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Opinia do ustawy  

o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 

inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. 

(druk nr 598) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na wypowiedzenie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania 

i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz. U. 

z 1995 r. poz. 90) –zwanej dalej „Umową”. 

Umowa weszła w życie z dniem 9 października 1993 r. Jej postanowienia dotyczą 

zapewnienia inwestorowi z państwa – strony Umowy na terytorium państwa – drugiej strony 

Umowy pełnej ochrony oraz możliwości dochodzenia roszczeń przed międzynarodowym 

trybunałem inwestycyjnym (arbitrażowym). Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy 

tego typu umowy były zawierane przez Polskę z większością państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (zawarte pomiędzy państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej) są obecnie kwestionowane przez Komisję Europejską 

z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Komisja Europejska wyraża obawy, 

iż postanowienia umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, w tym wypowiadanej 

Umowy, pokrywają się z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub 

mogą być z nimi sprzeczne, w szczególności z zasadami swobody przepływu kapitału, 

swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz z podstawowymi zasadami 

prawa UE, takimi jak: zasada nadrzędności, jedności, skuteczności i pewności prawa UE. 
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Komisja Europejska ma również zastrzeżenia dotyczące kwestii rozstrzygania sporów 

inwestycyjnych co, jej zdaniem, „wydaje się być sprzeczne z wyłączną kompetencją sądów 

UE”. W odniesieniu do Polski Komisja Europejska zakończyła nieformalne postępowanie 

i rozważa wszczęcie formalnego postępowania w sprawie niezgodności (między innymi) 

wypowiadanej Umowy z prawem UE.  

Umowa, zgodnie z jej art. 11 ust. 2, obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wejścia 

w życie i jest automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy, a wypowiedzenie 

umowy może nastąpić jedynie w okresie poprzedzającym zakończenie jej (dziesięcioletniego 

lub) pięcioletniego cyklu obowiązywania. Stąd skuteczne oświadczenie o wypowiedzeniu 

Umowy powinno być złożone najpóźniej dnia 8 października 2017 r., a następne najpóźniej 

dnia 8 października 2022 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 Umowy inwestycje dokonane przed wejściem w życie jej 

wypowiedzenia są nadal chronione na mocy Umowy przez dziesięć lat od dnia jej 

wypowiedzenia. 

Umowa dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (wolności, praw i obowiązków obywatelskich oraz spraw 

uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy), co uzasadnia tryb 

wypowiedzenia Umowy – wypowiedzenie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1775). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja nie wprowadziła poprawek do projektu. Sejm 

uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


