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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu  
Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych 

 
(druk nr 369) 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ 

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931 i 951 oraz z 2013 r. 

poz. 433) 

Art. 39a. 
Fundusz: 

1) gromadzi środki finansowe na budowę i przebudowę dróg krajowych; 
[1a) gromadzi środki finansowe na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację 

systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych, o którym mowa w art. 13i 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;] 

<1a) gromadzi środki finansowe na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub 
eksploatację systemów poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd 
autostradą;> 

2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1 i 1a; 
3) (uchylony). 

 
Art. 39d. 

[1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągnąć kredyty, pożyczki lub może emitować 
obligacje w kraju i za granicą, na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na finansowanie 
inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę 
Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz inwestycji realizowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także zadań 
wynikających z planu finansowego Funduszu. 

2. Na realizację inwestycji oraz zadań, o których mowa w ust. 1, za zobowiązania Banku 
Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
wyemitowanych obligacji mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i 
poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i 
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że 
wymogu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy w zakresie, w jakim wymaga się, 
aby środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodziły ze źródeł innych niż budżet 
państwa, nie stosuje się.] 
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<1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować 
obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na: 

1) finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich 
ustanawianych przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 
oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także zadań wynikających z planu finansowego 
Funduszu; 

2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
wyemitowanych obligacji. 

2. Za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 1, z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji mogą być 
udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że wymogu, o którym mowa w art. 7 
ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w zakresie, w jakim wymaga się, aby środki przeznaczone na 
spłatę kredytu pochodziły ze źródeł innych niż budżet państwa, nie stosuje się.> 

3. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 2, są zwolnione z opłat prowizyjnych. 
[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do 

odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji 
zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredytu, pożyczki lub środków pochodzących z 
emisji obligacji na realizację inwestycji, o których mowa w ust. 1, na zasadach 
określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 tej 
ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.] 

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające 
do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub 
gwarancji na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, z wyłączeniem art. 43 tej ustawy.> 

5. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego 
poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub 
części. 

 
Art. 39f. 

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 
1) finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 
2) płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące 
w szczególności: 

a) zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności 
autostrady, jej utrzymania i przejezdności, 

b) zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych 
w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 
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c) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących 
przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności 
wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź 
obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady; 

3) finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego 
przeznaczenia; 

4) finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym 
środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółki, 
finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki 
specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki; 

[5) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu elektronicznego 
poboru opłat elektronicznych, o którym mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych;] 

<5) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat, 
o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych odpowiednio przez 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, drogową spółkę 
specjalnego przeznaczenia lub wykonawcę, o którym mowa w art. 9 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 
przeznaczenia;> 

6) finansowanie kosztów usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg 
krajowych, w tym autostrad. 

2. Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i 
innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, pokrycia kosztów emisji i wykupu 
obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z 
wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których 
mowa w art. 39d ust. 2, a także spłaty udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
finansowania, o którym mowa w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania. 

3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego 
przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu nadpłaty, o 
której mowa w art. 37o ust. 2. 

4. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o 
których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary. 

4a. Środki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza się na finansowanie 
inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę 
Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań wynikających z planu finansowego 
Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2. 

5. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia operatora, o którym mowa w 
art. 13hd ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

6. W przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu niezbędnych do terminowej 
obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego, w 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze środków własnych. 
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USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 260) 

Art. 40a. 
1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, w art. 13f ust. 

1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz 
w art. 40 ust. 12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i 
art. 39 ust. 7 są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane 
przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, 
oraz opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera 
prywatnego. 

1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o 
których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli 
umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 
spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi. 

2. (uchylony). 
3. Środki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w 
terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, 
na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub 
przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych 
oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów. 

[4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu 
Drogowego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg krajowych objętych opłatami 
elektronicznymi, budowę dróg krajowych oraz wynagrodzenie dla operatora.] 

<4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu 
Drogowego.> 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym 
tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, 

2) tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których 
mowa w art. 13k ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego 

- mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, efektywną 
obsługę Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 
oraz technologię wykorzystaną w systemie elektronicznego poboru opłat elektronicznych. 

 

 


