
System poboru opłat «PLATON»
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Podstawa prawna systemu poboru opłat

System Platon został wprowadzony na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie ustawy federalnej nr 

68-FZ z dnia 06.04.2011 r. i ustawy federalnej nr 257-FZ z dnia 08.11.2007 r.

RT-INVEST Transportnyje Systemy sp.o.o. jest operatorem systemu pobierania opłat na podstawie 

Rozporządzenia Rządu FR nr 1662 z dnia 29.08.2014 r.

Wysokość opłat, które rekompensują szkody, została wyznaczona na podstawie Zarządzenia Rządu FR nr 

504 z dnia 14.06.2013 r., Zarządzenia Rządu FR nr 1191 z dnia 03.11.2015 r. oraz Zarządzenia Rządu FR nr 

139 z 27.02.2016 r.

Operator systemu w całości przekazuje opłatę, którą wnoszą właściciele środków transportu do budżetu 

federalnego zgodnie z art. 179.4 Kodeksu budżetowego FR. 



Podstawowa statystyka według stanu na dzień 12 maja 2016 r.
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Według stanu na dzień 12.05.2016 r. rejestracji 
dokonało 245.550 właścicieli, którzy posiadają         
713.125 środków transportu o masie powyżej 12 ton. 
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Na terytorium całej Rosji 
zarejestrowano 95% wielkich firm 
transportowych, które posiadają 
ponad 50 ciężarówek.
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Podstawowa statystyka według stanu na dzień 12 maja 2016 r.

Potencjalnych 
użytkowników systemu

Rubli według stanu na dzień 
12 maja 2016 r. zebrano do 
Funduszu Drogowego.7 400 000 000

Ogółu wszystkich środków transportu zostało 
zarejestrowanych w systemie PLATON71%



Na 5.971 środków transportu sporządzono karty marszrutowe 
bez pełnej rejestracji.

Według stanu na dzień 12 maja 2016 r. 3.199 
polskich przewoźników zarejestrowało 9.552 
środki transportu o masie ponad 12 ton.
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Podstawowa statystyka dotycząca Polski według stanu 
na dzień 12 maja 2016 r. 



Od 15.04.2016 r. w celu sporządzenia karty marszrutowej 

należy wykonać pełną rejestrację w systemie PLATON.

według danych na dzień 12 maja 2016 r.
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Karta marszrutowa – łatwo, szybko i w prosty sposób

> 7 200 000 Sporządzonych 
kart 
marszrutowych. 
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Rząd Federacji Rosyjskiej przedłużył obniżoną wysokość opłaty 

Zarządzenie Rządu FR nr 139 
z 27.02.2016 r.

Wysokość opłaty została obniżona   
o 59% od wyznaczonej początkowo 
opłaty wynoszącej 3,73 rubli za 1 km. 

Z dniem 1 marca 2016 r. 
przedłużono obniżoną 
wysokość opłaty wynoszącą 
1,53 rubli za 1 km.

rubli za 1 km
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Zmiany od dnia 15.04.2016 r.

UWAGA

Od dnia 15.04.2016 r W celu sporządzenia 

karty marszrutowej 

należy wykonać pełną 

rejestrację w systemie 

PLATON

jednorazowe karty marszrutowe 
zostają zniesione.

BEZ REJESTRACJI W SYSTEMIE PLATON, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ 

PORUSZAĆ SIĘ PO DROGACH FEDERALNYCH W ROSJI

Zarejestruj się na stronie internetowej: www.platon.ru albo 

w biurze PLATONA, sporządź kartę marszrutową lub odbierz 

urządzenie pokładowe

Za poruszanie się po drogach federalnych FR bez opłaty 

zostanie pobrana grzywna.
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Zmiany od dnia 15.04.2016 r.

KARTY MARSZRUTOWE

TERMION DZIAŁANIA KART MARSZRUTOWYCH WYNOSI 7 DNI 

KALENDARZOWYCH

Sam możesz określić datę rozpoczęcia i trasę przejazdu.

Możesz wyznaczyć do 10 punktów pośrednich.

Dla swojej wygody dokonaj podziału skomplikowanych i 

długich tras na kilka kart marszrutowych.

Od dnia 15.04.2016 r



9

Za wykroczenie grozi Ci kara grzywny

Wysokość grzywny została obniżona na podstawie ustawy federalnej nr 378-FZ z 14.12.2015 r.

5 000 rub. 10 000 rub.
Grzywna za poruszanie się po drogach 

federalnych bez uiszczenia opłaty 

nakładana na kierowcę środka 

transportu przewoźnika zagranicznego 

i na właściciela (właścicieli) rosyjskich 

środków transportu.

Grzywna nakładana za ponowne 

wykroczenie.

Kara grzywny może być wystawiona na środek transportu 

tylko za jedno wykroczenie w ciągu doby.
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Grzywna dla przewoźników zagranicznych

Wysokość grzywny została obniżona na podstawie ustawy federalnej nr 378-FZ z 14.12.2015 r.

PRZEWOŹNIK ZAGRANICZNY PO PRZEKROCZENIU ROSYJSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ MOŻE 
PRZEJECHAĆ BEZ UISZCZANIA OPŁATY NIE WIĘCEJ NIŻ 50 KM – POD WARUNKIEM, ŻE 
NASTĘPNIE OPŁACI PRZEJECHANY ODCINEK.
ROSTRANSNADZOR MA PRAWO DO NAŁOŻENIA GRZYWNY NA KIEROWCĘ ŚRODKA TRANSPORTU, 
NALEŻĄCEGO DO PRZEWOŹNIKA ZAGRANICZNEGO, KTÓRY NIE OPŁACIŁ ZA PRZEJAZD W 
SYSTEMIE PLATON. 
INSPEKTOR MA PRAWO DO ZATRZYMANIA SAMOCHODU NARUSZYCIELA DO CZASU USUNIĘCIA 
PRZYCZYNY ZATRZYMANIA I ZAPŁACENIA GRZYWNY.
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Rejestracja w systemie – 6 prostych kroków

REJESTRACJA
Wypełnić formularz zgłoszenia do rejestracji w systemie 
PLATON na stronie www.platon.ru albo w biurze 
PLATONA. 

Przedłożyć dowód rejestracyjny środka 
transportu wraz z innymi dokumentami, które są 
przewidziane w przewidziany sposób (załączyć 
skan podczas rejestracji na stronie).

Odczekać na weryfikację danych.

Otrzymać login i hasło dostępu do tzw. Gabinetu 
osobistego na stronie www.platon.ru, numer rachunku 
osobistego i numer identyfikacji personalnej w celu 
obsługi na infolinii.

Doładować rachunek osobisty na jeden z 
poniższych sposobów:

1. W terminalu samoobsługowym PLATON lub w 
terminalu sieci partnerskiej QIWI.

2. Przelew bankowy na rachunek operatora.

3. W Gabinecie osobistym za pomocą kart 
kredytowych lub paliwowych.

4. W biurze PLATONA za pomocą kart bankowych 
lub paliowych.

Sporządzić kartę marszrutową lub zawrzeć umowę 
nieodpłatnego użytkowania urządzenia pokładowego.
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Dokumenty do rejestracji

UWAGA!

Podczas rejestracji w systemie PLATON musisz przedłożyć dokumenty z tłumaczeniem na język rosyjski, które powinny być 
notarialnie poświadczone za zgodność, zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. 

Poświadczyć tłumaczenie możesz tylko u rosyjskiego notariusza urzędującego na terytorium Federacji Rosyjskiej bądź w urzędach 
konsularnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Polski.

Tłumaczenia, które zostały poświadczone przez notariusza nie rosyjskiego, nie zostaną przyjęte.   

REJESTRACJA NA STRONIE PLATON.RU

1. Wypełnić we wskazanych polach formularz rejestracyjny na stronie www.platon.ru, wpisać dane właściciela i jego środka    
transportu.    

2. Jeśli jesteś osobą fizyczną zarejestrowaną za granicą Federacji Rosyjskiej, to załącz kopię dowodu rejestracyjnego środka 
transportu.    

3. Jeśli jesteś osobą prawną zarejestrowaną za granicą, to załącz:

   • Kopię dowodu rejestracyjnego środka transportu;
   • Kopię wyciągu z rejestru zagranicznych osób prawnych właściwego państwa pochodzenia lub inny równorzędny prawnie dokument, 
      poświadczający status prawny organizacji zagranicznej (KRS);
   • Kopię świadectwa rejestracji państwowej organizacji zagranicznej. 



13

Dokumenty do rejestracji

REJESTRACJA W CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ

W przypadku jeśli właścicielem środka transportu jest osoba fizyczna zarejestrowana za granicą Federacji 
Rosyjskiej, to przedkłada:

   • Dokument tożsamości właściciela środka transportu zawierający wpis potwierdzający adres 
    zameldowania lub zamieszkania (jeśli jest to dopuszczalne);
   • Dowód rejestracyjny środka transportu.

W przypadku jeśli właścicielem środka transportu jest osoba prawna zarejestrowana zgodnie z zagranicznymi 
przepisami prawnymi, to przedkłada:

   • Kopię wyciągu z rejestru zagranicznych osób prawnych właściwego państwa pochodzenia lub inny    
     równorzędny prawnie dokument, poświadczający status prawny organizacji zagranicznej (KRS);
   • Kopię świadectwa rejestracji państwowej organizacji zagranicznej;
   • Dowód rejestracyjny środka transportu;
   • Dowód tożsamości osoby dokonującej rejestrację w Rejestrze.

W przypadku jeśli z prośbą o rejestrację zwrócił się upoważniony przedstawiciel właściciela środka transportu, 
to przedkłada się dodatkowo:

   • Dowód tożsamości upoważnionego przedstawiciela właściciela środka transportu;
   • Dokument poświadczający pełnomocnictwo przedstawiciela właściciela środka transportu ważny na chwilę    
     składania dokumentów. 
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Funkcjonowanie systemu poboru opłat

URZĄDZENIE 
POKŁADOWE

OPŁATA 

KARTA 
MARSZRUTOWA

DANE 

INFORMACJA CENTRUM 
ZARZĄDZANIA       

I MONITORINGU

CENTRUM PRZEJECHANEJ 
TRASY I SPISANIA ŚRODKÓW 
Z RACHUNKU OSOBISTEGO 
WŁAŚCICIELA ŚRODKA 
TRANSPORTU 

BUDŻET 
FEDERALNY

TERMINALE 
SAMOOBSŁUGOWE 
PLATONA I QIWI 

BIURA 
OBSŁUGI

STRONA 
INTERNETOWA
APLIKACJA MOBILNA 
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Karta marszrutowa – łatwo, szybko i w prosty sposób

Termin działania
Od 15.04.2016 r. karta 
marszrutowa działa 7 dni od 
daty wskazanej przez 
użytkownika, a 
zarejestrowani użytkownicy 
mogą odwołać kartę w 
przeciągu okresu jej działania, 
tzn. w przeciągu 7 dni.

Nie czekaj
Wykorzystaj kartę od razu po jej 
sporządzeniu i opłacie. 
Użytkownik sam wybiera datę 
rozpoczęcia przejazdu, to 
znaczy, że możliwe jest 
wcześniejsze sporządzenie kilku 
kart marszrutowych. 

Własna trasa
Sam możesz określić swoją 
trasę – wybierz do 10 
punktów pośrednich.

Jeśli musisz zboczyć z wyznaczonej trasy, to możesz sporządzić dodatkową kartę marszrutową na nowy 

odcinek trasy. Rozdzielaj skomplikowaną trasę na kilka kart marszrutowych.
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Karta marszrutowa – łatwo, szybko i w prosty sposób

Kanały sporządzania kart marszrutowych

W GABINECIE 
OSOBISTYM NA 
STRONIE 
WWW.PLATON.RU LUB 
W APLIKACJI 
MOBILNEJ „PLATON”.

W TERMINALACH 
SAMOOBSŁUGOWYCH 
„PLATON”

W TERMINALACH QIWI 
– 149.000 TERMINALI 
W CAŁYM KRAJU

W 138 BIURACH 
PLATONA.
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Karta marszrutowa

W celu określenia skomplikowanej trasy można 
wyznaczyć do 10 punktów pośrednich.



W celu otrzymania urządzenia 

pokładowego należy:

•   Zawrzeć umowę nieodpłatnego 

użytkowania urządzenia 

pokładowego;

•   Wpłacić opłatę gwarancyjną;

•   Przedłożyć niezbędne 

dokumenty.
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Urządzenia pokładowe

UWAGA
Zarejestrowani użytkownicy mogą pozostawić swoje 

zgłoszenia na urządzenie pokładowe w Gabinecie 

osobistym na stronie: www.platon.ru

Operator powiadomi każdego użytkownika o czasie 

odbioru urządzenia pokładowego

Urządzenia pokładowe wydawane 
są w kolejności składania zgłoszeń.



POS – TERMINALE

TERMINALE 
SAMOOBSŁU
GOWE QIWI – 
149 TYSIĘCY 
W CAŁEJ 
ROSJI

STRONA INTERNETOWA

APLIKACA MOBILNA
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Sposób opłaty
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Sposób opłaty

Wygodnym sposobem uiszczenia opłaty jest:

KARTA BANKOWA GOTÓWKA PRZELEW BANKOWY PARTY PALIWOWE: 
E100 i DKV



GABINET OSOBISTY

NOWA WIADOMOŚĆ

ZAPISY EWIDENCYJNE OSOBY KONTAKTOWEJ

SPORZĄDZENIE NOWEJ KARTY MARSZRUTOWEJ

REJESTRACJA ŚRODKA 
TRANSPORTU

ŚRODKI TRANSPORTU

Użytkownik ma możliwość ściągnięcia szczegółowych 
danych logistycznych i finansowych
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Gabinet osobisty

REJESTRACJA

ZARZĄDZANIE LISTĄ 
ŚRODKÓW TRANSPORTU

UZUPEŁNIENIE RACHUNKU 
OSOBISTEGO

ZAKUP KART 
MARSZRUTOWYCH

KONTROLA WYDATKÓW

ŚCIĄGNIĘCIE RAPORTÓW

KONTAKT
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APLIKACJA MOBILNA – Gabinet osobisty w kieszeni



23

BIURA SYSTEMU POBORU OPŁAT „PLATON”

138 BIUR W ADMINISTRACYJNYCH CENTRACH TERYTORIALNYHC 
I WIĘKSZYCH MIASTACH FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
Smoleńsk, ul. 25 Sentiabria 14/47

Krasnoje w obwodzie smoleńskim, rejon krasniński 449 km + 500 metrów (po lewej stronie) na drodze M-1 „Białoruś”
Rudnia w obwodzie smoleńskim, Rudnia ul. 19 Gwardiejskoj Striełkowoj Dywizji 35A (stacja paliwowa 'Garant”)

Briańsk, ul. Awiacjonnaja 34

Kursk, ul. Radiszczewa 5.



System poboru opłat «PLATON»


