
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 554)

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

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn.

zm.)

Art. 39a.
Fundusz:

[1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie, budowę, przebudowę, remonty,
utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych, a także innych dróg
krajowych;]

<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;>

[2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1;]
<2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1 i 1a.>
[3) może finansować wykup nieruchomości pod drogę.]

Art. 39b.
1. Środki Funduszu pochodzą z:

1)  opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i;
2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo

wolnych środków Funduszu w bankach;
3) przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazanych ministrowi

właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu;
4) przychodów z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 3;
5)  środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
5a)  środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową

spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,
nie stanowi inaczej;

5b)  środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę,
jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi;

5c) środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;

6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i
eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

7) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;

8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9) wpływów z opłat za specyfikacje warunków kwalifikacji wstępnej, o których mowa

w art. 42 ust. 2 pkt 2, oraz opłat za informacje o warunkach przetargu, o których
mowa w art. 48 ust. 2;

10) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;

11) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;

11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku
pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546);

11b)  innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz.
1238 i Nr 192, poz. 1381), z zastrzeżeniem ust. 3;

<11c) dotacji z budżetu państwa;>
12) darowizn i zapisów;
13) wpływów z innych środków publicznych;
14) wpływów z innych tytułów.

2. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b, Bank Gospodarstwa Krajowego
wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.

3.  Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego
przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.

Art. 39c.
[1. W celu zasilenia Funduszu, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w

imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu,
przekazać nieodpłatnie temu ministrowi akcje i udziały w spółkach, stanowiące własność
Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zakresu dofinansowania ze środków Funduszu
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przewidzianego w programie, o którym mowa w art. 39g, oraz wartości tych akcji i
udziałów.]

<1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może,
w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu,
przekazać nieodpłatnie temu ministrowi akcje i udziały w spółkach, stanowiące
własność Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zakresu dofinansowania ze środków
Funduszu przewidzianego w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art.
39n ust. 1, oraz wartości tych akcji i udziałów.>

2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa zbywa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
(Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).

Art. 39d.
[1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować

obligacje w kraju i za granicą, na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z programu, o którym mowa w art. 39g.

2. Na realizację zadań wynikających z programu, o którym mowa w art. 39g, 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.]

<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 oraz inwestycji
wieloletnich ujętych w wykazach, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4-5 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.), a także zadań wynikających z planu finansowego Funduszu.

2. Na realizację inwestycji, 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 poręczaniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z
2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), 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 zadań wynikających z programu, o którym mowa w art.
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39g, 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 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.>

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. 39e.
1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa

Krajowego może lokować:
1) w innych bankach;
[2) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.]
<2) w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;>
<3) w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.>

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków
powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25 %
okresowo wolnych środków Funduszu.

[3. Wysokość środków Funduszu przeznaczonych na lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z ministrem właściwym do spraw transportu.]

Art. 39f.
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:

[1) dofinansowanie nabywania nieruchomości pod drogi krajowe, przygotowania,
budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony inwestycji drogowych
realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;]

<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;

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, a także 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.]

<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 oraz inwestycji wieloletnich ujętych
w wykazach, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4-5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych, 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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[Art. 39g.
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, ustala, w drodze

rozporządzenia, Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z
wykorzystaniem środków Funduszu, zwany dalej "Programem", na okres od roku do lat
sześciu, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4.

2. Program określa:
1) wykaz poszczególnych drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem

przewidywanej wysokości źródeł finansowania tych projektów, w tym ze środków
Funduszu;

2) przewidywaną wysokość pożyczek lub kredytów wymaganych do zaciągnięcia przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań rzeczowych określonych w pkt 1;

3)  wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez
spółki, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia lub Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad;

4) łączną kwotę przewidywanych wypłat z tytułu zdarzeń określonych w umowach o
budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, za które
odpowiedzialność odszkodowawczą przyjmuje Skarb Państwa;

5)  łączną kwotę przewidywanych wypłat z tytułu finansowania kosztów utworzenia
drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału
zakładowego i kosztów podjęcia działalności tej spółki, finansowania kosztów
podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki specjalnego przeznaczenia,
wypłaty wynagrodzenia dla tej spółki oraz finansowania przedsięwzięć drogowych
powierzonych drogowej spółce specjalnego przeznaczenia.

3. Projekt Programu opracowuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na
podstawie założeń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

4. Projekt Programu - w zakresie wysokości finansowania drogowych projektów
inwestycyjnych ze środków Funduszu opracowywany jest w porozumieniu z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39h.
Program jest realizowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
drogowe spółki specjalnego przeznaczenia i Bank Gospodarstwa Krajowego, pod nadzorem
ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.]

Art. 39i.
[Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w odniesieniu
do:] <Warunki finansowania ze środków Funduszu w odniesieniu do:>

1) projektów przewidzianych do realizacji przez spółki - są określone w umowach o
budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady;

2) projektów przewidzianych do realizacji przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad - są określone w umowach zawieranych z wykonawcami
robót;
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3)  przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego
przeznaczenia - są określone w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

Art. 39j.
1. Wypłaty ze środków Funduszu wynikające z umowy o budowę i eksploatację albo

wyłącznie eksploatację autostrady mogą być gwarantowane i poręczane przez Skarb
Państwa.

2. Do gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, z wyjątkiem art. 2a, art. 2b, art. 31, 44, 44a, 44b, 46 i 47.

[3. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 1:
1) są udzielane przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw

finansów publicznych uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu;
2) nie mogą przekraczać zakresu ustalonego w Programie;
3) są ograniczone w czasie terminem ustalonym w Programie.]

<3. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 1, są udzielane przez Radę
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych
uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu.>

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do
odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umów poręczenia lub gwarancji, o
których mowa w ust. 1, oraz dochodzi spłaty tych kwot ze środków Funduszu, z
zastrzeżeniem ust. 5.

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. 39l.
Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
porozumienie określające:

1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu;
2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których

mowa w art. 39e ust. 1;
3) sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2;
4) sposób i tryb przekazywania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad przychodów z opłat za przejazdy autostradami;
5) sposób gromadzenia w ramach Funduszu wpływów z opłat i kar, o których mowa w

art. 39b ust. 1 pkt 11b;
6) tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad środków

finansowych na realizację zadań.]



- 8 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 39l.
Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
porozumienie określające:

1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu;
2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat,

o których mowa w art. 39e ust. 1;
3) sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o

ust. 2;
4) sposób i tryb przekazywania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

i Autostrad przychodów z opłat za przejazdy autostradami;
5) sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n

ust. 2 pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b;
6) tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

albo drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na
realizację zadań;

7) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6.>

[Art. 39n.
Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany
zgodnie z Programem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu;

2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w
skład sprawozdania finansowego tego banku;

3) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informacje o realizacji planu finansowego
Funduszu.]

<Art. 39n.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan

finansowy Funduszu.
2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:

1) przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z art. 39f ust. 1-3 i 5;
2) przewidywaną sumę środków przeznaczonych do refundacji dla inwestycji

realizowanych w ramach programów operacyjnych ujętych w wykazie, o
którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych, przekazywanych z budżetu państwa;

3) przewidywaną kwotę finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6;
4) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania poręczeń i gwarancji, o których

mowa w art. 39j.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 października roku

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać,
przedstawia projekt tego planu do:

1) uzgodnienia:
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a) ministrowi właściwemu do spraw transportu,
b) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie

finansowym;
2) zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w

zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z
programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2
pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

4. Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31
października roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma
obowiązywać.

5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków
Funduszu oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz
przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat,

wchodzące w skład sprawozdania finansowego tego banku;
2) składa ministrom, o których mowa w ust. 3, w terminie do końca miesiąca

następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego
Funduszu.>

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,

poz. 115, z późn. zm.)

Art. 13hd.
1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego

przeznaczenia, o której mowa w art. 13hb ust. 3, za zgodą ministra właściwego do spraw
transportu i po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
może w drodze umowy powierzyć budowę lub eksploatację systemu elektronicznego
poboru opłat elektronicznych innemu podmiotowi, zwanemu dalej "operatorem".

[2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.
1058).]

<2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), ustawą z
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 100), ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101) albo ustawą z dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2571, z późn. zm. zm.).>
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3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może upoważnić operatora do poboru tych opłat.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje coroczne prawo odkupu, za wynagrodzeniem

ustalonym na podstawie tej umowy, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad lub drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, systemu elektronicznego
poboru opłat elektronicznych, w przypadku gdy system ten został sfinansowany ze
środków operatora.

Art. 18a.
1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych.

2.  W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzą, z zastrzeżeniem ust.
3a, oddziały w województwach.

3.  Obszar działania oddziału pokrywa się, z zastrzeżeniem ust. 3a, z obszarem
województwa.

3a. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, w drodze zarządzenia, może tworzyć oddziały regionalne
realizujące zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie
poszczególnych autostrad i dróg ekspresowych, przy czym oddziały te prowadzą
działalność na obszarze większym niż jedno województwo.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje dyrektorów
oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może upoważnić pracowników
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do załatwiania określonych spraw w
jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji
administracyjnych.

6. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze zarządzenia, nadaje Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad statut, określający jej wewnętrzną organizację.

7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, uwzględniając potrzebę
zapewnienia ich jednolitości i kompletności.

[8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje środki, ustalane corocznie w
ustawie budżetowej, na związane z budową autostrad prace studialne i dokumentacyjne,
nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania, należności z tytułu
ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne, przebudowę urządzeń
infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowniczych badań archeologicznych i
badań ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników.]

<8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje środki, ustalane
corocznie w ustawie budżetowej, na związane z budową autostrad prace studialne i
dokumentacyjne, przejęcie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania,
należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne,
przeprowadzanie ratowniczych badań archeologicznych i badań ekologicznych oraz
opracowywanie ich wyników.>
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Art. 40a.
1.  Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, z wyłączeniem opłaty elektronicznej, art. 13f ust. 1 i

art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13g ust. 1, 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. Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przebiega przez granicę
państwa, określone w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których mowa w art. 13g ust. 1,
dotyczące tych pojazdów, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1.

[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,
przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg krajowych, drogowych obiektów
inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.]

<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.

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.
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USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)

Art. 50.
1. Towarzystwo nie może:

1) nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych,
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
ani uczestniczyć w spółkach niemających osobowości prawnej;

2) (uchylony);
3) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z wyjątkiem pożyczek z zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych;
4) zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, jeżeli

wysokość zobowiązań towarzystwa z tego tytułu przekroczy łącznie 20 % wartości
kapitałów własnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:
1) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank

Polski;
<1a) obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z
późn. zm.);>

2) udziałów lub akcji:
a) w spółce prowadzącej rejestr członków funduszu zarządzanego przez dane

towarzystwo,
b) w spółce rozliczającej transakcje zawierane na rynku kapitałowym w ilości

niepowodującej powstania stosunku dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

c) w spółce prowadzącej działalność akwizycyjną, o której mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4, na rzecz funduszu zarządzanego przez dane towarzystwo;

3) (uchylony);
4) papierów wartościowych wystawianych na podstawie prawa czekowego.

Art. 141.
1. Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem art. 146, wyłącznie w

następujących kategoriach lokat:
1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczkach i kredytach udzielanych
tym podmiotom;
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2) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na
świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa albo
Narodowy Bank Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach
gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty;

3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
3a) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walutach państw

będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska
zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te
mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;

4)  akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych
na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz
obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;

5)  akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru,
prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;

6) akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych;
7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
8) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
9)  obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5;

10)  innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa;

10a) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z
2003 r. Nr 217, poz. 2124);

11) zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone
w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu;

12) innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone
w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem;

13) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki
publiczne, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12;

13a) dematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż w pkt 9 i 11;
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13b) listach zastawnych;
13c) kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14) (uchylony).
<15) obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.>

2. Aktywa funduszy mogą być lokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez
fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jeżeli
polityka inwestycyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikająca z ich statutów i
okresowo podawana do publicznej wiadomości, zgodnie z odrębnymi przepisami, polega
na lokowaniu aktywów wyłącznie w kategoriach lokat, o których mowa w ust. 1 i art.
143, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 142.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne kategorie lokat niż
wymienione w ust. 1, z tym że lokaty w prawa pochodne lub instrumenty finansowe, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, muszą mieć na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
związanego z lokowaniem aktywów funduszu, mając na względzie typy ryzyka, które
powinny być ograniczone, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie
ryzyka, możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania.

Art. 142.
[1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-11 i 13a-13c oraz w

ust. 3, powinny stanowić łącznie nie mniej niż 90 % wartości aktywów funduszu
emerytalnego.]

<1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-11, pkt 13a-13c
i pkt 15 oraz w ust. 3, powinny stanowić łącznie nie mniej niż 90 % wartości
aktywów funduszu emerytalnego.>

2. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 2-13,
podlegają następującym ograniczeniom:

1) (uchylony);
2) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 3, nie więcej niż 5 %

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku albo w dwóch
lub większej liczbie banków będących podmiotami związanymi, przy czym w
przypadku jednego dowolnie wybranego banku lub grupy banków będących
podmiotami związanymi limit ten może wynosić 7,5 %;

3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 2 %
wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych
wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust.
2a;

4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8, nie więcej niż 5 %
wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa
zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny
fundusz inwestycyjny otwarty, przy czym nie więcej niż 15 % wartości aktywów
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funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych
otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych
zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

5) łączna wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych
jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami
związanymi nie może przekroczyć 5 % wartości tych aktywów;

6) łączna wartość lokat aktywów funduszu w kategorii lokat, o których mowa w art.
141 ust. 1 pkt 3a, nie może przekroczyć 5 % wartości tych aktywów.

2a. Fundusz emerytalny może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje
emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5 % wartości swoich aktywów.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, nie dotyczą pracowniczych funduszy.
4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się, jeżeli na fundusz został

nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 ust. 1. Przepisy
art. 149 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów otwartego
funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których
mowa w art. 141.

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów
pracowniczego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach
lokat, o których mowa w art. 141.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 46.
1. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 42 i 43, oraz wpływy z opłat z tytułu:

1) w międzynarodowym transporcie drogowym:
a) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania

wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień
wynikających z licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień
wynikających z licencji,

b) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia,
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu
wahadłowego lub przewozu okazjonalnego,

c) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2,
d) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy,

2) wydania zezwolenia zagranicznego i przyznania ekopunktów w systemie
elektronicznym,
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3) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

- są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad prawidłową
realizacją wpływów z opłat, o których mowa w art. 42 i 43.

[3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o
których mowa w ust. 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich
otrzymania, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę
i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach
publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad oraz na druk kart opłat za przejazd
po drogach krajowych, a także na wypłaty zwrotu środków finansowych, o którym mowa
w art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.).]

<3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych
opłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu ich otrzymania, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego,
z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg krajowych oraz na potrzeby
gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg
publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy
autostrad oraz na druk kart opłat za przejazd po drogach krajowych, a także na
wypłaty zwrotu środków finansowych, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.).>

3a. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9, oraz wpływy uzyskane
z opłat za wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z
zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie międzynarodowego przewozu na
potrzeby własne stanowią dochód jednostki, o której mowa w art. 17 ust. 2.

4. Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód
właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa.

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. O DROGOWYCH SPÓŁKACH SPECJALNEGO

PRZEZNACZENIA (Dz. U. Nr 23, poz. 136 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391)

Art. 8.
1. Przygotowanie lub realizację przedsięwzięcia drogowego powierzonego spółce, w tym

wynagrodzenie spółki, finansuje się:
1) ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalonych w ustawie budżetowej;
2) ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej;
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3) ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym;

4) z pożyczek lub kredytów zaciąganych przez spółkę lub Skarb Państwa;
5) z emisji obligacji;
6) ze środków własnych spółki;
7) z innych tytułów.

2. Przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego powierzonego spółce może być
finansowana z wpływów z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8, jeżeli umowa, o
której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

3. Spółce mogą być udzielone 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn.
zm.).

4. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, są zwolnione z opłat prowizyjnych.
5. Na zabezpieczenie spłaty kredytów lub pożyczek spółka może dokonywać na rzecz

instytucji kredytujących cesji wpływów z tytułu wykonywania prawa poboru opłat, o
których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8.

[6. Jeżeli przedsięwzięcie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 3:

1) uwzględnia się je w Programie rzeczowo-finansowym dla inwestycji drogowych
realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym;

2) spotka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą sposób i
terminy dokonywania wypłat na rzecz wykonawców przedsięwzięć drogowych ze
środków Krajowego Funduszu Drogowego.]

<6. Jeżeli przedsięwzięcie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem środków,
o których mowa w ust. 1 pkt 3:

1) uwzględnia się je w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego;
2) spółka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą sposób

i terminy wypłat na rzecz wykonawców przedsięwzięć drogowych ze środków
Krajowego Funduszu Drogowego.>



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


