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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie 

akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. 

(druk nr 234) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lipca 2016 r. ustawy jest wyrażenie przez 

Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry. 

Po wejściu w życie Protokołu akcesyjnego, Czarnogóra stanie się stroną Traktatu 

Północnoatlantyckiego i na mocy jego postanowień Polska będzie zobowiązana 

do udzielania, w razie potrzeby, wsparcia wojskowego nowemu członkowi NATO. 

Z wyjątkiem zakresu podmiotowego tej organizacji, nie zmienią się natomiast istniejące już 

mechanizmy podejmowania decyzji i współpracy Sojuszników w ramach NATO. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego rozszerzenia NATO, Protokół składa 

się z trzech artykułów. Pierwszy upoważnia Sekretarza Generalnego NATO do przekazania, 

w imieniu wszystkich Sojuszników, zaproszenia Rządowi Czarnogóry do przystąpienia 

do Traktatu Północnoatlantyckiego, co stanowi wypełnienie dyspozycji art. 10 Traktatu, 

zgodnie z którym strony mogą za jednomyślną zgodą zaprosić do Traktatu inne państwo 

europejskie, które jest w stanie realizować zasady Traktatu i wnosić wkład do bezpieczeństwa 

obszaru północnoatlantyckiego. Zgodnie z tym postanowieniem Czarnogóra stanie się stroną 

Traktatu w dniu złożenia swego dokumentu przystąpienia Rządowi Stanów Zjednoczonych. 

Pozostałe dwa artykuły mają charakter formalnoprawny. 

Z uwagi na to, że Protokół jest umową, która dotyczy układów wojskowych będzie 

on podlegał ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. Ustawa stanowi 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 645). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Obrony 

Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych, które zarekomendowały przyjęcie ustawy 

w kształcie zaproponowanym w projekcie (druk sejmowy nr 676). 

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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