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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 1 sierpnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej 

określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską 

a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. 

(druk nr 1277) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji umowy międzynarodowej, która realizuje zobowiązania wynikające 

z uprzednio zawartej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską 

o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz 

o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Wilnie dnia 

5 marca 1996 r. Umowa z 1996 r. przewidywała, że przebieg linii granicy państwowej określi 

dokumentacja wymieniona w odrębnej umowie. 

Umowa z dnia 17 lutego 2018 r. wskazuje dokumentację graniczną, będącą zarazem 

integralną częścią umowy. Dokumentacja opracowana została na podstawie wyników 

pierwszej wspólnej kontroli przebiegu granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-

Litewską Komisję Graniczną. Dokumentacja określa również istniejący system oznakowania 

granicy państwowej.  

Umowa z dnia 17 lutego 2018 r. odnosi się bezpośrednio do wcześniejszej umowy 

zawartej między Polską a Litwą z 1996 roku, będącej układem politycznym (dotyczącym 

granicy między państwami), dlatego jej ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody wyrażonej 

w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Konstytucji. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został przedłożony przez Rząd (druk sejmowy nr 3581). Marszałek 

Sejmu skierował powyższy projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz 

Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu 

oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r. wniosły o jego uchwalenie 

w brzmieniu przedłożenia (druk sejmowy nr 3628). Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu 

w dniu 31 lipca 2019 r. bez poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


