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Stosunki polsko−czeskie

Polska jest dla nas krajem najbliższym. Jest to kraj,
w którym byłem najwięcej razy w swoim życiu
i chyba najwięcej razy na stanowisku prezydenta.

Vaclav Klaus, Warszawa, 11 października 2012 r.

Relacje polityczne
W ostatnich latach współpraca polsko−czeska realizowana jest w dużej części w wy−

miarze wyszehradzkim, który uzupełnia dobrosąsiedzkie, rozbudowane i wielowymiarowe,
stosunki bilateralne. Grupa Wyszehradzka stała się dziś platformą dyskusyjno−negocjacyjną
umożliwiającą zawieranie nieformalnych sojuszy na potrzeby polityki unijnej, ale i ustalania
strategicznych dla członków Grupy kwestii regionalnych. Stosunki polsko−czeskie należą do
najlepszych od lat, a wzmacnianie się współpracy na różnych płaszczyznach, przy jedno−
czesnej zbieżności poglądów politycznych obu rządów, rozpoczęło się intensywniej zacie−
śniać z momentem przekroczenia progu Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r. zarówno Polska, jak i Republika Czeska oraz osiem innych państw
zostało przyjętych do grona krajów będących członkami Unii Europejskiej1. W tym czasie rola
Polski w regionie była szczególnie wyeksponowana, ponieważ kraj objął dwa przewodnictwa:
Grupy Wyszehradzkiej oraz Rady Państw Morza Bałtyckiego. Po przystąpieniu wszystkich państw
członkowskich GW oraz większości RPMB do Unii Europejskiej nabrały one nowego wymiaru.
Na ten temat minister spraw zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz mówił: „Na porząd−
ku dziennym staje potrzeba pogłębionej refleksji nad rolą tych organizacji w nowych europej−
skich realiach oraz definicja ich celów i zadań. Dotyczy to zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej,
która stanie się ugrupowaniem wewnętrznym Unii Europejskiej”2. Grupa Wyszehradzka, którą
tworzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry stanęła nie pierwszy raz przed wielką niewiadomą.
Szefowie tych państw zadawali sobie pytanie: czy każde z nich nie powinno iść własną drogą?
Na całe szczęście tak się nie stało3, a Polska i Czechy, również poniekąd dzięki Grupie, zaczęły
uzyskiwać liczącą się rolę w Europie, patrząc z perspektywy zainteresowania Stanów Zjedno−
czonych ulokowaniem tzw. tarczy antyrakietowej, a także w świecie.

1 J. Gajewski, Polityka polski wobec regionu środkowoeuropejskiego, „Rocznik Polskiej Polityki
Zagranicznej 2005”, Warszawa 2006, s. 142.

2 W. Cimoszewicz, Informacja rządu na temat polityki zagranicznej w roku 2004 przedstawiona
na posiedzeniu Sejmu, 21 I 2005 r., za: J. Gajewski, Polityka…, dz. cyt., s. 143.

3 W. Cimoszewicz, Polska w zamęcie świata, „Gazeta Wyborcza”, 12 VI 2004 r.



Zatem na wstępie przeglądu stosunków polsko−czeskich po 2004 r. należy zazna−
czyć, że Grupa Wyszehradzka jest dodatkowym spoiwem bilateralnej współpracy Polski
i Republiki Czeskiej. Co więcej, współpraca w ramach Grupy służy także zapobieżeniu „de−
kompozycji Europy Środkowej” i wybraniu przez każde z państw współdziałających w jej
ramach własnej drogi4.

Dobrze układającej się współpracy politycznej obu krajów w ostatnich latach sprzy−
jał podobny profil sił rządzących. Postawa rządów Polski i Czech charakteryzowała się ostroż−
nym nastawieniem wobec Unii Europejskiej, chęcią zbliżenia się ze Stanami Zjednoczonymi
nawet kosztem pewnego dystansu wobec Brukseli i dążeniem do utrzymania dystansu wo−
bec Federacji Rosyjskiej. Znajdowało to wyraz w przyspieszaniu rozmów z Amerykanami na
temat umieszczenia na terenie Czech i Polski elementów tarczy antyrakietowej5.

Jednym z gestów, wskazujących na uznanie dla sąsiada z północy była wizyta, we
wrześniu 2004 r., premiera Czech Stanislava Grossa, który udał się do Polski w pierwszą
podróż zagraniczną. Rozmowy dotyczyły tematów regionalnych, unijnych i transatlantyc−
kich, jak również spraw związanych z kształceniem mniejszości polskiej w Czechach, współ−
pracy wojskowej, granicznej i infrastrukturalnej. Gross spotkał się z prezydentem Polski oraz
z premierem, marszałkami Sejmu i Senatu.

Na początku tego samego roku, w lutym, wizytę w Czechach złożył marszałek Sejmu
RP Marek Borowski, a w maju marszałek Senatu Longin Pastusiak6.

Na krótko przed rozszerzeniem struktur Unii Europejskiej w Koszycach odbyło się
spotkanie prezydentów czterech państw GW (11–12 marca 2004 r.)7, na którym debatowano
na tematy regionalne i europejskie, dotyczące traktatu konstytucyjnego. Kilka dni wcześniej
spotkali się premierzy: Polski – Leszek Miller, Czech – Vladimír Špidla, Słowacji – Mikulas
Dzurinda oraz minister do spraw europejskich Węgier – Andre Juhasz. Omawiano kwestie,
które miały być poruszone podczas spotkania na szczycie w Koszycach8.

Do podpisania ważnej deklaracji między państwami członkowskimi GW doszło w
Kroměřížu (12 maja 2004 r.). Dotyczyła ona ich współdziałania w okresie po przystąpieniu
do Unii Europejskiej. Założono kontynuowanie współpracy o dość elastycznym charakterze,
umacnianie tożsamości środkowoeuropejskiej oraz działania poza jej obecnymi granicami
(tzw. formuła GW+), szczególnie wobec krajów pretendujących do UE, oraz utrzymanie
zasady konsultacji w ważnych kwestiach regionalnych. Po spotkaniu w Kroměřížu Polska
sprawowała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej do połowy 2005 r.9.

Warto zaznaczyć, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej powołano Wyszehradzki Fun−
dusz Stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży z krajów głównie Europy Środkowej10.
Każdego roku, począwszy od 2002 r., w Krakowie odbywa się Letnia Szkoła Wyszehradzka,

4 Tamże.
5 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki Czeskiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra−

nicznej 2009”, Warszawa 2010, s. 177.
6 J. Gajewski, Polityka…, dz. cyt. s. 145.
7 Polska – Aleksander Kwaśniewski, Słowacja – Rudolf Schuster, Wegry – Ferenc Madl, Republika

Czeska – Vaclav Klaus.
8 Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2004 r., „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz−

nej 2004”, Warszawa 2005, s. 331.
9 J. Gajewski, Polityka…, dz. cyt., s. 158–159.
10 Dostępny w Internecie: http://visegradfund.org/scholarships/ (pobrano 17 V 2009 r.).
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która jest spotkaniem studentów z Czech, Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Czternasto−
dniowy program składa się m.in. z wykładów poświęconych tematyce społecznej, politycz−
nej i gospodarczej, dotyczących regionu środkowoeuropejskiego11.

Podczas przewodniczenia Polski w Grupie Wyszehradzkiej w programie założono,
że będzie ona regionalnym forum dyskusyjnym w temacie spraw europejskich i będzie dzia−
łać zgodnie z duchem Unii Europejskiej. Kluczowymi, według Polski, dziedzinami wspólnej
pracy były infrastruktura i transport, polityka regionalna wraz z planowaniem przestrzennym,
kwestie transgraniczne i ochrona środowiska12.

Ważnym akcentem potwierdzającym otwartość i wolę współpracy ze strony czeskiej
było uwzględnienie sugestii Polaków zamieszkujących Republikę Czeską w nowej czeskiej
ustawie o szkolnictwie, przyjętej w grudniu 2004 r. Zachowywała ona istniejące dotychczas
szkoły dla Polaków w Czechach w warunkach zmniejszającej się liczby chętnych do nauki.

Pod koniec 2004 r. (7–8 grudnia) doszło do oficjalnej wizyty prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego w Pradze. Strona czeska podczas tej wizyty zadeklarowała zwrot Polsce
rękopisów i inkabułów Hebrajskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, zagrabio−
nych przez Niemców podczas II wojny światowej. Odnaleziono je po wojnie w Czechosło−
wacji13. Polski prezydent został uhonorowany czeskim Orderem Białego Lwa z kollaną. Pod−
pisano także dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych14.

W Warszawie 8 grudnia 2004 r. premierzy krajów członkowskich GW dyskutowali
nad planami finansowymi UE na lata 2007–2013, nad wspólną polityką rolną UE, a także
nad możliwościami zaangażowania w rozwiązanie kryzysu politycznego na Ukrainie.

Spotkanie ministrów obrony, 24 maja 2004 r., zaowocowało zaś utworzeniem
w Dęblinie Międzynarodowego Centrum Szkolenia Lotniczego czterech państw. Podczas
tego spotkania zlikwidowano polsko−czesko−słowacką brygadę z siedzibą w Topolczanach,
która spełniła swój cel, wspierając słowackie przygotowania do członkostwa w NATO15.

Podczas wygłoszonej 21 stycznia 2005 r. informacji o zadaniach polskiej polityki
zagranicznej minister Adam D. Rotfeld sprecyzował główny cel polskiego przewodnictwa
w Grupie Wyszehradzkiej, a było nim odnowienie sensu wspólnego działania w ramach
Unii Europejskiej. Czechy, Słowacja i Węgry miały być jedną z grup do kontaktów, dzięki
którym Polska miała realizować swoje unijne cele. Zdaniem ministra dotychczasowa współ−
praca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyczyniła się do umacniania tożsamości Europy
Środkowej i zapewniła stabilność w całym regionie. A. D. Rotfeld zaznaczył też, że Polska
nie pretenduje do roli regionalnego lidera, a raczej zamierza zabiegać o interesy regionu16.

11 Letnia Szkoła Wyszehradzka, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie. Dostępny w Interne−
cie: http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/letnia_szkola_krajow_grupy.html (pobrano 18 III 2010 r.).

12 J. Gajewski, Polityka…, dz. cyt., s. 159.
13 Protokół podpisany przez rząd RP oraz rząd Republiki Czeskiej o przekazaniu rękopisów

i inkabułów pochodzących ze zbiorów Żydowskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu,
umieszczonych w czasie drugiej wojny światowej w Bibliotece Krajowej i Uniwersyteckiej w Pra−
dze, 4 XII 2004 r. Wszedł w życie 4 XII 2004 r.

14 Umowa między rządem RP a Rządem republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji
niejawnych. Praga, 7 XII 2004 r.

15 J. Gajewski, Polityka…,dz. cyt., s. 160.
16 M. Gajewski, Polityka regionalna Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, War−

szawa 2007, s. 167–169.
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W Grupie Wyszehradzkiej można wyróżnić dwa poziomy działalności. Pierwszy to
szeroko rozumiana współpraca polityczna obejmująca konsultacje i wymianę opinii, jednak –
jak uważa Gajewski – członkowie Grupy Wyszehradzkiej nie są przekonani do podejmowania
wspólnego stanowiska i prezentowania go na forum unijnym. Drugi poziom działalności Grupy
Wyszehradzkiej to współpraca międzyresortowa, realizująca podjęte decyzje w konkretnych
zakresach. Współpraca ta ma być, zdaniem Gajewskiego, coraz lepsza w miarę rozszerzania
Międzynarodowego Funduszu Wyszehrdzkiego i możliwości jego finansowania17.

Rok 2005 w polityce polsko−czeskiej upłynął także pod znakiem wzajemnych wizyt na
najwyższym szczeblu. W Warszawie wizytę złożyła delegacja Izby Poselskiej Czech, z kolei
miesiąc później premier Marek Belka gościł z wizytą roboczą w Czechach. Spotkał się z pre−
mierem Jiřim Paroubkiem oraz prezydentem Václavem Klausem dla omówienia stosunków
dwustronnych i kwestii budżetu Unii Europejskiej, co utrwalało zwyczaj wzajemnych konsulta−
cji państw wyszehradzkich przed wystąpieniami na forum unijnym. Najważniejszym wydarza−
niem polskiego przewodnictwa było spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej w Kazimie−
rzu Dolnym 10 czerwca 2005 r. Skupiono wtedy uwagę na trzech tematach: regionalnej roli
Grupy, współdziałaniu jej członków w ramach UE oraz współpracy z Ukrainą. 22 lipca 2005 r.
w Cieszynie odbyły się rozmowy robocze ministrów spraw zagranicznych Czech Cyrila Svobo−
dy oraz Polski Adama D. Rotfelda. Doszło też do spotkań przedstawicieli polskich i czeskich
władz regionalnych, lokalnych oraz przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński.

25 listopada 2005 r. minister spraw zagranicznych Stefan Meller złożył wizytę ro−
boczą w Pradze, gdzie spotkał się z C. Svobodą. Omówiono stosunki transatlantyckie oraz
współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Minister S. Meller zaprezentował także zało−
żenia polityki zagranicznej nowego rządu18.

W 2005 r. Polska biorąc udział w pracach struktur regionalnych, w tym Grupy Wyszeh−
gradzkiej, chciała osiągnąć trzy cele: wypracować plany działania struktur regionalnych po
rozszerzeniu UE, wzmocnić pozycję regionu w Europie, zwiększyć aktywność UE wobec państw
Europy Wschodniej. Jak zauważa Gajewski, dzięki udziałowi i pracy w Grupie Wyszehradzkiej
i w Radzie Państw Morza Bałtyckiego pozycja Polski wzmocniła się, a Polska stała się atrakcyj−
nym partnerem w regionie19. W 2005 r. państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej najczę−
ściej debatowały nad budżetem Unii Europejskiej, polityką europejską i regionalną20.

Na początku kolejnego roku 2006 r. premier Kazimierz Marcinkiewicz złożył wizytę
w Pradze i spotkał się z premierem Jiřím Paroubkiem oraz prezydentem Václavem Klausem.
Rozmowy dotyczyły współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, zwiększenia możliwości przepły−
wu pracowników w Unii Europejskiej oraz współpracy w zakresie energetyki. Podpisano umo−
wę o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów, tytułów i stopni

17 M. Gajewski, Polityka…, dz. cyt., s. 185. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Internatio−
nal Visegrad Fund) – utworzony na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszeh−
radzką. Projekt ma na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została
pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Siedzi−
ba Funduszu znajduje się w Bratysławie.

18 Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2005 r., „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz−
nej 2006”, Warszawa 2007, s. 320–321.

19 M. Gajewski, Polityka regionalna…, dz. cyt., s. 185.
20 Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2005 r., dz. cyt., s. 312.
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naukowych. Półtora miesiąca później (16–17 lutego 2006 r.) w Czechach gościł prezydent
Lech Kaczyński. Spotkał się on z premierem i prezydentem Republiki Czeskiej w celu ustalenia
zgodnych stanowisk w najważniejszych sprawach, m.in. konstytucji europejskiej21.

6 października 2006 r. w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych minister
spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Aleksandr Vondra spotkał się z premierem Jarosła−
wem Kaczyńskim. Tematami jego wizyty były bezpieczeństwo energetyczne, ewentualna
lokalizacja tarczy antyrakietowej, zaangażowanie NATO w misji ISAF w Afganistanie oraz
wydarzenia z agendy europejskiej22.

Od momentu przejęcia władzy przez Obywatelską Partię Demokratyczną (ODS), je−
sienią 2006 r., duże znaczenie we współpracy miało programowe pokrewieństwo partii spra−
wujących władzę w obu krajach. Współpracę rządów umacniały dobre relacje prezydentów
Kaczyńskiego i Klausa23.

W 2006 r. doszło do czterech spotkań w ramach Grupy Wyszehrdzkiej: w Pradze
(3–4 lutego), na zamku w Lanach (15 września), w Wyszehradzie (10 października) oraz
w Koszycach (13 listopada). Tematyka tych spotkań dotyczyła: liberalizacji rynku pracy w pań−
stwach członkowskich Unii Europejskiej, eurokonstytucji, przystąpienia krajów Grupy do strefy
Schengen. W Wyszehradzie spotkanie miało charakter jubileuszowy, obchodzono 15−lecie
Grupy. Wskazano na nim na potrzebę uzgadniania stanowisk w zakresie polityk energetycznej,
zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej24.

Stany Zjednoczone zwróciły się oficjalnie do Polski oraz Republiki Czeskiej, 20 stycznia
2007 r., z propozycją negocjacji w sprawie lokalizacji komponentów tzw. tarczy antyrakie−
towej na terenach obu państw. W Polsce Stany Zjednoczone przewidywały usytuowanie
bazy pocisków przechwytujących, stanowiących składnik europejskiego komponentu ame−
rykańskiej obrony przeciwrakietowej, zaś w Czechach miał zostać zlokalizowany radar bę−
dący drugim elementem europejskiego komponentu tarczy. System ten miał służyć, jak prze−
konywał rząd USA, obronie większości państw NATO przed ewentualnym irańskim atakiem
rakietami balistycznymi. Polska deklarowała w tym zakresie ścisłą współpracę z Czechami25.

25 stycznia 2007 r. prezydent Czech Václav Klaus złożył wizytę w Polsce i spotkał się
z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Rozmawiano o traktacie konstytucyjnym i kalendarzu
najważniejszych spotkań w ramach UE, a także o kwestii rozmieszczenia elementów ame−
rykańskiej tarczy antyrakietowej na terenie obydwu państw. Miesiąc później (19–20 lute−
go 2007 r.) z oficjalną wizytą w Polsce przebywał premier Czech Mirek Topolánek. Został on
przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, spotkał się również z premierem Jarosławem
Kaczyńskim oraz marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Jurkiem i Bogdanem Borusewi−
czem26. Premierzy we wspólnym artykule napisali, że „relacje polsko−czeskie przeżywają

21 Stosunki dwustronne. Czechy, „Rocznik Polskiej Polityki zagranicznej 2007”, Warszawa 2008, s. 353.
22 Stosunki dwustronne…, dz. cyt., s. 353.
23 K. Zuchowicz, Ten traktat szkodzi wolności. Rozmowa z Vaclawem Klausem, „Rzeczpospoli−

ta”, 27 VII 2008 r.
24 Współpraca wielostronna. Grupa Wyszehrdzka, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007”,

Warszawa 2008, s. 342.
25 M. Madej, Polityka bezpieczeństwa Polski (wymiar polityczno−wojskowy), „Rocznik Polskiej

Polityki Zagranicznej 2008”, Warszawa 2009, s. 59.
26 Stosunki dwustronne. Czechy, „Rocznik Polskiej Polityki zagranicznej 2008”, Warszawa 2009, s. 354.
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obecnie najlepszy okres w najnowszej historii obu państw i narodów”27. Zarówno To−
polánek, jak i minister ds. europejskich Alexandr Vondra zadeklarowali sympatię do Polski.
Dobre stosunki polityczne potwierdzała duża częstotliwość kontaktów na najwyższym szcze−
blu. Lech Kaczyński i Václav Klaus artykułowali zbieżne poglądy na politykę międzynaro−
dową. Podczas spotkania w Warszawie, 25 stycznia 2007 r., deklarowali rezerwę wobec
zapisów traktatu konstytucyjnego, podkreślali pełną akceptację dla projektu propozycji umiesz−
czenia w obu krajach elementów tarczy antyrakietowej.

21 maja 2007 r. prezydenci Polski i Czech ustalili wspólne stanowisko w sprawie
tarczy antyrakietowej. Miało to miejsce przed wizytą amerykańskiego prezydenta Georga
Busha, 8 czerwca 2007 r., w Juracie i późniejszą wizytą Lecha Kaczyńskiego w USA (16 lipca
2007 r.). L. Kaczyński zadeklarował, że w kwestiach decyzyjnych związanych z umieszcze−
niem w Polsce elementów tarczy antyrakietowej będzie się konsultował z prezydentem Czech
i podkreślił, że „jesteśmy w pełni solidarni z Czechami w tej sprawie”. Podobną opinię prezy−
denci mieli także w kwestii traktatu konstytucyjnego. Ich zdaniem traktat powinien być krót−
szy i regulować mniejszy zakres spraw28.

W dniach 10–12 lipca 2007 r. doszło do kolejnej oficjalnej wizyty prezydenta Klausa
w Polsce. Zostały wówczas omówione kwestie dotyczące tarczy antyrakietowej. Czeski pre−
zydent został odznaczony Orderem Orła Białego. Odbył także spotkania z premierem Jaro−
sławem Kaczyńskim i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem29.

Klaus opublikował podczas tej wizyty artykuł pt. Polska jest naszym ważnym sojusz−
nikiem, w którym określił stosunki polsko−czeskie mianem ponadstandardowych, przekonu−
jąc jednocześnie, że „czeski i polski głos jest słyszalny w dyskusjach dotyczących zasadni−
czych kwestii polityki międzynarodowej i europejskiej”30.

W kolejnych miesiącach oba państwa w trakcie negocjacji z Amerykanami informowa−
ły się wzajemnie o efektach rozmów. Ostatecznie nie doszło jednak do koordynacji działań.
Czechy przedstawiały mniejszy pakiet postulatów wobec USA. Warunkowały zatwierdzenie
przez czeski parlament umowy o tarczy, o ile elementy tarczy zostaną zainstalowane w Polsce.

Jak podkreśla Gniazdowski, ożywionym kontaktom prezydentów i premierów nie to−
warzyszyły jednoczesne kontakty ministrów spraw zagranicznych. Minister Anna Fotyga poza
jednym spotkaniem wyszehradzkim w Štiřínie, do Czech już się nie udała. Dopiero po sfor−
mułowaniu nowego rządu w Polsce, pod koniec 2007 r., na szczeblu MSZ nastąpiło
w tym zakresie ożywienie. Zawarto umowę o współpracy Ministerstw Spraw Zagranicznych
obu krajów.

27 lutego 2007 r. niepokój wśród Polonii w Czechach wywołało zamknięcie na Zaol−
ziu polskiej szkoły przez władze samorządowe Trzyńca. Prezydent V. Klaus przekonywał, że
likwidacja szkoły ma podłoże czysto ekonomiczne, związane z małą liczbą uczniów31.

27 J. Kaczyński, M. Opolanek, Polak, Czech – dwa bratanki, „Rzeczpospolita”, 19 II 2007 r.
28 Ab, PAP, Polsko−czeskie stanowisko ws. tarczy antyrakietowej, Serwis Internetowy „Wprost24”.

Dostępny w Internecie:  http://www.wprost.pl/ar/106914/Polsko−czeskie−stanowisko−ws−tarczy−antyrakie−
towej/ (pobrano 21 V 2007 r.).

29 Stosunki dwustronne. Czechy, dz. cyt., s. 354.
30 V. Klaus, Polsko je nasim dulezitym spojeniem, „Lidove nowiny”, 10 VII 2007 r.
31 M. Gniazdowski, Polityka Polski w grupie Wyszehradzkiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra−

nicznej 2008”, Warszawa 2009, s. 186.
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Po 50 latach w 2007 r. powrócił temat rozwiązania kwestii tzw. długu terytorialnego,
czyli konieczności zwrotu Polsce przez Czechy ok. 370 ha gruntów. Do powstania „długu”
doszło w wyniku podpisania umowy polsko−czechosłowackiej o ostatecznym wytyczeniu grani−
cy państwowej z 13 czerwca 1958 r. w ramach tzw. prostowania granicy w terenie. W wyniku
tego działania skrócono ją o 80 km. Polska przekazała stronie czechosłowackiej około 1205 ha,
a uzyskała w zamian około 838 ha gruntu. Różnica, tzw. dług terytorialny, wynosiła około 370 ha32.
Do lutego 2007 r. obowiązywała decyzja podjęta przez czeski rząd centrolewicowy, który brał
pod uwagę jedynie rekompensatę finansową. W lutym 2007 r. premierzy obu krajów uzgodnili
wyrównanie długu w formie przekazania gruntów. Korekta umożliwiłaby zniwelowanie trudno−
ści rolnikom w powiecie raciborskim, którzy użytkowali swoją ziemię w Czechach. Rozwiąza−
niem sprawy zajmuje się od 1992 r. Stała Polsko−Czeska Komisja Graniczna przy MSW w War−
szawie. W 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Pradze planowało uregulować tę kwe−
stię poprzez przekazanie Polsce fragmentu województwa libereckiego, leżącego na tzw. cyplu
frydlandzkim, między Świeradowem−Zdrój a Bogatynią33. Sprawa ta nie znalazła dotąd finału.

W 2007 r. w ramach Grupy Wyszehradzkiej doszło do siedmiu spotkań na najwyż−
szym szczeblu. Grupa umacniała kontakty zewnętrzne z Ukrainą (12–14 stycznia 2007 r.,
Kraków) oraz Japonią (28–29 maja 2007 r., Hamburg), przyjmując delegacje tych krajów.
Spotkania dotyczyły także tradycyjnie tematyki unijnej. Podczas jednego nich gościł premier
Portugalii Jóse Sócrates, który zaprezentował założenia unijnej prezydencji portugalskiej
(18 czerwca 2007). Podsumowano trzy lata członkostwa państw Grupy w UE oraz omówio−
no kwestie związane z ich wejściem do strefy Schengen (20–21 września 2007 r., Keszthely).
Podczas spotkania na szczycie dyskutowano nad poszerzeniem UE i kontynuowaniem poli−
tyki „otwartych drzwi” (25–26 października 2007 r., Štiřín)34.

Spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej w 2008 r. odbyły się sześciokrotnie. Roz−
mowy dotyczyły wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa35. Wyrażono po−
parcie dla dialogu UE–Gruzja oraz natowskich aspiracji Ukrainy i Gruzji, dyskutowano nad
współpracą państw wyszehradzkich z grupą krajów zaliczanych do GUAM36.

Nowe ukierunkowania międzynarodowe, które pojawiły się od 2008 r. miały zasad−
niczy wpływ na stosunki polsko−czeskie, ale także na relacje w obrębie Grupy Wyszehradz−
kiej, powodując różnice w polityce zagranicznej państw Europy Środkowej. Wśród nich, jak
wskazuje R. Morawiec, były:

a) Proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Polska i Czechy wstrzymywały ten proces,
natomiast Węgry i Słowacja ratyfikowały traktat;

32 M. Gniazdowski, Polityka Polski…, dz. cyt., s. 186.
33 Zew, PAP, Polska będzie większa. Czesi mają oddać nam ziemię, Serwis Internetowy „Wprost24”,

7 IV 2007 r., dostępny w Internecie: http://www.wprost.pl/ar/239143/Polska−bedzie−wieksza−Czesi−maja−
oddac−nam−ziemie/ (pobrano 12 XI 11 r.).

34 Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2007 r., „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz−
nej 2008”, Warszawa 2009, s. 345–346.

35 Europejska Polityka Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP) – to polityka Unii Euro−
pejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących. Komisja Europejska po raz pierwszy zaprezentowała Europejską
Politykę Sąsiedztwa w 2003 r. Dokument ten przedstawia konkretne warunki współdziałania UE z krajami
sąsiadującymi.

36 GUAM – Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju – regionalna organizacja międzynaro−
dowa, zrzeszająca cztery państwa WNP: Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię.
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b) Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w połowie 2008 r.;
c) Konflikt Rosji z Gruzją, do którego doszło w sierpniu 2008 r. oraz konflikt rosyjsko−

ukraiński dotyczący dostaw gazu. Polska i Czechy odmiennie postrzegały bezpieczeństwo ener−
getyczne niż Słowacja i Węgry, które pozostały nastawione prorosyjsko w obu sytuacjach;

d) Partnerstwo Wschodnie37. Polsko−szwedzka inicjatywa stała się dyrektywą Rady
Europejskiej, a 20 marca 2009 r. programem współpracy między Unią Europejską a pięcioma
państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego;

e) Przewodnictwo Czech w Radzie UE w pierwszej połowie 2009 r. Zapoczątkowało
ono mechanizm wzajemnych konsultacji w gronie państw wyszehradzkich, które dotyczyły
priorytetów prezydencji. W wyniku tego w programie polskiego przewodnictwa w Grupie
Wyszehradzkiej została umieszczona deklaracja wspierania działań czeskiej prezydencji;

f) Układ sił politycznych w państwach wyszehradzkich. Od 2006 r. władzę w Cze−
chach objęła koalicja centroprawicowa. Zajęła ona podobne stanowisko jak polski rząd w takich
kwestiach jak: integracja europejska, stosunki transatlantyckie, bezpieczeństwo energetycz−
ne i stosunki z Rosją. Tymczasem rządy na Słowacji i na Węgrzech były zdominowane przez
lewicę i prezentowały odmienne podejście. Po zmianie koalicji rządowej w Republice Cze−
skiej w maju 2009 r. stosunki polsko−czeskie również wydawały się być zdecydowanie lep−
sze aniżeli stosunki polsko−słowackie i polsko−węgierskie38.

W 2008 r. odbyła się seria spotkań bilateralnych na najwyższym szczeblu, obok spo−
tkań wyszehradzkich i innych spotkań wielostronnych. W Pradze gościli prezydent Kaczyń−
ski, premier Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do Polski przyjechał
prezydent Klaus. Donald Tusk uzgodnił z premierem Mirkiem Topolánkiem, 10 stycznia 2008 r.,
że oba kraje będą współdziałać podczas negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie
tarczy antyrakietowej. Polski premier spotkał się także z prezydentem Czech. Poruszono
zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, budowy w Berlinie Centrum Przeciwko Wy−
pędzeniom (sprzeciw Polski i Czech), rozmawiano o czeskiej prezydencji w UE i lokali−
zacji tarczy antyrakietowej. Premierzy ustalili, że będą konsultować kwestie dotyczące insta−
lacji. Polska starała się pozyskać technologiczno−finansowe wsparcie USA w polskich sił zbroj−
nych i zabiegała o pozyskanie systemu antyrakietowego „Patriot”. Ważne dla Polski było uregu−
lowanie roszczeń osób trzecich w związku z przewidywanymi szkodami. Czechy w negocja−
cjach z USA skupiły się natomiast na włączaniu przemysłu i jednostek badawczych w rozwój
systemu obrony przeciwrakietowej. Wiosną 2008 r. Czesi zadeklarowali, że skłonni są przyjąć
radar niezależnie od wyniku amerykańskich rozmów z Polską. Premier Topolanek zakwestio−
nował sensowność polskich postulatów, a czeska minister obrony Vlasta Parkanová suponowa−
ła, że polsko−amarykańskie negocjacje zakończą się fiaskiem. Polska opozycja krytykowała
działania polskiego rządu, zaś czeska opozycja chwaliła z kolei go za pragmatyzm.

Do spotkania prezydentów Klausa i Kaczyńskiego doszło 11 marca 2008 r. Podkre−
ślono znów, że obie strony mają podobny pogląd na wiele problemów międzynarodowych.

37 Partnerstwo Wschodnie – inicjatywa wprowadzona do systemu stosunków zewnętrznych Unii
Europejskiej (od maja 2009 r.). Jest ona skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdo−
wy oraz Ukrainy. Partnerstwo Wschodnie ma za zadanie przyczynić się do zbliżenia i integracji państw
Europy Wschodniej i państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską.

38 R. Morawiec, Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz−
nej 2010”, Warszawa 2011, s. 184–185.
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Rozmowy prezydentów miały miejsce również 13 października 2008 r. Prezydenci spotkali
się z mieszkańcami Ziemi Cieszyńskiej i dalej toczyli rozmowy w Warszawie. Z kolei 23 paź−
dziernika 2008 r. minister Radosław Sikorski przyjął przebywającego w Warszawie wice−
premiera Czech Alexandra Vondrę, a potem złożył wizytę w Pradze i przeprowadził rozmowy
z czeskim ministrem spraw zagranicznych Karelem Schwarzenbergiem. Sikorski udzielił po−
parcia deklarowanym przez czeski rząd priorytetom unijnej prezydencji rozpoczynającej się
1 stycznia 2009 r. Szczególnie istotne było memorandum ministrów spraw zagranicznych
w sprawie powołania w 2009 r. Forum Polsko−Czeskiego39, którego zasadniczym zadaniem
ma być inicjowanie i wspieranie projektów współpracy dwustronnej w zakresie polityki, kultu−
ry, sztuki, nauki, oświaty, wymiany młodzieżowej, współpracy transgranicznej, środków maso−
wego przekazu, gospodarki itp. W obu krajach zostały powołane zespoły zajmujące się reali−
zacją zadań w tych obszarach40. Forum nawiązuje do współpracy niezależnych grup opozycyj−
nych, działających przed rokiem 1989, które zainicjowały utworzenie Solidarności Polsko−
Czechosłowackiej41. Dla przykładu w 2012 r. Forum wspierało m.in. takie projekty umacniają−
ce stosunki polsko−czeskie jak: „Interaktywny kurs wiedzy o kinematografii i kulturze Pol−
ski i Czech CINESTOP” (realizowany przez Stowarzyszenie Menadżerów i Organizatorów Kultu−
ry) czy „Inspiracje Havlovskie” – blok tematyczny w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego „Bez granic” (realizacja Stowarzyszenie Solidarność Polsko−Czesko−Słowacka)42.

Jak zaznacza Morawiec, w dokumentach programowych polskiej polityki zagranicz−
nej w latach 2008–2009 nie wytyczano żadnych nowych konkretnych celów czy zadań
w odniesieniu do Republiki Czeskiej. Współpraca dotyczyła głównie polityki regionalnej.
Oba kraje w tym okresie wykazywały wyjątkową zbieżność poglądów na sprawy integracji
europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Co charakterystyczne, oba kraje podzie−
lały krytyczne stanowisko wobec Rosji i jej polityki w krajach postsowieckich. W efekcie
powodowało to zacieśnianie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi i relacji transatlantyc−
kich. Przyjęcie projektu budowy programu obrony przeciwrakietowej było naturalnym skut−
kiem takiej postawy rządów Polski i Czech. Z perspektywy czasu okazało się, że oba rządy
nie zawsze konsultowały się w tym zakresie tak jak to było wcześniej deklarowane. W 2009 r.
nowa administracja USA zrezygnowała z budowy sytemu tarczy antyrakietowej w Europie
Środkowej. Miało to negatywny wpływ na postrzeganie Polski i Czech oraz spowodowało
osłabienie ich pozycji wobec Rosji i Unii Europejskiej43.

W spotkaniu 12 września 2008 r. w Pieszczanach udział wziął prezydent L. Kaczyń−
ski. Omówiono sytuację na Kaukazie, stosunki Unii Europejskiej z Rosją i relacje dwustron−
ne. Kaczyński spotkał się z prezydentami Czech i Węgier.

Natomiast w trakcie posiedzenia premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów
bałtyckich 5 listopada 2008 r. z udziałem Donalda Tuska w Warszawie poruszano kwestie

39 Stosunki dwustronne. Czechy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009”, Warszawa 2010, s. 343.
40 Dostępny w Internecie: http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/otwarty_konkurs_na_reali−

zacj.html. Strona internetowa Forum Polsko−Czeskiego to http://www.mzv.cz/cesko−polske_forum/cz/in−
dex.html (pobrano 14 IX 2010 r.).

41 R. Morawiec, Polityka Polski w Grupie…, dz. cyt., s. 206.
42 Dostępny w Internecie: http://www.mzv.cz/file/799558/projekty_2012_Polsko.pdf (pobrano

14 IX 2010 r.).
43 R. Morawiec, Polityka Polski w Grupie…, dz. cyt., s. 198–199.
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pakietu klimatyczno−energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego, światowego kryzysu
finansowego oraz Partnerstwa Wschodniego.

W styczniu 2009 r. Czechy objęły po raz pierwszy przewodnictwo w Radzie Europy.
Polska poparła priorytety czeskiej prezydencji, a jednocześnie wstrzymała się od krytyki nie−
których posunięć Czech, krytykowanych przez pozostałe kraje UE44.

30 lipca 2009 r. wizytę w Polsce złożył wicepremier i minister spraw zagranicz−
nych Czech Jan Kohout. Omówiono bieżące kwestie, takie jak współpraca gospodarcza,
pierwsze efekty działań Forum Polsko−Czeskiego oraz wpływ na środowisko naturalne cze−
skich inwestycji w regionie przygranicznym. Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów
mówili również o kwestiach wielostronnych, związanych z ratyfikacją Traktatu Lizboń−
skiego, czeskich doświadczeniach z prezydencji w Radzie UE. Analizowano również tzw.
politykę otwartych drzwi UE i NATO oraz przyszłość tarczy antyrakietowej w kontekście
relacji obu państw z USA, a także Partnerstwo Wschodnie oraz prace nad wspólną repre−
zentacją dyplomatyczną państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w wybranych pań−
stwach trzecich. Minister Kohout spotkał się również z wicepremierem i ministrem gospo−
darki Waldemarem Pawlakiem oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini−
strów i pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Włady−
sławem Bartoszewskim45.

We wrześniu 2009 r. działalność zainaugurowała Polsko−Czeska Platforma Anali−
tyczna. Projekt ma za zadanie wzmocnienie współpracy polskich i czeskich ośrodków
analitycznych, które ułatwią stały monitoring stosunków polsko−czeskich czy wymianę
poglądów. Inicjatorami przedsięwzięcia są Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośro−
dek Studiów Wschodnich, Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze, Międzynaro−
dowy Instytut Politologiczny Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Stowarzyszenie na rzecz
Spraw Międzynarodowych w Pradze. Plenarne posiedzenia platformy mają odbywać się
raz w roku, na przemian w Polsce i w Czechach, przy okazji konferencji naukowych po−
święconych konkretnym obszarom współpracy. Corocznie w dwóch wybranych dziedzi−
nach opracowywane są wspólne ekspertyzy i rekomendacje. Prace platformy koordynują
instytuty państwowe46. Dotąd odbyły się spotkania w Warszawie (24 września 2009 r.),
w Pradze (4 maja 2010 r.), w Ostrawie (28 czerwca 2010 r.) oraz we Wrocławiu (5 paź−
dziernika 2012 r.)47.

Podczas kolejnej wizyty wicepremiera Czech i ministra spraw zagranicznych Jana Ko−
houta w Polsce (maj 2010 r.) oceniano bieżące stosunki dwustronne i kwestie bezpieczeństwa
energetycznego. Zajęto się także problemem zagrożenia powodziowego w Polsce i Czechach.
Ministrowie podpisali porozumienie o współpracy resortów spraw zagranicznych obu państw,

44 Tamże.
45 Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Jana Kohouta, komunikat Rzecznika

MSZ z dn. 30 VII 2009 r., dostęp w Internecie: http://www.msz.gov.pl/Wizyta,Ministra,Spraw,Zagranicz−
nych,Republiki,Czeskiej,Jana,Kohouta,29211.html (pobrano 12 IX 2010 r.).

46 Inauguracja Polsko−Czeskiej Platformy Analitycznej, informacja Ambasady Republiki Czeskiej
w Warszawie, dostęp w Internecie: http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/inauguracja_polsko_cze−
skiej_platformy.html (pobrano 30 X 2009 r.).

47 Dostęp w Internecie: http://www.osw.waw.pl/pl/wydarzenia/polskoczeska−platforma−analityczna
(pobrano 12 XII 2012 r.).
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przewidujące m.in. przedłużenie działalności utworzonego w 2009 r. na okres dwóch lat
Forum Polsko−Czeskiego. Wzięli również udział w inauguracji Konsulatu Honorowego Czech
w Bydgoszczy (czwartej tego rodzaju placówki czeskiej)48.

Na temat relacji polsko−czeskich podczas wywiadu udzielonego w 2010 r. dla
„Gazety Wyborczej” wypowiedział się kolejny minister spraw zagranicznych Czech Ka−
rel Schwarzenberg: „Dzięki Bogu nie ma poważnych problemów, a nasze stosunki są
najlepsze w historii. Bo wcześniej zawsze się ignorowaliśmy nawzajem i nie potrafiliśmy
się zrozumieć. Czechów dziwiły i irytowały te arystokratyczno−wojownicze zamiłowa−
nia Polaków, a Polacy nie lubili tej naszej drobnomieszczańskiej postawy. Teraz wresz−
cie zaczęliśmy się szanować nawzajem”49. Wywiad ukazał się trakcie wizyty Schwa−
rzenberga w Polsce z okazji XX Debaty Tischnerowskiej na Uniwersytecie Warszawskim
(10–11 XII  grudnia 2010 r.), gdzie wygłosił wykład pt. „Skuteczny konserwatyzm bez
populizmu”50.

W marcu 2010 r. Radosław Sikorski złożył wizytę na Węgrzech. Wziął udział
w ministerialnym szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie przedyskutowali możli−
wości zacieśniania współpracy na arenie międzynarodowej. Podjęli decyzję o utworze−
niu wspólnej placówki wyszehradzkiej w Kapsztadzie, a także omówili plany związane
z projektem Partnerstwa Wschodniego. Na wniosek ministra Sikorskiego partnerzy po−
parli pomysł powołania nieformalnej Grupy Przyjaciół Partnerstwa Wschodniego, która
miała skupić kraje spoza UE gotowe wesprzeć Partnerstwo i wziąć udział w realizacji
tego projektu51.

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką, 21–22 lutego 2011 r., na zapro−
szenie prezydenta Vaclava Klausa złożył oficjalną wizytę w Czechach. Spotkał się z premie−
rem Petrem Nečasem, najważniejszymi urzędnikami państwowymi, czeską Polonią oraz by−
łym prezydentem Vaclavem Havlem.

Komorowski ocenił stosunki polsko−czeskie jako „znakomite, jeśli chodzi o płaszczy−
znę czysto polityczną, a także niesłychanie atrakcyjne, jeśli chodzi o gospodarkę”. Zaznaczył
także, iż rząd czeski jest zainteresowany wspólną europejską polityką wschodnią ze szczegól−
nym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego. Z kolei premier P. Nečas zadeklarował wsparcie
dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Komorowski gościł w Litvinovie w północno−
zachodnich Czechach w rafinerii holdingu petrochemicznego Unipetrol, którego największym
udziałowcem jest Polski Koncern Naftowy Orlen SA. Spółka posiadała, zdaniem prezydenta,
ogromne zasługi w rozwoju współpracy polsko−czeskiej w obszarze gospodarki energetycznej

48 Wizyta Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, komunikat rzeczni−
ka MSZ z dn. 22 V 2010  r., dostęp w Internecie: http://www.msz.gov.pl/Wizyta,Wicepremiera,i,Mini−
stra,Spraw,Zagranicznych,Republiki,Czeskiej,35951.html (pobrano 3 XII 2010 r.).

49 L. Palata, Czesi i Polacy chyba wreszcie się polubili. Rozmowa z Karelem Schwarzenbergiem
ministrem spraw zagranicznych Czech, „Gazeta Wyborcza”, 10 XII 2010 r.

50 Wiceminister i minister spraw zagranicznych RCZ Karel Schwarzenberg ponownie w Polsce,
informacja Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie, dostęp w Internecie: http://www.mzv.cz/war−
saw/pl/aktualnosci/wicepremier_i_minister_spraw.html (pobrano 8 XII 2010 r.).

51 Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w Budapeszcie, komunikat Rzecz−
nika MSZ z dn. 2 III 2010 r., dostęp w Internecie: http://www.msz.gov.pl/Wizyta,Ministra,Spraw,Zagra−
nicznych,Radoslawa,Sikorskiego,w,Budapeszcie,34199.html III (pobrano 8 XII 2010 r.).
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w Czechach52. Wcześniejsze spotkania prezydentów Komorowskiego i Klausa miały miejsce
w sierpniu 2010 r. na Śnieżce oraz w listopadzie 2010 r. w Karlowych Warach53.

Warto odnotować, że strona czeska przekazała we wrześniu 2011 r. cztery archiwal−
ne zbiory dokumentów dotyczące Dolnego Śląska. Negocjacje w tej sprawie trwały do końca
2010 r. Archiwalia te uzupełniły luki w zasobach, jakie powstały w czasie II wojny świato−
wej. Zbiory, które zostały przekazane, to m.in.: „Majątek Ziemski Ząbkowice Śląskie–Ziębi−
ce 1570–1939”, „Majątek Ziemski Międzylesie 1851–1870”, „Majątek Ziemski Wilkanów
1815–1890” oraz „Urząd radcy ziemskiego Bolesławiec”. Archiwalia od II wojny światowej
były przechowywane w Opawie i Zamrsku54.

Koniec roku 2011 przyniósł smutną wiadomość nie tylko dla Czechów i Polaków, ale
i całego demokratycznego świata. Media obiegła informacja o śmierci Václava Havla – pisarza,
dramaturga, przywódcy czeskiej opozycji antykomunistycznej, założyciela Karty 77, prezydenta
Czechosłowacji, a później Czech. By uczcić pamięć Havla, 19 grudnia 2011 r. wszystkie spotka−
nia w Radzie UE, w ramach polskiej prezydencji, rozpoczynały się od chwili ciszy. Jak napisał
w liście kondolencyjnym minister Sikorski „głos Václava Havla zawsze, od lat 60. do ostatnich dni,
był ważny dla jego kraju, Polski, Europy i świata. Pamięć o nim zawsze będzie w Polsce żywa”55.

Symptomem dobrze układających się wzajemnych stosunków była lokalizacja cze−
skiej ambasady w Armenii. W maju 2012 r. przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych
Polski i Republiki Czeskiej popisali umowę, na mocy której strona Polska wyraziła zgodę na
udostępnienie części pomieszczeń swej ambasady w Erewaniu na potrzeby nowo powstają−
cego przedstawicielstwa czeskiego. Jak zapewniał polski MSZ, był to gest świadczący o wy−
sokim poziomie współpracy politycznej między Warszawą i Pragą56.

Współpraca gospodarcza
Po 2004 r. polsko−czeskie stosunki gospodarcze charakteryzowała duża dynamika

wzrostu. Do 2007 r. wymiana handlowa wzrosła dwukrotnie, lokując Czechy w pierwszej
piątce najważniejszych partnerów handlowych Polski w UE z sześcioprocentowym udzia−
łem. Przed Czechami znalazły się Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania. Wywóz towa−
rów do Czech w 2004 r. wzrósł w porównaniu z rokiem minionym o 46,4 proc.57.

52 Aj, PAP, Współpraca polsko−czeska: znakomita politycznie, atrakcyjna gospodarczo, 23 II 2011
r., Serwis „Gover. Polityka w Sieci”, dostęp w Internecie: http://www.gover.pl/news/szczegoly/guid/wspol−
praca−polsko−czeska−znakomita−politycznie−atrakcyjna−gospodarczo (pobrano 10 XII 2011 r.).

53 Prezydent Polski Bronisław Komorowski wraz z Małżonką w Republice Czeskiej, informacja
Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie, dostęp w Internecie: http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktual−
nosci/prezydent_polski_bronislaw_komorowski.html (pobrano 2 III 2011 r.).

54 Polska odzyskała archiwalne zbiory dokumentów dotyczące Dolnego Śląska, komunikat rzecz−
nika MSZ, dostęp w Internecie:  http://www.msz.gov.pl/Polska,odzyskala,archiwalne,zbiory,dokumen−
tow,dotyczace,Dolnego,Slaska,45530.html (pobrano 22 IX 2011 r.).

55 Zmarł Vaclav Havel, list kondolencyjny Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego,
dostępny w Internecie: http://www.msz.gov.pl/Zmarl,Vaclav,Havel,47594.html (pobrano 18 XII 2011 r.).

56 Polsko−czeska współpraca dyplomatyczna w Erewaniu, komunikat Biura Rzecznika Prasowe−
go MSZ, dostęp w Internecie: http://www.msz.gov.pl/Polsko−czeska,wspolpraca,dyplomatyczna,w,Ery−
waniu,52142.html (pobrano 10 V 2012 r.).

57 K. Marczewski, Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz−
nej 2005”, Warszawa 2006, s. 187–188.

168      Jan Walczak



W 2008 r. polsko−czeskie obroty wynosiły 11,7 mld euro58. W 2010 r. Republika
Czeska należała wciąż do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski i plasowała się
na czwartej pozycji pod względem eksportu z naszego kraju (6 proc.) – po Niemczech (26,1
proc.), Francji (6,8 proc.), Wielkiej Brytanii (6,3 proc.), a przed Włochami (5,9 proc.), Ni−
derlandami (4,4 proc.) i Rosją (4,2 proc.). Czechy zajmowały także w 2010 r. szóste miej−
sce w polskim imporcie po Niemczech (21,9 proc.), Rosji (10,2 proc.), Chinach (9,4 proc.),
Włoszech (5,7 proc.) i Francji (4,3 proc). Z kolei Polska była trzecim partnerem handlowym
Republiki Czeskiej (6,4 proc.) w imporcie, po Niemczech (25,5 proc.) i Chinach (12,2 proc.),
a przed Rosją, Słowacją, Włochami, Austrią i Francją, oraz trzecim w eksporcie (6,2 proc.) po
Niemczech i Słowacji. W 2009 r. z powodu kryzysu gospodarczego w Republice Czeskiej
odnotowano znaczny spadek obrotów handlowych, ale już rok później, w 2010 r. odnoto−
wano ponowny wzrost wskaźników – eksport wzrósł o 25,4 proc., a import o 30,7 proc.59

W polskim eksporcie do Czech dominują wyroby wysoko przetworzone przemysłu elek−
tromaszynowego (27,4 proc.), urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru
dźwięku i obrazu (16 proc.), pojazdy samochodowe (8,5 proc.) i wyroby metalurgiczne (19,8
proc.) z żelaza, miedzi i stali, dalej można wymienić wyroby chemiczne, produkty mineralne
oraz artykuły rolno−spożywcze. W imporcie z Czech największy udział mają wyroby przemysłu
elektromaszynowego (33,8 proc.) – głównie samochody i urządzenia elektryczne do odbioru
i rejestracji obrazu i dźwięku, wyroby przemysłu chemicznego (18,9 proc.) oraz wyroby metalur−
giczne (18,8 proc.). Jak wynika z analiz i prognoz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Amba−
sady RP w Pradze, struktura polsko−czeskiej wymiany handlowej w 2011 r. nie uległa zmianie60.

Polsko−czeska współpraca kapitałowo−inwestycyjna rozwija się również dynamicz−
nie. Skumulowana wartość inwestycji należących do kapitału polskiego w Republice Cze−
skiej wynosiła na koniec 2011 r. 1,7 mld euro, co faktycznie stanowi około 1,5 proc. inwesty−
cji w tym kraju61. W samym 2010 r. polscy przedsiębiorcy zainwestowali w Czechach ponad
miliard euro62, a pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce po Austrii. Polskie inwesty−
cje w Czechach były wyższe niż te ze Szwecji (1,1 proc.), Włoch (0,9 proc.), Danii (0,7
proc.), Węgier (0,3 proc.) czy Norwegii (0,1 proc.). Najwięcej w 2010 r. w Czechach zainwe−
stowali przedsiębiorcy z Niderlandów (28,9 proc.) oraz z Niemiec (12,9 proc.)63.

58 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki Czeskiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra−
nicznej 2009”, Warszawa 2010, s. 188–189.

59 Polsko−czeska współpraca handlowa, opracowanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Am−
basady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze z dn. 22 XI 2011 r., s. 1, dostępny w Internecie: http://praha.tra−
de.gov.pl/pl/czech/article/detail,1270,Polsko−czeska_wspolpraca_handlowa.html (pobrano 15 XII 2011 r.).

60 Polsko−czeska współpraca handlowa, opracowanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze z dn. 22 XI 2011 r., s. 2. http://praha.trade.gov.pl/pl/czech/
article/detail,1270,Polsko−czeska_wspolpraca_handlowa.html, (pobrano 16 XII 2011 r.).

61 Polsko−czeska współpraca inwestycyjna, opracowanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze z dn. 12 IV 2012 r., s. 1, dostępny w Internecie: http://
www.praha.trade.gov.pl/pl/czech/article/detail,1610,Polsko−czeska_wspolpraca_inwestycyjna.html (po−
brano 17 V 2012 r.).

62 Na podst. danych WPHiI Ambasady RP w Pradze z dn. 22 XI 2011 r.
63 Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospo−

darcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/czechy.htm (pobrano 10 IX 2011 r.).
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Najistotniejszą polską inwestycją w Czechach było przejęcie w 2005 r. czeskiego
koncernu naftowego Unipertrol przez Polski Koncern Naftowy Orlen. Unipertol ma strate−
giczne znaczenie dla czeskiej gospodarki, zatrudnia cztery tysiące osób. Do końca 2010 r.
przebudowana została rafineria w Litwinowie i przeprowadzono restrukturyzację Uniperto−
lu64. PKN Orlen dysponuje pakietem 63 proc. akcji tej spółki65.

W 2011 r. w Czechach działało 1 010 spółek prawa handlowego, w których kapitał
polski stanowił minimum 25 proc.66 Pośród firm z polskim kapitałem, które zainwestowały
w Czechach należałoby wymienić firmę Asseco Poland SA, działającą w branży informatycz−
nej, która przejęła od Prokom Software Zakład Techniki Obliczeniowej PVT i zakupiła więk−
szość udziałów w dwóch firmach informatycznych: LCS International i Berit, dalej zakup przez
działającą w branży chemicznej Dwory Oświęcim firmy chemicznej Kaučuk a.s. z siedzibą
w Kralupach nad Wełtawą i utworzenie firmy Synthos – drugiego co do wielkości producenta
kauczuku w Europie. Zakłady Azotowe Anwil SA dokonały przejęcia czeskiej firmy chemicznej
Spolana a.s. w Neratowicach. AB SA zakupiło 100 proc. akcji firmy komputerowej AT Compu−
ters Holding a.s., mBank rozpoczął działalność na rynku czeskim i słowackim. Polska firma
Tymbark−Maspex SA zakupiła czeskiego producenta soków i napojów Walmark. Nie można
pominąć także takich inwestycji, jak:

• zakup i modernizacja przez VAN Tychy zakładu produkującego karoserie do samo−
chodów Škoda w Hranicach na Morawach i wybudowanie nowego zakład produkcyjnego
w Rapotinie k. Šumperka – tłocznia karoserii;

• zakup czeskiej firmy C.P.A. Czech s.r.o. przez polski TelForceOne SA (sieć sklepów
z oprzyrządowaniem do telefonii komórkowej pod nazwą Teletorium);

• One−2−One SA – zakup Advanced Telecom Service s.r.o. z Pragi, zajmującej się
produktami wykorzystywanymi dla telefonii komórkowej, np. obsługa SMS;

• Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” SA – zakup spółki handlowo−produk−
cyjnej Molitan a.s z Przecławia;

• Mokate SA – zakup drugiego co do wielkości czeskiego przetwórcy herbat, firmy
Zlaty Dukat;

• Tauron Polska Energia – założenie spółki Tauron Czech Energy zajmującej się sprze−
dażą energii elektrycznej w Czechach; Czechy są istotnym rynkiem zbytu dla energii elek−
trycznej produkowanej w Polsce. W 2011 r. eksport z Polski w kierunku Czechy–Słowacja–
Niemcy wyniosł łącznie około 6,16 TWh, w tym do Czech około 2,27 TWh67;

• ID Marketing SA − przejęcie TNT Post działającej na rynku przesyłek bezadresowych.
Znaczna grupa polskich firm prosperuje także w branży odzieżowej, meblarskiej czy

obuwniczej, a salony tych firm znajdują się w najbardziej prestiżowych centrach handlo−
wych Pragi, Brna i Ostrawy: LPP (Reserved), KAN (Tatuum), CCC, Ryłko, Alpinus, Sun Siuts,
Reporter, Gino Rossi, Kler, Vox. Pośród inwestorów wyróżniają się również: Sfinks Polska,
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Protektor”, Toruńskie Zakłady Materiałów

64 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 189.
65 Dane WPHiI Ambasada RP w Pradze.
66 Polsko−czeska współpraca inwestycyjna, z dn. 12 IV 2012 r., dz. cyt., s. 1.
67 Polsko−czeska współpraca gospodarcza. Fakty. Tendencje. Potencjał, materiał po Forum Go−

spodarczym Czechy–Polska (Warszawa, 12 X 2012 r.), s. 4.
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Opatrunkowych, ABC Data Holding, Amica Wronki, Zelmer, Saranits Polska, Pruszyński,
Prymat, Eko−Vimar68.

Z kolei skumulowana wartość czeskich inwestycji w Polsce według danych Czeskie−
go Banku Narodowego na koniec 2011 r. sięga 436,7 mln euro, tj. ok. 3,7 proc. wszystkich
bezpośrednich inwestycji zagranicznych69. Największym inwestorem na ternie Polski jest
koncern ČEZ. W 2006 r. przejął większość udziałów elektrociepłowni „Elcho” w Chorzowie
oraz elektrowni „Skawina” (udział w rynku produkcji w 2010 r. wynosił 1,3 proc.). W lutym
2012 r. ČEZ przejął czołowego dewelopera farm wiatrowych w Polsce „z portfelem projek−
tów na kilkaset megawatów”70. Ostrawska firma Tchas brała udział w modernizacji odcinka
kolejowego miedzy Siedlcami a Terespolem oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej w Rybni−
ku – obie inwestycje prowadzone były na łączną kwotę ponad 80 mln euro. W 2008 r.
sfinalizowana została fuzja czeskiej firmy Kofola i polskiego producenta napojów Hoop.
Kofola wybudowała, inwestując 20 mln euro, fabrykę napojów pod Kutnem. Po fuzji 57 proc.
udziałów pozostaje w rękach czeskich właścicieli. Na polskim rynku inwestuje również sło−
wacko−czeski fundusz kapitałowy Penta Investments, będący właścicielem m. in. sieci kablo−
wej Stream Communications, aptek Dr. Max, zakładów bukmacherskich Fortuna Holding,
operatora wirtualnego Mobilking, zakładów Okna Rąbień, a także firmy Iglokrak – producen−
ta mrożonek. Poza tym warto wymienić spółkę Model Obaly (uruchomienie zakładu produk−
cyjnego opakowań w Biłgoraju), spółkę Foma Bohemia (zakup bydgoskich zakładów Foton)
czy Delta Pekarny (przejęcie polskich producentów pieczywa mrożonego)71.

Między Polską a Czechami podjęta została współpraca w zakresie warunków wydobycia
złóż i wykonywania robót geologicznych po obu stronach granicy w przemyśle energetycznym
i surowcowym, zaś w ostatnich latach obserwowana jest duża aktywność inwestycyjna w branży
energetycznej, stanowiącej obszar potencjalnego rozwoju. Rokuje to w przyszłości nadzieję na
wspólną eksploatację złóż m.in. przez Jastrzębską Spółkę Węglową i grupę NWR (New World
Resources), należącą do jednego z najbogatszych Czechów Zdenka Bakali72. Zainteresowanie
czeskiej strony spowodowane jest wyczerpywaniem się własnych zasobów węgla.

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych do Umowy między Republiką Czeską a Rzecz−
pospolitą Polską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy pań−
stwowej została dokonana 25 września 2009 r., umowę popisano 19 sierpnia 2008 r. w Pradze.
Weszła ona w życie 30 dni po ratyfikacji. Przewiduje się, że na jej podstawie będą prowadzone
prace poszukiwawcze złóż węgla kamiennego w czeskiej i polskiej części Górnośląskiego Za−
głębia Węglowego. Umowa szczegółowo określa m.in. warunki prowadzenia robót geologicz−
nych tak, by można było zapobiegać szkodom górniczym, a także kwestie związane z przypad−
kami zagrożenia życia lub zdrowia, zagrożenia środowiska naturalnego. Zawarcie jej ma być
wyrazem strategicznego partnerstwa w przemyśle energetycznym i surowcowym73.

68 Dane na podstawie zestawienia WPHiI Ambasady RP w Pradze z dn. 22 XI 2011 r. pt. Polsko−
czeska współpraca inwestycyjna.

69 Polsko−czeska współpraca inwestycyjna, dz. cyt., z dn. 12 IV 2012 r., s. 1.
70 Polsko−czeska współpraca gospodarcza. Fakty. Tendencje…, dz. cyt., s. 4.
71 Polsko−czeska współpraca inwestycyjna, dz. cyt., z dn. 12 IV 2012 r., s. 3.
72 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 190.
73 Dostępny w Internecie: http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/umowa_miedzy_republi−

ka_czeska_a.html, (pobrano 10 IX 2012 r.).

171Stosunki polsko−czeskie



Obecnie czeskie NWR (NWR Karbonia) posiada w Polsce kopalnie Dębieńsko (Czer−
wionka−Leszczyny) oraz Morcinek (Kaczyce), określane przez spółkę mianem projektów roz−
wojowych, gdzie dokonywane są inwestycje zmierzające do reaktywacji kopalni (Dębieńsko)
i badania geologiczne, co rokuje nadzieję na efektywne wydobycie w przyszłości74. W czerw−
cu 2011 r. Czeski Holding Przemysłowo−Energetyczny (EPH) kupił kopalnię Silesia w Czecho−
wicach−Dziedzicach należącą do Kampanii Węglowej. Od połowy 2012 r. kopalnia prowadzi
wydobycie na potrzeby sektora energetycznego. Plany zakładają wydobycie ok. 3 mln ton
węgla rocznie. Dotychczas EPH zainwestowało w kopalnię Silesia 108 mln euro75.

Jak uważa prezydent B. Komorowski, do ważnych wyzwań na przyszłość w ramach
współpracy polsko−czeskiej należą budowa infrastruktury drogowej, przemysłowej i energe−
tycznej w trosce o wzajemną współpracę gospodarczą76.

Polska i Czechy współpracują także w zakresie połączenia systemu przesyłu gazu
w obu krajach. W roku 2011 udało się zakończyć budowę interkonektora gazowego łączą−
cego dwa państwa. Urządzenie o przepustowości 0,5 mld m3 łączy systemy gazowe Polski
i Czech i jest wspólnym przedsięwzięciem polskiego operatora gazowego systemu przesy−
łowego Gaz−System oraz czeskiego operatora systemu przesyłowego Net4Gas z grupy RWE.
Ta inwestycja pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości będzie możliwe utworzenie kory−
tarza przesyłowego z północy na południe w Europie Środkowo−Wschodniej77.

Współpraca transgraniczna
Polsko−czeska współpraca transgraniczna należy do najlepiej rozwiniętych w Eu−

ropie Środkowej. Na pograniczu polsko−czeskim funkcjonuje sześć euroregionów (Nysa,
Glacensis, Pradziad, Śląsk Cieszyński, Silesia, Beskidy78). To największa liczba euroregio−
nów pośród ulokowanych na granicach z sąsiadami Polski. Spełniają one standardy współ−
pracy trangranicznej, zbliżania, integracji oraz jedności europejskiej w celu rozwijania
wspólnot lokalnych po obu stronach granicy79. Na terenie pogranicza w 2004 r. mieszka−
ło 7,1 mln osób, z czego 3,4 mln mieszkańców po stronie czeskiej i 3,7 mln mieszkańców
po stronie polskiej (blisko 10 proc. obywateli polskich). Liczba mieszkańców pogranicza
stopniowo zmniejsza się, co jest spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym oraz
migracją ludności. Największymi miastami rejonu przygranicznego w Czechach są: Ostra−
wa, Ołomuniec, Hradec Kralowe, Pardubice, Liberec, zaś po stronie polskiej: Bielsko−
Biała, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Opole, Wałbrzych, Jelenia Góra. Ten obszar cechuje dzia−
łalność dobrowolnych inicjatyw społecznych, towarzystw i stowarzyszeń kulturalnych.
Współpraca ukierunkowana jest na rozwój miast, gmin i krajów, zrównoważony rozwój

74 Dostęp w Internecie: http://www.newworldresources.eu/pl/dzialalnosc/projekty−rozwojowe (po−
brano 10 IX 2012 r.).

75 Polsko−czeska współpraca inwestycyjna, dz. cyt., z dn. 12 IV 2012 r., s. 3 oraz Polsko−czeska
współpraca gospodarcza. Fakty. Tendencje…, dz. cyt., s. 5.

76 Zew, PAP, Polska jest dla nas krajem najbliższym, 11 X 2012 r., dostęp w Internecie: http://www.wprost.pl/
ar/352133/To−potwierdzenie−bardzo−dobrej−polsko−czeskiej−wspolpracy/ (pobrano 14 XII 2012 r.).

77 Polsko−czeska współpraca gospodarcza. Fakty. Tendencje…, dz. cyt., s. 5–6.
78 W 2001 r. utworzono euroregion Dobrawa konkurencyjny dla euroregionu Glacensis. Nie

rozpoczął on jednak działalności i formalnie został zlikwidowany w 2004 r.
79 R. Morawiec, Polityka Polski w Grupie…, dz. cyt., s. 199–200.
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lokalny, edukację oraz wzmacnianie organizacji non profit. Wspólne dziania obejmują
organizację konkursów i zawodów sportowych, wyminę uczniów, wspólne obozy, czy
też wymianę doświadczeń pracowników szkół. Charakter transgraniczny mają imprezy
kulturalne: coroczne festiwale filmowe, teatralne i muzyczne80. Władze obu krajów
dążą do coraz efektywniejszego zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko−
czeskiego81.

W 2004 r. doszło do porozumienia między resortami spraw wewnętrznych obu kra−
jów w kwestii utworzenia 16 nowych przejść granicznych, 5 drogowych przejść granicznych
i 36 przejść na szlakach turystycznych. Rok 2004 przyniósł także podjęcie prac zmierzają−
cych do oceny oddziaływania na środowisko w układzie transgranicznym (konwencja
z Espoo82) oraz podpisanie polsko−czesko−niemieckiej Umowy o budowie połączenia drogo−
wego w obrębie trójkąta Bogatynia–Hradek nad Nisou−Zittau 2004–2006.

Kluczowym wydarzeniem dla polsko−czeskiej współpracy transgranicznej stało się
zniesienie kontroli granicznej, 21 grudnia 2007 r., na mocy układu z Schengen. Szczególny
charakter miało tego dnia otwarcie polsko−czeskiego przejścia granicznego Porajów−Hradek
nad Nisou. Podczas uroczystości byli obecni przewodniczący Komisji Europejskiej José Ma−
nuel Barroso oraz premierzy Polski i Czech. W 2007 r. finalizowane były działania programu
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIA RP−RCz 2004–2006, koordynowanego przez Polsko−
Czeską Komisję Międzynarodową ds. Współpracy Transgranicznej. Przygotowano wdroże−
nie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska−Rzeczpospolita
Polska 2007–2013 o wartości 219 mln euro, uchwalonego przez Komisję Europejską w grud−
niu 2007 r.83 Program był realizowany począwszy od stycznia 2008 r. Jego celem jest wspie−
ranie rozwoju społeczno−gospodarczego obszaru pogranicza polsko−czeskiego, wzmocnie−
nie jego konkurencyjności, spójności, promowanie współpracy jego mieszkańców. Obejmu−
je on polskie regiony: bielski, jeleniogórski, nyski, opolski, rybnicki, wałbrzyski, powiaty
pszczyński i strzeliński oraz pięć krajów Republiki Czeskiej. Samorządy i organizacje
działające w strefie przygranicznej korzystają z możliwości pozyskiwania środków unijnych.
Dzięki takim funduszom przebudowuje się infrastrukturę drogową (droga z Hatu do Rudysz−
wałdu), czy podejmuje się działania zmierzające do ochrony środowiska (np. troska o czy−
stość rzeki granicznej Opawica). Ze środków unijnych finansowany jest również Korytarz
Turystyczny „Transkarkonosze”84.

80 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska−Rzeczpospolita Polska
2007–2013, 2010, s. 11–12.

81 M. Belof (kier. zesp.), Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko−czeskie−
go. Synteza dokumentów krajowych, Warszawa–Wrocław–Praga 2006.

82 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25
lutego 1991 r., sporządzona w Espoo, w Finlandii. Weszła w życie w 10 września 1997 roku. Ratyfikowały
ją m.in. kraje wspólnoty europejskiej oraz Polska. Konwencja ta jest pierwszym dokumentem prawa mię−
dzynarodowego o charakterze wiążącym, który w całości poświęcony jest instytucji ocen oddziaływania na
środowisko. Stwarza ona prawno−międzynarodowe ramy proceduralne dla wykonywania ocen oddziały−
wania na środowisko w przypadkach, gdy inwestycja realizowana w jednym kraju zasięgiem oddziaływa−
nia obejmuje terytorium innego państwa, mogąc spowodować znaczące negatywne skutki dla środowiska.

83 M. Gniazdowski, Polityka Polski w Grupie…, dz. cyt., s. 188.
84 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 191.
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Na pograniczu po otwarciu granic nieznacznie wzrosła przestępczość, ale udało
się temu przeciwdziałać, zacieśniając współpracę policji, straży granicznej i straży miej−
skiej z obu państw. Polskie województwa i kraje czeskie zawarły porozumienia o wzajemnej
pomocy, przeciwdziałaniu katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczaniu
ich skutków. W bliższej współpracy są zatem województwa i kraje: opolskie i morawskoślą−
skie, śląskie i morawskośląskie, opolskie i ołomunieckie85.

Polacy stanowią dużą grupę obcokrajowców zatrudnionych w Republice Czeskiej, na
trzecim miejscu po Słowakach i Ukraińcach. Pod koniec 2008 r. w Czechach pracowało
ponad 20 tys. polskich obywateli. Dużym problemem pogranicza jest wysoki poziom bezro−
bocia. W dziewięciu powiatach po polskiej stronie zanotowano stopę bezrobocia wyższą niż
30 proc. W czeskiej części obszaru pogranicza bezrobocie tylko w jednym powiecie przekro−
czyło poziom 20 proc. Nasilenie zagranicznej migracji w celach zarobkowych obserwowane
jest głównie w powiecie opolskim86. Na pograniczu polsko−czesko−słowackim powołano part−
nerstwo transgraniczne w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES (European Em−
ployment Services). Pograniczne powiaty od Nysy po Żywiec objęło partnerstwo
„EURES−T Beskidy”, na którego powstanie wyraziła zgodę Komisja Europejska.

Poprawiła się infrastruktura kolejowa łącząca Polskę i Czechy. W 2008 r. przywró−
cono połączenie pasażerskie z Jeleniej Góry do Trutnova, zelektryfikowano trasę Letohrad−
Lichkov−Międzylesie. Umożliwi to przywrócenie regularnych kursów na linii Wrocław−
Praga87. 14 czerwca 2012 roku w Śląskim Biurze Ambasady Republiki Czeskiej w Katowi−
cach odbyło się seminarium na temat „Współpraca polsko−czeskiej branży kolejowej –
szanse i możliwe zagrożenia w ekspansji na rynki zagraniczne”. Jego celem była dynami−
zacja współpracy w zakresie transportu szynowego, a także szerszych kontaktów pomię−
dzy polskimi i czeskimi uczestnikami rynku kolejowego88.

Nie udało się zrealizować stronie polskiej umowy z 2004 r. o budowie drogi transgra−
nicznej łączącej Zittau z Hrádkiem nad Nisou, wiodącej przez gminę Bogatynia. Polska nie
zrealizowała budowy czterokilometrowego odcinka przez tzw. worek żytawski mimo otrzy−
manej od Niemiec i Czech kwoty 15 mln euro, które nie zostały wydane, ponieważ zmianie
uległy ceny, a procedury przetargowe bardzo się wydłużyły89. Obecnie opóźnia się budowa
potencjalnie najszybszego połączenia między oboma krajami – autostrady A1.

Polskie i czeskie władze samorządowe zaangażowane były w projekt budowy Środ−
kowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (Central European Transport Corridor, CETC),
który miałby przebiegać przez zachodnią Polskę90.

85 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 191.
86 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska−Rzeczpospolita Polska

2007–2013, 2010, s. 13.
87 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 192.
88 Współpraca polsko−czeskiej branży kolejowej, informacja Ambasady Republiki Czeskiej

w Warszawie, dostępny w Internecie: http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/wspolpraca_polsko_cze−
skiej_branzy.html (pobrano 12 VI 2012 r.).

89 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 192.
90 Tamże, s. 193. W wyniku rozmów, które trwały od 2001 r., przedstawiciele regionów i samo−

rządów lokalnych ze Szwecji, Polski, Czech i Słowacji zdecydowali o podjęciu działań lobbingowych,
mających na celu promowanie rozwoju korytarza transportowego. Pod koniec 2001 r. przedstawiciele
sześciu regionów ze Szwecji, Polski, Czech i Słowacja, zadeklarowali chęć zawiązania porozumienia na
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Pogranicze polsko−czeskie obfituje w atrakcje przyrodnicze i zasługuje na szcze−
gólną ochronę. Od 1990 r. wyraźnej poprawie uległa jakość środowiska naturalnego na tym
obszarze. Wynika to ze zmniejszenia produkcji w niektórych gałęziach przemysłu oraz jest
efektem wdrożenia inwestycji służących ochronie środowiska. Ochroną objęte są przyroda
i krajobraz, w tym w sieci Natura 2000. Przykładem wspólnych działań w tym zakresie jest
podpisanie Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (weszła ona
w życie 4 stycznia 2006 r.). Do problemów w zakresie ochrony środowiska na pograniczu
należą wciąż niewystarczająco rozwinięty system sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ście−
ków, co zanieczyszcza cieki wodne, niewystarczająca modernizacja infrastruktury środowi−
skowej w zakresie gospodarki wodnej i systemu ochrony przeciwpowodziowej, całkowite
emisje podstawowych zanieczyszczeń wciąż przekraczają średnią UE. W związku z tym
konieczna jest dalsza kooperacja instytucji zajmujących się ochroną środowiska w obu kra−
jach, a także organów zarządzania kryzysowego oraz zintegrowanego systemu ratownictwa.
Charakter pogranicza przejawia się bowiem występowaniem zanieczyszczeń przemysłowych,
komunikacyjnych czy wydarzeń nadzwyczajnych. Na omawianym obszarze wciąż niski
pozostaje udział odnawialnych źródeł energii91.

Współpraca w zakresie kultury i nauki
Kultura czeska w Polsce ma wielu sympatyków i jest dość popularna, czego nie

można powiedzieć o powszechności kultury polskiej w świadomości obywateli czeskich.
W ostatnich latach media czeskie oferują coraz więcej materiałów dziennikarskich doty−
czących Polski, polskiej kultury i społeczeństwa. Dla przykładu duże zainteresowanie
w Czechach wzbudziły książki Jana T. Grossa, ks. Zaleskiego czy film w reż. Andrzeja
Wajdy Katyń92. Po 2004 r. polskie filmy pokazywane były m.in. podczas Międzynarodo−
wego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Nagrodę za wkład do światowej kine−
matografii na tamtejszym festiwalu odebrał polski reżyser Roman Polański. Czeskie kino
jest także chętnie prezentowane podczas festiwali w Polsce. W 2004 r. film Jana Hřebejka
Na złamanie karku otworzył 20. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy.
W Polsce pokazywano czeskie przedstawienia teatralne np. w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego Malta. Na scenach naszego kraju występowali czescy artyści, m.in.
Jaromir Nohavica podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Znaczną popularnością
w Polsce cieszy się piosenkarka Ewa Farna. Idolka nastolatek w obu krajach, mieszkająca
w Czechach, a śpiewająca w językach polskim i czeskim, ma na swoim koncie siedem
albumów – trzy po czesku, trzy po polsku i jeden koncertowy93.

Ważnymi ośrodkami współpracy kulturalnej są graniczne miasta Cieszyn i Czeski
Cieszyn, w których od lat organizowane są festiwale filmowe pn. „Kino na granicy” i Era

rzecz utworzenia korytarza transportowego, który od tego momentu nosił będzie nazwę Środkowoeuro−
pejski Korytarz Transportowy (CETC). 6 kwietnia 2004 r. w Szczecinie podpisano porozumienie między−
regionalne na rzecz utworzenia środkowoeuropejskiego korytarza transportowego.

91 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska−Rzeczpospolita Polska
2007–2013, s. 18–20.

92 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 193.
93 Dostępny w Internecie: http://www.mowimyjak.pl/kultura/muzyka/ewa−farna−o−wypadku−wypadek−

ewy−farny−kim−jest−najpopularniejsza−polska−nastoletnia−gwiazda,58_31101.html (pobrano 16 XII 2012 r.).
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Nowe Horyzonty oraz festiwal teatralny pn. „Bez granic”. W miejscowościach pogranicza
polsko−czeskiego goszczą również imprezy w ramach Polsko−Czeskich Dni Kultury Chrze−
ścijańskiej. Wydarzenia cechuje szeroka i zróżnicowana oferta, przyciągająca duże grono
widzów z obu krajów 94.

W Pradze w październiku 2004 r. oficjalnie otwarto nową siedzibę Instytutu Polskie−
go, który kontynuuje tradycje ataszatu kulturalnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z lat
20. ubiegłego wieku, przekształconego po II wojnie światowej w Polski Ośrodek Kultury. Od
1994 roku funkcjonuje on jako Instytut Polski w Pradze95. Placówka odgrywa istotną rolę
w promocji polskiej kultury w obszarach: sztuki, filmu, teatru, literatury, muzyki i nauki.
Instytut Polski w Pradze zorganizował m.in. obchody 40. rocznicy śmierci Ryszarda Siwca
czy promocję książki Doroty Masłowskiej Paw królowej. Dzięki Instytutowi uwagę Czechów
w ostatnich latach zwróciła także muzyka Krzysztofa Pendereckiego (Raj utracony) oraz pio−
senkarki Agi Zaryan, która wystąpiła podczas koncertu „Jazz w Rudolfinom”. W Pradze zo−
stały zorganizowane „Dni Warszawy”. Polska kultura promowana jest również poprzez za−
angażowanie polskich samorządów w Czechach.

W Polsce animatorem współpracy kulturalnej i promocji jest Czeskie Centrum przy
Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie. Działalność rozpoczęło na podstawie umo−
wy międzynarodowej z roku 1947. Oprócz prezentacji kultury czeskiej poprzez wystawy,
wieczory literackie i muzyczne, organizuje także certyfikowane kursy języka czeskiego,
udziela informacji o Republice Czeskiej, zarówno osobom odwiedzającym Czeskie Cen−
trum, jak i w formie elektronicznej. We współpracy z CzechTourism informuje o cieka−
wych miejscach w Republice Czeskiej i regionach atrakcyjnych turystycznie. Z kolei we
współpracy z CzechTrade – o aktualnościach w dziedzinie ekonomicznej. Ściśle współ−
pracuje z Ambasadą RCz, np. w 2008 r. w Warszawie zorganizowano Dzień Czeski
w Warszawie96. W ramach tego wydarzenia zaprezentowano serię koncertów prezentują−
cych czeską scenę folkową „Czeski Parnik”, przegląd filmów w Paczkowie, a także sceno−
grafię sztuk Havla oraz premierę sztuki Odejście w teatrze Ateneum97. Twórczość Havla
promowana była w Polsce także podczas innych wydarzeń, co warto podkreślić, w 2004
r. były prezydent odebrał z rąk rektora Uniwersytetu Warszawskiego dyplom honorowego
doktora nauk historycznych. Jak powiedział rektor UW prof. Piotr Węgleński, „w po−
czcie doktorów honorowych Uniwersytetu Warszawskiego jest wiele wybitnych postaci,
ale trzeba by długo szukać drugiej tak zasłużonej dla kultury, dla nauki i dla Europy, jak
Václav Havel”98.

W sprawie współpracy kulturalnej po 2004 r. spotykali się zarówno ministrowie kultury
w ramach posiedzeń Grupy Wyszehradzkiej, jak i wyłącznie ministrowie z Polski i Czech.
29 września 2008 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał
wraz z wiceministrem kultury Republiki Czeskiej Jaromirem Taliřem Program współpracy kul−
turalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Ministerstwem Kultury

94 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec…, dz. cyt., s. 193–194.
95 Dostęp w Internecie: http://www.polskyinstitut.cz/?d=document&i=22&lng=pl (pobra−

no 14 XII 2012 r.).
96 Dostęp w Internecie: http://warsaw.czechcentres.cz/o−nas/ (pobrano 13 XII 2012 r.).
97 M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki…, dz. cyt., s. 194.
98 Z archiwum MSZ.
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Republiki Czeskiej na lata 2008–201099. Dzięki niemu pogłębiono deklaracje zawarte w umo−
wie dotyczącej współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze
30 września 2003 r. Program współpracy obejmował wspieranie przez ministerstwa Polski
i Czech współdziałania między polskimi i czeskimi twórcami kultury, prezentacji dzieł literac−
kich, muzycznych, dramatycznych, sztuki plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł
autorów współczesnych. Ważną rolę, jak podkreślono w dokumencie, miały odegrać teatr,
media audiowizualne, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, literatura i biblioteki, muzea i galerie,
ochrona dziedzictwa kulturowego, czy współpraca w ramach międzynarodowych organizacji
kulturalnych. Uwzględniono współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środ−
kowoeuropejskiej, Unii Europejskiej czy UNESCO. Istotną kwestią stała się wymiana specjali−
stów i współpraca kulturalna na pograniczu. Strony deklarowały także chęć wspierania udziału
polskich i czeskich artystów w imprezach kulturalnych wyliczonych w dokumencie. Były wśród
nich: festiwale teatralne „Sąsiedzi” w Lublinie, „Bez Granic” w Cieszynie, „Kontakt”
w Toruniu, a także Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku−Białej, Festiwal Chopinowski w Dusz−
nikach Zdrój, Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu i inne. Z kolei po
stronie czeskiej wymieniono m.in.: Międzynarodowy Festiwal „Divadlo” w Pilznie, Teatr
Regionów Europejskich w Hradcu Kralowe, Festiwal Lalkarski „Skupova Plzeň” w Pilznie Sku−
pach, Międzynarodowy Festiwal Lalkarski „Spectaculo interesie” w Ostrawie, Praskie Quadrien−
nale, Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Tańca i Teatru Ruchowego „Tanec Praha” czy
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Janáčkův maj” w Ostrawie.

W omawianym okresie współpracy ważną rolę odgrywały Instytut Sztuki – Instytut
Teatralny w Pradze, Instytut Teatralny w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w War−
szawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Pradze, a także muzea i galerie w obu krajach oraz
inne instytucje100.

16 stycznia 2006 r. zawarta została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Pol−
skiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równo−
ważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypo−
spolitej Polskiej i Republice Czeskiej101. Do chwili obecnej obowiązuje Umowa Między Rzą−
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie na−
uki i techniki, podpisana we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r. Zgodnie z jej postanowie−
niami współpraca obejmuje projekty naukowo−badawcze i badawczo−rozwojowe, wymianę

99 Dz. U. 2009 nr 46, poz. 380, Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008–2010,
podpisany w Warszawie dnia 29 września 2008 r., dostęp w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe−
rvlet?id=WDU20090460380 (pobrano 8 IX 2009 r.).

100 Dz. U. 2009 nr 46, poz. 380, Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008–2010,
podpisany w Warszawie dnia 29 września 2008 r., dostęp w Internecie: http://www.infor.pl/dziennik−
ustaw,rok,2009,nr,46/poz,380,program−wspolpracy−miedzy−ministrem−kultury−i−dziedzictwa−narodowe−
go.html (pobrano 12 I 2010 r.).

101 M. P. z 2008 nr 81, poz. 709, Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wy−
kształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej spo−
rządzona w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r., dostęp w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe−
rvlet?id=WMP20080810709 (pobrano 23 V 2010 r.).
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102 M. P. z 2007 r. nr 56, poz. 628 , Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana we Wrocławiu dnia 13 stycz−
nia 2000 r., dostęp w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20070560627 (pobrano
1 V 2009 r.).

103 Dz. U. z 2012 nr 0, poz. 669, Protokół między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Cze−
skiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011–2014, podpisany w Pradze dnia
24 stycznia 2012 r., dostęp w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000669
(pobrano 14 III 2010 r.).

kadr, wymianę informacji i dokumentacji naukowej, konferencje, sympozja, warsztaty oraz
inne formy współpracy uzgodnione przez strony102. Uzupełnieniem tej umowy jest podpisa−
ny w Pradze 24 stycznia 2012 r. Protokół między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Repu−
bliki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011–2014103.
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