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W piątek 3 czerwca 2022 r. w Pradze odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli rządów 

Czech i Polski. Podczas siódmych konsultacji międzyrządowych gabinety, na czele których 

stoją premierzy Petr Fiala i Mateusz Morawiecki, omawiały aktualne problemy społeczne.  

Spotkanie odbyło się po raz pierwszy od sierpnia 2019 roku, po przerwie spowodowanej 

pandemią koronawirusa.  

Premierzy Czech i Polski najpierw spotkali się w willi Kramářa, a następnie przenieśli się do 

Pałacu Liechtensteinów, gdzie odbył się wspólny obiad. Wśród kluczowych tematów znalazły 

się skutki rosyjskiej agresji na Ukrainie, współpraca czesko-polska w obecnej trudnej sytuacji 

międzynarodowej, bezpieczeństwo energetyczne, ale także współpraca transgraniczna i 

koordynacja polityk europejskich.  

„Bardzo się cieszę, że mogę powitać w Pradze polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. 

Udało nam się odnowić tradycję wspólnych negocjacji naszych rządów, co ostatnio 

ustaliliśmy podczas mojej wizyty w Warszawie. Mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją. 

Stoimy w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a nasze kraje stoją przed ogromnymi 

wyzwaniami. Jednocześnie jednak jest to również sytuacja, w której okazuje się, że Czechy i 

Polska mają takie samo zdanie w wielu sprawach i że jesteśmy w stanie wspólnie osiągać 

bardzo dobre wyniki w UE” powiedział premier.  

Premier Petr Fiala przypomniał, że oba kraje były jednymi z najbardziej aktywnych we 

wspieraniu Ukrainy w walce z rosyjskimi agresorami oraz w pomocy uchodźcom, którzy 

uciekli z Ukrainy przed wojną, i powtórzył, że Ukraina może liczyć na oba kraje jako swoich 

przyjaciół i może liczyć na pomoc humanitarną i wojskową. „Zrobimy wszystko, aby Ukraina 

wygrała z Rosją” – obiecał czeski premier.  

Efektem dzisiejszych negocjacji jest także podpisanie porozumienia ramowego o zacieśnieniu 

współpracy obronnej między resortami obrony, a także obydwa kraje podpisały memorandum 

o współpracy transportowej w rozwoju połączeń transportowych między polskimi portami a 

Czechami. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej infrastruktury i rozszerzenie 

możliwości łańcuchów dostaw. 

 „Rozmawialiśmy również o kwestiach transportu transgranicznego. Musimy uzupełnić 

wzajemne połączenia kolejowe i drogowe, abyśmy mogli rozwijać potencjał naszych krajów. 

Zajmujemy się również z Polską infrastrukturą energetyczną. Uzgodniliśmy, że w tej 

dziedzinie będą kontynuowane intensywne negocjacje, aby jak najszybciej pozbyć się naszej 

zależności od rosyjskiej ropy i gazu. Dotyczy to odnowienia gazociągu Stork II i możliwości 

wykorzystania przepustowości polskich terminali LNG – dodał czeski premier.  

Omówiono również inne projekty transgraniczne, takie jak budowa sieci 5G i rozwój usług 

5G na granicy. Na koniec czeski premier poinformował swojego polskiego odpowiednika o 



kulminacyjnych przygotowaniach do czeskiej prezydencji w Radzie UE, która musi 

odpowiedzieć na zupełnie nowy kontekst geopolityczny.  

Czesko-polskie konsultacje międzyrządowe odbyły się ostatnio 28 sierpnia 2019 r. w 

Warszawie  

 


