnej z badanych 

bramownic możliwości jakiegokolwiek zagrożenia dla życia, zdrowia i 

mienia i nie znaleźli żadnych podstaw do wyłączenia konstrukcji z 
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użytkowania. Sprawa zatem została – jeśli chodzi o bezpieczeństwo 

konstrukcji – wyjaśniona już wiele miesięcy temu. Tym bardziej 

zagadkowe jest ogłoszenie przez NIK, że bramownice stanowią zagrożenie 

– bez jakiegokolwiek odniesienia się do ustaleń nadzoru budowlanego i 

niezależnych ekspertyz naukowych. 

 

Instytut Jagielloński pragnie jeszcze raz podkreślić, że formułowanie 

alarmistycznych wniosków, które mogą wywołać poczucie zagrożenia u 

milionów użytkowników dróg, bez ich należytego uzasadnienia, jest 

poważnym błędem, który rzutuje na wiarygodność kluczowego organu 

kontroli państwowej. 

 

3.6. Brak metrologicznej kontroli systemu pomiarowego 

 

To jeden z najbardziej niezrozumiałych zarzutów, sformułowanych w 

Informacji…  

NIK, formułując taki zarzut, polemizuje z opinią organu najbardziej 

kompetentnego w kwestii miar i wag – co podkreśliło Ministerstwo 

Transportu. Prezes Głównego Urzędu Miar uznał, że system viaTOLL w 

ogóle nie jest systemem pomiarowym. Trudno z tym się nie zgodzić, 

analizując zasady funkcjonowania systemu. Urządzenia na bramownicach 

wychwytują i przekazują impulsy, generowane przez urządzenia 

pokładowe viaBOX. Nie mierzą liczby przejechanych kilometrów, nie 

stwierdzają ciężaru pojazdu; mamy do czynienia z podobnym 

mechanizmem, jak np. w przypadku telefonii komórkowej, gdzie również 

przekazywany jest impuls między urządzeniem a stacją bazową. Zgodnie 

z przyjętą przez Izbę wykładnią, również stacje bazowe telefonii mobilnej 

powinny być objęte kontrolą metrologiczną. Urządzenia wykorzystywane 

w Polsce działają w wielu systemach poboru opłat w Europie i na świecie i 

nigdzie nie podlegały wymogowi kontroli metrologicznej. 

 

3.7. Wyłączenie z sieci poboru opłat autostrad koncesyjnych 

 

Instytut Jagielloński jako pierwsza instytucja ekspercka podkreślił 

bezzasadność i szkodliwość przepisów, które ustanowiły de facto 

eksterytorialność autostrad zarządzanych przez prywatnych 



Instytut Jagielloński 
_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                   12 
 

koncesjonariuszy. Przypomnijmy, że ze strony koncesjonariuszy padały 

ostre i absurdalne oskarżenia w związku z uruchomieniem systemu 

viaTOLL. Pojawiła się wręcz groźba wytoczenia procesu o odszkodowanie, 

jako że kierowcy – co zrozumiałe – wybierają zwykle jazdę po drodze 

objętej systemem e-myta niż znacznie droższą jazdę po autostradzie 

koncesyjnej. 

Uporczywe milczenie w kwestii uregulowania tego zagadnienia przez 

rząd jest naganne. Stwierdzenie resortu transportu, że wynika to z zasady 

pacta sunt servanda zakrawa na kpinę. Nie chodzi przecież o 

administracyjne pozbawienie koncesjonariuszy nabytych praw – byłoby to 

tyleż niesłuszne, co prawnie niewykonalne – ale znalezienie takiego 

środka, który godziłby interes publiczny z prawami koncesjonariuszy. 

Znalezienie takiego rozwiązania z pewnością jest trudne, a ustalenia 

byłyby czasochłonne, ale w niczym nie usprawiedliwia to karygodnej 

bezczynności decydentów. 

 

3.8. Błędy w naliczeniach kar dla kierowców 

 

Informacja o błędach, wyeksponowana w informacji prasowej NIK, nie 

zawiera żadnych nowych faktów w stosunku do tego, o czym opinia 

publiczna była informowana. O dużej awarii w sierpniu 2011 r., w wyniku 

której wielokrotnie naliczono kierowcom należne opłaty lub wielokrotnie 

ściągnięto je z kont pre-paidowych, wyczerpująco informował operator 

systemu. Z jego informacji, potwierdzonych przez GDDKiA oraz raport 

NIK, wynika, że nieprawidłowe naliczenia anulowano, a niezasadnie 

ściągnięte z kont przedpłaconych pieniądze zostały kierowcom zwrócone 

wraz z odsetkami. W świetle powyższych faktów brak jest przesłanek, by 

uznać, że nieprawidłowe naliczanie kar stanowi kluczowy problem 

związany z funkcjonowaniem systemu viaTOLL. Zdaniem ekspertów IJ 

zmiana represyjnego systemu karania kierowców w znaczący sposób 

zmniejszy zarzuty dotyczące kwestii związanych z naliczaniem kar. 

 

3.9. Brak wymaganych prawem oznaczeń dróg  

 

W odpowiedzi na ten zarzut Ministerstwo Transportu podkreśliło, że 

„oznakowanie sieci dróg objętych systemem nie jest warunkiem rozpoczęcia 
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poboru opłat elektronicznych”. Dostęp kierowców do kompleksowej 

informacji na temat tego, które z dróg są systemem objęte, jest jednak 

priorytetem. Dlatego oprócz informacji dostępnej on-line i na ulotkach 

ważne jest odpowiednie, niebudzące wątpliwości oznaczenie znakami 

drogowymi tras objętych systemem viaTOLL. W tym punkcie zarzut NIK 

jest słuszny, a reakcja Ministerstwa Transportu na ten zarzut – arogancka, 

zwłaszcza że uchwalenie odpowiedniego wzoru znaku miało miejsce na 

niespełna miesiąc przed uruchomieniem systemu viaTOLL  

4. Tryb ogłoszenia Informacji pokontrolnej i pytania do Prezesa 
NIK 
 

W poprzednich punktach zajęliśmy się zawartością Informacji pokontrolnej. To co w 

skondensowanej formie trafiło za pośrednictwem mediów do opinii publicznej miało 

zupełnie inaczej rozłożone akcenty niż wynika to z pokontrolnego dokumentu.  

Zaskakujący jest tryb publicznego zaprezentowania przez Prezesa NIK ustaleń 

pokontrolnych. Konferencja prasowa została zwołana w trybie pilnym, chociaż nie 

chodziło o ustalenia, które nie byłyby wcześniej znane urzędom i opinii publicznej, a 

ustalenia pokontrolne – jak wynika z informacji, którymi dysponuje Instytut 

Jagielloński – były znane od kilku tygodni. 

 

Nie tylko zagadkowe, ale po prostu niedopuszczalne jest takie przedstawianie przez 

cieszącą się publicznym zaufaniem instytucję faktów, które siłą rzeczy musi 

prowadzić do interpretacji sprzecznych ze stanem rzeczywistym, gdyż do opinii 

publicznej trafiła tylko część ustalonych faktów.  

W związku z powyższym, należałoby oczekiwać od Prezesa NIK odpowiedzi na 

następujące pytania: 

 

 Czy NIK zamierza rzeczowo odpowiedzieć na zarzuty nieścisłych ustaleń, 

podniesione przez Ministerstwo Transportu i Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego? 

 Czy w sprawie bramownic wykonanych z nieatestowanej stali kontrolerzy 

NIK ustalili coś więcej, niż wiele miesięcy wcześniej urzędnicy nadzoru 

budowlanego? 

Odpowiedzi na te pytania jak najszybciej powinna poznać opinia publiczna – 

szczególnie, że dotyczą one kwestii nagłośnionych przez Izbę. 
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5. Uwagi końcowe 
 

viaTOLL należy bez wątpienia do tych projektów infrastrukturalnych, które można 

uznać za duży sukces. Nie tylko stworzono mechanizm pozyskiwania środków na 

budowę nowych dróg szybkiego ruchu i autostrad, ale też skutecznie udaje się 

zaplanowane przychody realizować. Nie bez znaczenia jest fakt, że już od etapu 

przetargu system e-myta znajduje się pod lupą pozarządowych ośrodków 

eksperckich. Niestety, w kluczowych dla użytkowników systemu kwestiach 

urzędnicy pozostają nieugięci, a deklaracje o pracach nad konkretnymi zmianami 

(przykład kar) nie przekładają się na efekty. 

 

Rolą instytucji kontrolnej takiej jak NIK jest nie tylko wskazywanie na popełnione 

błędy i zaniechania, ale również rzetelna ich ocena i formułowanie wniosków 

dotyczących niezbędnych zmian w prawie i procedurach. Za pośrednictwem Izby do 

opinii publicznej powinny docierać wnioski formułowane w sposób wyważony, bez 

sensacyjnej otoczki, w sposób, który utrudni ich błędną interpretację i polityczne 

manipulacje.  

 

Nie wszystkie ustalenia, zawarte w Informacji pokontrolnej są niebudzącym 

wątpliwości stwierdzeniem faktów. Sprawa traktowania bramownic jako urządzeń 

związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i kwestionowanie działań Prezesa 

Głównego Urzędu Miar to po prostu budzące kontrowersje interpretacje prawa.  

 

Raport NIK powinien w definitywny sposób podsumować dotychczasowy okres 

funkcjonowania systemu viaTOLL. Mimo kilku kontrowersyjnych punktów i mimo 

zastrzeżeń co do prezentacji ustaleń takim dokumentem pozostaje, stanowiąc dobrą 

odpowiedź na najważniejsze zarzuty, padające w publicznej dyskusji. To, że wiele z 

tych zarzutów – pod adresem urzędników – potwierdza się, powinno dla 

decydentów być czymś więcej, niż impulsem do refleksji. 

 


