
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  

w perspektywie finansowej 2021–2027 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. 

ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 2 w pkt 29 wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”; 

2)  w art. 8 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem”; 

3)  w art. 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem 

ust. 7,”; 

4)  w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w art. 24 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „powinny 

zostać usunięte” zastępuje się wyrazami „należy usunąć”; 

5)  w art. 14 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, spośród swoich pracowników,”; 

6)  w art. 14: 

a) dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Roczny raport podlega zaopiniowaniu przez komitet monitorujący. 

W przypadku negatywnej opinii komitetu monitorującego właściwa instytucja 

odwołuje Rzecznika i powołuje nowego Rzecznika w terminie 3 miesięcy od dnia 

przedstawienia negatywnej opinii.”, 

b) w ust. 8 wyrazy „5–7” zastępuje się wyrazami „5–7a”; 

7)  w art. 17: 

a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się część wspólną wyliczenia, 
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b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7”; 

8)  w art. 17 w ust. 2 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”; 

9)  w art. 17 w ust. 4 wyrazy „w formie pisemnej lub drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej”; 

10)  w art. 23 w ust. 4 wyrazy „danej osi priorytetowej” zastępuje się wyrazami „danego 

priorytetu”; 

11)  w art. 24: 

a) w ust. 8 wyrazy „z zastrzeżeniem kontroli” zastępuje się wyrazami „a za 

prowadzenie kontroli” oraz skreśla się wyrazy „za których prowadzenie”, 

b) w ust. 10 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w”; 

12)  w art. 32 w ust. 5 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem”; 

13)  w art. 32 w ust. 7 wyrazy „przepisach o zamówieniach publicznych” zastępuje się 

wyrazami „ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25 i …)”; 

14)  w art. 33 w ust. 8 wyrazy „przepisach o zamówieniach publicznych” zastępuje się 

wyrazami „ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”; 

15)  w art. 34: 

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. ZIT mogą być realizowane w miejskich obszarach funkcjonalnych 

wyznaczonych w wyniku zawarcia porozumienia terytorialnego, o którym mowa 

w art. 14rb ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju.”, 
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b) w ust. 8 i 9 po wyrazach „o którym mowa w ust. 2” dodaje się wyrazy „lub 2a”; 

16)  w art. 34 w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 9” zastępuje się wyrazami 

„z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 9”; 

17)  w art. 36 w ust. 4 po wyrazach „lub ich partnerstwo” dodaje się wyrazy „, w tym 

ustanowione jako porozumienie terytorialne, o którym mowa w art. 14rb ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,”; 

18)  w art. 39 w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 

oraz z 2022 r. poz. 25 i …)”; 

19)  w art. 47 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wyraz „przepisach” zastępuje się wyrazami „ustawie 

z dnia 17 lutego 2005 r.”; 

20)  skreśla się art. 48; 

21)  w art. 51 w ust. 1 w pkt 10 wyrazy „które powinny zostać dokonane” zastępuje się 

wyrazami „których należy dokonać”; 

22)  w art. 51 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”; 

23)  w art. 56 w ust. 4 wyrazy „w formie pisemnej lub w formie elektronicznej” zastępuje 

się wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci 

papierowej”; 

24)  w art. 73 w ust. 6 w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem 

ust. 7”; 

25)  w art. 77 w ust. 3 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem przypadków, o których mowa w”; 
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26)  w art. 81 w ust. 4: 

a) w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „, o czym należy pouczyć eksperta przed 

złożeniem oświadczenia”, 

b) dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: 

„Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem 

świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.”; 

27)  w art. 82 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „na piśmie lub drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej”; 

28)  w art. 85 w ust. 2: 

a) w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „, o czym należy pouczyć składającego przed 

złożeniem oświadczenia”, 

b) dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: 

„Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem 

świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.”; 

29)  w art. 105, w art. 134o w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „powinny zostać usunięte” zastępuje 

się wyrazami „należy usunąć”; 

30)  w art. 107, w części wspólnej wyrazy „o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027” zastępuje 

się wyrazami „o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027”; 

31)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14la w pkt 1 po wyrazach „administracji rządowej,” dodaje 

się wyrazy „zarząd województwa albo związek ZIT,”; 
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32)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14lb w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach 

„i gospodarczymi” dodaje się wyrazy „, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 

Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 

Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, 

z późn. zm.)”; 

33)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14lc: 

a) w ust. 3 po wyrazach „na podstawie ust. 4” dodaje się wyrazy „lub przepisach 

wydanych na podstawie ust. 4a”, 

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Właściwy zarząd województwa lub związek ZIT, pełniący funkcję 

instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w zakresie, w jakim pomoc, 

o której mowa w ust. 1, ma być udzielana w ramach inwestycji, może określić, 

w drodze uchwały, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania tej 

pomocy, a także podmioty jej udzielające, uwzględniając konieczność 

zapewnienia zgodności tej pomocy ze strategią rozwoju województwa lub 

związku ZIT, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości 

jej udzielania, w przypadku gdy odrębne przepisy nie określają przeznaczenia, 

warunków lub trybu udzielania tej pomocy.”, 

c) w ust. 5 po wyrazach „w ust. 4” dodaje się wyrazy „lub 4a”;  

34)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14lj w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) jednostka wspierająca plan rozwojowy.”; 

35)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14lk: 

a) w ust. 11 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu: 
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„1a) zatwierdzenie kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach realizacji planu 

rozwojowego; 

1b) monitorowanie wyboru przedsięwzięć; 

1c) zatwierdzenie kryteriów udzielania wsparcia bezzwrotnego oraz 

o charakterze bezzwrotnym, o których mowa w art. 14ll;”, 

b) dodaje się ust. 14a w brzmieniu: 

„14a. Komitet może, na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację 

inwestycji albo reformy, a także na wniosek przedstawicieli podmiotów, 

o których mowa w ust. 3 pkt 6–10 powołać zespół roboczy do spraw określonych 

w ust. 11 w zakresie inwestycji albo reformy.”; 

36)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14ll w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub ze środków PFR, 

o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1010, 2219 i 2349 oraz z 2022 r. poz. …)”; 

37)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14ll: 

a) skreśla się ust. 4, 

b) w ust. 8 wyrazy „wykaz inwestycji” zastępuje się wyrazami „wykaz rodzajów 

inwestycji”; 

38)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14ln w ust. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz może pozyskiwać lub wykorzystywać środki 

finansowe na zasadach określonych w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 

o systemie instytucji rozwoju do wysokości określonej w planie finansowym, 

o którym mowa w ust. 2”, 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „i środków”; 

39)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14lz dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje 

się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego może być również 

przedsięwzięcie będące projektem wybranym do dofinansowania, o którym 

mowa w art. 42 ustawy z dnia … o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, wybranym 

w trybie tej ustawy.”; 
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40)  w art. 108 w pkt 6, w art. 14lzi: 

a) w ust. 5 wyrazy „zgodnie z ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „zgodnie z ust. 3”, 

b) w ust. 6 wyrazy „zgodnie z ust. 1” zastępuje się wyrazami „zgodnie z ust. 3”; 

41)  w art. 113 w pkt 11, w art. 190 w pkt 1 i 2 wyrazy „powinien zostać ujęty” zastępuje 

się wyrazami „ujmuje się”; 

42)  w art. 118: 

a) w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 

pkt 1–1c, Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza: 

1) sprawozdanie, 

2) opinię, 

3) podsumowanie ustaleń mediacji, o której mowa w ust. 1c 

– które doręcza się audytowanemu.”, 

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Jeżeli audytowany nie zgadza się ze sposobem załatwienia 

zastrzeżeń lub wyjaśnień, o którym mowa w ust. 1b, audytowany może 

wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w sprawie między 

audytowanym a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.”,”, 

b) w pkt 6, w art. 97a: 

– w ust. 1 po wyrazie „sprawozdanie” dodaje się wyrazy „oraz podsumowanie 

ustaleń mediacji, o której mowa w ust. 3a”, 

– dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli audytowany nie zgadza się ze sposobem załatwienia zastrzeżeń 

lub wyjaśnień, o którym mowa w ust. 3, audytowany może wystąpić 

z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w sprawie między audytowanym 

a dyrektorem izby administracji skarbowej.”; 

43)  w art. 119 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „w formie pisemnej” zastępuje się 

wyrazami „na piśmie”; 
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44)  w art. 126 skreśla się pkt 3; 

45)  w art. 127 w pkt 1, w pkt 1 w lit. b wyrazy „art. 32 ust. 4” zastępuje się wyrazami 

„art. 32 ust. 5”; 

46)  w art. 137 skreśla się ust. 2 i 3; 

47)  w art. 138 w ust. 1 po wyrazach „niniejszą ustawą” dodaje się wyrazy „, po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący do spraw planu rozwojowego”; 

48)  w art. 142 skreśla się ust. 4; 

49)  skreśla się art. 144 oraz w art. 146 w pkt 3 wyrazy „, art. 139 i art. 144” zastępuje się 

wyrazami „i art. 139”; 

50)  w art. 146 w pkt 8: 

a) skreśla się wyrazy „i art. 142 ust. 4”, 

b) wyrazy „które wchodzą” zastępuje się wyrazami „który wchodzi”. 

 
 
 
 
 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 
 
 Tomasz GRODZKI 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. Senat rozpatrzył ustawę o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 

i uchwalił do niej 50 poprawek. 

Wypracowując swoje stanowisko do rozpatrywanej ustawy Senat wziął w szczególności 

pod uwagę opinie partnerów społecznych, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów zainteresowanych rozwiązaniami 

przewidzianymi w rozpatrzonej ustawie. W związku z uwagami partnerów społecznych, 

uchwalono szereg poprawek, w których Senat: 

1) postanowił zmodyfikować przepisy określające zasady wyboru Rzecznika Funduszy 

Europejskich, w taki sposób, aby mógł być on powoływany również spoza grona 

pracowników instytucji uczestniczącej w realizacji programów (poprawka nr 5); 

2) uznał, że roczny raport Rzecznika Funduszy Europejskich powinien podlegać 

opiniowaniu przez komitet monitorujący; jednocześnie Senat podzielił pogląd, 

że negatywna opinia komitetu powinna skutkować koniecznością odwołania 

dotychczasowego Rzecznika i powołania nowego Rzecznika, w terminie 3 miesięcy od 

dnia przedstawienia negatywnej opinii przez komitet monitorujący (poprawka nr 6); 

3) stanął na stanowisku, że należy wydłużyć z 14 dni do 30 dni termin na odpowiedź na 

zaproszenie do składu komitetu monitorującego dla ogólnopolskich organizacji 

jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych, organizacji 

pracodawców oraz organizacji pozarządowych (poprawka nr 8); 

4) uznał, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne powinny być realizowane w miejskich 

obszarach funkcjonalnych wyznaczonych w wyniku zawarcia porozumienia 

terytorialnego w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(poprawka nr 15) oraz, że należy umożliwić realizację innego instrumentu terytorialnego 

również w przypadku opracowania strategii terytorialnej przez porozumienie 

terytorialne w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (poprawka 

nr 17); 

5) podzielił pogląd, że należy wyeliminować z ustawy przepis, który przewiduje, 

że dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców w trakcie procedury 

wyboru projektów do dofinansowania nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy 
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o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (poprawka nr 20); 

6) stanął na stanowisku, że projekt planu rozwojowego powinien być opracowywany 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 rozporządzenia ogólnego (poprawka nr 32); 

7) uznał za celowe rozszerzenie definicji pojęcia „instytucja odpowiedzialna za realizację 

inwestycji”, włączając w jej zakres zarządy województw oraz związki Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych; jednocześnie przyznaje się tym podmiotom możliwość 

określenia w drodze uchwały zasad udzielania pomocy w ramach planu rozwojowego 

(poprawki nr 31 i 33); 

8) postanowił zapewnić możliwość wykonywania zadań związanych z realizacją inwestycji 

również jednostkom wspierającym plan rozwojowy, w tym w szczególności 

samorządom województw (poprawka nr 34); 

9) uznał, że należy rozszerzyć katalog zadań Komitetu Monitorującego do spraw planu 

rozwojowego o zatwierdzanie kryteriów wyboru przedsięwzięć, monitorowanie wyboru 

przedsięwzięć oraz zatwierdzanie kryteriów udzielania wsparcia bezzwrotnego, 

a ponadto przyznał Komitetowi możliwość powołania zespołu roboczego w zakresie 

inwestycji albo reformy, na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji 

albo reformy, a także na wniosek przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek 

samorządu terytorialnego tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, 

organizacji pozarządowych, organizacji promujących prawa podstawowe oraz 

niedyskryminację, a także przedstawicieli środowiska naukowego (poprawka nr 35); 

10) przesądził o wyeliminowaniu z ustawy przepisów umożliwiających emisję obligacji 

przez Polski Fundusz Rozwoju w przypadku, gdy Komisja Europejska nie przekaże 

płatności wkładu finansowego z Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania 

odporności (poprawki nr 36, 38, 44, 46 i 49); 

11) wyeliminował z ustawy przepis, który przewiduje utworzenie rezerwy celowej na 

wsparcie o charakterze bezzwrotnym, a ponadto wskazał, że minister właściwy do spraw 

rozwoju powinien określić w rozporządzeniu wykaz rodzajów inwestycji w ramach 

planu rozwojowego a nie, jak przewiduje ustawa, wykaz inwestycji (poprawka nr 37); 
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12) stanął na stanowisku, że należy zapewnić możliwość objęcia wsparciem z planu 

rozwojowego przedsięwzięć będących projektami wybranymi do dofinansowania 

w trybie rozpatrzonej ustawy (poprawka nr 39); 

13) uznał, że należy umożliwić audytowanemu, który nie zgadza się ze sposobem 

załatwienia zastrzeżeń lub wyjaśnień, złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji 

w sprawie między audytowanym a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej albo 

dyrektorem izby administracji skarbowej (poprawka nr 42); 

14) przesądził, że przedsięwzięcia stanowiące element inwestycji, wybrane do objęcia 

wsparciem przed dniem wejścia ustawy w życie, będą mogły być uznane za 

przedsięwzięcia wybrane do objęcia wsparciem w rozumieniu „nowych” przepisów 

dopiero po ich zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący do spraw planu 

rozwojowego (poprawka nr 47). 

Senat uchwalił ponadto szereg poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

Poprawki te zmierzają w szczególności do: 

1) uwzględnienia Zasad techniki prawodawczej dotyczących formułowania przepisów, 

określających wyjątki od określonych norm prawnych albo zawierających 

uszczegółowienie tych norm (poprawki nr 2, 3, 7, 11, 12, 16, 22, 24 i 25); 

2) korekty sposobu formułowania przepisów o charakterze obligatoryjnym (poprawki nr 4, 

21, 29 i 41); 

3) ujednolicenia przepisów w zakresie sposobu doręczania określonych dokumentów 

(poprawki nr 9, 23 i 27), a także skorelowania terminologii z ustawą podstawową dla 

danej dziedziny spraw (poprawki nr 1 i 43); 

4) dostosowania terminologii ustawy do nowego pakietu unijnych aktów prawnych 

regulujących zasady wdrażania polityki spójności, w których odstąpiono od pojęcia 

„oś priorytetowa” (poprawka nr 10); 

5) ujednolicenia sposobu formułowania odesłań do ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(poprawki nr 13, 14 i 18) oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (poprawka nr 19); 

6) ujednolicenia sposobu formułowania norm w zakresie składania oświadczeń pod 

rygorem odpowiedzialności karnej (poprawki nr 26 i 28); 

7) korekty nieprecyzyjnych odesłań (poprawki nr 40 i 45) oraz niewłaściwie przywołanego 

tytułu ustawy (poprawka nr 30); 
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8) rezygnacji z przepisu utrzymującego w mocy rozporządzenie w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wydane na 

podstawie art. 210 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; w związku z tym, że zmiany 

wprowadzane w art. 210 ustawy o finansach publicznych mają wejść w życie po 

upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, Senat stanął na stanowisku, że jest to 

wystarczająco długi czas na wydanie nowych przepisów wykonawczych; nie ma 

uzasadnienia dla utrzymywania dotychczasowego rozporządzenia przez dodatkowy 

okres 12 miesięcy i odstępstwa od zasady wyrażonej w § 127 Zasad techniki 

prawodawczej, zgodnie z którą rozporządzenie powinno wchodzić w życie w tym 

samym terminie, w którym wchodzi w życie ustawa, na podstawie której jest ono 

wydawane (poprawki nr 48 i 50).  

 

 

 

 


