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Opinia 

do ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa 

(druk nr 77) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy jest likwidacja z dniem 30 kwietnia 2012 r. delegatur 

terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

Na mocy art. 7a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa funkcjonują : 

1) delegatura w Białymstoku – dla województwa podlaskiego, 

2) delegatura w Ciechanowie – dla województwa mazowieckiego, 

3) delegatura w Gdańsku – dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 

4) delegatura w Katowicach – dla województwa śląskiego, 

5) delegatura w Kielcach – dla województwa świętokrzyskiego, 

6) delegatura w Krakowie – dla województwa małopolskiego, 

7) delegatura w Lublinie – dla województwa lubelskiego, 

8) delegatura w Łodzi – dla województwa łódzkiego, 

9) delegatura w Poznaniu – dla województw wielkopolskiego i lubuskiego, 

10) delegatura w Rzeszowie – dla województwa podkarpackiego, 

11) delegatura w Szczecinie – dla województwa zachodniopomorskiego, 

12) delegatura w Toruniu – dla województwa kujawsko-pomorskiego, 

13) delegatura we Wrocławiu – dla województw dolnośląskiego i opolskiego. 

Delegaturami kierują dyrektorzy delegatur, którzy wykonują w imieniu ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 7a ust. 2 wyżej wskazanej ustawy 

zadania i kompetencje, w szczególności: 

1) wyrażają zgodę na oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na podstawie 

art. 41 ust. 2 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o  komercjalizacji 

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 
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2) wykonują, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, prawa i  obowiązki 

wynikające z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i umów 

sprzedaży przedsiębiorstwa, zawartych w procesie likwidacji przedsiębiorstw 

państwowych w celu prywatyzacji oraz w procesie prywatyzacji bezpośredniej 

przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem decyzji dotyczących zmniejszenia ceny 

lub wartości przedsiębiorstwa oraz umarzania odroczonych opłat dodatkowych, 

3) nadzorują realizację zobowiązań pozacenowych zapisanych w umowach sprzedaży akcji 

lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach handlowych oraz w  statutach i umowach 

spółek powstałych w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, 

4) zgłaszają sprzeciw wobec wniosków organów założycielskich przedsiębiorstw 

państwowych o likwidację przedsiębiorstwa z przyczyn ekonomicznych na podstawie 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, 

5) zbierają informacje o przebiegu procesów przekształceń własnościowych 

w  województwach, 

6) wykonują zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa programy 

prywatyzacyjne finansowane z zagranicznych środków pomocowych, 

7) gospodarują mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach 

organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, mieniem po rozwiązanych 

bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz 

mieniem przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów, 

8) wykonują uprawnienia Skarbu Państwa w postępowaniu upadłościowym, 

9) reprezentują ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

Oprócz zadań i kompetencji wymienionych w art. 7a ust. 2 delegatury wykonują 

również inne zadania przekazane im przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 

(przykładowa lista tych zadań została sformułowana w uzasadnieniu do projektu ustawy).  

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy likwidacja delegatur „stanowi krok w 

kierunku racjonalizowania struktur administracji publicznej”. W uzasadnieniu podkreślono, iż 

ze względu „na zaawansowanie procesu przekształceń własnościowych oraz zmniejszającą się 

liczbę nadzorowanych podmiotów, a co z tym związane zadań delegatur, nie ma uzasadnienia 

dla dalszego ich utrzymywania oraz ponoszenia z tego tytułu wydatków”. 

Likwidując delegatury ustawodawca zdecydował się przyjąć rozwiązanie, zgodnie 

z którym zadania realizowane dotychczas przez delegatury zostaną przejęte przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa i wojewodów. 
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Wdrażając powyższe rozwiązanie ustawodawca znowelizował: ustawę z dnia 

25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz ustawę z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Zasadniczych zmian, z punktu widzenia nowej koncepcji, dokonano w ustawie z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

Ustawodawca dodał do tej ustawy nowy rozdział pt. „Zadania z zakresu wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa realizowane przez wojewodę”. W rozdziale 

tym, w dodawanym art. 7b ust. 1, sformułowano zamknięty katalog zadań wojewody z 

zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Wojewoda wykonywał 

będzie zadania w zakresie: 

1) gospodarowania mieniem: 

a) pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub 

spółkach z udziałem Skarbu Państwa,  

b) pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa 

do odpłatnego korzystania, 

c) przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów; 

2) przejęcia lub gospodarowania mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym 

wykreślonym z rejestru przedsiębiorców; 

3) postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela; 

4)  darowizn na rzecz Skarbu Państwa; 

5)  spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z 

zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu 

administracji rządowej oraz konsulom. 

W przypadku jeżeli w skład mienia będą wchodziły nieruchomości, wojewoda 

będzie decydował o sposobie ich zagospodarowania. Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie 

zagospodarowania nieruchomości wojewoda będzie obowiązany m.in. do: 

1) prowadzenia rejestru nieruchomości, 

2) zapewnienia wyceny nieruchomości, 

3) zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

4) wykonywania czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzenia windykacji tych należności. 
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W dodawanym rozdziale znalazły się również przepisy określające zasady ustalania 

właściwości wojewodów. 

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 

będzie chciał przeznaczyć nieruchomość wchodzącą w skład mienia, o którym mowa w 

dodawanym art. 7b ust.1, na cele określone w art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 

art. 60a ust. 1 albo art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce 

nieruchomościami wojewoda będzie obowiązany przekazać wskazaną przez ministra 

nieruchomość w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez niego stosownego żądania. 

Nowelizując ustawę o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa ustawodawca zmienił przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych 

podmiotów gospodarujących powierzonym im mieniem albo dokonujących, na podstawie 

pełnomocnictwa, czynności prawnych w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa. Ustawa wprowadza w miejsce obowiązkowego składania informacji, model 

zgodnie z którym stosowne sprawozdania będą składane na żądanie ministra. Przy czym 

minister w swoim żądaniu będzie określał zakres, formę i termin złożenia takiego 

sprawozdania.  

Zmiany pozostałych ustaw są konsekwencją powierzenia wojewodom zadań z 

zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. W szczególności 

zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji umożliwi finansowanie zadań 

wykonywanych przez wojewodów z Funduszu Skarbu Państwa, którego dysponentem jest 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

Oprócz kwestii zwianych z likwidacją delegatur ustawodawca porządkuje system 

prawny dotyczący wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa poprzez uchylenie 

dwóch delegacji do wydania aktów wykonawczych. Uchylono art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz art. 12 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pierwszy z nich stanowił upoważnienie 

dla  Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu łączenia, podziału i 

likwidacji przedsiębiorstw państwowych. Drugi zaś upoważniał Radę Ministrów do 

określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia członków 

rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. W obu 

przypadkach kwestie, które miałyby być regulowane rozporządzeniem zostały już w sposób 

zupełny uregulowane we właściwych ustawach. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem art. 7, który 

wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepis art. 7 nakłada na dyrektorów 
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delegatur obowiązek przekazania wojewodom do dnia 30 kwietnia 2012 r. określonej 

dokumentacji dotyczącej spraw, którymi po wejściu w życie nowych regulacji 

merytorycznych zajmował się będzie wojewoda.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem rządowym. Projekt został skierowany do sejmowej Komisji Skarbu 

Państwa, która przygotowała swoje sprawozdanie w dniu 1 marca 2012 r. W trakcie prac 

w Sejmie nie dokonano zmian istotnych z merytorycznego punktu widzenia. Na uwagę 

zasługuje fakt zmiany tytułu aktu. Projekt ustawy nosił tytuł "ustawa o likwidacji delegatur 

terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw" 

i był niezgodny z określonymi w Zasadach techniki prawodawczej regułami formułowania 

tytułu ustawy merytorycznej. Zmieniony tytuł nie budzi już zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 3 pkt 2, art. 7c ust. 2 pkt 5 – zgodnie z określonymi w Zasadach techniki 

prawodawczej regułami formułowania odesłań zewnętrznych ustawodawca odsyłając do 

innych przepisów obowiązany jest wskazać jednoznacznie przepisy (akty normatywne), 

do których odsyła. W rozpatrywanym przypadku ustawodawca poprzestał na odesłaniu 

do bliżej niezidentyfikowanych przepisów odrębnych. Tego rodzaju odesłanie przesuwa 

na adresata ciężar ustalenia, o jakie przepisy ustawodawcy chodzi. Wiąże się to 

oczywiście z przerzuceniem na adresata ryzyka błędnej interpretacji przepisu. Mając 

powyższe uwagi na względzie, kierując się Zasadami techniki prawodawczej oraz 

dobrymi praktykami legislacyjnymi należy uznać odesłanie sformułowane w art. 7c ust. 2 

pkt 5 za niepoprawne. 

Abstrahując od powyższego należy zastanowić się, czy odwołanie się w 

dodawanym art. 7c ust. 2 pkt 5 do innych przepisów w ogóle ma sens i jest uzasadnione 

merytorycznie (tzn. czy odesłanie takie ma jakąkolwiek wartość normatywną?). Celem 

analizowanego przepisu jest nałożenie na wojewodę obowiązku (określenie zadania 

wojewody w tym zakresie) współpracy z innymi organami, które gospodarują 

nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Nie budzi 

wątpliwości, iż organ może gospodarować nieruchomościami Skarbu Państwa wyłącznie 

wówczas gdy prawodawca mu na to zezwoli (musi mieć podstawę swego działania; 

organy działają na podstawie i w granicach prawa). W związku z tym nie ma potrzeby 
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wskazywać, iż organy gospodarują nieruchomościami na podstawie odrębnych 

przepisów. Przepis bez takiego (wadliwego) odesłania ma taką samą wartość normatywną 

jak z odesłaniem. Mając powyższe na względzie proponuje się przyjęcie niżej wskazanej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 2, w art. 7c w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy "na mocy odrębnych 

przepisów"; 

 

2) art. 3 pkt 3, art. 19 ust. 2 – w związku z tym przepisem nasuwa się wątpliwość, czy 

zgodne z wolą ustawodawcy jest pozostawienie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 

Państwa pełnej swobody co do określenia zakresu i formy sprawozdania z wykonania 

zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu 

Państwa oraz terminu złożenia takiego sprawozdania. Do tej pory zakres i terminy 

składania takich sprawozdań określało rozporządzenie Rady Ministrów. Fakt, że po 

wejściu w życie opiniowanej ustawy sprawozdanie będzie składane na żądanie ministra, a 

nie obligatoryjnie, nie musi oznaczać rezygnacji przez ustawodawcę z określenia ram, 

w których powinno mieścić się żądanie ministra. W uzasadnieniu do projektu wskazano, 

iż przyjęte rozwiązanie będzie bardziej elastyczne i pozwoli na prowadzenie aktywnego 

nadzoru nad podmiotami, które biorą udział w gospodarowaniu majątkiem Skarbu 

państwa. Rozumiejąc intencje wnioskodawcy należałoby jednak zastanowić się, czy 

z punktu widzenia zasady legalizmu (wyznaczania przez ustawodawcę granic 

kompetencji organów władzy publicznej) oraz ochrony interesów podmiotów 

obowiązanych przedstawić stosowne sprawozdanie ministrowi nie byłoby wskazane 

określenie (np. w rozporządzeniu Rady Ministrów) ram, w których powinno się mieścić 

żądanie ministra. Innymi słowy, czy nie należałoby określić w systemie prawnym: jakich 

informacji minister może żądać, a jakich nie, jakie formy sprawozdania będą uznawane 

za dopuszczalne, jaki jest minimalny termin na złożenie sprawozdania. Oczywiście tego 

rodzaju ograniczenie swobody decyzji ministra nie oznaczałoby wyłączenia tej swobody 

w ogóle. Minister występując z żądaniem, każdorazowo, w zależności od okoliczności, 

określałby "zakres" swego żądania. Niemniej mógłby żądać wyłącznie tego, co 

racjonalny prawodawca uznał za niezbędne z punktu widzenia prowadzenia aktywnego 

nadzoru. Z drugiej zaś strony podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o 

zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, miałyby pewność 

w zakresie tego czego mogą się spodziewać w przypadku skierowania do nich żądania. 
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3) art. 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b – wskazanymi przepisami zmieniającymi ustawodawca 

modyfikuje przepisy upoważniające, na podstawie których wydano więcej niż jedno 

rozporządzenie. Zgodnie z powszechnie stosowanymi regułami walidacyjnymi 

rządzącymi obowiązywaniem rozporządzeń zmiana w upoważnieniu ustawowym zakresu 

spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu skutkuje utratą mocy przez akt 

wykonawczy wydany na podstawie zmienionego upoważnienia. Z Zasad techniki 

prawodawczej wynika, iż na podstawie jednego upoważnienia wydaje się jedno 

rozporządzenie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest odejście od tej zasady. 

W przypadku skorzystania z tej możliwości i wydania na podstawie jednego 

upoważnienia więcej niż jednego aktu wykonawczego (chodzi tu o sytuację, gdy 

z przepisu upoważniającego nie wynika wprost, że na podstawie jednego upoważnienia 

będzie wydanych więcej rozporządzeń), decyzja prawodawcy w tym zakresie nie może 

modyfikować wskazanej wyżej reguły walidacyjnej. W związku z tym pojawia się 

pytanie o wpływ zmiany przepisu upoważniającego na pozostające w systemie, a wydane 

na podstawie jednej delegacji, akty wykonawcze w przypadku, gdy zmiana upoważnienia 

dotyczy zakresu regulacji wyłącznie części aktów. Zmiana w art. 12 ust. 7 ustawy o 

komercjalizacji i prywatyzacji polegająca na skreśleniu pkt 3 wydaje się na pierwszy rzut 

oka nie mieć wpływu na rozporządzenie wydane na podstawie art. 12 pkt 1 i 2. Niemniej 

nie jest to oczywiste. Ustawodawca delegował do uregulowania w rozporządzeniu zakres 

spraw, który technicznie został rozpisany na 3 punkty. W myśl § 32 ust. 2 Zasad techniki 

prawodawczej zmiana zakresu upoważnienia polegająca na skreśleniu jednego z punktów 

(ograniczająca de facto zakres delegacji) powinna skutkować utratą mocy rozporządzenia 

wydanego na podstawie zmienionego upoważnienia. Przyjmując tę interpretację 

należałoby przyjąć, iż skutkiem zmiany dokonywanej w art. 4 pkt 1 opiniowanej ustawy 

będzie utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie wydane na podstawie art. 12 

ust. 7 pkt 1 i 2. Jak się wydaje nie jest to zgodne z wolą ustawodawcy. Podobny problem 

będzie dotyczył rozporządzeń wydanych na podstawie zmienianego art. 56 ust. 6 ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji. W tym przypadku prawodawca również zdecydował się 

odstąpić od zasady jedno upoważnienie – jedno rozporządzenia i na podstawie art. 56 

ust. 6 wydał trzy rozporządzenia (każde z nich dotyczy innego Funduszu). Dokonywana 

nowelizacja odnosi się wprawdzie do upoważnienia w części dotyczącej Funduszu 

Skarbu Państwa niemniej zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu 

modyfikowany jest jako taki i w związku z tym pojawia się uzasadniona wątpliwość, czy 



- 8 - 

możliwe jest uznanie, że z systemu prawnego zostanie wyeliminowane włącznie 

rozporządzenie dotyczące Funduszu Skarbu Państwa, a pozostałe dwa w systemie 

pozostaną. Jak się wydaje ustawodawca takie założenie przyjął. Potwierdza to pośrednio 

art. 8 opiniowanej ustawy, który utrzymuje czasowo w mocy wyłącznie rozporządzenie 

dotyczące Funduszu Skarbu Państwa. Niemniej nie oznacza to, że taka interpretacja 

będzie powszechna i że skutkiem sformułowania ustawy w taki, a nie inny sposób, nie 

będzie utrata mocy przez rozporządzenia, których zmiana zakresu upoważnienia 

bezpośrednio nie dotyczy. Pamiętać należy przy tym, iż przepisy czasowo utrzymujące w 

mocy dotychczasowe akty wykonawcze są (i powinny być) formułowane wyjątkowo. 

Zasadą jest wydawanie nowych aktów wykonawczych w miejsce tych, które utraciły moc 

na skutek zmiany upoważnienia i to w taki sposób, aby weszły one w życie z dniem 

wejścia w życie noweli upoważnienia. Należy podkreślić, iż przedstawionego wyżej 

problemu nie rozstrzyga ani doktryna ani praktyka. Można spotkać się ze skrajnymi 

poglądami w tej kwestii. Pani prof. S. Wronkowska w swoim komentarzu do § 119 Zasad 

techniki prawodawczej1 podkreśla, że nie jest "wskazane, by na podstawie jednego 

przepisu upoważniającego wydawać kilka aktów wykonawczych, z których każdy 

normuje jedynie jakiś fragment spraw wyznaczonych w przepisie upoważniającym". 

Wskazuje Ona na wady związane z odstąpieniem od zasady jedno upoważnienie – jedno 

rozporządzenie. Przede wszystkim podkreśla, że odstąpienie od tej zasady czyni 

nieoperatywną "bardzo doniosłą regułę walidacyjną, która głosi, że z chwilą zmiany 

treści przepisu upoważniającego tracą moc rozporządzenia wydane na jego podstawie". 

Niepewności co do obowiązujących w systemie przepisów nie da się pogodzić zasadami 

przyzwoitej legislacji, pewności prawa (bezpieczeństwa prawnego) oraz lojalności 

państwa wobec obywatela.  

Mając na względzie zasygnalizowane wątpliwości oraz kierując się wyżej 

wskazanymi zasadami dobrej legislacji, należałoby rozważyć jednoznaczne określenie 

w opiniowanej ustawie skutków dla systemu prawnego nowelizacji art. 12 ust. 7 i art. 56 

ust. 6 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Jak się wydaje wolą ustawodawcy jest, 

aby rozporządzenia wydane na podstawie zmienianych upoważnień pozostały w systemie 

prawnym. W związku z tym można rozważyć czasowe utrzymanie w mocy 

dotychczasowych rozporządzeń bez wyznaczania limitu czasowego ich pozostawania 

w systemie. Rozporządzenia takie pozostałyby w mocy do czasu wydania nowych aktów 

                                                 
1 Zob. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 239 i 240. 
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wykonawczych w ich miejsce. Z tym, że należy mieć świadomość, iż w przypadku 

rozporządzeń wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji, rozporządzenia te pozostałyby w systemie do czasu wydania na tej 

podstawie nowego rozporządzenia (dotyczącego trzech Funduszy) albo pierwszego 

z grupy rozporządzeń, jeśli ustawodawca zdecyduje się wydać więcej niż jedno 

rozporządzenie na podstawie tego upoważnienia.  

Zaproponowana niżej poprawka eliminuje wątpliwości w zakresie pozostawania 

aktów wykonawczych w systemie, niemniej zmusi ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa do wydania nowych przepisów wykonawczych w odniesieniu do całego zakresu 

spraw przekazanych do uregulowania w art. 56 ust. 6 (z praktycznego punktu widzenia 

przepisy wykonawcze dotyczące Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Funduszu 

Reprywatyzacji mogłyby być identyczne do tych obowiązujących aktualnie). 

Propozycja poprawki: 

art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy 

wymienionej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej 

w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 56 ust. 6 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.". 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


