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WYMIAR PARLAMENTARNY GRUPY WYSZEHRADZKIEJ  

1. Charakterystyczną cechą stosunków międzynarodowych po drugiej wojnie światowej, 
a dalej po upadku muru berlińskiego, jest ich parlamentaryzacja na niespotykaną wcześniej 
skalę. Obecnie większość organizacji i inicjatyw międzynarodowych już posiada, względ-
nie usiłuje stworzyć obok rządowego wymiar parlamentarny.  

Na poziomie globalnym wymiar parlamentarny jest tworzony przez ONZ, jak też Unię 
Międzyparlamentarną. Na poziomie kontynentalnym/regionalnym/subregionalnym w Eu-
ropie wymiar taki istnieje w ramach: Rady Europy, OBWE, Unii Europejskiej, Beneluxu, 
IŚE, współpracy bałtyckiej i nordyckiej, współpracy euro-śródziemnomorskiej, wymiaru 
wschodniego Unii Europejskiej etc.  

Wymiar parlamentarny współpracy międzynarodowej generalnie ma charakter polityczny, 
ale odnosi się do różnych wymiarów tej współpracy: gospodarczego, na rzecz rozwoju na 
świecie, bezpieczeństwa etc. Wzmacnia on oraz legitymizuje działania w tych obszarach.  

Parlamentaryzacja stosunków międzynarodowych w warstwie pragmatycznej stanowi re-
alizację filozofii globalnego zarządzania (global governance) w środowisku standaryzo-
wanym normami biznesowo-komercyjnymi. Na gruncie prawa jest ona odbiciem dążenia 
do demokratycznego legitymizowania współpracy ponadnarodowej w kolejnych przeno-
szonych na jej poziom obszarach, natomiast w warstwie symbolicznej (public relations, 
względnie idealistycznej) - do uspołecznienia tej współpracy, uczynienia jej bardziej 
transparentną, stworzenia ponadnarodowego społeczeństwa obywatelskiego.  

2. W latach 1989-1992 w procesie wypracowywania idei i form współpracy wyszehradzkiej 
uczestniczyli poszczególni parlamentarzyści. Trudno natomiast mówić o roli w nim par-
lamentów, które w pierwszym rzędzie koncentrowały wtedy swoją uwagę na transformacji 
ustrojowej w Czechosłowacji, Polsce i na Węgrzech. Początkowo nie wszystkie parlamen-
ty tych państw miały też pełną legitymację demokratyczną.  

Idea polsko-czesko-słowacko-węgierskiej współpracy regionalnej wysunięta została przez 
prezydenta Vaclava Havla w trakcie jego wystąpienia w kontraktowym jeszcze Sejmie RP, 
w styczniu 1990 r.  

W zwołanym przez prezydenta Havla pierwszym polsko-czechosłowacko-węgierskim 
szczycie trójki w Bratysławie 9 kwietnia 1990 r., obok prezydentów, premierów oraz mi-
nistrów spraw zagranicznych, udział wzięli parlamentarzyści - w większości dawni dysy-
denci z ww. państw środkowoeuropejskich.  
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Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, podpisana 15 lutego 
1991 r. w Wyszehradzie przez prezydentów Vaclava Havla i Lecha Wałęsę oraz premiera 
Józsefa Antalla stworzyła ramy dla szerokiej współpracy polsko-czechosłowacko-
węgierskiej. Deklaracja mówiła o wspólnym dążeniu do pełnego przywrócenia niezależno-
ści państwowej, demokracji i wolności w trzech ww. krajach środkowoeuropejskich. Nie 
wspominała jednak nic o roli parlamentów w tej mierze.  

Konkretyzacji celów wyznaczonych przez Deklarację Wyszehradzką została poświęcona 
Konferencja nt. "Współpraca środkowoeuropejska: wyzwanie i szansa", która odbyła się  
w dniach 28-30 czerwca 1991 r. w Krakowie, pod patronatem Senatu RP, Wzięli w niej 
udział przedstawiciele rządów i parlamentów państw Trójkąta Wyszehradzkiego1. Wysu-
nięta została inicjatywa powołania trójstronnej parlamentarno-eksperckiej grupy roboczej 
na rzecz współpracy środkowoeuropejskiej. Niestety dynamika przemian politycznych 
w państwach będących stronami porozumienia wyszehradzkiego uniemożliwiła realizację 
tej inicjatywy.  

3. W latach 1993 - 1997 dynamika współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej została osła-
biona głównie w związku z podziałem Czechosłowacji, który dokonał się z dniem 1 stycz-
nia 1993 r. Osłabienie to dotyczyło wszystkich wymiarów politycznych tej współpracy, 
w tym parlamentarnego.  

4. W latach 1997 - 2004 polityczna współpraca wyszehradzka nabrała nowej dynamiki. 
W grudniu 1997 r. ministrowie spraw zagranicznych Rady Północnoatlantyckiej podpisali 
protokoły o przystąpieniu Polski, Czech i Węgier do Paktu Północnoatlantyckiego. W tym 
samym czasie Rada Europejska w Luksemburgu zaprosiła Polskę, Czechy, Węgry, Słowe-
nię, Estonię i Cypr do rozpoczęcia wiosną 1998 r. negocjacji o członkostwo w Unii Euro-
pejskiej. Początkowo współpraca odradzała się w trójkącie Czechy-Polska-Węgry, z wyłą-
czeniem Słowacji. Od r. 1999 realizowana była w pełnej formule V4.  

21 października 1998 r. w Budapeszcie spotkali się premierzy Czech (Miloš Zeman), Pol-
ski (Jerzy Buzek) i Węgier (Viktor Orbán). W spotkaniu nie wziął udziału szef rządu Sło-
wacji, gdzie w końcu września tego roku odbyły się wybory parlamentarne, a nowy rząd 
jeszcze nie został wyłoniony. Zebrani szefowie rządów V4-minus-Słowacja wyrazili prze-
konanie o potrzebie rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej, w duchu deklaracji założyciel-
skiej z 1991 r. W podpisanym na zakończenie spotkania dokumencie zadeklarowali zaan-
gażowanie na rzecz tradycyjnych europejskich wartości demokratycznych, praw obywatel-
skich oraz gospodarki rynkowej. Jednocześnie w związku z dojściem do władzy na Słowa-
cji sił demokratycznych, wypowiedzieli się za ponownym włączeniem jej do głównego 
nurtu integracji europejskiej oraz podkreślili wolę współpracy z nowym rządem w Braty-
sławie.  

Wcześniej, w końcu listopada 1997 r., uprzedzając grudniową decyzję Rady Północno-
atlantyckiej, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia 
Narodowego István Szent-Iványi wystąpił z inicjatywą wspólnej wizyty przewodniczących 
Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów Polski, Czech i Węgier w Kongresie Stanów 
Zjednoczonych, w celu poparcia ratyfikacji protokołów akcesyjnych tych krajów do Trak-
tatu Północnoatlantyckiego. W styczniu 1998 r. ww. inicjatywa uległa modyfikacji. Prze-
wodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony parlamentów Polski i Czech 

                                                 
1 Konferencja odbyła się na zamku w Przegorzałach w Krakowie. Otworzył ją Marszałek Senatu RP pierwszej kadencji prof. 
Andrzej Stelmachowski. Brali w niej udział m.in. Premier Słowackiej Republiki Federacyjnej Jan Čarnogursky, Minister 
Spraw Zagranicznych Węgier Géza Jeszenszky, doradca ds. zagranicznych Prezydenta Havla Alexandr Vondra, i inni.  
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zostali zaproszeni na spotkanie do Budapesztu. Odbyło się ono w dniach 17-18 lutego 
1998 r. W przyjętym na zakończenie spotkania Wspólnym Oświadczeniu, jego uczestniczy 
wyrazili przekonanie o potrzebie współpracy między trzema państwami i ich parlamentami 
w kwestiach regionalnego i globalnego bezpieczeństwa oraz dotyczących przystępowania 
do Unii Europejskiej. Zdecydowali, że w tym celu będą odbywać regularne spotkania.  

Zainicjowane przez deputowanego Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Istvána 
Szent-Iványi wyszehradzkie spotkania przewodniczących parlamentarnych Komisji Spraw 
Zagranicznych i Komisji Obrony nabrały w latach 1997-2004 regularności. Odbyło się je-
denaście spotkań2, dwa pierwsze bez udziału Rady Narodowej Słowacji3. Od piątego spo-
tkania w kwietniu 2000 r. w Bratysławie uczestniczyły w nich Komisje Integracji Europej-
skiej. Wszystkie spotkania podsumowywane były w formie Oświadczeń Wspólnych4, raz 
Deklaracji Wspólnej.  

Spotkanie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Obrony i Bezpie-
czeństwa oraz Komisji ds. Unii Europejskiej Parlamentów Czech, Słowacji, Polski i Wę-
gier, które odbyło się 21-22 czerwca 2004 r. w Warszawie, było ostatnim spotkaniem w 
tym formacie. W Oświadczeniu Wspólnym opowiedziano się za utrzymaniem i rozwija-
niem dotychczasowego, pozytywnego dorobku V4 na szczeblu rządowym jak i parlamen-
tarnym w duchu postanowień zawartych w Deklaracji, przyjętej przez premierów państw 
Grupy w maju 2004 r. w Kromierzyżu. Wskazano, że akcesja Polski, Czech, Słowacji i 
Węgier do UE stwarza potrzebę pogłębienia współpracy wyszehradzkiej, w szczególności 
na forum Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji unijnych.  

Poza ww. spotkaniami przewodniczących komisji, odbywały się akcydentalne spotkania 
innych komisji stałych parlamentów V4. Zasadniczym punktem odniesienia dla wszyst-
kich tych spotkań był proces negocjacji i akcesji państw wyszehradzkich do NATO oraz 
UE. Spotkania te nie odbywały się w rytmie prezydencji V45 ani nie nawiązywały do pro-
gramów tych prezydencji.  

12 marca 1999 r. Polska, Czechy i Węgry stały się stronami Traktatu Waszyngtońskiego. 
W rocznicowym szczycie NATO w dniach 23-25 kwietnia 1999 r. w Waszyngtonie, pań-
stwa te brały już udział jako pełnoprawni członkowie Sojuszu. Jednocześnie 31 marca 
1998 r. rozpoczęły negocjacje o członkostwo w UE.  

13 stycznia 2003 r., w Budapeszcie, na zaproszenie Przewodniczącej Węgierskiego Zgro-
madzenia Narodowego Katalin Szili6, odbyło się pierwsze spotkanie Przewodniczących 
Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Uczestniczyli w nim - poza gospodarzami 
spotkania: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Borowski, Pierwszy Wice-
przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Přemysl Sobotka, Przewodniczący Rady Na-
rodowej Republiki Słowackiej Pavol Hrušovsky oraz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej Longin Pastusiak. Tematem spotkania były Nowe wyzwania i perspektywy: współ-
praca parlamentarna Grupy Wyszehradzkiej po szczycie w Kopenhadze.  

                                                 
2 Po trzy spotkania odbyły się w Budapeszcie, Pradze i Warszawie, dwa w Bratysławie. Trzecie spotkanie komisji 
w Bratysławie, 1-2 lutego 2004 r., miało charakter nadzwyczajny.  
3 W trzecim spotkaniu w kwietniu 1999 r. w Pradze uczestniczył jako obserwator przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych Rady Narodowej Słowacji Peter Weiss.  
4 Raz - w Bratysławie, 26-28 kwietnia 2000 r. - przejęta została Deklaracja Wspólna.  
5 Od maja 1999 r. (spotkanie premierów Miloša Zemana, Jerzego Buzka, Mikuláša Dzurindy i Viktora Orbána 
w Bratysławie) zaczynają powstawać zasady sprawowania prezydencji w V4. Zostały one doprecyzowane 
w czerwcu 2002 r. na szczycie w Esztergom.  
6 Przewodnicząca K. Szili, z inicjatywą regularnej wymiany poglądów między parlamentami krajów wyszehradz-
kich, wystąpiła na spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w maju 2002 r. w Madrycie. 
Wtedy nie było jeszcze pewne, czy wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej zamkną negocjacje w 2003 r. i staną 
wobec realnej perspektywy członkostwa UE w 2004 r.  



Wymiar parlamentarny Grupy Wyszehradzkiej  

 - 4 / 7 -

Zebrani na spotkaniu w Budapeszcie Przewodniczący Parlamentów Państw V4:  

 wyrazili przekonanie, że w związku z bliską perspektywą członkostwa państw V4 
w UE, istnieje potrzeba określenia nowych celów współpracy między państwami 
Grupy, w szczególności w wymiarze stosunków międzyparlamentarnych; zasadnicze 
cele dotychczasowej współpracy, określone w Deklaracji Wyszehradzkiej z 1991 r., 
miały zostać zrealizowane do połowy 2004 r.; do tego momentu miała zostać wyne-
gocjowana nowa Deklaracja Wyszehradzka;  

 wskazali na potrzebę trwałego uzupełnienia współpracy wyszehradzkiej, rozwijanej 
dotychczas głównie w wymiarze rządowym, o wymiar parlamentarny; znaleźć  to 
miało odzwierciedlenie w przygotowywanej przez rządy państw GW nowej Deklara-
cji Wyszehradzkiej;  

 wyrazili wolę dalszego regularnego spotykania się; kolejne spotkania miały umożli-
wić wymianę opinii nt. bieżących zadań realizowanych w ramach współpracy wy-
szehradzkiej, jak też wprowadzić element demokratycznej kontroli działań rządów 
Grupy;  

 wskazali na następujące działania, które powinny być wspólnie realizowane przez 
państwa GW w dłuższej perspektywie, w szczególności po wejściu do UE:  

 zabieganie o jak najpełniejsze rozciągnięcie zasad solidaryzmu finansowego UE na 
region Europy Środkowej i Wschodniej;  

 odbudowywanie pionowych powiązań infrastrukturalnych - komunikacyjnych i 
energetycznych - w Europie Środkowej na linii północ - południe;  

 wypracowywanie stanowisk w instytucjach UE, w szczególności w odniesieniu do 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, czy też unijnej polityki handlo-
wej w relacjach z krajami trzecimi;  

 sprzyjanie poszerzaniu unijnej strefy bezpieczeństwa, demokracji i wolnego rynku 
na następne sąsiadujące z GW kraje;  

 dążenie do tego, aby stosownie norm schengenowskich nie spowodowało kolejnej 
przepaści cywilizacyjnej w Europie;  

 praca na rzecz wzmocnienia roli parlamentów narodowych GW w przyszłej Unii 
Europejskiej;  

 współpraca międzyregionalna, w szczególności między euroregionami, na obszarze 
krajów GW;  

 rozwój regionalny w skali Europy Środkowej w zakresie: infrastruktury, ochrony 
środowiska, wolnego przepływu osób, turystyki, kultury, bezpieczeństwa, szkolnic-
twa, etc.;  

 poszukiwanie odpowiedzi na pytania o przyszłość poszerzonej UE: jaki powinien 
być ustrojowy model poszerzonej Unii? czy powinna ona być federacją z prezyden-
tem, własną konstytucją, itd., czy też związkiem zintegrowanych gospodarczo i wa-
lutowo państw narodowych? jak powinna zostać ukształtowana polityka rolna Unii? 
jak powinna wyglądać wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii?  

Kolejne spotkanie Przewodniczących Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej miało 
się odbyć na zaproszenie Marszałków M. Borowskiego i L. Pastusiaka na jesieni 2003 r. 
w Polsce, ale w związku z dynamiką sytuacji politycznej w regionie się nie odbyło7.  

                                                 
7 Drugie Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej odbyło się dopiero 3-4 lutego 
2006 r. w Pradze na zaproszenie Przewodniczącego Senatu Parlamentu Czech Przemysła Sobotki. Wcześniej, 
także z inicjatywy Przewodniczącego P. Sobotki, odbyć się ono miało we wrześniu 2005 r.  
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5. Okres po 2004 r.8, to nowy, wciąż otwarty etap współpracy wyszehradzkiej. Po przystą-
pieniu do NATO i UE, adaptacji do nowego geopolitycznej otoczenia międzynarodowego 
zaczynają się kształtować zasady współpracy wyszehradzkiej w ramach wspólnoty euro-
atlantyckiej i europejskiej.  

1 maja 2004 r. Czechy, Polska, Słowacja i Węgry (razem z Cyprem, Estonią, Litwą Łotwą, 
Maltą oraz Słowenią) stały się członkami Unii Europejskiej (odtąd 25 krajów). W tym cza-
sie prezydencję w V4 sprawują Czechy9.  

W Deklaracji w sprawie współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej po ich przystąpieniu 
do Unii Europejskiej, podpisanej 12 maja 2004 r. w Kromieryżu (Czechy, Morawy), pre-
mierzy państw V4 stwierdzili z pełną satysfakcją, że „kluczowe cele zawarte w Deklaracji 
Wyszehradzkiej z 1991 r. zostały osiągnięte” i zadeklarowali „determinację do dalszego 
rozwoju współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, jako państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej i NATO.”  

Do Deklaracji z Kromieryża zostały dołączone Wytyczne w sprawie przyszłych obszarów 
współpracy wyszehradzkiej, opisujące zakres współpracy w ramach Grupy Wyszehradz-
kiej (V4), UE, NATO i innych organizacji międzynarodowych oraz współpracy z innymi 
partnerami. Określiły one także szczegółowe mechanizmy współpracy międzyrządowej 
oraz wskazały na istnienie spotkań prezydentów oraz współpracy parlamentów państw V4, 
nie ingerując w ich formę, zgodnie z zasadą podziału władz.  

28-30 stycznia 2005 r. w Zakopanem zostały zainicjowane Spotkania Komisji ds. Europej-
skich Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Od tego czasu odbywają się one regu-
larnie dwa razy na rok, w formie konsultacji przed spotkaniami COSAC. Na ich zakoń-
czenie przyjmowane są podsumowujące konkluzje. Spotkania te nie są związane z prezy-
dencjami V4 ani poprzez rotację ich gospodarzy, ani uwzględnianie w ich agendach pro-
gramów tych prezydencji.  

Zapoczątkowane w 2003 r. Spotkania Przewodniczących Parlamentów państw V4, nabie-
rają od 2006 r. regularności. Drugie spotkanie odbyło się 3-4 lutego 2006 r. w Pradze (na 
zaproszenie Przewodniczącego Senatu Parlamentu Czech Přemysla Sobotki), trzecie - 13 
listopada 2006 r. w Koszycach (na zaproszenie Przewodniczącego Słowackiej Rady Naro-
dowej Pavola Paški), czwarte - 17-18 kwietnia 2007 r. w Pradze (na zaproszenie Przewod-
niczącego Senatu Parlamentu Czech Přemysla Sobotki), piąte - 25-26 maja 2007 r. w Bra-
tysławie (odbyło się podczas spotkania Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE), 
szóste - 30-31 maja 2008 r. w Pradze (na zaproszenie Przewodniczącego Izby Deputowa-
nych Parlamentu Czech Miloslava Vlčeka), siódme - 3 czerwca 2009 r. w Warszawie (na 
zaproszenie Marszałka Polskiego Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Pol-
skiego Senatu Bogdana Borusewicza), ósme - 30 września-1 października 2010 r., pod 
zamkiem Czerwony Kamień, na Słowacji (na zaproszenie przewodniczącego Rady Naro-
dowej Republiki Słowacji Richard Sulíka), dziewiąte - 15-16 września 2011 r. w Pradze 
(na zaproszenie przewodniczącego Senatu Parlamentu Czech Milana Štěcha).  

Zgodnie z Porozumieniem Przewodniczących Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 
w sprawie instytucjonalizacji współpracy na poziomie parlamentarnym, podpisanym w Pra-

                                                                                                                                                           
W międzyczasie odbywały się spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego 
(pierwotnie Austria, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry, późnie poszerzone o Polskę). Pierwsze spotkanie w tej 
formule odbyło się 18 grudnia 2003 r. w Wiedniu (bez Polski), drugie 25 czerwca 2004 r. w Pradze (z udziałem 
Polski).  
8 7 i 8 czerwca 2003 Polacy w referendum wyrazili zgodę na wstąpienie Polski do UE. 1 maja 2004 rząd Leszka 
Millera formalnie wprowadził Polskę do UE.  
9 W drugiej połowie 2004 r. - Polska.  
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dze, 18 kwietnia 2007 r.: Regularne Spotkania Przewodniczących Parlamentów państw 
Grupy Wyszehradzkiej odbywają się raz w roku, zazwyczaj na jesieni, w państwie spra-
wującym prezydencję.  

Od 2007 r. znamienia regularności nabierają Spotkania Komisji Administracji Publicznej 
i Polityki Regionalnej Parlamentów państw V4. Pierwsze odbyło się 25-27 września 
2007 r. w Častá Papiernička na Słowacji10, drugie 18-19 listopada 2008 r. w Pradze11, trze-
cie 23-24 lutego 2010 r. w Krakowie12, czwarte 9 - 10 maja 2012 r. w Pradze13.  

                                                 
10 Inicjatorem i gospodarzem pierwszego spotkania komisji był poseł Tibor Cabaj, przewodniczący Komisji Ad-
ministracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego Rady Narodowej Republiki Słowackiej (poseł 3. [2002-06] i 4. 
[2006-10] kadencji Rady z ramienia Partii Ludowej - Ruchu na rzecz Demokratycznej Słowacji [ĽS-HZDS] Vlad-
imíra Miara. Był wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego ĽS-HZDS oraz wiceprzewodniczącym Rady od 
28.04.2009 do wyborów w 2010 r.). W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rady Najwyższej Ukrainy, ale tylko 
z pionu administracyjnego (szef sekretariatu komisji). Polska była obecna na spotkaniu w osobie radcy ministra 
Bogdana Wrzochalskiego. Spotkanie skupiło się na czterech tematach: aktualnej sytuacji administracji publicznej 
na Słowacji, aktualnej sytuacji administracji publicznej w państwach V4, modernizacji administracji publicznej 
oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 w państwach V4. Spotkanie zostało 
podsumowane w formie memorandum. Odbyło się ono w trakcie czeskiej prezydencji V4.  
11 Zapraszającymi na drugie spotkanie komisji byli poseł Tom Zajíček, przewodniczący Komisji Administracji 
Publicznej i Rozwoju Regionalnego Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej (socjolog i polityk; 1990-1998 
starosta miasta Písek; poseł 3. [1998-2002] 4. [2002-06] oraz 5. [2006-10] kadencji Izby z ramienia Obywatelskiej 
Partii Demokratycznej [ODS] Václava Klausa; w 2010 z ODS wystąpił) oraz senator Ivo Bárek, przewodniczący 
Komisji Administracji Publicznej, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. 
Sejm RP na spotkaniu reprezentowali posłowie Bronisław Dutka, przewodniczący Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej (z PSL) oraz trzech wiceprzewodniczących komisji, a Senat RP senator Władysław 
Ortyl, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (z PiS). Spotkanie 
skupiło się na czterech tematach: administracja publiczna w Czechach po wejściu do UE, możliwości wspólnej 
procedury przy elektronizacji administracji publicznej, doświadczenie w systemie finansowania jednostek samo-
rządowych (budżetowy wymiar podatku) oraz stan zaawansowania/etap reorganizacji administracji publicznej. 
Spotkanie zostało podsumowane w formie obszernego angielskiego omówienia trzech tematów obrad, błędnie 
określanego deklaracją końcową (final declaration). Odbyło się ono w trakcie polskiej prezydencji w V4. 
12 Gospodarzami trzeciego spotkania komisji byli poseł Bronisław Dutka przewodniczący sejmowej Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz senator Mariusz Witczak Przewodniczący senackiej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W spotkaniu wzięły udział delegacje: z Republiki Cze-
skiej, na czele z posłem Tomem Zajičkem, przewodniczącym Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regio-
nalnego Izby Deputowanych, oraz senatorem Ivo Bárkiem, przewodniczącym senackiej Komisji Administracji, 
Rozwoju Regionalnego i Środowiska; z Republiki Słowackiej, na czele z posłem Tiborem Cabajem, wiceprze-
wodniczącym parlamentu i równocześnie przewodniczącym Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regio-
nalnego oraz z Republiki Węgierskiej, na czele z Erzsébet GY. Nemeth, przewodniczącą Komisji Samorządu i 
Rozwoju Obszarów Miejskich. Podczas pierwszego dnia spotkania jego uczestnicy dzielili się doświadczeniami 
krajów V4 w walce z kryzysem gospodarczym oraz omawiali rolę polityki regionalnej i wykorzystania środków 
pochodzących z UE w jego przezwyciężaniu Drugi dzień poświęcony był na omówienie kwestii wykorzystania 
środków pochodzących z UE w ochronie dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zostało podsumowane w formie 
zdawkowego memorandum/oświadczenia. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w Budapeszcie jeszcze w 
2010 r. lub w 2011 r. Ustalenie to nie zostało zawarte w memorandum/oświadczeniu, tylko w sejmowej notatce po 
spotkaniu. Spotkanie odbyło się w trakcie węgierskiej prezydencji w V4.  
13 Gospodarzami spotkania byli: Stanislav Polčák (przewodniczący Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju 
Regionalnego Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej 2010-14; TOP 09; OKW Praga) oraz Ivo Bárek 
(przewodniczący Komisji Administracji Publicznej, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Senatu Parlamentu 
Republiki Czeskiej 2008-14; Czeska Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD); OKW Wyszków (cz. Vyškov, niem. 
Wischau)). Komisje z pozostałych parlamentów wyszehradzkich reprezentowali: Jarosław Obremski (członek 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP 2011-15; Kandydat Komitetu Wy-
borczego Wyborców Rafał Dutkiewicz; OKW Wrocław), Jadwiga Rotnicka (członek Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji Państwowej Senatu RP 2011-15; PO; OKW Poznań), Janusz Sepioł (przewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP 2011-15; PO; OKW Kraków II), Lász-
ló Habis (wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego Zgromadzenia Naro-
dowego Węgier 2010-14; Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (KDNP); OKW powiat Heves I) oraz 
Igor Hraško (członek Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego Rady Narodowej Republiki 
Słowackiej 2012-16; Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości (OĽaNO); OKW Blatnica, kraj żyliński). Spo-
tkanie zostało poświęcone dyskusji na temat sytuacji w państwach V4 w zakresie: 1) Praktycznych doświadczeń 
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, 2) Aktualnego stanu komputeryzacji administracji pu-
blicznej oraz 3) Przygotowań do nowej perspektywy finansowej UE 2014+.  
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Ostatnie spotkanie, które odbyło się w maju 2012 r. w Pradze, po raz pierwszy miało miej-
sce w kraju przewodniczącym w tym momencie V4. W zaproszeniu zaproponowano, aby 
odwołało się ono do nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju regionalnego 
V4+Słowenia, jakie odbyło się w dniach 22-23 marca 2012 r. w Pradze, w ramach prezy-
dencji Grupy.  

Spotkania innych komisji stałych Parlamentów państw V4 są sporadyczne i mają charakter 
spotkań ad hoc.  

6. Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej z lutego 1991 r. nie 
nadała współpracy wyszehradzkiej charakteru organizacji międzynarodowej, lecz formę 
regularnych konsultacji i rzeczowej współpracy w tych dziedzinach, które partnerzy okre-
ślą jako potrzebne. Konsekwencją tego był brak parlamentarnej ratyfikacji kolejnych po-
rozumień o współpracy wyszehradzkiej, jak też brak powiązania między rządowym i par-
lamentarnym wymiarem tej współpracy. Utrzymane to zostało do dzisiaj. 

7. W trakcie polskiej prezydencji V4 (1 lipca 2012 r.-31 czerwca 2013 r.) odbędą się:  

 28-29 stycznia 2013 r. - Spotkanie Komisji Administracji Publicznej i Polityki Re-
gionalnej Parlamentów państw V4 + Chorwacja w Warszawie (ramach wymiaru par-
lamentarnego polskiej prezydencji V4);  

 10-12 kwietnia 2013 r. - Spotkanie Komisji ds. Europejskich Parlamentów państw V4 
w Pradze (w ramach wymiaru parlamentarnego irlandzkiej prezydencji UE),  

 12-13 kwietnia 2013 r. - Spotkanie Przewodniczących Parlamentów państw V4 w 
Warszawie (ramach wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji V4).  

26-27 września 2012 r., w trakcie polskiej prezydencji V4, odbyło się także Spotkanie 
Komisji ds. Europejskich w Sárospatak, Węgry (w ramach wymiaru parlamentarnego cy-
pryjskiej prezydencji UE).  

Wyzwaniem jest powiązanie poszczególnych spotkań w ramach wymiaru parlamentarnego 
polskiej prezydencji V4 tak, aby nie stanowiły one oderwanych od siebie wydarzeń. 
Jednym z elementów spajających te spotkania mógłby być program Polskiej Prezydencji 
Grupy.  

Oprac. S. Puzyna  

 


