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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 14 marca 2019 r.                

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 

Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. 

 (druk nr 1105) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na ratyfikację umowy między Rzecząpospolitą 

Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 

grudnia 2018 r. zwanej dalej „Umową”. 

Celem Umowy jest: 

– stworzenie ram prawnych pozwalających na przygotowanie i realizację infrastruktury 

łączącej system przesyłowy gazowy Rzeczypospolitej Polskiej z Norweskim Szelfem 

Kontynentalnym za pośrednictwem systemu przesyłowego gazowego Królestwa Danii 

w terminie do dnia 1 października 2022 r., 

– deklaracja wsparcia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz 

ENERGINET SOV przy realizacji projektu Baltic Pipe przez Rzeczpospolitą Polską 

oraz Królestwo Danii, 

– przesądzenie, że część infrastruktury projektu Baltic Pipe, biegnąca od ostatniego 

suchego spawu na duńskim wybrzeżu przez duńskie morze terytorialne, wyłączną strefę 

ekonomiczną oraz szelf kontynentalny na Morzu Bałtyckim aż do punktu łączącego 

z polskim systemem przesyłowym gazowym należącym do polskiego operatora systemu 

przesyłowego gazowego (dalej również: „infrastruktura w ramach projektu Baltic 

Pipe”), stanowi integralną część tego systemu, a Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. jest jej wyłącznym właścicielem, 
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– wskazanie, że Królestwo Danii zapewnia, że operator polskiego systemu przesyłowego 

gazowego może uzyskać, zgodnie z duńskim prawem, administracyjne odstępstwa od 

przepisów prawa duńskiego, konieczne do realizacji i funkcjonowania projektu Baltic 

Pipe, 

– określenie, że operatorem infrastruktury w ramach projektu Baltic Pipe jest wyznaczony 

przez właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej operator polskiego 

systemu przesyłowego gazowego, 

– przesądzenie, że właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uprawniony do zatwierdzenia taryfy operatora polskiego systemu przesyłowego 

gazowego, uwzględniającej koszty określone w Umowie, 

– wyrażenie intencji, aby właściwe w Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwie Danii organy 

regulacyjne zawarły porozumienie określające zasady współpracy dotyczące 

wykonywania zadań wobec infrastruktury w ramach projektu Baltic Pipe. 

Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 5 Konstytucji, ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską 

umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej 

w ustawie, jeżeli umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja 

wymaga ustawy. 

Umowa rozszerza właściwość miejscową Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

wskazując, że wykonuje on swoje zadania i kompetencje również w stosunku do 

infrastruktury w ramach projektu Baltic Pipe. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzyskuje 

kompetencję do zatwierdzenia taryfy operatora polskiego systemu przesyłowego gazowego, 

uwzględniającej koszty poniesione przez tego operatora na realizację, utrzymanie 

i eksploatację infrastruktury znajdującej się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umowa dotyczy zatem kompetencji oraz zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które 

uregulowane zostały w ustawie – Prawo energetyczne (art. 9h oraz art. 23) oraz ustawie 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (art. 39a w zw. z art. 33 ust. 3).  

Mając na uwadze powyższe, przyjąć należy, że spełnione są przesłanki z art. 89 ust. 1 

pkt 5 Konstytucji i co za tym idzie ratyfikacja Umowy wymaga uprzedniej zgody wyrażonej 

w ustawie.  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3194). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych, 

które postanowiły uchwalić projekt bez poprawek. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu tożsamym z projektem. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


