
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

(druk nr 720)

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. 37h.
1. Wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, z wyłączeniem

biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35,
poz. 217), stanowiących samoistne paliwa, wykorzystywanych do napędu pojazdów w
rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową".

2. Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w
ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

[3. Paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są następujące produkty:
Lp.  Kod CN  Nazwa produktu

1  2710 11 45  Benzyny silnikowe
 2710 11 49

2  2710 19 41  Oleje napędowe
3  2711

ex 2901
 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz
gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym,
przeznaczone do napędu pojazdów samochodowych

4  Bez względu na kod CN  Wyroby przeznaczone do napędu pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem stanowiących samoistne paliwa biokomponentów w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.
1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666)

]
<3. Paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są następujące

produkty:
1) benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 i CN 2710 11 49;
2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41;
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3) gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory
alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu pojazdów
samochodowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;

4) wyroby inne niż określone w pkt 1-3, przeznaczone do użycia, oferowane na
sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem
stanowiących samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez
względu na kod CN.>

[Art. 37m.
1. Stawka opłaty paliwowej wynosi 105 zł za tonę paliwa silnikowego lub gazu, o którym

mowa w art. 37h.
2. Stawka opłaty paliwowej, o której mowa w ust. 1, od roku 2005 ulega zmianie w stopniu

odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawka ulega zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się zgodnie z art. 37e ust. 3.
4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawkę opłaty paliwowej
obliczoną z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając ją w górę do
pełnych groszy.]

<Art. 37m.
1. Stawka opłaty paliwowej wynosi:

1) 92,87 zł za 1.000 l benzyn silnikowych, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 1;
2) 233,99 zł za 1.000 l olejów napędowych, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 2;
3) 119,82 zł za 1.000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 3

pkt 3 i 4.
2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na

następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po
upływie trzeciego kwartału, każdego roku.

4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki opłaty
paliwowej obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając
je w górę do pełnych groszy.>
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

Art. 70.
1. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do:

1) zakładów ubezpieczeń;
2) podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 wyłącznie na rzecz

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot
wykonujący te czynności, z zastrzeżeniem pkt 9;

3) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność maklerska,
wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 w sposób incydentalny w
związku z prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest regulowana przepisami
i o ile przepisy te nie wyłączają możliwości wykonywania tych czynności;

4) podmiotów wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, o ile
czynności te nie są wykonywane w ramach zadań związanych z organizacją rynku
regulowanego ani nie polegają na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów
finansowych w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny poprzez stworzenie
systemu umożliwiającego zawieranie transakcji przez podmioty trzecie;

5) członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych
podmiotów wykonujących podobne funkcje, jak również innych organów
publicznych powołanych do zarządzania długiem publicznym;

6) funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

7) funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

8) przechowywania aktywów funduszy, o których mowa w pkt 6 lub 7, i zarządzania
tymi funduszami;

9) podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność, określoną w art. 69 ust. 2,
polegającą na zarządzaniu funduszem emerytalnym, wykonując czynności określone
w art. 69 ust. 2 na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do
której należy podmiot wykonujący te czynności;

10) podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie
instrumentów finansowych lub wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2
pkt 1, 2, 4-8 oraz w ust. 4 w zakresie instrumentów pochodnych, których
instrumentem bazowym jest towar lub instrumentów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2
lit. i na rzecz klientów korzystających z usług świadczonych przez te podmioty w
ramach podstawowej działalności gospodarczej tych podmiotów, która nie jest
działalnością maklerską, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do
głównego przedmiotu działalności tych podmiotów; przy czym przedmiot
działalności tych podmiotów jest ustalany na podstawie przedmiotu działalności
grupy kapitałowej, do której te podmioty należą;

11) podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o ile
świadczenie tej usługi nie jest odpłatne;
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12) podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie
czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie instrumentów pochodnych,
których instrumentem bazowym jest towar, z wyłączeniem podmiotów wchodzących
w skład grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest
działalność maklerska lub czynności bankowe w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

13) podmiotów zawierających, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na
własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych
instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu
zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na
rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie
zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych
rynków;

14) podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych.

2. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, bez zezwolenia na
prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywać czynności określone w:

[1) art. 69 ust. 2 pkt 1-6 - o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu
zorganizowanego instrumenty finansowe;]

<1) art. 69 ust. 2 pkt 1-6 – o ile przedmiotem tych czynności są papiery
wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do
obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa
w art. 39p ust. 1 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.);>

2) art. 69 ust. 2 pkt 7.
3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2

pkt 1-7, nie stanowi działalności maklerskiej.
4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, do banku, o

którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 72, art. 73 ust. 1 i 2, art. 74b, art. 75,
art. 76, art. 79-81g, art. 83a, art. 86 ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie
nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

5. W zakresie wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej czynności na rzecz banku, o
którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 79-81.


