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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 5 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie 

akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. 

(druk nr 1139) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki 

Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (określanego dalej jako 

„Protokół”). 

Decyzja o akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO została podjęta na szczycie 

NATO w dniu 11 lipca 2018 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy 

nr 3299), stanowi ona potwierdzenie kontynuacji polityki „otwartych drzwi” i jest 

świadectwem woli umacniania i jednoczenia kontynentu europejskiego. Polityka rozszerzenia 

NATO ma nadal fundamentalne znaczenie dla wzmacniania strefy bezpieczeństwa 

i stabilności w Europie i wokół jej granic. 

Po akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO, na mocy postanowień Traktatu 

Rzeczpospolita Polska będzie zobowiązana do udzielania, w razie potrzeby, wsparcia 

wojskowego nowemu członkowi Sojuszu. Nie zmienią się natomiast istniejące już 

mechanizmy podejmowania decyzji i współpracy państw członkowskich w ramach NATO. 

Protokół składa się z trzech artykułów. Pierwszy artykuł upoważnia Sekretarza 

Generalnego NATO do przekazania w imieniu wszystkich państw członkowskich zaproszenia 
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Rządowi Republiki Macedonii Północnej do akcesji do Traktatu Północnoatlantyckiego. 

Przewiduje również, że Republika Macedonii Północnej stanie się stroną Traktatu w dniu 

złożenia swego dokumentu przystąpienia Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Artykuł drugi dotyczy warunków wejścia Protokołu w życie oraz obowiązku Rządu 

Stanów Zjednoczonych Ameryki informowania pozostałych Stron o dacie otrzymania każdej 

notyfikacji przyjęcia Protokołu przez poszczególne państwa. Postanowienia artykułu 

trzeciego obejmują kwestie języków autentycznych Protokołu (angielski i francuski), 

depozytariusza oraz jego obowiązku przekazania należycie poświadczonych kopii Protokołu 

jego Stronom. 

Z uwagi na fakt, że Protokół jest umową, która dotyczy układów wojskowych, wymaga 

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

Konstytucji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3299) został przedłożony przez Rząd. Był on 

przedmiotem prac sejmowych: Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony 

Narodowej. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu oraz jego 

rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. wniosły o jego przyjęcie w brzmieniu 

przedłożenia. Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. bez 

poprawek. 

 

III. Uwagi  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


