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Szanowna Pani Marszałek, 

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam 

Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - o ratyfikacji Porozumienia między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony  

i racjonalnego wykorzystania wód 

transgranicznych, podpisanego w Białowieży 

dnia 7 lutego 2020 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych 

regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie 

w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania 

wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód 

transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

Dnia 7 lutego 2020 roku w Białowieży zostało podpisane Porozumienie między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony 

i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, w następującym brzmieniu: 

 

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

 zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim 

zawartych, 

 jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

 będzie niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Andrzej Duda 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

Mateusz Morawiecki 
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UZASADNIENIE 

Granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi w znacznej 

mierze wyznaczają cieki wodne. Granica biegnie od Sobiboru wzdłuż Bugu, następnie 

skręcając na północny wschód przecina Puszczę Białowieską i dolinę Narwi, biegnie 

wzdłuż doliny Świsłoczy, dalej do doliny rzeczki Wołkuszanki, którą przebiega ok. 8 km, 

przecina dolinę Czarnej Hańczy i kończy się na północ od tej rzeki. Ogólna długość 

odcinka wodnego granicy wynosi ponad 240 km.  

Od momentu uzyskania niepodległości Republiki Białorusi od Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich (ZSRR), tj. od dnia 25 sierpnia 1991 r., współpraca między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi na wodach transgranicznych nie była 

uregulowana prawnie. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na 

wodach granicznych z dnia 17 lipca 1964 r. nie obowiązuje w stosunkach 

Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, ze względu na brak sukcesji. Z tego 

powodu przez wiele lat współpraca na wodach transgranicznych między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Białorusi ograniczała się do uzgadniania jednostkowych projektów 

wspólnych lub realizowanych przez jedną ze Stron. Dążąc do uregulowania prawnego 

w tym zakresie, w marcu 2000 r. Rzeczpospolita Polska przedstawiła Stronie białoruskiej 

projekt umowy międzynarodowej z propozycją jego negocjacji. Prace prowadzone były 

do 2006 r., po czym zostały zawieszone. Wznowienie nastąpiło w styczniu 2013 r. Po 

kilkuletnich negocjacjach Stronom udało się uzgodnić tekst kompromisowy 

i Porozumienie zostało podpisane w Białowieży w dniu 7 lutego 2020 r.  

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej ww. Porozumieniem 

W świetle problemów, z jakimi boryka się gospodarka wodna, korzyści płynące ze 

współpracy na wodach transgranicznych są ogromne, gdyż ułatwia ona zrównoważony 

rozwój i zwiększanie dostępu do zasobów wodnych dobrej jakości dla społeczeństwa 

i gospodarki przez skuteczniejszą ochronę wód przed zanieczyszczeniem, ochronę 

przeciwpowodziową, przeciwdziałanie zjawisku suszy, poprawę stanu wód 

i ekosystemów od wód zależnych oraz ochronę wód przed nadmiernym poborem.  

Rzeczpospolita Polska jest związana umowami dwustronnymi na wodach granicznych 

z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Republiką 
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Litewską i Ukrainą. Republika Białorusi jest jednym z trzech głównych partnerów 

kształtujących gospodarkę wodną w zlewni Bugu. Porozumienie Rzeczypospolitej 

Polskiej z Republiką Białorusi uszczelni system gospodarowania wodami 

transgranicznymi na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i zapewni poprawę 

stanu wód granicznych, w tym Bugu, Narwi i Świsłoczy. 

II. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Przez związanie się przedmiotowym Porozumieniem, współpraca między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi na wodach transgranicznych zostanie 

prawnie uregulowana. Przede wszystkim zmieni się zatem obecny stan rzeczy, w którym 

brak jest regulacji prawnych tak ważnego zagadnienia. Strategiczny cel i zakres 

współpracy, który przewiduje przedmiotowe Porozumienie wpisują się w przepisy 

prawne dotyczące gospodarki wodnej w Rzeczypospolitej Polskiej i w Unii Europejskiej. 

Polityka wodna UE zmierza do uregulowania współpracy między państwami sąsiedzkimi 

w transgranicznych basenach wodnych. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327 z dnia 22.12.2000 r., str. 1 

z późn. zm.) zobowiązuje państwa członkowskie UE do zarządzania zasobami wodnymi 

w systemie zlewniowym. Współpraca sąsiedzka na wodach transgranicznych jest także 

celem Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior 

międzynarodowych, przyjętej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., której zarówno 

Rzeczpospolita Polska, jak i Republika Białorusi są Stronami. Przedmiotowe 

Porozumienie szczegółowo reguluje współpracę transgraniczną w sferze zasobów 

wodnych, które były ujęte jedynie pośrednio lub w sposób ogólny w Porozumieniu 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o głównych 

zasadach współpracy transgranicznej, sporządzonym w Warszawie dnia 24 kwietnia 

1992 r., oraz Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 12 września 

2009 r.  

Gospodarka wodna w polskim porządku prawnym uregulowana jest przepisami ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), dalej: 

Prawo wodne. Przedmiotowe Porozumienie w bezpośredni sposób dotyczy spraw 

uregulowanych przepisami Prawa wodnego w zakresie wód transgranicznych. 
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W szczególności odnosi się do działu II – Korzystanie z wód, działu III – Ochrona wód, 

działu IV – Zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy, 

działu V – Budownictwo wodne i melioracje wodne oraz działu VII – Zarządzanie 

wodami. Przepisy ww. Porozumienia wpisują się w przepisy Prawa wodnego. 

Przedmiotowe Porozumienie uszczegóławia przepisy dotyczące wód transgranicznych, 

znajdujących się na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi. 

III. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne, 

związane z wejściem w życie Porozumienia, wraz z określeniem źródeł 

finansowania 

1. Skutki społeczne  

Przewiduje się, że wejście w życie Porozumienia spowoduje pozytywne skutki społeczne 

przez: 

1) podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców; 

2) przeciwdziałanie zjawisku suszy; 

3) skuteczniejszą ochronę wód przed zanieczyszczeniem, a co za tym idzie podniesienie 

jakości wód i dostępności do zasobów wodnych dobrej jakości dla ludności;  

4) zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych dla potrzeb społecznych, w tym 

spożywczych, rekreacyjnych i innych. 

2. Skutki gospodarcze  

Polepszenie planowania wodnogospodarczego i utrzymania wód oraz wykorzystania wód 

dla potrzeb gospodarczych. Ponadto Porozumienie może usprawnić opracowywanie oraz 

przyjmowanie dokumentów strategicznych wyznaczających m.in. kierunki rozwoju 

gospodarczego, których skutki realizacji mogłyby oddziaływać na obszar podlegający 

jurysdykcji państwa drugiej Strony. 

3. Skutki finansowe  

Porozumienie nie wywoła znaczących dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa m.in. ze względu na fakt, że jego wejście w życie nie spowoduje konieczności 

zmiany prawa krajowego, jak również nie nałoży na Rzeczpospolitą Polską dodatkowych 

zobowiązań finansowych wynikających np. z konieczności opłacania składek 

członkowskich. Porozumienie zobowiąże Strony do utworzenia komisji dwustronnej do 

spraw wód transgranicznych, w ramach której będą funkcjonowały tematyczne grupy 

robocze. Na podstawie doświadczeń analogicznych komisji dwustronnych, przewiduje 
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się utworzenie czterech grup roboczych, to jest do spraw utrzymania, do spraw 

planowania, do spraw ochrony przeciwpowodziowej oraz do spraw hydrometeorologii 

i hydrogeologii. Poszczególne grupy robocze działają w ramach planów prac i realizują 

zadania z zakresu mandatu grupy. Ponadto, rotacyjnie, w obu państwach odbywają się 

posiedzenia komisji dwustronnej, z częstotliwością raz do roku. Prace i spotkania 

w ramach grup roboczych finansowane są z budżetu jednostek macierzystych członków 

poszczególnych grup. Są to państwowe jednostki administracji wodnej – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) wraz ze strukturami regionalnymi PGW 

WP – regionalnymi zarządami gospodarki wodnej (RZGW), Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska (GIOŚ) wraz z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska 

(WIOŚ) oraz państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna – Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) i państwowa służba 

hydrogeologiczna – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

(PIG-PIB). Posiedzenia Komisji nie stanowią znacznych kosztów dla budżetu państwa. 

Są one finansowane przez Stronę zapraszającą – gospodarza posiedzenia, co oznacza 

ponoszenie kosztu co drugi rok.  

Ponadto, aktualnie mimo braku regulacji prawnych, koszty działań w gospodarce wodnej 

na wodach transgranicznych z Republiką Białorusi są koniecznością i są one ponoszone 

głównie przez Stronę polską. Uregulowanie prawne współpracy z Republiką Białorusi 

powinno także doprowadzić do zwiększenia udziału Strony białoruskiej w kosztach 

inwestycji i utrzymania wód transgranicznych, co jest tym bardziej korzystne dla 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Powyższe środki finansowe zostaną wygospodarowane z budżetu państwa w ramach 

części 22 – Gospodarka Wodna oraz części 51 – Klimat, przede wszystkim ze środków 

alokowanych dla PGW WP, MGMiŻŚ, GIOŚ, WIOŚ oraz służby 

hydrologiczno-meteorologicznej. 

4. Skutki polityczne  

Nie przewiduje się skutków o tym charakterze. 
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5. Skutki prawne  

Wejście w życie Porozumienia nie będzie skutkowało koniecznością podejmowania prac 

legislacyjnych zmierzających do zmiany prawa krajowego. Porozumienie jest zgodne 

z prawem krajowym i unijnym. 

IV. Wyjaśnienie wyboru trybu związania Rzeczypospolitej Polskiej 

przedmiotowym Porozumieniem  

Przedmiotowe Porozumienie dotyczy materii uregulowanej w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne, tj. wód granicznych. Należy zatem stwierdzić, że Porozumienie 

dotyczy spraw uregulowanych w ustawie. W konsekwencji właściwą formą związania się 

przez Rzeczpospolitą Polską tym Porozumieniem jest tryb ratyfikacji za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, co wynika z faktu, że zostaje spełniona przesłanka z art. 89 ust. 1 

pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. poz. 483, z 2001 r. poz. 

319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), dalej: Konstytucja RP, która mówi, że 

ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej (…) wymaga 

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy spraw uregulowanych 

w ustawie. 

Dlatego też, mimo tego, że wejście w życie Porozumienia nie spowoduje konieczności 

zmiany prawa krajowego – zasadne jest związanie się jego postanowieniami w trybie 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.  

Ponadto Porozumienie dotyczy strategicznych kwestii środowiskowych, tj. ochrony wód 

transgranicznych przed zanieczyszczeniem, ochrony przeciwpowodziowej, dostępności 

do wody dla mieszkańców, racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, 

kierunków rozwoju gospodarki wodnej na wodach transgranicznych. Kwestie te są 

regulowane w Rzeczypospolitej Polskiej w aktach prawnych rangi ustawowej, dlatego 

istotna jest trwałość trybu związania przedmiotowym Porozumieniem, jaką gwarantuje 

ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają 

pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową (art. 91 ust. 2 

Konstytucji RP). Ich pozycja prawna wynika również z treści art. 188 pkt 2 Konstytucji 

RP, określającego kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do badania zgodności ustaw 

z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi za zgodą uprzednio wyrażoną 

w ustawie.  
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1. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Porozumienie, w tym zakres, 

w jakim dotyczy ono osób fizycznych i prawnych 

 Przedmiotowe Porozumienie będzie dotyczyć następujących podmiotów: 

 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), jako ministra 

właściwego ds. gospodarki wodnej. Zgodnie z przepisami art. 354 ust. 4 Prawa 

wodnego współpraca międzynarodowa w zakresie gospodarki wodnej na wodach 

granicznych należy do zadań własnych ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej, 

 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) oraz 

właściwych jednostek regionalnych PGW WP (RZGW, zarządy zlewni), jako 

podmiotu holistycznie zajmującego się gospodarką wodną. Właściwe regionalne 

jednostki organizacyjne PGW WP (RZGW Lublin, RZGW Białystok) odpowiadać 

będą za poszczególne zadania z zakresu współpracy przedmiotowego Porozumienia, 

w szczególności dotyczące planowania na wodach granicznych, ochrony 

przeciwpowodziowej i utrzymania wód granicznych, 

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Regionalnych 

Dyrektorów Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i Lublinie, 

 Państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, to jest Dyrektora IMGW-PIB 

oraz 

 Państwowej służby hydrogeologicznej, Dyrektora PIG-PIB. Służby te odpowiadają 

za zadania objęte zakresem współpracy ww. Porozumienia, w szczególności 

w obszarze hydrometeorologii i hydrogeologii, 

 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz jego właściwych jednostek 

terytorialnych. GIOŚ odpowiada za zadania dotyczące monitorowania wód 

transgranicznych oraz ochrony przed zanieczyszczeniem, 

 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Lubelskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. WIOŚ odpowiada za zadania 

dotyczące kontroli stanu środowiska, 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

jako potencjalnego podmiotu finansującego projekty i przedsięwzięcia, 

przewidziane do realizacji na podstawie ww. Porozumienia. Ewentualny udział 

NFOŚiGW w finansowaniu tych projektów będzie odbywał się zgodnie z zasadami 
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pozyskiwania środków NFOŚiGW dla przedsięwzięć w obszarze gospodarki 

wodnej, objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW, 

 organów władzy rządowej w województwach, tj. wojewody podlaskiego i wojewody 

lubelskiego, 

 organów władzy samorządowej, tj. samorządów gminnych, leżących w granicach 

polsko-białoruskich zlewni transgranicznych, jako właścicieli lub jednostek 

zarządzających oczyszczalniami ścieków. Ww. jednostki samorządowe 

odpowiedzialne będą za wdrażanie programów naprawczych oraz inwestycji 

służących poprawie stanu wód transgranicznych, podejmowanych w ramach 

współpracy na wodach transgranicznych, na podstawie przedmiotowego 

Porozumienia, 

 każdej osoby fizycznej i prawnej zamierzającej realizować działalność gospodarczą 

lub korzystającej z wód transgranicznych między Rzecząpospolitą Polską 

a Republiką Białorusi. 

2. Sposób, w jaki Porozumienie dotyczy spraw uregulowanych w prawie 

wewnętrznym 

Prawo wodne określa kompetencje ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

Przedmiotowe Porozumienie dotyczy przede wszystkim spraw uregulowanych w art. 353 

ust. 1 Prawa wodnego, który stanowi, że minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania 

wodami oraz art. 354 ust. 4 tej ustawy, który stanowi, że minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej wykonuje obowiązki wynikające z umów międzynarodowych 

dotyczących gospodarki wodnej, których Rzeczpospolita Polska jest Stroną. 

Przedmiotowe Porozumienie reguluje prawnie współpracę dwustronną na wodach 

transgranicznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi. Określa ono 

m.in. zakres współpracy, sposób użytkowania wód transgranicznych, sposób ochrony 

wód transgranicznych przed zanieczyszczeniem, tryb oceny oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć realizowanych na wodach transgranicznych etc. Projekt 

w sposób szczegółowy określa prawa i obowiązki wynikające ze współpracy z Republiką 

Białorusi na wodach transgranicznych.  

Ponadto między Porozumieniem a ustawą w krajowym porządku prawnym zaistniała 

relacja w związku z zastosowanymi definicjami. W art. 1 projektu Porozumienia zawarta 
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została definicja określenia „wody graniczne”, zgodnie z którą termin ten oznacza 

powierzchniowe wody transgraniczne, po których przebiega granica państwowa, a także 

powierzchniowe wody transgraniczne w tych miejscach, w których granica państwa je 

przecina. Natomiast określenie „wody transgraniczne”, zgodnie z definicją zamieszczoną 

w projekcie oznacza każde wody powierzchniowe lub podziemne, którymi przebiega 

granica państwowa pomiędzy państwami Stron lub które są nią przecięte, a także które 

znajdują się w granicach zlewni tych wód. Określenie „wody graniczne” jest 

zdefiniowane również w Prawie wodnym. Zgodnie z art. 16 pkt 67 tej ustawy przez wody 

graniczne rozumie się wody, którymi przebiega granica państwa, lub wody w tych 

miejscach, w których są one przecięte granicą państwa. Określenie „wody 

transgraniczne” nie jest pojęciem ustawowym; ustawa posługuje się jedynie odniesieniem 

do właściwości i oddziaływań o charakterze transgranicznym (art. 151 ust. 7 pkt 2, 

art. 156 ust. 3 pkt 3, art. 351 ust. 2 pkt 15) oraz pojęciem oddziaływania transgranicznego 

(art. 158 ust. 1 pkt 4).  

3. Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Porozumienia 

Wykonywanie przedmiotowego Porozumienia nie wymaga przyjęcia żadnych 

dodatkowych aktów prawnych.  
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