
Raport nr 17/2022 

Dane wstępne dotyczące skutków finansowych zwolnienia z poboru opłat niektórych pojazdów na 
odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice – Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem 
zbrojnym w Ukrainie  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady 
S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 
2022 roku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „SAM S.A.”) 
przekazała wstępne dane dotyczące skutków finansowych zwolnienia z poboru opłat niektórych 
pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice – Kraków („Odcinek”) w związku 
z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  
 
Zgodnie z przekazanymi przez SAM S.A. wstępnymi danymi w marcu 2022 roku liczba transakcji 
zwolnionych z opłat wyniosła 160.821 transakcji, co odpowiada utracie przychodów ze sprzedaży 
w kwocie netto 1.910 tys. PLN (brutto 2.349 tys. PLN), z czego:  

1) 155.551 transakcji (1.828 tys. PLN netto/2.248 tys. PLN brutto) przypadało na pojazdy 
z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi;  

2) 5.270 transakcji (82 tys. PLN netto/101.tys. PLN brutto) przypadało na pojazdy zgłoszone przez 
polskie i zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy (na podstawie 
wniosków przekazanych przez Ministra Infrastruktury albo a podstawie wniosków przesłanych do 
SAM S.A.). 

SAM S.A. poinformowała również, że w przypadku pojazdów: 

1) z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi następuje powolny spadek ilości pojazdów podlegających 
zwolnieniom z opłaty. W pierwszym tygodniu marca br. średnia dzienna liczba transakcji 
zwolnionych z opłaty wyniosła ponad 6,5 tys., podczas kiedy w ostatnim tygodniu marca br. 
wyniosła ona niespełna 3,7 tys. transakcji;  

2) z pomocą humanitarną liczba transakcji utrzymuje się na w przybliżeniu stałym poziomie.  

SAM S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE 


