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Діяльність Вишеградської групи у Центральній Європі націлена на створення профільованих
ініціатив Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини на рівні політичних і дипломатичних зустрічей
для визначення спільних політично-економічних ініціатив, сприяння роботі неурядових асоціацій
в регіоні, аналітичних центрів і дослідницьких інституцій, закладів культури. Актуальними для
сучасного рівня співробітництва стали безпекові ініціативи країн V4 у сфері внутрішньої безпеки
і оборони; вироблено спільне відношення до проблем емігрантів у рамках Європейського Союзу.
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без пекова політика, проблема емігрантів.

Przystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej do struktur Unii Europejskiej (1 maja
2004) i NATO (Polska, Węgry i Czechy od 12 marca 1999 roku, Słowacja od 29
marca 2004 roku) oznaczało, że wyznaczone w Deklaracji1 o współpracy z lutego
1991 roku cele zostały zrealizowane. Ewentualna dalsza współpraca wymagała
wypracowania nowych kierunków działania.

Na spotkaniu premierów państw wyszehradzkich, do którego doszło w Pradze 12
maja 2004 roku przyjęta została “Deklaracja w sprawie współpracy państw Grupy
Wyszehradzkiej po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej”, tzw. deklaracja z
Kromieryża. Oznaczało to, że państwa V4 widziały sens w dalszej współpracy. Jej
kierunki zostały zawarte w dołączonych do Deklaracji “Wytycznych w sprawie
przyszłych obszarów współpracy wyszehradzkiej”2.

Omawiając obszary polityki współpracy wyszechradzkiej warto zwrócić uwagę
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Grupy, jak również na współpracę z całą
Unią Europejską.

1 Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej
i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej (Wyszehrad, 15 lutego 1991 r.).

2 “Załącznik nr 5. Wytyczne w sprawie przyszłych obszarów współpracy wyszehradzkiej,“
Karolina Gawron-Tabor, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej
w latach 1989–2009 (Toruń: Dom Wydawniczy DUET, 2013), 340–341.
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Pierwszymi sygnałami współpracy Grupy Wyszehradzkiej w zakresie
bezpieczeństwa były przeprowadzane na szczeblu wojskowym konsultacje. Pierwsze
z nich odbyły się 6 marca 1992 r. na szczycie w Budapeszcie. Spotkania te poświęcone
były kwestii współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego, wymiany informacji w
zakresie modernizacji narodowych sił zbrojnych państw Trójkąta Wyszechradzkiego,
a także budowy wspólnych systemów obronnych3.

Niewątpliwym sukcesem państw wyszehradzkich w zakresie bezpieczeństwa było
obranie wspólnej drogi przez Czechy, Polskę i Węgry do NATO. Brak uczestnictwa
w niej Słowacji wynikał z przyjęcia przez ówczesnego jej premiera, Vladimira Mećiara
prorosyjskiego kursu. Na uwagę zasługuje jednak to, że choć NATO do rozmów
zaprosiło tylko trzy państwa Grupy, z pominięciem Słowacji, to deklarowały one swoje
poparcie dla aspiracji członkowskich również jej. Po przystąpieniu Polski, Czech i
Węgier do NATO w 1999 r., państwa te służyły pomocą zainteresowanej już wówczas
członkostwem Słowacją. Działania te zakończone były sukcesem, bowiem Bratysława
została włączona do NATO w 2004 r.

Dla wspólnej polityki bezpieczeństwa państw V4 dużą rolę odebrało zorganizowane
w dniach 8–9 lipca 2002 r. spotkanie w Koszycach. Uczestnikami ich byli sekretarze
stanu ministerstw spraw zagranicznych krajów V4, przedstawiciele Komisji
Europejskiej, a także sekretarz stanu ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy. Na
spotkaniu tym omawiano głównie kwestie przyszłej współpracy transgranicznej
pomiędzy nowymi państwami Unii a Ukrainą. Wiązało się to z tym, że od maja 2004
granice trzech z czterech krajów V4 miały stać się granicami zewnętrznymi całej
Unii4.

Od 2003 roku zwracano uwagę na konieczność współdziałania w ramach Grupy
V4 nad wspólnym systemem granicznym. Uważano, że należy stworzyć stałą grupę
konsultacyjną, w skład której weszliby analitycy, eksperci, przedstawiciele MSZ, policji
oraz straży granicznej. Ich rola polegałaby na monitorowaniu aktualnej sytuacji,
wymianie informacji, realizacji projektów badawczych, a także na opracowaniu
propozycji rozwiązania aktualnych problemów, tj. nielegalnej imigracji, przemytu trans
granicznego czy azylu dla uchodźców5. Rok przed wejściem do struktur Unii zwrócono
również uwagę na potrzebę realizowania wspólnej drogi państw V4 do tzw. strefy
Schengen. Z tych powodów, jeszcze w okresie przygotowawczym Polska podpisała
umowy ze swoimi południowymi sąsiadami, dotyczące nowoczesnych form współpracy
przygranicznej6. Ze Słowacją w 2004 r. zawarta została umowa dotycząca współpracy

3 Iwona Pawlikowska, Współpraca subregionalna na rzecz bezpieczeństwa w koncepcjach
bezpieczeństwa państw Europy Środkowej (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003), 27.

4 Pawlikowska, Współpraca subregionalna, 51.
5 Patrycja Bukalska, Punkt widzenia. Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej –

szanse i możliwości rozwoju (Warszawa: Wyd. Ośrodek Studiów Wschodnich, 2003), 8.
6 Andrzej Wawrzusiszyn, “Współpraca transgraniczna na rzecz bezpieczeństwa państw Grupy

Wyszehradzkiej,” Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy
Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, red. P. Majer, M. Sitek (Józefów: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 2011), 75.
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w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałania na terenach przygranicznych7. W
2006 roku z Czechami podpisano umowę dotyczącą współpracy w zwalczaniu
przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz współpracy na terenach
przygranicznych8.

Po przystąpieniu państw V4 do Unii Europejskiej polityka bezpieczeństwa
realizowana była w oparciu o przyjęte w maju 2004 r. “Wytyczne w sprawie przyszłych
obszarów współpracy wyszehradzkiej”. Zwrócono w nich uwagę na zasadność
współpracy, która obejmowałaby aktywny rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa (WPZiB), a w szczególności konsultacje, współpracę i wymianę
doświadczeń w zakresie Układu z Schengen, polegającą na ochronie i zarządzaniu
granicami zewnętrznymi Unii9. Współpraca partnerów wyszehradzkich w sposób ciągły
koordynowali przyjęte działania. Razem przeciwstawili się Austrii, która chciała
wprowadzić kilkumiesięczny okres przejściowy oraz odłożyć wejście Grupy
Wyszehradzkiej do strefy Schengen do połowy 2008 roku. Przedstawiciele najwyższych
organów państwowych V4 wyrazili gotowość do spełnienia warunków przystąpienia
do Układu w połowie 2006 r. Duże znaczenie miała powzięta na szczycie ministrów
spraw zagranicznych V4 w Bratysławie we wrześniu 2006 r. oficjalna deklaracja, w
której przedstawiciele wszystkich czterech krajów zażądali wspólnego przyjęcia
wszystkich czterech państw do tzw. strefy Schengen, zapewniając jednocześnie
o dołożeniu wszelkich starań, aby spełnić wszystkie warunki10. Wobec pełnej akcesji
do strefy Schengen, we wrześniu 2007 r. odbyło się poświęcone tej kwestii spotkanie
prezydentów państw V4. Jako przykład aktywności niższego szczebla może
przedstawić projekt polskiej Straży Granicznej, która w 2009 r. przekazywała
pozostałym państwom Grupy V4 własne doświadczenia z zakresu przeciwdziałania i
zwalczania handlu ludźmi, organizując w tym celu specjalne warsztaty11.

Na przestrzeni lat 2003–2008 służby graniczne państw wyszehradzkich, szczególnie
polskich, słowackich i węgierskich realizowały liczne operacje na swoich wspólnych
odcinkach granicznych, jak również przygotowywały robocze spotkania ekspertów z
tej dziedziny12. Innym przedsięwzięciem było powołanie wspólnych placówek graniczno-
policyjno-celnych, których głównym zadaniem było pozyskiwanie i wymiana kluczowych
istotnych dla bezpieczeństwa przygranicznego, jak również koordynowanie pracy
powiązanych służb po obu stronach granic (poprzez organizowanie wspólnych patroli,
pościgów czy zadań obserwacyjnych).

7 Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu
przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, Dz.U. 2007 nr 85 poz. 568.

8 Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu
przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych,
podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006r., Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1246.

9 Iwona Pawlikowska, Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku (Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006), 85.

10 Wawrzusiszyn, “Współpraca transgraniczna,” 75.
11 Ibid., 75.
12 Ibid., 78.
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Za przykład współpracy państw V4 w zakresie bezpieczeństwa można podać
opracowany na początku 2007 roku (przy współudziale z Ukrainą) system wymiany
informacji statystycznych, które odnoszą się do problemu nielegalnej migracji Visegrad
Group System II (VGS II).

W czerwcu 2010 roku w Budapeszcie zainicjowano spotkanie przedstawicieli
jednostek, które odpowiadają za bezpieczeństwo obszarów przygranicznych.
Prezentowano na nich doświadczenia z dotychczasowego członkostwa w Układzie z
Schengen. Węgrzy podczas swojego przewodnictwa w Grupie poruszali problematykę
związaną z ewentualnymi wspólnymi przedsięwzięciami w państwach trzecich,
kooperacją w ramach kontroli i ochrony granic zewnętrznych oraz współpracą z
unijnymi grupami roboczymi. Słowacka prezydencja przyjęła za swój pierwszy priorytet
w zakresie bezpieczeństwa współpracę z właściwymi instytucjami NATO i UE.
Największym sukcesem było jednak ustanowienie specjalnych przygranicznych
punktów kontaktowych, których zadaniem jest podwyższenie efektywności i ulepszenie
koordynacji wspólnych przedsięwzięć operacyjnych13.

Podczas kolejnej prezydencji, którą przejęły Czechy, w spotkaniu zorganizowanym
we wrześniu 2011 r. uczestniczyli przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych,
którzy odpowiadają w państwach V4 za zarządzanie granicami. Na spotkaniu tym podjęto
dyskusję na temat narodowych strategii względem Układu z Schengen, spraw związanych
z nielegalną migracją z kierunku bałkańskiego oraz o przygotowaniach związanych z
rozszerzeniem strefy. Ponadto w ramach tzw. Procesu Praskiego – wspólnie z
przedstawicielami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Bałkanów Zachodnich
oraz Turcji – przyjęto deklarację zatytułowaną “Budowanie partnerstw migracyjnych.

Podczas polskiej prezydencji, która rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2012 roku
zwrócono uwagę na te obszary bezpieczeństwa, które wymagają wzmożonego
zainteresowania na poziomie rządowym. Obejmują one bezpieczeństwo energetyczne
i cybernetyczne, a także zagadnienia związane z przygotowaniami Grupy Bojowej
V4. Istotnym wydarzeniem polskiej prezydencji w Grupie była zorganizowana w dniach
11–12 października 2012 roku Konferencja Szefów Służb Granicznych oraz spotkanie
ekspertów ds. misji ewaluacyjnych Schengen14. Podczas konferencji omówiono rozwój
służb granicznych oraz sytuację migracyjną we wszystkich państwach Grupy. Eksperci
zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie realizacji misji ewaluacyjnych
Schengen. Pozwoliło to na przeprowadzenie przeglądu zagrożeń oraz właściwego
dostosowania do nich struktur służb. Prezydencja zakończyła się kolejnym spotkaniem
na poziomie ekspertów, które poświęcone było najnowszym kierunkom w fałszowaniu
dokumentów podróży,  a przede wszystkim nowoczesnym dokumentom
biometrycznym15.

13 Wawrzusiszyn, “Współpraca transgraniczna,” 79.
14 Konferencja Szefow Sluzb Granicznych Panstw Grupy Wyszehradzkiej, dostęp: 30.08.2018,

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/492.
15 S. Puzyna, Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii

Europejskiej (Warszawa: Kancelaria Senatu, 2012), 12.
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W trakcie kolejnej prezydencji, którą na przełomie lat 2013–2014 przewodzili
Węgrzy, w dniach 28–30 maja 2014 r. zorganizowano Konferencję Szefów Służb
Granicznych Państw Grupy Wyszehradzkiej, którą poprzedziło szereg przedsięwzięć
przygotowawczych. Przed konferencją polskie służby graniczne uczestniczyły w
wewnętrznej misji roboczej, która przygotowywała do misji ewaluacyjnej Schengen
na granicy lądowej Słowacji oraz na Węgrzech. Zadaniem polskich ekspertów było
wykonanie podobnej misji na granicach powietrznych. Już podczas konferencji
dokonano przeglądu bieżącej sytuacji migracyjnej oraz zidentyfikowano nowe wyzwania
dla wyspecjalizowanych służb w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie16.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa granic nabrała szczególnego znaczenia
podczas kryzysu ukraińskiego. 25 lutego 2014 r. ministrowie spraw wewnętrznych
wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej wystosowali wspólne stanowisko, które
odnosiło się do potencjalnej wzmożonej aktywności migracyjnej na wspólnej granicy
trzech państw V4 (Polski, Czech i Węgier) z Ukrainą. Ministrowie tych krajów
zapewnili, że odpowiednie służby są gotowe sprostać swoim obowiązkom. Węgrzy
wskazali, że w razie wzmożonego napływu uchodźców, ich straż graniczna i policja
pozostają w gotowości do zagwarantowania bezpieczeństwa na granicy, włącznie –
w razie potrzeby – z zabezpieczeniem schronienia i pomocy medycznej. Czesi
zadeklarowali udzielenie pomocy humanitarnej, jeśli sytuacja na granicy państw V4 z
Ukrainą będzie takiej wymagać. Ministrowie państw V4 wezwali także do
współdziałania tymczasowe władze w Kijowie.

W dniach 2–4 czerwca 2014 r. w Sopocie, Główni Pełnomocnicy Graniczni Polski,
Słowacji i Słowacji (bez uczestnictwa strony węgierskiej) omawiali problem nielegalnego
przerzutu migrantów w samochodach poprzez granice wewnętrzne państw V4.

Poza współpracą państw V4 w ramach Grupy Wyszechradzkiej, kraje te – zgodnie
z przyjętą w 2004 roku Deklaracją z Kromieryża – ustaliły kierunki współpracy w
ramach UE oraz w ramach NATO i innych organizacji międzynarodowych. Wiele z
tych obszarów dotyczy kwestii bezpieczeństwa.

Podstawowym dokumentem określającym współpracę w zakresie bezpieczeństwa
jest podpisana 14 marca 2014 roku w Wyszehradzie “Długofalowa wizja pogłębiania
współpracy w zakresie obronności”17. W dokumencie tym przede wszystkim założono
wydatkowanie dostępnych środków budżetowych oraz innych zasobów finansowych
w sposób efektywny. Omówione zostały także zagadnienia związane z zacieśnieniem
współpracy regionalnej oraz podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ramach całego
Sojuszu. Zwrócono uwagę na konieczność modernizacji sił zbrojnych.

W praktyce działania V4 skierowane są na obszary związane z:
– rozwojem zdolności i pozyskiwaniem niezbędnego wyposałenia uzbrojenia,

16 Zachod-grozi-Rosji kolejnymi sankcjami, dostęp: 30.08.1018, https://www.polskieradio24.pl/
5/3/Artykul/1124942,15052014-Niespokojnie-na-wschodzie-Ukrainy.

17 Długofalowa wizja pogłębiania współpracy w zakresie obronności, Wyszehrad, 14 marca 2014
roku.
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– sformowaniem wielonarodowych jednostek wojskowych oraz prowadzeniu
dziaBaD na skalę miżdzynarodow,

– edukacj, szkoleniami oraz wiczeniami żownierzy.
– Grupa Wyszehradzka rozwija zdolno[ci obronne swoich paDstw wedBug

inicjatywy NATO, która okre[lana jest jako smart defence. Polega ona na
koordynowaniu rozwoju zdolno[ci wojskowych mi’dzy paDstwami czBonkowskimi
NATO. Przyj’ta inicjatywa umo|liwia udost’pnianie i wymian’ zdolno[ci miżdzy
czBonkami. Takie dziaBanie pozwala na minimalizacj’ nakBadów finansowych, przy
jednoczesnym podnoszeniu poziomu ich jako[ci.

W podpisanej 18 kwietnia 2012 roku w Deklaracji Grupy Wyszehradzkiej
“Odpowiedzialność za silne NATO”18. wyróżnione zostały działania, które za swój
cel przyjęły wspieranie rozwoju projektu inteligentnej obrony. Dotyczą one:

 – szkoleD kontrolerów lotu (FAC/JTAC)
– obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej (CBRN)
– wspólnej logistyki
– placówek medycznych, wielonarodowego eksperymentowania
– szkoleD pilotów [migBowców (MATC)
– budowania wspólnej zdolno[ci lotniczych patroli morskich
– szkoleD w zakresie zwalczania improwizowanych Badunków wybuchowych

(C-IED).
W “Długofalowej wizji pogłębiania współpracy w zakresie obronności”

przedstawione są również takie działania, których celem jest formowanie wojskowych
jednostek wielonarodowych oraz prowadzenie działań o zakresie międzynarodowym.
Istotą tego projektu jest powoływanie wspólnych formacji modułowych, które mogą
stanowić dla UE i NATO instrument realizacji polityki bezpieczeństwa i obrony.

Przedsięwzięciem, które realizowane jest w celu podkreślenia trwałości deklaracji
wyszehradzkiej, a głównie zagwarantowania bezpieczeństwa regionu, jest utworzenie
w ramach Unii Europejskiej Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. O jej powołaniu podjęto
decyzję jeszcze w 2009, ale list intencyjny w tej sprawie został podpisany 6 marca
2013 roku w Wyszehradzie przez ministrów obrony państw V4. Ma ona charakter
strategiczny. Celem jej jest pogłębienie współpracy w ramach Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Istotną rolę odgrywa spójność polityki
bezpieczeństwa UE wobec działań Federacji Rosyjskiej przy współpracy ze Stanami
Zjednoczonymi19.

Wyszehradzka Grupa Bojowa UE, kierowana przez polskie Siły Zbrojne (Polska
była tzw. “państwem ramowym”), objęła półroczne dowództwo 1 stycznia 2016 roku.
Sformowana została na bazie stacjonującego w Krakowie Centrum Operacji

18 Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej “Odpowiedzialność za silne NATO”, Praga, 18 kwietnia
2012 roku.

19 Tadeusz Zieliński, “Inicjatywa Smart Defence szansą na zwiększenie zdolności obronnych
NATO?,” NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski
(Warszawa, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013), 308.
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Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego. Dowodził nim gen dyw. dr Cezary
Podlasiński. Grupa Bojowa liczyła blisko 3,9 tys. żołnierzy, z czego połowę stanowili
Polacy20.

Powstanie wspólnej Grupy Bojowej, działającej w ramach Unii Europejskiej
wpłynęło na ugruntowanie relacji “czwórki wyszehradzkiej” w zakresie kształtowania
bezpieczeństwa, rozwijania polityki obronnej. Potwierdziło sens dalszego współdziałania
w Europie Środkowej.

Zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Newport, odbywającego się w dniach 4–
5 września 2014 r, wojskowi państw V4 wchodzą w skład wielonarodowej formacji
obronnej, która funkcjonuje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to lądowy
komponent o nazwie “Szpica NATO”, czyli Siły Natychmiastowego Reagowania (Very
High Readiness Joint Task Force – VJTF). Formacja ta została utworzona w ramach
funkcjonujących Sił Odpowiedzi NATO jako międzynarodowa brygada lądowa licząca
blisko 5 tys. żołnierzy. Zakłada się, że część Szpicy ma być gotowa do podjęcia działania
w ciągu 48 godzin, a pozostała część formacji w ciągu tygodnia. Utworzenie Sił
Natychmiastowego Reagowania stanowi część Planu Działań na rzecz Gotowości.
Bezpośrednią przyczyną powstania szpicy jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu
wobec agresji Rosji na Ukrainę oraz aneksję Krymu21.

Trzeci obszar wskazany w “Długofalowej wizji pogłębiania współpracy w zakresie
obronności” stanowi współpraca w przedmiocie edukacji, szkoleń oraz ćwiczeń
wojskowych. Realizowana jest ona w ramach Programu Edukacji Wojskowej Grupy
Wyszehradzkiej. Celem Programu jest zsynchronizowanie wysiłków związanych z
gromadzeniem, udostępnianiem oraz wykorzystywaniem możliwości edukacyjnych i
badawczych państw V4. Rezultatem takich działań będzie podniesienie poziomu
kształcenia i szkolenia oficerów wojskowych oraz innych ekspertów w zakresie
bezpieczeństwa i obrony, co jest zgodne ze standardami zarówno Sojuszu
Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej.

Innym – poza obronnością – obszarem współpracy Grupy Wyszehradzkiej jest
bezpieczeństwo energetyczne. Najważniejszy surowiec w tym zakresie stanowi gaz
ziemny. Do poważnych kryzysów energetycznych doszło w 2006 roku, a zwłaszcza
w 2009 roku, kiedy Rosja wstrzymała dostawy gazu na Ukrainę, w wyniku czego w
okresie największych mrozów odcięto dostawy gazu do Węgier.

Wydarzenia te uświadomiły państwom V4, że konieczna jest dywersyfikacja dostaw
tego surowca. Dodatkowo kraje te nie posiadają wspólnego rynku energii22. W zakresie

20 Marcin Urbański, Karol Dołęga, “Regionalny wymiar bezpieczeństwa na przykładzie Grupy
Wyszehradzkiej w kontekście przynależności do organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii
Europejskiej,” Obronność, Zeszyty Naukowe 1 (2016): 85.

21 Stanisław Koziej, Paweł Pietrzak, “Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski
dla Polski,” Bezpieczeństwo Narodowe 3 (2014): 21.

22 Tomasz Kubin, “Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy,” Athenaeum. Polskie
Studia Politologiczne 42 (2014): 31.
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współpracy energetycznej oraz zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego, państwa Grupy
wyznaczyły szereg przedsięwzięć, w tym23:

 – rozbudowę infrastruktury do przesyłu gazu ziemnego, energii elektrycznej i ropy
naftowej – Korytarz Energetyczny Północ-Południe;

– wspólne działania, których celem jest pozyskanie środków z funduszy unijnych
niezbędnych do sfinansowania lub współfinansowania projektów związanych
z bezpieczeństwem energetycznym;

– współpracę w zakresie energetyki atomowej, zwłaszcza ważną dla Polski, która
jako jedyny kraj V4 nie posiada jeszcze elektrowni atomowych;

– spójną politykę, możliwość wpływania na decyzje Unii w przedmiocie prowadzonej
polityki energetycznej z Rosją.

Utworzenie Korytarza Północ-Południe polegało na postawieniu terminali LNG
w Polsce i Chorwacji oraz gazociągu Nabucco24. Pierwsza dostawa gazu z Kataru
do terminala w Świnoujściu miała miejsce pod koniec 2015 roku. Nowe gazociągi,
interkonektory, wirtualny rewers na gazociągu jamalskim, a także podziemne magazyny
i własne wydobycie wpłynęło na wzmocnienie niezależności energetycznej Polski
i zabezpieczy przed sytuacjom kryzysowym w dostawach rosyjskiego gazu ziemnego.
Inwestycja ta dała możliwość odbioru gazu ziemnego drogą morską, co może
uniezależnić również pozostałe państwa V4 od Rosji.

Chociaż państwa Grupy rozwijają współpracę w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego, istnieją również liczne rozbieżności we wspólnej polityki energetycznej.
O ile Polska i Czechy mogą poradzić sobie bez importu surowców z Rosji, to Węgry
i Słowacja są od nich uzależnione niemal w 100%. Taka sytuacja powoduje, że polityka
energetyczna tych krajów jest relatywnie inna od czeskiej czy polskiej. Inny też jest
stosunek do Rosji. Dużym problemem dla jedności Grupy jest polityka Węgier wobec
Rosji oraz realizacja gazociągu South Stream (tzw. Gazociągu Południowego). Węgrzy
otrzymali od Rosji atrakcyjną ofertę energetyczną, co spowodowało do wycofania
się węgierskich firm z realizacji projektu Nabucco. Przyczyniło się to rozbieżności i
nadszarpnięcia wyszehradzkiej integracji. Pomoc Komisji Europejskiej oraz trwający
konflikt rosyjsko-ukraiński spowodowały, że realizacja projektu South Stream została
wstrzymana. Taka sytuacja może przyczynić się do zatrzymania inwestycji Korytarza
Energetycznego Północ-Południe. Może stać to się wtedy, gdyby Węgry zablokowali
łącznik LNG z planowanym gazoportem chorwackim na wyspie Krk oraz gazem
kaspijskim z gazociągu Transadriatyckiego. To z kolei może stworzyć zagrożenie
całkowitego uzależniania się Węgier od gazu rosyjskiego, a co za tym idzie rozbudowę
i zwiększenie przez Polskę terminalu LNG w Świnoujściu, który stanie się jedyną
alternatywą dla Grupy Wyszehradzkiej.

23 Tomasz Kubin, “Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy,” Athenaeum. Polskie
Studia Politologiczne 42 (2014):

24 Kamila Maria Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i
ekonomia surowców energetycznych (Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012), 346.
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2. Stosunek państw Grupy Wyszehradzkiej do imigrantów

Pokojowe rozwiązanie konfliktów w rejonach Bliskiego Wschodu oraz w Afryce
nie powiodło się. Wysyłanie w te obszary misji stabilizacyjnych, zarówno cywilnych
jak i wojskowych, a także uruchomienie kanałów dyplomatycznych nie przyniosło
spodziewanych rezultatów. Bliskość geograficzna oraz wysoki poziom rozwoju krajów
Unii Europejskiej spowodował, że od 2015 roku zalewa je fala migracyjna. Unijną
granicę przekroczyło 1,8 miliona uchodźców z Syrii, Iraku, Erytrei, Afganistanu, Nigerii
i Gwinei. W grupie tej znajdują się również migranci zarobkowi z Kosowa, Albanii
oraz Macedonii25.

Nielegalni migranci przekraczają granice UE na głównych szlakach migracyjnych,
które wiodą26:

– z Bałkanów na W’gry – szlakiem zachodniobałkaDskim;
– z Turcji do Grecji – szlakiem wschodnio[ródziemnomorskim;
– do Grecji – szlakiem albańskim;
– z Afryki i Bliskiego Wschodu do Włoch – szlakiem [rodkowo [ródziemno-morskim;
– z Afryki do Hiszpanii – szlakiem zachodnio[ródziemnomorskim; – przez Wyspy

Kanaryjskie – szlakiem zachodnioafrykaDskim;
– przez Karpaty do Polski i SBowacji – szlakiem wschodnim.
Z masowym napływem imigrantów borykają się wszystkie kraje Europy. Wiele z

nich (przeważnie te, które należą do strefy Schengen) wybudowało na swojej granicy
płoty i zasieki, których celem jest powstrzymanie napływu uchodźców. Unia nie
poradziła sobie z kontrolowaniem zewnętrznych granic, a kraje członkowskie nie mogą
znaleźć rozwiązania na przeciągający się w czasie kryzys migracyjny. Nielegalna
imigracja stanowi palący problem oraz godzi w bezpieczeństwo zarówno krajów
europejskich, jak i samych imigrantów.

Początkowo Włochy, Francja , Niemcy oraz Szwecja same chciały
zrewolucjonizować politykę imigracyjną Unii. Jednak liczba uchodźców znacznie
przewyższyła ich możliwości zarówno finansowe, jak i społeczne. Wprawdzie
zagwarantowanie azylu dla każdego uciekiniera wojennego stanowi moralny i prawny
obowiązek, to jednak skala zjawiska przekracza możliwości krajów Europy Zachodniej.
Szczególnie boleśnie przekonały się o tym Niemcy27.

W latach 2014 i 2015 do Włoch, Grecji oraz na Węgry napłynęła zmasowana
liczba migrantów. Sytuacja ta spowodowała, że państwa te nie były w stanie dokonać
tymczasowej recepcji uchodźców i rejestracji ich wniosków o azyl, do czego
zobowiązuje przyjęty przez kraje UE system dubliński (tzw. Dublin III)28. Na mocy

25 Helena Wyligała, “Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu
migracyjnego,” Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2 (2016): 164.

26 Wyligała, “Strategiczny rozwój,” 164–165.
27 Andrzej Wawrzusiszyn, “Grupa Wyszehradzka wobec zagrożeń transgranicznych,” Journal of

Modern Science 32 (2017): 266.
28 ”Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego
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powyższego rozporządzenia państwa, do których przybywają uchodźcy na okres
rozpatrywania ich wniosków o azyl (od momentu udzielenia zezwolenia na pobyt lub
zobowiązania do opuszczenia UE) powinny ich przyjąć w ośrodkach recepcyjnych.
Jednak koszty utrzymania tych ośrodków znacznie przekraczały możliwości finansowe
dotkniętych tych problemem państw. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu Rada
Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Europejską ustaliły, że państwa członkowskie,
które z uwagi na położenie geograficzne nie podlegają bezpośredniej presji migracyjnej,
w ramach solidarności zobowiążą się do rozmieszczenia imigrantów na swoim
terytorium. 22 września 2015 r. Rada Unii podjęła dwie decyzje odnośnie relokacji
160 tys. potencjalnych azylantów z Grecji i Włoch. Jednak wobec frustracji imigrantów,
władz, a także radykalizacją nastrojów społeczeństw przyjmujących, niektóre państwa
członkowskie podjęły działania odnoście wycofania się z przyjętych zobowiązań29.

Od początku kryzysu Węgry stały się pierwszym krajem tranzytowym dla
nielegalnych imigrantów, którzy próbowali przedostać się z Serbii do Austrii lub dalej
do Niemiec (tzw. szlakiem zachodniobałkańskim). Władze węgierskie szacują, że około
95% uchodźców przedostawało się do kraju przez granicę z Serbią. Taka sytuacja
spotkała się spotkała się z ostrą reakcją władz. Węgry uznały, że wzdłuż granicy z
Serbią, na długości 175 kilometrów muszą zbudować mur. W celu izolacji od migrantów
zamknięta została również granica z Chorwacją, która stanowi wewnętrzną granicą
Unii Europejskiej. Wprowadzone zostały dwie strefy tranzytowe, w których uchodźcy
mogli być rejestrowani. Ponadto uruchomiono kontrole graniczne chronione przez
policję, zawieszono komunikację kolejową w celu utrudnienia podróży imigrantom, a
także wprowadzono kordony policji wokół wejść na dworzec w Budapeszcie30.

We wrześniu 2015 r., na podstawie przyjętej przez węgierski parlament ustawy,
do ochrony granic wysłano wojsko. Żołnierze mieli pozwolenie na użycie gumowych
pocisków, urządzeń pirotechnicznych, granatów z gazem łzawiącym oraz miotaczy
siatek31. Umieszczane w libańskich gazetach reklamy informowały o tym, że Węgry
nie pozwalają migrantom na nielegalnie przedostanie się na ich terytorium. Ponadto
za nielegalne przekraczanie granicy grodziły uchodźcom surowe kary, a zatrzymane
osoby według uproszczonej ścieżki były deportowane do państw uznanych za
bezpieczne. Działania te spowodowały zmianę trasy szlaku bałkańskiego, z pominięciem
Węgier32.

Węgierski premier Viktor Orbán w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Lizbonie, na
międzynarodowym spotkaniu partii centrowych i chadeckich (CDI) zaprezentował
opracowany przez siebie nowy plan “Schengen 2”. Plan ten zawiera 10 punktów.
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona),”
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 (2013): 3112.

29 Wawrzusiszyn, “Grupa Wyszehradzka wobec zagrożeń transgranicznych,” 267.
30 Ibid, 269.
31 Węgry wysyłają wojsko na granice. Parlament w Budapeszcie dał zgodę, dostęp: 29.08.2018,

http://www.polskieradio.p1/5/3/Artykul/1507615.
32 Wawrzusiszyn, “Grupa Wyszehradzka wobec zagrożeń transgranicznych,” 270.
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W dokumencie przedstawione zostały główne założenia do wprowadzenia nowego
sposobu ochrony zewnętrznych granic unijnych oraz zaprezentowane nowe zasady
swobodnego poruszania się na terytorium całej Unii Europejskiej. Węgierski przywódca
uważa, że obecnych propozycji Komisji Europejskiej związanych z rozwiązaniem
kryzysu migracyjnego, zakładających głównie reformę systemu azylowego, nie można
zaakceptować. Według niego konieczna jest realizacja przedstawionego planu
“Schengen 2” oraz skupienie szczególnej uwagi na ochronie granic zewnętrznych33.

W zupełnie innej sytuacji znajduje się Słowacja, która ze względu na swoje położenie
geograficzne, nie jest narażona na bezpośredni napływ imigrantów. Jednak jej
stanowisko wobec kryzysu migracyjnego jest zbliżone do węgierskiego. Słowacja
sprzeciwiała się planom rozlokowania w Europie 120 tys. uchodźców z Bliskiego
Wschodu oraz Afryki oraz domagała się wprowadzenia zasady dobrowolności w ich
przyjęciu. Kraj ten złożył w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości pozew o
unieważnienie decyzji UE w sprawie kwot imigrantów. Republika Słowacka wyraża
zgodę na przyjęcie tylko 200 imigrantów będących chrześcijanami34.

Wobec zajść, do których doszło w Niemczech w noc sylwestrową 2015/2016 r.
Słowacja zaostrzyła swoje podejście do problematyki kryzysu migracyjnego. Słowacki
premier Robert Fico stwierdził wówczas, że nie wyraża zgody na to, żeby
przekazywane przez Słowację pieniądze w związku z kryzysem migracyjnym,
zwiększały różnego rodzaju fundusze35. Według opinii Słowaka, jedynym celem, jaki
jego kraj może wesprzeć finansowo, jest ochrona zewnętrznych granic strefy
Schengen. Fico bardzo wysoko ocenił unijną współpracę w strefie Schengen. Uznał
on, że należy ją bezwarunkowo ratować. Za zasadne uważał wsparcie w tym celu
Macedonii i Bułgarii, których granice są szczególnie narażone na napływ nielegalnych
uchodźców36.

Na początku 2016 r., wobec pogarszającej się sytuacji migracyjnej, władze Słowacji
zapowiedziały podjęcie konkretnych środków związanych z ochroną jej granicy z
Austrią. W tym czasie również Austria zadecydowała o ograniczeniu liczby
przyjmowanych imigrantów. Premier Fico oświadczył, że jego rząd jest gotowy na
postawienie ruchomych barier na granicy z Austrią i Węgrami, aby udaremnić
migrantom obranie szlaku wschodniego, który przebiega przez Słowację. Kraj ten
popiera wspólną politykę migracyjną w Unii Europejskiej. Opowiada się za
elastycznością dla poszczególnych państw członkowskich. Reprezentuje pogląd, że
każde państwo powinno mieć możliwość decydowania o tym, w jaki sposób reagować
na kryzys migracyjny37.

33 Viktor Orban ma pomysł na nowy kształt strefy Schengen, dostęp: 02.09.2018, http://wgospodarce.pl/
informacje/24934.

34 Wawrzusiszyn, “Grupa Wyszehradzka wobec zagrożeń transgranicznych,” 272.
35 Słowacja Robert Fico zaostrza politykę ws imigrantów po atakach w kolonii, dostęp: 3.09.2018,

http://forsal.pl/artykuly/916662.
36 Słowacja i Czechy: trzeba chronić granice UE, dostęp: 31.08.2018, http://www. rp.pl/Uchodzcy/

160129430.
37 Robert Fico: jesteśmy gotowi postawić bariery na granicy z Austrią i Węgrami, dostęp: 28.08.2018,

http://www.rp.pl/ Uchodzcy/160229774.
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Podobnie jak Węgrzy i Słowacy, czeski rząd był również przeciwny kwotowemu
podziałowi imigrantów pomiędzy kraje członkowskie Unii Europejskiej. Czesi ostro
zaprotestowali w kwietniu 2016 r., gdy Komisja Europejska zaprezentowała
rozwiązanie obowiązkowych kwot przydziału uchodźców. Zgodnie z opinią premiera
Czech Bohuslava Sobotki, zapis o stałym mechanizmie relokacyjnym nie może być
częścią tej reformy. Uważał on, że taki mechanizm będzie nieskuteczny, ponieważ
uchodźcy starają się dostać do tych krajów, w których będą mieli lepsze warunki
życia38. Czeski rząd przyjął tzw. politykę odstraszania, która powoduje, że migranci
wolą omijać Czechy. Służby graniczne nie stosują wobec imigrantów żadnej taryfy
ulgowej; każdy imigrant z Azji i Afryki, który usiłuje nielegalnie przekroczyć czeską
granicę, jest zatrzymywany i natychmiast aresztowany. Pozostali, którzy przyjeżdżają
do Czech, kierowani są do schronisk dla uchodźców, których przez sześć lub osiem
tygodni nie mogą opuszczać. Poza tym uchodźcy muszą płacić za pobyt po 10 euro
dziennie.

Z postawą czeskich władz w zupełności zgadza się społeczeństwo. W październiku
2015 r. Obywatelska Partia Demokratyczna przeprowadziła ankietę na temat kryzysu
migracyjnego, której zapytano o to, czy obywatele obawiają się uchodźców z Bliskiego
Wschodu. 71% respondentów wyraziło obawy w związku z napływem przybyszy.
Czesi boją się głównie obcych kulturowo arabskich imigrantów, którzy – zdaniem
opinii publicznej – są grupą bardzo roszczeniową i nie szanują prawa, które obowiązuje
w udzielających im azylu państwach. Po namowie Niemiec Czesi zgodziły się przyjąć
grupę 1,5 tys. imigrantów39.

Od momentu rozpoczęcia kryzysu migracyjnego stanowisko Polski nie było do
końca skonkretyzowane. Z jednej strony rząd Ewy Kopacz popierał opinię pozostałych
członków V4, z drugiej zaś zgadzał się z działaniami Unii Europejskiej w sprawie
mechanizmu relokacji uchodźców. Pierwszy plan KE zakładał podział 40 tys.
uchodźców przy jednoczesnym zachowaniu zasady dobrowolności i pełnej kontroli
państwa przyjmującego nad tym, kto przyjeżdża. Polska zadeklarowała wówczas
przyjęcie 2 tys. imigrantów – 1100 osób w ramach relokacji oraz 900 osób w ramach
przesiedleń.

22 września 2015 r. w sprawie uchodźców odbył się nadzwyczajny szczyt Unii
Europejskiej. Komisja Europejska przedstawiła nowy plan rozdziału 120 tys. uchodźców
w ramach przesiedleń między kraje Unii Europejskiej. Plan ten zakładał, że do Polski
miało trafić ogółem 9287 osób, w tym 1207 uchodźców z Włoch, 3901 z Grecji oraz
4179 z Węgier. Polska opowiedziała się za nim pozytywnie. Przeciwko temu
rozwiązaniu zagłosowały Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia, a Finlandia wstrzymała
się od głosu. Oznaczało to, wyłamała się z poczynionych wcześniej ustaleń państw
wyszehradzkich, które wyrażały przeciwne stanowisko40.

38 Czechy nie wykluczaja skargi- ws stałego mechanizmu dot uchodzców, dostęp: 5.09.2018,
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata.

39 Wawrzusiszyn, “Grupa Wyszehradzka wobec zagrożeń transgranicznych,” 275.
40 Ibid, 276.
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Międzyresortowy zespół dotyczący przesiedleń i relokacji uchodźców opracował
rządowy plan operacyjny, który w sposób szczegółowy opisywał stan prawny,
procedury oraz harmonogram przyjmowania etapami uchodźców do otwartych
ośrodków. Prowadzone są one przez Urząd do spraw Cudzoziemców. Znowelizowano
ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej41.
Zmiana przepisów pozwalała na udział Polski w programach relokacji według zasad
określonych w decyzjach Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r.42.

Słowacja, Czechy i Węgry uważały, że po października 2015 r., tj. po wyborach
parlamentarnych, po wygranej konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
stanowisko Polski zmieni się. Rząd Beaty Szydło ogłosił, że zamierza separować
uchodźców od imigrantów ekonomicznych. Powyższe oznacza, że Polska wprawdzie
nie wyraża sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców i jest gotowa podjąć takie
działanie, ale jednocześnie stawia warunek, że nie mogą to być imigranci zarobkowi.
Drugim ważnym postulatem rządu była kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i życia
Polaków, uznawana za bezwzględne kryterium. Oznacza to, że uchodźcy, którzy będą
stanowić zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zostaną
deportowani poza tereny kraju.

Z czasem jednak postawa władz uległa radykalizacji. W dniu 1 kwietnia 2016 r.
Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie polityki imigracyjnej Polski,43 w której Sejm
negatywnie ocenił decyzję Rady Unii Europejskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie
relokacji 120 tys. uchodźców oraz poparcie w głosowaniu na forum Rady Unii
Europejskiej przez ówczesny rząd tej decyzji, pomimo przeciwnemu stanowisku
pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii. Sejm RP wezwał rząd
Rzeczypospolitej Polskiej do szczególnie dokładnego stosowania krajowych kryteriów
polityki uchodźczej, która szczególną ochroną powinna obejmować samotne kobiety,
dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne. Ponadto Sejm wyraził
zdecydowany sprzeciw wobec stosowania prób ustanawiania unijnych stałych
mechanizmów alokacji uchodźców czy imigrantów. W uchwale Sejmu wskazano, że
instrumenty polityki uchodźczej i imigracyjnej powinny pozostać w rękach państwa
polskiego. Jednocześnie Sejm RP w pełni poparł niesienie i finansowanie pomocy
humanitarnej w miejscach objętych konfliktem zbrojnym i krajach z nimi sąsiadujących.
Stanowisko rządu poparło 55% Polaków44.

W dniu 8 czerwca 2016 r. na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze polska
premier Beata Szydło przedstawiła wspólne oświadczenie, jakie zostało wydane na
spotkaniu przywódcy krajów. Zawarto w nim dotychczasowe dokonania, jak i

41 Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1607.

42 Decyzja Rady UE 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe
w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. 

43 Uchwała Sejmu RP z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, Warszawa, 13
kwietnia 2016 r., MP poz. 130.

44 Wawrzusiszyn, “Grupa Wyszehradzka wobec zagrożeń transgranicznych,” 278.
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wyzwania, przed którymi stoi zarówno Grupa, jak i cała Unia Europejska. Wskazano,
że Grupa Wyszehradzka zachowuje wspólne i niezmienne stanowisko w sprawie
polityki imigracyjnej Unii Europejskiej45.
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45 Prosto z sejmu do Pragi. Beata Szydło przybyła na szczyt grupy Wyszehradzkiej, dostęp:
02.09.2018, https://wpolityce.pl/polityka/295865.


