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1. Prędkości maksymalne na polskich drogach 
a. Znak D-39
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2. Opłaty autostradowe dla pojazdów <3.5 t i motocykli a E=TOLL 
a. Odcinki płatne
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b. Sposoby płatności: 
i. E-TOLL  dotyczy: 

1. Gliwice–Wrocław 

2. Konin–Stryków 

3. Sposoby płatności: 

a. Ściągasz na telefon aplikację e-Toll PL i rejestrujesz się w systemie, 

zakładasz Internetowe Konto Klienta na stronach Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS), wpłacasz z góry pieniądze i 

pamiętasz, aby za każdym razem, gdy jedziesz płatnym odcinkiem 

państwowej autostrady, włączyć aplikację. Proces rejestracji w 

systemie jest porównywalny – jeśli chodzi o kłopot – z wypełnieniem 

corocznego zeznania podatkowego, wymaga logowania się przez 

Profil Zaufany albo przez aplikację mObywatel.) lub 

b. Ściągasz znacznie prostszą aplikację e-Toll Bilet. W okienka 

wpisujesz: numer rejestracyjny auta, datę i godzinę podróży, bramkę, 

którą wjeżdżasz na autostradę i bramkę, którą zjedziesz. Podajesz 

dane swojej karty kredytowej i kupujesz bilet, nic więcej nie musisz 

robić. 

c. Kupujesz papierowy bilet na konkretny przejazd, bilet jest 

przyporządkowany do konkretnego pojazdu. Bilety oferowane są na 

wybranych stacjach Orlen. 

ii. Autopay: 

1. Gliwice – Wrocław 

2. Konin – Stryków 

3. Gdańsk-Toruń (także Amber Go) 

4. Katowice–Kraków (także A4 Go) 

5. Sposoby płatności: 

a. Chcąc korzystać z Autopay na państwowych 

odcinkach autostrad A2 i A4 należy wcześniej się 

zarejestrować. Zajmuje to tylko kilka minut. Po pobraniu 

aplikacji należy założyć swoje konto, podając adres e-mail i 

numer telefonu, dane pojazdu (markę, numer rejestracyjny) 

oraz źródło płatności (karta kredytowa lub debetowa). 

b. W aplikacji należy także aktywować odcinki autostrad, 

za które mogą być pobierane opłaty automatycznie. 

c. W momencie zbliżania się pojazdu do bramek aplikacja 

wysyła informację typu push, informując, że za chwilę 

zostanie kupiony bilet. Po jego otrzymaniu klient ma jeszcze 

3 minuty, żeby ewentualnie anulować transakcję, po tym 

czasie przyjmuje, że kierowca zdecydował się na przejazd. 

Płatność za przejechany odcinek autostrady pobierana jest 

automatycznie z karty po zakończonym przejeździe. 

d. Co istotne, w przypadku korzystanie 

z Autopay wymagane jest wyłącznie uruchomienie aplikacji 

(może działać w tle, ale musi być włączona). Nie ma 

potrzeby uruchamiania przycisku start i stop przejazdu (jak 

działa to w aplikacji e-TOLL). 

e. Co ważne, z Autopay mogą także korzystać kierowcy z innych krajów 

oraz kierowcy poruszający się pojazdami na zagranicznych 

numerach rejestracyjnych. 

https://etoll.gov.pl/
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iii. Mpay: 

1. Gliwice – Wrocław 

2. Konin – Stryków 

3. Gdańsk-Toruń (także Amber Go) 

4. Katowice–Kraków (także A4 Go) 

5. Sposoby płatności: 

a. Należy pobrać darmową aplikację mPay ze sklepów App Store, 

Google Play lub App Gallery, założyć konto i zapewnić środki 

na płatności. W systemie e-Toll należy wskazać autostradę 

oraz miejsce wjazdu i wyjazdu. 

b. W przypadku Videotollingu (A4 i A2) wystarczy jednorazowo 

aktywować usługę w aplikacji, a płatność odbywać się będzie 

automatycznie. 

iv. Spark: (tylko e-toll) 

1. Gliwice – Wrocław 

2. Konin – Stryków 

3. Sposoby płatności: 

a. Należy pobrać darmową aplikację Spark ze sklepów App Store, 

Google Play lub App Gallery, założyć konto i zapewnić środki 

na płatności. W systemie e-Toll należy wskazać autostradę 

oraz miejsce wjazdu i wyjazdu. 

 

3. Nowy taryfikator mandatów 

a. Przekraczanie dozwolonej szybkości 
i. Wykroczenia: 

1. do 10 km/h – 50 zł, 

2. o 11-15 km/h – 100 zł, 
3. o 16-20 km/h – 200 zł, 

4. o 21-25 km/h – 300 zł, 
5. o 26-30 km/h – 400 zł. 

ii. Wykroczenia rażące: 
1. o 31-40 km/h – 800 / 1 600 zł, 

2. o 41-50 km/h – 1 000 / 2 000 zł, 
3. o 51-60 km/h – 1 500 / 3 000 zł, 

4. o 61-70 km/h – 2 000 / 4 000 zł, 

5. o 71 km/h i więcej – 2 500 / 5 000 zł. 

b. Autostrady i drogi ekspresowe 
1. Jazda „pod prąd” – 2 000 zł (art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt. 2 lub 3 lub par. 17 

ust. 1). 
2. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 zł (art. 23 ust. 2). 
3. Niezachowanie wymaganego minimalnego odstępu od poprzedzającego 

pojazdu – 300 / 500 zł (art. 19 ust. 3a); przypomnienie: ma on wynosić w metrach 

co najmniej tyle, ile wynosi połowa szybkości, np. 60 m przy 120 km/h. 

c. Przejścia dla pieszych 
/kwoty dwukrotnie wyższe zostaną nam przyznane, gdy popełnimy wykroczenie ponownie w ciągu 2 lat od 
pierwszego/ 

1. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych lub wchodzącemu na to przejście, przy skręcie w drogę poprzeczną, 
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podczas włączania się do ruchu, w strefie zamieszkania – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 

ust. 1 albo ust. 1a i inne). 

2. Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed 
przejściem, na których ruch nie jest kierowany – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 3 

pkt. 1). 
3. Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa 

pieszemu – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 3 pkt. 2). 

4. Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (tj. jazda 
w poprzek, np. w celu wjechania gdzieś) – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 3 pkt. 3). 

4. Punkty karne od 17 września 2022 roku: 

Do zatrzymania prawa jazdy wystarczy przekroczenie 24 punktów lub 20 w przypadku 
kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż rok. 

a. 15 punktów karnych może być nałożonych za: 
• Nieustąpienie pierwszeństwa na pasach. 

• Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę. 

• Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. 

• Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym działaniu. 

• Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

• Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. 

• Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim. 

• Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim. 

• Wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim. 

• Niezatrzymanie pojazdu, kiedy przez jezdnię przechodzi osoba z niepełnosprawnościami, która 
używa specjalnego znaku. 

b. 10 punktów karnych może być przyznanych m.in. za: 

• Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej. 

• Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h. 

• Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli z drugiej strony nie ma miejsca do 
poruszania się autem. 

• Przewóz osób pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu. 

c. Uniemożliwienie zmniejszenia liczby punktów poprzez odbycie szkolenia w WORD, 
oraz wprowadzenie zasady anulowania punktów dopiero po 2 latach od ich 
nałożenia. Do ich usunięcia dojdzie wówczas, gdy mandat został opłacony. W 
przeciwnym wypadku będą one w dalszym ciągu obciążać Twoje konto. 
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5. Zmiany w PORD: 
a. Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od 

pory dnia tj. 50 km/godz. 
b. Większa ochrona pieszego w rejonie przejść dla pieszych 

i. Kierowca jest zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i 

jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla 

pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy wchodzą na 

przejście. 

ii. Obowiązkiem kierowcy jest także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na 

przejście albo znajdującemu się na nim 

c. Koniec z jazdą na zderzaku i jazdy w kolumnie na autostradach i drogach 

ekspresowych 

i. Bezpieczna odległość między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostradach i 

drogach ekspresowych) wynosi połowę aktualnej prędkości: 

1.  czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem,  

2. 120 km/h – 60 m,  

3. 140 km/h – 70 m 

ii. Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na 

drogach ekspresowych i autostradach dotyczy przypadków, w których kierujący 

pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania. 

iii. Motocykle: 

1. W kolumnie może jechać maksymalnie 10 motocykli (art. 32.1 PoRD) 

2. Odległość między kolejnymi kolumnami motocyklistów ma być nie mniejsza niż 200 

metrów (art. 32.2 PoRD) 

3. Jazda w kolumnie nie zwalnia jej uczestników od przestrzegania innych przepisów o 

ruchu drogowym (art. 32.4 PoRD) co oznacza, że teraz na autostradach i drogach 

ekspresowych nie mogą tak robić, ponieważ są zobowiązani do zachowania 

minimalnej odległości między każdym motocyklem. Z powyższego przepisu wynika 

więc, że kierujący pojazdem, poruszając się w kolumnie, jest zobowiązany m.in. 

do utrzymywania niezbędnego odstępu w celu uniknięcia zderzenia w razie 

hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu (art. 19 ust. 2 pkt 3 PRD) 
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d. Jazda na suwak 

 Jazdę na suwak stosuje się w przypadku kończącego się jednego lub więcej pasów ruchu i tylko w 
sytuacji dużego natężenia ruchu oraz zatorów drogowych, potocznie zwanych korkami. W tym 
celu: : 

i. wykorzystaj całą długość pasa, który się kończy i jedź nim do końca,  

ii. utrzymuj prędkość zbliżoną do pojazdu poruszającego się pasem obok,  

iii. bezwzględnie wcześniej zasygnalizuj kierunkowskazem innym, że chcesz zmienić pas 
ruchu,  

iv. jadąc pasem, który ma kontynuację, masz obowiązek wpuścić 
samochód jadący obok na kończącym się pasie ruchu. 

v. Przy trzech pasach ruchu, kiedy jadący środkowym pasem ruchu musi wpuścić 
pojazdy z dwóch skrajnych pasów (prawego i lewego). Wówczas przepuszcza po 
jednym pojeździe najpierw z prawego pasa, następnie z lewego pasa ruchu.  

vi. Zgodnie z przepisami kierowca jadący pasem, który ma kontynuację, ma obowiązek 
wpuścić jedno auto. 
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6. OC (od połowy 2022) 

Właściciele samochodów osobowych, którzy spóźnią się z opłaceniem polisy o 
jeden do trzech dni, będą zagrożeni koniecznością zapłacenia grzywny sięgającej 
1200 zł. Brak ważnego OC od czterech do 14 dni poskutkować może karą 
wynoszącą 3010 zł, a powyżej 14 dni – 6020 zł. 


