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Warszawa, dnia 25 lutego 2019 r.

Opinia do ustawy
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie
rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli
dnia 19 listopada 2018 r.
(druk nr 1103)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie
rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli
dnia 19 listopada 2018 r. – zwanej dalej „Umową”.
Przedmiotem Umowy jest tzw. „szara strefa” – znajdujący się na południe od
Bornholmu obszar morski, wobec którego roszczenia wysuwają zarówno Polska, jak i Dania,
i obydwa państwa uznają ten obszar za swoją wyłączną strefę ekonomiczną.
Wskutek nakładających się na siebie roszczeń Polski i Danii „szara strefa” jest obszarem
o nierozstrzygniętym statusie prawnym. Z jednej strony, zgodnie z prawodawstwem polskim,
obszar ten podlega polskiej jurysdykcji, z drugiej strony, według prawa duńskiego, podlega
on jurysdykcji duńskiej.
Bilateralne konsultacje w sprawie „szarej strefy” toczyły się, z różną częstotliwością, od
końca lat 70. XX w. W grudniu 2017 r. obydwa państwa zdecydowały się wznowić rozmowy
na ten temat.
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Po serii spotkań w 2018 r. strony ostatecznie uzgodniły podział „szarej strefy”, zgodnie
z którym Polsce ma przypaść ok. 715 km² (20% spornego obszaru).
Umowa zakończy trwający przeszło 40 lat polsko-duński spór, co przełoży się na
zacieśnienie dobrosąsiedzkich relacji z Danią oraz przyniesie pewność prawną w regionie,
niezbędną dla podejmowania przez Polskę, dozwolonej prawem międzynarodowym,
działalności na swoich obszarach morskich.
Umowa spowoduje zmianę przebiegu zewnętrznej granicy polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej, a co za tym idzie dotyczy ona materii określonej w art. 89 ust. 1 pkt 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (spraw uregulowanych w ustawie lub w których
Konstytucja wymaga ustawy). Ta okoliczność uzasadnia tryb zawarcia Umowy – ratyfikację
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w oparciu

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3135, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 27
grudnia 2018 r.). Projekt stanowił przedmiot prac Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie wprowadziły poprawek do
projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.

III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator

