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Andrzej Adamczyk

Informacja Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

nadzwyczajne okoliczności związane z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę, która jest bezpośrednim 
sąsiadem Rzeczypospolitej Polskiej doprowadziły do katastrofy humanitarnej oraz napływu uchodźców. 
Społeczność międzynarodowa w godny podziwu sposób odpowiedziała na tę tragedię deklarując 
dostarczanie pomocy humanitarnej zarówno uchodźcom, którzy zdołali dotrzeć na terytorium Unii 
Europejskiej, jak i potrzebującym w strefie działań zbrojnych. W celu uregulowania i usprawnienia 
przemieszczania się pojazdów lub konwojów z pomocą humanitarną po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
niniejszym przekazuję Państwu następujące informacje z prośbą o ich możliwie najszersze 
rozdystrybuowanie wśród odpowiednich interesariuszy w państwa krajach.

Rząd Polski podjął decyzję o umożliwieniu przejazdu przez teren Polski bez konieczności uiszczenia opłat 
za przejazd w systemie e-TOLL. Każda instytucja lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju 
z pomocą humanitarną przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proszona jest o przekazanie 
następujących informacji:

 ilość pojazdów,

 numery rejestracyjne pojazdów,

 wskazanie kraju w którym pojazd jest zarejestrowany,

 jeżeli to możliwe orientacyjny okres przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w obydwu 
kierunkach).

W celu uzyskania zwolnienia dla pojazdów lub konwoju z pomocą humanitarną od obowiązku uiszczenia 
tych opłat, pakiet wyżej wymienionych informacji należy zgłosić do Ministerstwa Infrastruktury w formie 
mailowej na adres: humanitarianaid@mi.gov.pl (adres będzie funkcjonował od dnia 2 marca 2022 r. od godz. 
12:00).

Dodatkowo, w przypadku gdy trasa przejazdu pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przebiega 
przez jeden z odcinków autostrad płatnych, znajdujących się w zarządzie prywatnym istnieje 
możliwość zwolnienia tych pojazdów od obowiązku uiszczenia opłaty drogowej pod warunkiem uprzedniego 
kontaktu z właściwym koncesjonariuszem i przekazaniem informacji również na ww. adres. 

Poniżej przekazuję kontakt do wszystkich polskich koncesjonariuszy:

Autostrada A1 Gdańsk-Toruń - Koncesjonariusz Gdańsk Transport Company S.A.

https://a1.com.pl/kontakt/

mailto:humanitarianaid@mi.gov.pl
https://a1.com.pl/kontakt/


Autostrada A2 Świecko-Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl-Konin – Koncesjonariusze: Autostrada Wielkopolska 
S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A

https://www.autostrada-a2.pl/contact

Autostrada A4 Katowice-Kraków, Koncesjonariusz - Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/kontakt/dane-teleadresowe

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej pragnę serdecznie podziękować za wszelkie Państwa inicjatywy mające 
na celu niesienie pomocy naszym ukraińskim sąsiadom w tych dramatycznych dniach. 

Z wyrazami szacunku
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