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normie prawa miêdzynarodowego (np. uprawnienie w tym zakresie cz³onka
Komitetu na rzecz Zapobiegania Torturom)4 .

Zapewnienie swobody przemieszczania siê odgrywa istotn¹ rolê w funk-
cjonowaniu spo³ecznoœci miêdzynarodowej5 . Respektowanie przez pañstwa
wolnoœci migracji sprzyja rozwijaniu przyjaznych kontaktów i wspó³pracy
miêdzy nimi oraz ich mieszkañcami.

Pañstwa podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zagwarantowania jednost-
kom wolnoœci przemieszczania siê oraz likwidacji barier utrudniaj¹cych ko-
rzystanie z tej wolnoœci. W tym celu pañstwa zawieraj¹ te¿ umowy miêdzy-
narodowe dotycz¹ce miêdzynarodowego ruchu osobowego.

Ka¿de pañstwo, realizuj¹c za³o¿enia swojej polityki zagranicznej, pro-
wadzi odpowiedni¹ politykê traktatow¹. Kr¹g pañstw, z którymi dane pañstwo
jest zwi¹zane szczególnymi wiêzami, wskazuj¹ traktaty o przyjaŸni i wspó³-
pracy, okreœlane jako traktaty polityczne6 . W sposób kompleksowy reguluj¹
one podstawy stosunków pomiêdzy pañstwami.

Polska jest zwi¹zana obecnie traktatami o przyjaŸni i wspó³pracy z dwu-
dziestoma trzema pañstwami7 , w tym z wszystkimi pañstwami s¹siednimi,
tj. z Rosj¹, Litw¹, Bia³orusi¹, Ukrain¹, S³owacj¹, Czechami i Niemcami.

Pierwszym pañstwem spoœród pañstw s¹siednich, z którym Polska zawar-
³a traktat o przyjaŸni i wspó³pracy, by³a Republika Federalna Niemiec. W dniu
17 czerwca 1991 r. zosta³ podpisany w Bonn Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹

4 Por. J. Bia³ocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w œwietle standardów miêdzynarodo-
wych, Toruñ 1999, s. 129. Zob. L. Antonowicz, Podrêcznik prawa miêdzynarodowego, wyd.
VII zmienione, Warszawa 2002, s. 96–97.
5 Por. K. Libera, Miêdzynarodowy ruch osobowy, Warszawa 1969, s. 121; J. Menkes, Praw-

nomiêdzynarodowa ochrona w³asnoœci inwestycji zagranicznych, Sprawy Miêdzynarodo-
we 2000, z. 4, s. 70–71. Zob. L. Ehrlich, Wstêp do nauki o stosunkach miêdzynarodowych,
Kraków 1947, s. 8–9.
6 Zob. M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997, s. 42; S. E. Nahlik, Wstêp do

nauki…, s. 199–200, 203–204. Zob. te¿ Podrêcznik prawa miêdzynarodowego, pod red.
W. N. Durdieniewskiego i S. B. Kry³owa, przek³ad z jêz. rosyjskiego pod red. L. Gelberga,
Warszawa 1950, s. 457–461; A. Szymczyk, Stosunki dwustronne z wybranymi pañstwami
Europy Zachodniej – W³ochy, [w:] Polityka zagraniczna RP 1989–2002, pod red. R. KuŸ-
niara, K. Szczepanika, Warszawa 2002, s. 184.
7 Na temat traktatów o przyjaŸni i wspó³pracy zawartych przez Polskê z pañstwami zachod-

nimi w latach 1989–2004 pisze – R. Szafarz, Dwustronne traktaty polityczne Rzeczypospoli-
tej Polskiej z pañstwami zachodnimi: 1989 – 2004. Studium polityczno-prawne, Studia Praw-
nicze 2004, z. 3, s. 5–16.
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Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej
wspó³pracy8 . Strony zobowi¹za³y siê, i¿ bêd¹ popiera³y wszechstronne kon-
takty osobiste miêdzy ich obywatelami, uznaj¹c, i¿ rozwój tych kontaktów
jest niezbêdn¹ przes³ank¹ porozumienia i pojednania obu narodów (art. 29
ust. 1)9 .

Pañstwa-strony Traktatu oœwiadczy³y, i¿ cz³onkowie mniejszoœci niemiec-
kiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadaj¹ce polskie oby-
watelstwo, które s¹ niemieckiego pochodzenia albo przyznaj¹ siê do jêzyka,
kultury lub tradycji niemieckiej, a tak¿e osoby w Republice Federalnej Nie-
miec, posiadaj¹ce niemieckie obywatelstwo, które s¹ polskiego pochodze-
nia albo przyznaj¹ siê do jêzyka, kultury lub tradycji polskiej maj¹ w szcze-
gólnoœci prawo, indywidualnie lub wespó³ z innymi cz³onkami swej grupy,
do ustanawiania i utrzymywania niezak³óconych kontaktów miêdzy sob¹
w obrêbie swego kraju, jak równie¿ kontaktów poprzez granice z obywatela-
mi innych pañstw, z którymi ³¹cz¹ je wspólne pochodzenie etniczne lub na-
rodowe, dziedzictwo kulturalne lub przekonania religijne (art. 20 ust. 3)10 .

8 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedz-
twie i przyjaznej wspó³pracy, podpisany w Bonn w dniu 17 czerwca 1991 r. Wszed³ w ¿ycie
w dniu 16 stycznia 1992 r. Zosta³ zawarty na okres 10 lat i ulega po tym terminie automatycz-
nemu przed³u¿aniu na okresy piêcioletnie, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w drodze
notyfikacji na rok przed up³ywem danego okresu obowi¹zywania. Tekst – Dz. U. 1992 r. Nr
14, poz. 56 oraz A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski
z pañstwami s¹siednimi. Wybór dokumentów, Lublin 1998, s. 21–33. Zob. J. Barcz, Polska-
Niemcy. Traktat o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy, PiP 1991, z. 9, s. 26 i n.;
tego¿, Podstawy polityczne i prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami, [w:]
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991, pod red. B. Wizimirskiej, Warszawa 1993,
s. 64–65. Zob. te¿ – Polska – Niemcy. Dobre s¹siedztwo i przyjazna wspó³praca, pod red.
J. Barcza i M. Tomali, Warszawa 1992; M. Tomala, Traktat Polska – RFN i ZSRR – RFN.
Analiza porównawcza, Studia i Materia³y 29, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych,
Warszawa 1991.
9 W Umowie pañstwa zobowi¹za³y siê tak¿e popieraæ œciœlejsz¹ wspó³pracê miêdzy partia-

mi, zwi¹zkami zawodowymi, koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, organizacjami sporto-
wymi, fundacjami oraz innymi organizacjami i zrzeszeniami spo³ecznymi. Strony tak¿e po-
pieraj¹ dzia³alnoœæ Forum Polsko-Niemieckiego (art. 29 ust. 2 i 3). Jednoczeœnie strony
stwierdzi³y, i¿ przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do partnerskiej wspó³pracy miêdzy regionami,
miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi, w szczególnoœci na obszarach przy-
granicznych (art. 12 ust. 1).
10 Nale¿y podkreœliæ, i¿ Traktat potwierdzi³, i¿ cz³onkowie mniejszoœci niemieckiej w Rze-

czypospolitej Polskiej, a tak¿e osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadaj¹ce niemiec-
kie obywatelstwo, które s¹ polskiego pochodzenia albo przyznaj¹ siê do jêzyka, kultury lub
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W art. 32 uregulowano sprawy opieki nad grobami niemieckimi w Pol-
sce i grobami polskimi w Niemczech:

„1. Republika Federalna Niemiec oœwiadcza, ¿e polskie groby znajduj¹-
ce siê w Republice Federalnej Niemiec s¹ otoczone szacunkiem oraz umo¿-
liwiona jest opieka nad nimi. Groby polskich ofiar wojen i tyranii, znajduj¹-
ce siê w Republice Federalnej Niemiec, podlegaj¹ ochronie prawa
niemieckiego oraz bêd¹ zachowane i pielêgnowane.

2. Rzeczpospolita Polska oœwiadcza, ¿e niemieckie groby znajduj¹ce siê
w Rzeczypospolitej Polskiej s¹ otoczone szacunkiem oraz umo¿liwiona jest
opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajduj¹ce siê
w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj¹ ochronie prawa polskiego oraz bêd¹
zachowane i pielêgnowane.

3. Umawiaj¹ce siê Strony popieraj¹ wspó³pracê organizacji i instytucji
odpowiedzialnych w obu Pañstwach za groby ofiar wojen i tyranii. Umo¿li-
wiaj¹ w szczególnoœci tym organizacjom i instytucjom rejestracjê, uporz¹d-
kowanie oraz opiekê nad takimi grobami”.

Strony zobowi¹za³y siê tak¿e w Traktacie do podjêcia wszelkich stosow-
nych dzia³añ w celu popierania i u³atwiania ruchu osobowego i turystyki.
Uzgodni³y ponadto, ¿e usprawni¹ i przyspiesz¹ odprawy celne i graniczne
oraz przyczyni¹ siê do dalszego rozwoju wspó³pracy w³aœciwych organów
administracji. Zgodnie z postanowieniami Traktatu strony zamierzaj¹, w za-
le¿noœci od nasilenia ruchu, rozbudowaæ i zmodernizowaæ istniej¹ce oraz
otwieraæ nowe przejœcia graniczne (art. 19).

Strony Traktatu podkreœli³y, ¿e przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do rozwoju
kontaktów i œcis³ego wspó³dzia³ania m³odzie¿y polskiej i niemieckiej oraz
bêd¹ wspiera³y te kontakty i wymianê m³odzie¿ow¹, a tak¿e udzia³ m³odzie-
¿y i jej organizacji we wspólnych spotkaniach i przedsiêwziêciach (art. 30).

Postanowiono równie¿ rozszerzaæ bezpoœredni¹ wspó³pracê i wymianê
miêdzy szko³ami, uczelniami oraz naukowymi instytucjami badawczymi, m.
in. poprzez wymianê uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników nauko-
wych (art. 26 ust. 1), a tak¿e popieraæ bezpoœrednie kontakty miêdzy polskimi
i niemieckimi twórcami i artystami (art. 23 ust. 1).

tradycji polskiej, maj¹ prawo, indywidualnie lub wespó³ z innymi cz³onkami swej grupy, do
swobodnego wyra¿ania, zachowania i rozwijania swej to¿samoœci etnicznej, kulturalnej, jê-
zykowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Maj¹ oni prawo do
pe³nego i skutecznego korzystania z praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci bez jakiej-
kolwiek dyskryminacji i w warunkach pe³nej równoœci wobec prawa (art. 20 ust. 1).
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W artykule 18 strony Traktatu stwierdzi³y, i¿ do³o¿¹ starañ, aby stworzyæ
dogodne warunki dla korzystania z ich szlaków komunikacyjnych w trans-
porcie miêdzy ich terytoriami i w tranzycie oraz bêd¹ d¹¿y³y do rozszerze-
nia po³¹czeñ transportowych w ruchu powietrznym, kolejowym, drogowym
oraz w ¿egludze morskiej i œródl¹dowej, wykorzystuj¹c najnowoczeœniejsze
technologie.

W postanowieniach dotycz¹cych wspó³pracy gospodarczej przewidzia-
no tworzenie dogodnych warunków gospodarczych, prawnych i organiza-
cyjnych dla dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych i prawnych (art. 9
ust. 1). Zgodnie z artyku³em 14 pañstwa powinny rozszerzaæ i pog³êbiaæ
wzajemne stosunki w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego oraz wspó³-
pracy w zakresie pracy i polityki socjalnej. Strony zobowi¹za³y siê do rozwi-
jania, intensyfikowania i upraszczania stosunków prawnych i konsularnych,
w tym obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych oraz socjalnych
i administracyjnych, z uwzglêdnieniem ich systemów prawnych oraz istnie-
j¹cych umów wielostronnych i dwustronnych, w szczególnoœci konwencji
Rady Europy (art. 33 ust. 1).

W 1991 r. zosta³ tak¿e zawarty Uk³ad miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Czesk¹ i S³owack¹ Republik¹ Federacyjn¹ o dobrym s¹siedztwie, solidar-
noœci i przyjacielskiej wspó³pracy11 . Zosta³ on podpisany jeszcze przed po-
dzia³em Czeskiej i S³owackiej Republiki Federacyjnej, w wyniku którego
powsta³y nowe pañstwa: Republika Czeska i Republika S³owacka12 . Uk³ad
ten obowi¹zuje nadal, bowiem oba pañstwa w drodze sukcesji przyjê³y wy-
nikaj¹ce z niego zobowi¹zania13 .

11 Uk³ad miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Czesk¹ i S³owack¹ Republik¹ Federacyjn¹ o do-
brym s¹siedztwie, solidarnoœci i przyjacielskiej wspó³pracy, podpisany w Krakowie w dniu
6 paŸdziernika 1991 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu 4 maja 1992 r. Traktat zosta³ zawarty na
okres 15 lat i po tym terminie jego wa¿noœæ ulega przed³u¿eniu na okresy piêcioletnie, je¿eli
¿adna ze stron nie wypowie go w drodze notyfikacji najpóŸniej na rok przed up³ywem dane-
go okresu obowi¹zywania. Tekst – Dz. U. 1992 r. Nr 59, poz. 296 oraz A. Przyborowska-
Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski..., s. 42–48.
12 Zob. T. S. Szayna, Rozpad Czecho-S³owacji (kilka uwag o jego konsekwencjach), Sprawy

Miêdzynarodowe 1993, z. 1, s. 55–59.
13 Zob. A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Wstêp [w:] A. Przyborowska-Klimczak,

W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski..., s. 11–12. Stosunki traktatowe z nowymi s¹sia-
dami uregulowa³y: Protokó³ miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki
Czeskiej o sukcesji umów dwustronnych i przegl¹dzie systemu traktatowego miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ i Republik¹ Czesk¹, podpisany w Warszawie w dniu 29 marca 1996 r.
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Kolejne traktaty zosta³y zawarte w 1992 r., z Ukrain¹14 , Federacj¹ Ro-
syjsk¹15 , Republik¹ Bia³oruœ16  i w 1994 r. z Republik¹ Litewsk¹17 .

(Wszed³ w ¿ycie w dniu 23 sierpnia 1996 r.) oraz Protokó³ miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owackiej dotycz¹cy obowi¹zywania w stosunkach miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹ dwustronnych umów miêdzynarodowych
zawartych miêdzy Polsk¹ (Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹) a Cze-
chos³owacj¹ (Republik¹ Czechos³owack¹, Czechos³owack¹ Republik¹ Socjalistyczn¹, Czesk¹
i S³owack¹ Republik¹ Federacyjn¹) w latach 1918–1992, podpisany w Bratys³awie w dniu
8 lipca 1993 r. (Wszed³ w ¿ycie w dniu 6 czerwca 1994 r.). Teksty obu porozumieñ –
A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski..., s. 85–87, 117–119.
14 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Ukrain¹ o dobrym s¹siedztwie, przyjaznych sto-

sunkach i wspó³pracy, podpisany w Warszawie w dniu 18 maja 1992 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu
30 grudnia 1992 r. Zawarty zosta³ na okres 15 lat i po tym terminie jego moc obowi¹zuj¹ca
ulega automatycznemu przed³u¿eniu ka¿dorazowo na okres piêcioletni, je¿eli ¿adna ze stron
nie wypowie go w drodze notyfikacji na rok przed up³ywem danego okresu. Tekst – Dz. U.
1993 r. Nr 125, poz. 573 oraz A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktato-
we Polski..., s. 120–126. Szerzej na temat Traktatu zob. B. Surmacz, Wspó³czesne stosunki
polsko-ukraiñskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym s¹siedztwie, Lublin 2002.
15 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o przyjaznej i dobros¹siedz-

kiej wspó³pracy, podpisany w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu
8 maja 1993 r. Zosta³ zawarty na okres 15 lat i ulega on automatycznemu przed³u¿eniu ka¿-
dorazowo na okres piêcioletni, je¿eli ¿adna ze stron nie zawiadomi drugiej strony w drodze
notyfikacji, na szeœæ miesiêcy przed up³ywem danego okresu, o zamiarze wypowiedzenia
Traktatu. Tekst – Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 291 oraz A. Przyborowska-Klimczak, W. Sta-
szewski, Stosunki traktatowe Polski..., s. 243–249. Szerzej na temat postanowieñ Traktatu
zob. W. Zaj¹czkowski, Stosunki polsko-rosyjskie, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 1992, pod red. B. Wizimirskiej, Warszawa 1994, s. 188–189; S. Pawlak, Polityka trakta-
towa Polski w latach 1990–1993 [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1993-1994,
pod red. B. Wizimirskiej, Warszawa 1994, s. 35–37.
16 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bia³oruœ o dobrym s¹siedztwie i przy-

jaznej wspó³pracy, podpisany w Warszawie w dniu 23 czerwca 1992 r. Wszed³ on w ¿ycie
w dniu 30 marca 1993 r. Zosta³ podpisany na okres 15 lat i jego moc po tym terminie ulega
automatycznie ka¿dorazowo przed³u¿eniu na okres piêcioletni, je¿eli ¿adna ze stron nie wy-
powie go w drodze notyfikacji na rok przed up³ywem danego okresu. Tekst – Dz. U. 1993 r.
Nr 118, poz. 527 oraz A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Pol-
ski..., s. 168–175. Zob. M. Palmowski, Stosunki polsko-bia³oruskie [w:] Rocznik Polskiej
Polityki Zagranicznej 1992, s. 146.
17 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach

i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, podpisany w Wilnie w dniu 26 kwietnia 1994 r. Wszed³ on
w ¿ycie w dniu 26 listopada 1994 r. Zosta³ zawarty na okres 15 lat i ulega on automatyczne-
mu przed³u¿eniu na okresy piêcioletnie, o ile ¿adna ze stron nie wypowie go, w drodze noty-
fikacji, najpóŸniej na rok przed up³ywem danego okresu obowi¹zywania. Tekst – Dz. U.
1995 r. Nr 15, poz. 71 oraz A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe
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W traktatach tych kontrahenci zobowi¹zali siê, i¿ bêd¹ popierali rozwój
kontaktów miêdzy obywatelami ich pañstw oraz bêd¹ sprzyjali wspó³pracy
miêdzy organizacjami spo³ecznymi, partiami politycznymi, zwi¹zkami zawo-
dowymi, koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, organizacjami sportowymi,
fundacjami, a tak¿e innymi organizacjami i zrzeszeniami spo³ecznymi. Doce-
niaj¹c szczególn¹ rolê m³odego pokolenia w kszta³towaniu wzajemnych sto-
sunków miêdzy narodami, zobowi¹zano siê do tworzenia mo¿liwoœci wszech-
stronnej wspó³pracy i wymiany m³odzie¿y. Ponadto uzgodniono, i¿ strony bêd¹
sprzyja³y rozwojowi bezpoœredniej wspó³pracy miêdzy ró¿nymi rodzajami szkó³
i szkó³ wy¿szych oraz miêdzy instytucjami naukowymi, w tym miêdzy innymi
poprzez wymianê uczniów, studentów, stypendystów.

Kontrahenci postanowili tak¿e, i¿ bêd¹ przyczyniaæ siê do rozwoju wspó³-
pracy transgranicznej i miêdzyregionalnej oraz wspó³pracy miêdzy miasta-
mi, a tak¿e kontaktów i podró¿y obywateli mieszkaj¹cych w rejonach przy-
granicznych. Zwiêksz¹ te¿ liczbê przejœæ granicznych oraz usprawni¹
przeprowadzanie kontroli granicznej i celnej. Strony bêd¹ wspó³pracowa³y
na rzecz rozwoju wzajemnych i tranzytowych po³¹czeñ transportowych i
zwi¹zanej z nimi infrastruktury we wszystkich dziedzinach transportu oraz
udziel¹ poparcia rozwojowi kontaktów w dziedzinie turystyki.

Zgodnie z postanowieniami traktatów obywatele jednej strony bêd¹ mie-
li zapewniony dostêp do miejsc pochówku i pamiêci rodaków, znajduj¹cych
siê na terytorium drugiej strony oraz bêd¹ mogli sprawowaæ opiekê nad gro-
bami i miejscami pamiêci.

W traktatach strony zobowi¹za³y siê do poszanowania miêdzynarodowych
zasad i standardów dotycz¹cych ochrony praw mniejszoœci narodowych.

W postanowieniach dotycz¹cych wspó³pracy gospodarczej strony zobo-
wi¹za³y siê do wprowadzenia odpowiednich uregulowañ prawnych w zakre-
sie przep³ywu przez granicê, m. in. si³y roboczej oraz do œcis³ego wspó³dzia-
³ania w dziedzinie pracy, ubezpieczeñ oraz opieki spo³ecznej. Uzgodniono
ponadto rozwijanie wspó³pracy w dziedzinie prawa, w tym pomocy prawnej
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

Cztery traktaty dotycz¹ce ca³okszta³tu stosunków politycznych, które
nadal obowi¹zuj¹, zosta³y zawarte w okresie miêdzywojennym. Z lat

Polski..., s. 196–204. Zob. W. Sz. Staszewski, Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski
i Litwy, Studia i Materia³y CBW UW 2002, z. 93, s. 4–5; J. Kuku³ka, Traktaty s¹siedzkie
Polski Odrodzonej, Wroc³aw 1998, s. 102–103.
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dwudziestych pochodz¹: Traktat PrzyjaŸni pomiêdzy Polsk¹ a Turcj¹, pod-
pisany w Lozannie w dniu 23 lipca 1923 r.18 ; Traktat PrzyjaŸni pomiêdzy
Najjaœniejsz¹ Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Cesarstwem Perskim, podpisany
w Teheranie w dniu 19 marca 1927 r.19 , Traktat PrzyjaŸni pomiêdzy Najjaœ-
niejsz¹ Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Afganistañskiem, podpisany
w Angorze w dniu 3 listopada 1927 r.20 . W traktatach tych strony oœwiadczy-
³y, ¿e pragn¹ utrzymaæ pokój i przyjaŸñ miêdzy pañstwami oraz ich obywa-
telami. Wyrazi³y te¿ zgodê na wznowienie21  lub ustanowienie stosunków
dyplomatycznych22 . Ponadto w Traktacie polsko-afgañskim strony uzgodni-
³y zawarcie Traktatu handlowego23  i Konwencji konsularnej, w Traktacie
polsko-irañskim – zawarcie tego samego dnia umowy handlowej24 , a w Trak-
tacie polsko-tureckim – zawarcie tego samego dnia Konwencji handlowej
i Konwencji osiedleñczej25 . Strony tego ostatniego Traktatu, potwierdzaj¹c
swoje zobowi¹zania wynikaj¹ce ze wszystkich obowi¹zuj¹cych umów dwu-
stronnych polsko-tureckich, a w szczególnoœci z Traktatu o przyjaŸni miê-
dzy Polsk¹ i Turcj¹ z dnia 23 lipca 1923 r. i wyra¿aj¹c wolê uzupe³nienia
tego Traktatu umow¹ dostosowan¹ do aktualnych potrzeb, zawar³y w dniu
3 listopada 1993 r. w Warszawie Uk³ad o przyjaŸni i wspó³pracy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Tureck¹26 . Ze wzglêdu na obowi¹zy-
wanie wówczas we wzajemnych stosunkach Konwencji osiedleñczej w Uk³a-
dzie nie zamieszczono postanowieñ dotycz¹cych migracji27 . Strony zobo-
wi¹za³y siê do popierania bezpoœrednich kontaktów miêdzy parlamentami,

18 Wszed³ on w ¿ycie w dniu 1 kwietnia 1924 r. Tekst – Dz. U. 1924 r. Nr 39, poz. 407.
19 Wszed³ on w ¿ycie w dniu 22 paŸdziernika 1930 r. Tekst – Dz. U. 1930 r. Nr 73, poz. 580.
20 Wszed³ on w ¿ycie w dniu 15 maja 1928 r. Tekst – Dz. U. 1928 r. Nr 55, poz. 523.
21 W Traktatach z Iranem i Turcj¹.
22 W Traktacie z Afganistanem.
23 Zob. J. Makowski, Zobowi¹zania miêdzynarodowe Polski 1919–1929, Warszawa 1929, s. 7.
24 J. Makowski, Zobowi¹zania miêdzynarodowe..., s. 115–116.
25 J. Makowski, Zobowi¹zania miêdzynarodowe..., s. 223–225.
26 Uk³ad wszed³ w ¿ycie 15 czerwca 1995 r. Zosta³ on zawarty na okres 10 lat i bêdzie on

automatycznie przed³u¿any na kolejne okresy piêcioletnie, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie
go w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do drugiej strony przynajmniej na rok przed
up³ywem kolejnego okresu wa¿noœci. Tekst – Dz. U. 1995 r. Nr 118, poz. 566 oraz Uregulo-
wania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych dwustronnych umów poli-
tycznych zawartych przez Polskê z niektórymi krajami europejskimi, wybór i oprac. R. Pod-
górzañska, B. Szczepanik, Koszalin 1999, s. 280–283.
27 Konwencja osiedleñcza zosta³a wypowiedziana w zwi¹zku z dostosowaniem prawa pol-

skiego do wymogów prawa wspólnotowego. Zob. Druk Sejmowy nr 1713 z dnia 23 czerwca
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partiami politycznymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi oraz
zwi¹zkami zawodowymi (art. 5), a tak¿e wspó³pracy miêdzy terenowymi
jednostkami administracyjnymi (art. 6).

W 1932 r. zosta³ zawarty Traktat przyjaŸni, koncyljacyjny i arbitra¿owy
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Greck¹28 . Strony, kieruj¹c siê
“dobrymi stosunkami przyjaŸni, które szczêœliwie ³¹cz¹ ich odnoœne naro-
dy” uroczyœcie potwierdzi³y ³¹cz¹ce je wiêzy przyjaŸni (art. 3). Traktat ten
utraci³ moc w czêœci dot. koncyliacji i arbitra¿u w dniu 22 paŸdziernika 1995
r., tj. w dniu wejœcia w ¿ycie w stosunku do Grecji Konwencji o koncyliacji
i arbitra¿u w ramach KBWE, podpisanej w Sztokholmie w dniu 15 grudnia
1992 r.29  W stosunku do Polski Konwencja wesz³a w ¿ycie w dniu 5 grudnia
1994 r.

„W nawi¹zaniu do istniej¹cych od dawna stosunków przyjaŸni miêdzy
nimi, czego œwiadectwem jest poprzednio zawarty Traktat przyjaŸni miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Greck¹ z dnia 4 stycznia 1932 r.” za-
warty zosta³ w Atenach dniu 12 czerwca 1996 r. Traktat o przyjaŸni i wspó³-
pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Greck¹30 .

Strony zobowi¹za³y siê do podjêcia dzia³añ w celu stworzenia warun-
ków dla swobodnego przemieszczania siê ich obywateli, a tak¿e do rozwoju
miêdzy pañstwami ruchu turystycznego (art. 16 ust. 3)31 .

W Traktacie strony uzgodni³y, i¿ bêd¹ wspiera³y bezpoœredni¹ wspó³pra-
cê miêdzy œrodowiskami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi obu

2003 r. Zob. te¿ – ustawa z dnia 10 wrzeœnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji osiedleñ-
czej miêdzy Polsk¹ a Turcj¹, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r., Dz. U. 2003 r.
Nr 188, poz. 1834.
28 Traktat przyjaŸni, koncyljacyjny i arbitra¿owy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Repu-

blik¹ Greck¹, podpisany w dniu 4 stycznia 1932 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu 1 sierpnia 1932 r.
Tekst – Dz. U. 1932 r. Nr 66, poz. 614.
29 Dz. U. 1999 r. Nr 98, poz. 1139.
30 Traktat wszed³ w ¿ycie w dniu 3 lipca 1998 r. Zosta³ on zawarty na okres 10 lat i po tym

okresie ulega on automatycznemu przed³u¿eniu na dalsze piêcioletnie okresy, je¿eli ¿adna ze
stron nie wypowie go w drodze notyfikacji skierowanej na piœmie do drugiej strony co naj-
mniej na rok przed up³ywem danego okresu jego obowi¹zywania. Tekst – Dz. U. 1998 r. Nr
129, poz. 852. Zob. G. Bernatowicz, Stosunki z Grecj¹, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 1997, pod red. B. Wizimirskiej, Warszawa 1997, s. 177.
31 Jednoczeœnie zobowi¹za³y siê, i¿ bêd¹ popieraæ bezpoœrednie kontakty miêdzy wspólno-

tami religijnymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi i zwi¹zkami zawodowy-
mi oraz bêd¹ popieraæ wspó³pracê miêdzy regionalnymi organami swojej administracji pu-
blicznej i zachêcaæ do tworzenia zwi¹zków miast bliŸniaczych (art. 16 ust. 1 i 2).
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pañstw oraz miêdzy organizacjami dzia³aj¹cymi na tym polu32 . Strony po-
stanowi³y ponadto, ¿e bêd¹ sprzyja³y kszta³towaniu europejskiej przestrzeni
kulturalnej w taki sposób, aby by³a ona otwarta dla wszystkich pañstw kon-
tynentu, poprzez kontakty miêdzy ich instytucjami i obywatelami w dziedzi-
nie kultury i informacji (art. 12).

Pañstwa-strony stwierdzi³y, i¿ bêd¹ wspó³pracowa³y oraz wspiera³y po-
³¹czone dzia³ania w celu rozwi¹zywania problemów technicznych, m. in.
w dziedzinie transportu. Jednoczeœnie w postanowieniach Traktatu zawarto
zobowi¹zanie Republiki Greckiej do wspierania, w ramach struktur Unii
Europejskiej, starañ Polski o poprawê istniej¹cej infrastruktury, w tym sieci
drogowej (art. 10).

W myœl art. 13 ust. 1 pañstwa zapewni¹ obywatelom drugiej strony, prze-
bywaj¹cym i zatrudnionym legalnie na jej terytorium, ochronê prawa do opieki
socjalnej zgodnie ze swoim systemem prawnym oraz porozumieniami miê-
dzynarodowymi w tej dziedzinie.

W Traktacie strony uzgodni³y tak¿e, i¿ bêd¹ przyczynia³y siê do rozwoju
kontaktów miêdzy organami s¹downictwa, policj¹, stra¿¹ graniczn¹ i s³u¿-
bami celnymi obu krajów33  (art. 17 ust. 2).

Polska zawar³a te¿ umowy polityczne z Angol¹, Bu³gari¹, Estoni¹,
Francj¹, Gruzj¹, £otw¹, Mo³dow¹, Rumuni¹, Uzbekistanem, Wêgrami
i W³ochami.

W Porozumieniu miêdzy Polsk¹ a Angol¹, podpisanym w dniu 4 grudnia
1978 r.34  powo³ywano siê m. in. na zasady marksizmu-leninizmu. W pream-
bule Porozumienia stwierdzono: „Polska Rzeczpospolita Ludowa i Ludowa
Republika Angoli (...) maj¹c na uwadze dalsze utrwalanie tych stosunków
w oparciu o zasady marksizmu-leninizmu i proletariackiego internacjonalizmu
(...), przeœwiadczone, ¿e jednoœæ dzia³ania miêdzy krajami wspólnoty socjali-
stycznej, krajami rozwijaj¹cymi siê i wszystkimi innymi si³ami postêpowymi

32 Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 2 strony bêd¹ popieraæ kontakty miêdzy szko³ami
wy¿szego i ni¿szego szczebla oraz innymi instytucjami oœwiatowymi.
33 Nawi¹¿¹ równie¿ wspó³pracê w ramach odpowiednich organizacji miêdzynarodowych

i zapewni¹ wymianê informacji.
34 Porozumienie miêdzy Polsk¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Ludow¹ Republik¹ Angoli

o przyjaŸni i wspó³pracy, podpisany w Luandzie w dniu 4 grudnia 1978 r. Wszed³ w ¿ycie
w dniu 11 kwietnia 1984 r. i zosta³ zawarty na okres 20 lat. Po tym okresie bêdzie on automa-
tycznie przed³u¿any na okres 5 lat, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w drodze notyfikacji
na rok przed up³ywem odpowiedniego okresu. Tekst – Dz. U. 1984 r. Nr 29, poz. 147.
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stanowi wa¿ny czynnik umacniania pokoju, niepodleg³oœci narodowej i postê-
pu spo³ecznego (...) postanowi³y zawrzeæ niniejsze porozumienie (...)”35 .

W Porozumieniu tym strony zobowi¹za³y siê do rozszerzenia i pog³êbia-
nia wspó³pracy oraz utrzymywania bezpoœrednich kontaktów miêdzy orga-
nizacjami politycznymi i spo³ecznymi, organizacjami masowymi oraz insty-
tucjami kulturalnymi i naukowymi obu pañstw. Ponadto stwierdzi³y, ¿e
wspó³praca pomiêdzy nimi bêdzie rozwijana w szczególnoœci w dziedzinie
transportu i turystyki36 .

Pozosta³e traktaty polityczne zosta³y podpisane w latach dziewiêædzie-
si¹tych. W 1991 r. Polska zawar³a, oprócz traktatów z Czechami, S³owacj¹
i Niemcami, tak¿e traktaty z Francj¹, Wêgrami i W³ochami.

Celem Traktatu polsko-francuskiego37  jest rozwijanie stosunków przy-
jaŸni i umacnianie wspó³pracy w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury38 .
Strony stwierdzi³y w nim, i¿ popieraj¹ kontakty obywateli obydwu pañstw,
szczególnie wymianê osobow¹ m³odych Polaków i m³odych Francuzów oraz
stworz¹ w tym celu warunki dla swobodnego przemieszczania siê swych
obywateli. Pañstwa oœwiadczy³y, i¿ rozwa¿¹ mo¿liwoœæ zniesienia obowi¹zku
wizowego dla obywateli drugiej strony (art. 10).

W myœl art. 9 ust. 2 Traktatu strony bêd¹ tak¿e popiera³y kontakty bez-
poœrednie i ustanowienie wspó³pracy miêdzy spo³ecznoœciami lokalnymi obu

35 Zob. Informacja Rady Ministrów w sprawie przegl¹du zgodnoœci umów miêdzynarodo-
wych z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Druk Sejmowy
Nr 1413 z dnia 23 wrzeœnia 1999 r. Zob. te¿ – R. Szafarz, Umowy miêdzynarodowe niezgod-
ne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie glo-
balizacji. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, pod red.
E. Hali¿aka i R. KuŸniara, Warszawa 2003, s. 53 i n.; tej¿e, Stosunki traktatowe Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Nowa jakoœæ w latach 1989–2000, Studia Prawnicze 2003, z. 2, s. 49–50.
36 Zob. art. 2 i 3 Porozumienia.
37 Traktat o przyjaŸni i solidarnoœci miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Francusk¹,

podpisany w Pary¿u w dniu 9 kwietnia 1991 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu 7 listopada 1992 r.
i zosta³ zawarty na okres 10 lat. Po tym okresie wa¿noœæ Traktatu bêdzie przed³u¿ana auto-
matycznie na okresy piêcioletnie, o ile jedna ze stron nie powiadomi drugiej strony, pisemnie
i przynajmniej na rok przed wygaœniêciem kolejnego okresu wa¿noœci, o swojej decyzji
wypowiedzenia traktatu. Tekst – Dz. U. 1992 r. Nr 81, poz. 415 oraz Stosunki miêdzynarodo-
we 1989–2000. Wybór tekstów Ÿród³owych i materia³ów, wybór, redakcja i opracowanie na-
ukowe Z. Leszczyñski, A. Kosecki, Pu³tusk 2001, s. 89–92.
38 Zob. K. Skubiszewski, Polska polityka zagraniczna w 1991 roku, [w:] Rocznik Polskiej

Polityki Zagranicznej 1991, s. 20; S. Parzymies, Stosunki dwustronne z wybranymi pañ-
stwami Europy Zachodniej – Francja, [w:] Polityka zagraniczna RP 1989–2002, s. 165.
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pañstw39 . W postanowieniach dotycz¹cych rozwoju stosunków gospodar-
czych i finansowych pañstwa podkreœli³y, i¿ szczególne znaczenie dla ich
przysz³oœci ma rozwój wspó³pracy, m. in. w dziedzinie transportu i infra-
struktury. Strony zmierzaj¹ tak¿e do ustanowienia bezpoœrednich wiêzi wspó³-
pracy miêdzy podmiotami gospodarczymi obu pañstw40 .

W Traktacie miêdzy Rzecz¹pospoplit¹ Polsk¹ a Republik¹ Wêgiersk¹
o przyjacielskiej i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, podpisanym w Krakowie
w dniu 6 paŸdziernika 1991 r.41 , pañstwa-strony zobowi¹za³y siê do zapewnie-
nia warunków umo¿liwiaj¹cych utrzymywanie swobodnych osobistych kon-
taktów pomiêdzy ich obywatelami42 . W ramach wspó³pracy w dziedzinie kul-
tury, nauki i szkolnictwa strony popieraj¹ bezpoœrednie kontakty miêdzy
artystami oraz wspó³dzia³anie miêdzy wszystkimi rodzajami szkó³ i uczelni
oraz naukowymi instytutami badawczymi, m. in. poprzez wymianê uczniów,
studentów, stypendystów, nauczycieli i pracowników naukowych (art. 11).

Pañstwa-strony Traktatu bêd¹ te¿ rozwija³y wspó³pracê w dziedzinie tury-
styki (art. 15). W postanowieniach dotycz¹cych wspó³pracy gospodarczej prze-
widziano tworzenie warunków ekonomicznych, finansowych i prawnych u³a-
twiaj¹cych m. in. przep³yw przez granicê si³y roboczej (art. 8 ust. 2). Zgodnie
z art. 16 ust. 1 Traktatu w odrêbnych umowach pañstwa ureguluj¹ wspó³pracê
w dziedzinie stosunków prawnych, wymiaru sprawiedliwoœci i policji.

W dniu 11 paŸdziernika 1991 r. Polska podpisa³a Traktat o przyjaŸni i wspó³-
pracy z W³ochami43 .

39 Strony u³atwi¹ tak¿e wspó³pracê miêdzy organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i zwi¹z-
kami obu pañstw oraz sprzyjaj¹ wspó³pracy miêdzy parlamentami i parlamentarzystami obu
pañstw (art. 9 ust. 1 i 3).
40 Zob. art. 5 Traktatu.
41 Traktat wszed³ w ¿ycie w dniu 15 czerwca 1992 r. Zosta³ on zawarty na okres 15 lat i po

tym okresie ulega on automatycznemu przed³u¿eniu na okresu piêcioletnie je¿eli ¿adna ze
stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na rok przed up³ywem danego okresu obowi¹zy-
wania. Tekst – Dz. U. 1992 r. Nr 59, poz. 298 oraz Stosunki miêdzynarodowe 1989–2000.
Wybór tekstów Ÿród³owych i materia³ów, s. 121–124.
42 Strony zobowi¹za³y siê równie¿ popieraæ rozwój wielostronnych kontaktów politycznych

i spo³ecznych i w tym celu strony bêd¹ stwarzaæ niezbêdne warunki dla rozszerzenia wspó³-
pracy parlamentów, partii politycznych, ruchów i organizacji spo³ecznych, koœcio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych, zwi¹zków twórczych i organizacji profesjonalnych, a tak¿e zwi¹zków
zawodowych. Ponadto strony bêd¹ popieraæ wspó³pracê regionów, województw, komitetów,
miast i gmin (art. 4).
43 Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ W³osk¹,

podpisany w Warszawie w dniu 11 paŸdziernika 1991 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu 15 grudnia
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W artykule 19 Traktatu pañstwa postanowi³y, i¿ bêd¹ popiera³y rozwój
bezpoœrednich kontaktów miêdzy obywatelami44  oraz wymianê m³odzie-
¿ow¹45 . Bêd¹ te¿ u³atwia³y dostêp do jêzyka i kultury drugiej strony poprzez
wspieranie pañstwowych i prywatnych inicjatyw, a tak¿e poprzez wymianê
stypendystów i studentów (art. 17 ust. 3).

Pañstwa-strony zobowi¹za³y siê ponadto do poprawy ogólnych warun-
ków wspó³dzia³ania m. in. w dziedzinie transportu i turystyki (art. 11). Stro-
ny uzgodni³y, i¿ zgodnie z ich systemami prawnymi i porozumieniami miê-
dzynarodowymi zapewni¹ ochronê praw, w³¹cznie z prawem do opieki
spo³ecznej, legalnie przebywaj¹cym i zatrudnionym na ich terytoriach oby-
watelom drugiej strony (art. 12).

W dniu 1 lipca 1992 r. Polska podpisa³a Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy
z £otw¹46 , a w dniu 2 lipca 1992 r. Traktat o przyjaznej wspó³pracy i ba³tyckim
dobros¹siedztwie z Estoni¹47 . W obu tych traktatach pañstwa-strony zobo-
wi¹za³y siê do wspierania rozwoju kontaktów miêdzy ich obywatelami48 .
Postanowi³y ponadto, ¿e ze wzglêdu na szczególn¹ rolê m³odego pokolenia

1995 r. Traktat zosta³ zawarty na okres 20 lat i po tym okresie ulega on automatycznemu
przed³u¿eniu na dalsze okresy piêcioletnie, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go drugiej
stronie, w drodze notyfikacji, na jeden rok przed up³ywem danego okresu. Tekst – Dz. U.
1996 r. Nr 52, poz. 226. Zob. G. Bernatowicz, Stosunki polsko-w³oskie, [w:] Rocznik Polskiej
Polityki Zagranicznej 1992, s. 121–122.
44 Tak¿e miêdzy partiami, organizacjami zwi¹zkowymi, fundacjami, oœrodkami badawczy-

mi, stowarzyszeniami kobiecymi, organizacjami sportowymi, zwi¹zkami wyznaniowymi,
stowarzyszeniami ekologicznymi i innymi.
45 Strony bêd¹ tak¿e sprzyjaæ bliŸniaczym zwi¹zkom miêdzy miastami i zacieœnianiu kon-

taktów miêdzy poszczególnymi miejscowoœciami, regionami i innymi jednostkami teryto-
rialnymi i administracyjnymi.
46 Traktat wszed³ w ¿ycie w dniu 17 grudnia 1992 r. Zosta³ on zawarty na okres 15 lat i po

tym terminie jego wa¿noœæ ulega automatycznemu przed³u¿eniu ka¿dorazowo na okres piê-
cioletni, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w drodze notyfikacji najpóŸniej na rok przed
up³ywem danego okresu obowi¹zywania. Tekst – Dz. U. 1993 r. Nr 114, poz. 502.
47 Traktat wszed³ w ¿ycie w dniu 6 maja 1993 r. Zosta³ on zawarty na okres 15 lat i po tym

terminie jego wa¿noœæ ulega automatycznemu przed³u¿eniu ka¿dorazowo na okres piêcio-
letni, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w drodze notyfikacji najpóŸniej na rok przed
up³ywem danego okresu obowi¹zywania. Tekst – Dz. U. 1993 r. Nr 121, poz. 536.
48 Jednoczeœnie w traktatach strony zobowi¹za³y siê udzielaæ poparcia wspó³pracy miêdzy

organizacjami spo³ecznymi, partiami politycznymi, zwi¹zkami zawodowymi, koœcio³ami
i zwi¹zkami wyznaniowymi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz innymi organizacja-
mi i zrzeszeniami spo³ecznymi (zob. art. 14 ust. 4 Traktatu polsko-³otewskiego i art. 14 ust. 4
Traktatu polsko-estoñskiego). W traktatach tych strony stwierdzi³y tak¿e, ¿e przywi¹zuj¹ du¿e
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w kszta³towaniu wzajemnych stosunków, zostanie zawarta miêdzy ich rz¹-
dami umowa o wspó³pracy i wzajemnej wymianie m³odzie¿y49 .

W myœl postanowieñ Traktatu polsko-³otewskiego i polsko-estoñskiego
pañstwa bêd¹ d¹¿y³y do rozwoju wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi rodzajami
szkó³, uczelni oraz instytucjami naukowymi, m. in. poprzez wymianê uczniów,
studentów i stypendystów50 . W art. 13 ust. 3 Traktatu polsko-³otewskiego i art.
13 ust. 3 Traktatu polsko-estoñskiego strony zobowi¹za³y siê do wspó³dzia³a-
nia w delegowaniu nauczycieli oraz w kszta³ceniu i doskonaleniu zawodo-
wym pracowników dydaktycznych. Strony bêd¹ popiera³y tak¿e bezpoœrednie
kontakty pomiêdzy twórcami i artystami umawiaj¹cych siê pañstw51 .

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Traktatu polsko-³otewskiego strony podejm¹ nie-
zbêdne dzia³ania w celu realizacji praw mniejszoœci narodowych, w szcze-
gólnoœci prawa do ustanawiania i utrzymywania niezak³óconych kontaktów
miêdzy sob¹ w obrêbie kraju swego zamieszkania, jak równie¿ poprzez gra-
nice52 . Natomiast w art. 15 ust. 1 Traktatu polsko-estoñskiego strony stwier-
dzi³y, i¿ bêd¹ kierowa³y siê powszechnie przyjêtymi standardami miêdzyna-
rodowymi, dotycz¹cymi gwarancji przestrzegania praw cz³owieka i praw
mniejszoœci narodowych, zawartymi w szczególnoœci w Powszechnej De-
klaracji Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowych Paktach Praw Cz³owieka oraz
w dokumentach Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, przede
wszystkim w dziedzinie ludzkiego wymiaru.

W myœl postanowieñ obu traktatów strony bêd¹ wspó³pracowa³y na rzecz
rozwoju i doskonalenia wzajemnych i tranzytowych po³¹czeñ transportowych

znaczenie do partnerskiej wspó³pracy miêdzy regionami, miastami, gminami i innymi jed-
nostkami terytorialnymi oraz, ¿e bêd¹ u³atwiaæ i popieraæ tê wspó³pracê we wszystkich dzie-
dzinach zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i poprzez udzia³ w Radzie Pañstw Morza
Ba³tyckiego i Zwi¹zku Miast Ba³tyckich (zob. art. 8 ust. 1 Traktatu polsko-³otewskiego i art.
8 ust. 1 Traktatu polsko-estoñskiego).
49 Zob. art. 14 ust. 3 Traktatu polsko-³otewskiego i art. 14 ust. 3 Traktatu polsko-estoñskiego.
50 Zob. art. 12 ust. 1 Traktatu polsko-³otewskiego i art. 12 ust. 1 Traktatu polsko-estoñskiego.
51 Zob. art. 11 ust. 2 Traktatu polsko-³otewskiego i art. 11 ust. 2 Traktatu polsko-estoñskiego.
52 Strony Traktatu polsko-³otewskiego oœwiadczy³y w art. 15 ust. 1, i¿ uznaj¹, zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi standardami miêdzynarodowymi dotycz¹cymi ochrony mniejszoœci naro-
dowych, prawo cz³onków mniejszoœci ³otewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej
w Republice £otewskiej, indywidualnie lub wespó³ z innymi cz³onkami danej mniejszoœci,
do zachowania, wyra¿ania i rozwijania swojej to¿samoœci etnicznej, kulturowej, jêzykowej
i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pe³nej równoœci wobec prawa,
oraz oœwiatowej dzia³alnoœci religijnej w jêzyku ojczystym.
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i zwi¹zanej z nimi infrastruktury we wszystkich dziedzinach transportu oraz
bêd¹ sprzyja³y wspó³pracy w dziedzinie transportu i ³¹cznoœci w Europie i w in-
nych czêœciach œwiata53 . W ramach wspó³pracy gospodarczej pañstwa wpro-
wadz¹ odpowiednie uregulowania prawne dotycz¹ce przep³ywu si³y roboczej54 .
Strony bêd¹ te¿ rozwija³y œcis³¹ wspó³pracê w dziedzinie pracy, ubezpieczeñ
i opieki spo³ecznej, a na podstawie odrêbnych umów ureguluj¹ obrót prawny
w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych55 .

W 1992 r. Polska podpisa³a tak¿e Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy z Hisz-
pani¹56 . Pañstwa podkreœli³y, i¿ zwróc¹ szczególn¹ uwagê na upowszech-
nianie wiedzy o narodowym dorobku w dziedzinie kultury i sztuki drugiej
strony. W tym celu bêd¹ m. in. organizowa³y wymianê osobow¹, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem wymiany m³odzie¿owej. Strony zobowi¹za³y siê
tak¿e do wspó³uczestniczenia i pomagania w nawi¹zywaniu bezpoœrednich
kontaktów miêdzy ludŸmi kultury, nauki i oœwiaty (art. 13)57 .

W myœl artyku³u 11 Traktatu pañstwa bêd¹ d¹¿y³y do zacieœniania dwu-
stronnych kontaktów, m. in. w dziedzinie turystyki58 .

W 1993 r. Polska podpisa³a Uk³ad o przyjaznych stosunkach i wspó³pracy
z Rumuni¹59 . Zgodnie z jego postanowieniami strony podejmuj¹ wszelkie

53 Zob. art. 9 ust. 1 i 3 Traktatu polsko-³otewskiego i art. 9 ust. 1 i 3 Traktatu polsko-estoñ-
skiego.
54 Zob. art. 7 ust. 1 Traktatu polsko-³otewskiego i art. 7 ust. 1 Traktatu polsko-estoñskiego.
55 Zob. art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 Traktatu polsko-³otewskiego oraz art. 16 ust. 2 i art. 17 ust.

1 Traktatu polsko-estoñskiego.
56 Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Hiszpanii,

podpisany w Madrycie w dniu 26 paŸdziernika 1992 r. Wszed³ on w ¿ycie w dniu 4 grudnia
1994 r. Traktat zosta³ zawarty na okres 10 lat i po tym okresie jego wa¿noœæ bêdzie przed³u-
¿ana automatycznie na okresy piêcioletnie, o ile jedna ze stron nie powiadomi drugiej strony
pisemnie, przynajmniej na rok przed up³ywem kolejnego okresu wa¿noœci, o swoim zamia-
rze nieprzed³u¿ania Traktatu. Tekst – Dz. U. 1995 r. Nr 18, poz. 84.
57 W art. 7 Traktatu strony ustali³y, ¿e bêd¹ popieraæ bezpoœrednie kontakty miêdzy ich w³a-

dzami, a tak¿e rozwój wspó³pracy na wszystkich szczeblach. Strony bêd¹ tak¿e u³atwiaæ
wspó³pracê miêdzy organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i zwi¹zkowymi obu pañstw.
58 Zob. D. Dudziak, Stosunki dwustronne z wybranymi pañstwami Europy Zachodniej –

Hiszpania [w:] Polityka zagraniczna RP 1989–2002, s. 196–197.
59 Uk³ad miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Rumuni¹ o przyjaznych stosunkach i wspó³pra-

cy, podpisany w Bukareszcie w dniu 25 stycznia 1993 r. Wszed³ w ¿ycie w dniu 13 stycznia
1994 r. Uk³ad zosta³ zawarty na okres 10 lat i po tym okresie ulega on automatycznemu
przed³u¿aniu na okresy piêcioletnie, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w drodze notyfika-
cji przynajmniej na rok przed up³ywem danego okresu. Tekst – Dz. U. 1994 r. Nr 29, poz. 106.
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stosowne dzia³ania w celu popierania i u³atwiania miêdzy nimi ruchu osobo-
wego miêdzy obu pañstwami. Strony popieraj¹ te¿ kontakty osobiste miêdzy
ich obywatelami, wszechstronne kontakty i wymianê m³odzie¿y obu pañstw60

(art. 6) oraz bezpoœrednie kontakty miêdzy twórcami i artystami (art. 13 ust. 2).
Pañstwa bêd¹ tak¿e rozszerza³y i popiera³y wspó³pracê miêdzy wszystkimi
rodzajami szkó³ i uczelni oraz naukowymi instytucjami badawczymi, m. in.
poprzez wymianê uczniów, studentów, stypendystów, nauczycieli i pracow-
ników naukowych (art. 13 ust. 3).

Strony zobowi¹za³y siê do rozwijania wzajemnie korzystnej wspó³pracy
w dziedzinie transportu, jak równie¿ wspó³pracy w dziedzinie turystyki (art.
9 ust. 1 i art. 19). Pañstwa bêd¹ te¿ wspó³dzia³a³y w ramach stosunków dwu-
stronnych i na p³aszczyŸnie wielostronnej na rzecz poprawy po³¹czeñ tran-
zytowych (art. 10).

Pañstwa bêd¹ rozwija³y wspó³pracê w dziedzinie stosunków pracy, ubez-
pieczeñ spo³ecznych i opieki spo³ecznej (art. 18 ust. 2). Zobowi¹za³y siê
równie¿ do intensyfikowania i doskonalenia stosunków prawnych i konsu-
larnych, z uwzglêdnieniem ich systemów prawnych oraz zawartych przez
nie umów dwustronnych i wielostronnych (art. 21 ust. 1).

W dniu 25 lutego 1993 r. zosta³ podpisany miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Bu³garii Uk³ad o przyjaznych stosunkach i wspó³pracy61 . Strony
zobowi¹za³y siê w nim do popierania kontaktów miêdzy ich obywatelami62

oraz wszechstronnej wspó³pracy i wymiany m³odzie¿y (art. 7).

60 Strony oœwiadczy³y tak¿e, i¿ przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do partnerskiej wspó³pracy miê-
dzy województwami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. W art. 7 Trak-
tatu strony stwierdzi³y, i¿ bêd¹ szczególnie popieraæ bezpoœrednie kontakty miêdzy parla-
mentami, partiami politycznymi, organizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami, koœcio³ami
i zwi¹zkami wyznaniowymi, zwi¹zkami twórczymi i organizacjami profesjonalnymi oraz
zwi¹zkami zawodowymi.
61 Uk³ad wszed³ w ¿ycie w dniu 16 wrzeœnia 1993 r. Zosta³ on zawarty na okres 10 lat i po

tym terminie ulega on automatycznemu przed³u¿aniu na piêcioletnie okresy, je¿eli ¿adna ze
stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na rok przed up³ywem danego okresu. Tekst –
Dz. U. 1993 r. Nr 118, poz. 529.
62 Tak¿e bêd¹ popieraæ kontakty miêdzy partiami politycznymi, ruchami i organizacjami

spo³ecznymi, zwi¹zkami zawodowymi, koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, organi-
zacjami profesjonalnymi i zwi¹zkami twórczymi. Strony bêd¹ równie¿ popieraæ rozwój
kontaktów oraz bezpoœredni¹ wspó³pracê jednostek administracyjno-terytorialnych i re-
gionów.
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Pañstwa bêd¹ te¿ u³atwia³y bezpoœredni¹ wspó³pracê miêdzy uczelnia-
mi, oœrodkami i instytutami naukowo-badawczymi oraz wymianê uczonych
i szkolenie specjalistów (art. 10).

Ponadto bêd¹ d¹¿y³y do œcis³ej wspó³pracy w dziedzinie stosunków pra-
cy, ubezpieczeñ spo³ecznych i opieki spo³ecznej (art. 13). Postanowiono, i¿
warunki wspó³pracy obu pañstw w dziedzinie turystyki oraz stosunków praw-
nych i konsularnych bêd¹ regulowa³y odrêbne umowy63 .

W 1993 r. Polska zawar³a Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy z Gruzj¹64 .
Strony zobowi¹za³y siê do dzia³ania na rzecz rozwoju kontaktów miêdzy
obywatelami obu pañstw (art. 14 ust. 4)65 . Postanowiono, ¿e rz¹dy obu pañstw
zawr¹ umowê o wspó³pracy i wzajemnej wymianie m³odzie¿y (art. 14 ust. 3).

Strony bêd¹ te¿ popiera³y bezpoœrednie kontakty pomiêdzy polskimi
i gruziñskimi twórcami i artystami (art. 11), a poprzez wymianê uczniów,
studentów i stypendystów zamierzaj¹ dzia³aæ na rzecz rozwoju wspó³pra-
cy pomiêdzy ró¿nymi rodzajami szkó³, uczelni oraz instytucji naukowych
(art. 12).

Przewidziano tak¿e wprowadzenie przez strony odpowiednich uregulo-
wañ prawnych w zakresie przep³ywu si³y roboczej (art. 7 ust. 1).

Strony bêd¹ wspó³pracowa³y w celu rozwoju i doskonalenia wzajem-
nych i tranzytowych po³¹czeñ transportowych i zwi¹zanej z nimi infrastruk-
tury we wszystkich dziedzinach transportu oraz bêd¹ sprzyja³y wspó³pracy
w dziedzinie transportu i ³¹cznoœci, w Europie i w innych czêœciach œwiata
(art. 9).

Pañstwa bêd¹ d¹¿y³y do œcis³ej wspó³pracy w dziedzinie pracy, ubezpie-
czeñ i opieki spo³ecznej (art. 16 ust. 2), a na podstawie odrêbnych umów

63 Zob. art. 9 i art. 15 Traktatu.
64 Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Gruzji, pod-

pisany w Tbilisi w dniu 20 kwietnia 1993 r. Wszed³ w ¿ycie w dniu 5 listopada 1999 r.
Traktat zosta³ zawarty na okres 10 lat i po tym okresie jego wa¿noœæ ulega automatycznie
przed³u¿eniu ka¿dorazowo na okres piêcioletni, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w dro-
dze notyfikacji najpóŸniej na rok przed up³ywem danego okresu. Tekst – Dz. U. 2000 r. Nr 2,
poz. 7.
65 Strony bêd¹ tak¿e udzielaæ poparcia wspó³pracy miêdzy organizacjami spo³ecznymi, par-

tiami politycznymi, zwi¹zkami zawodowymi, koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, orga-
nizacjami sportowymi, fundacjami oraz innymi organizacjami i zrzeszeniami spo³ecznymi.
W art. 8 ust. 1 strony oœwiadczy³y, i¿ przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do partnerskiej wspó³pra-
cy miêdzy regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. Zobowi¹za³y
siê ponadto u³atwiaæ i popieraæ tê wspó³pracê we wszystkich dziedzinach.
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stworz¹ warunki dla obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych,
karnych i administracyjnych (art. 17 ust. 1).

W 1994 r. Polska podpisa³a Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy z Mo³dow¹66 .
Podobnie jak w innych traktatach politycznych pañstwa zobowi¹za³y siê do
popierania kontaktów miêdzy ich obywatelami67  (art. 15), wspó³dzia³ania na
rzecz rozwoju wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi rodzajami szkó³, uczelni oraz
instytucji naukowych, wymiany pracowników dydaktycznych oraz rozwoju
bezpoœrednich kontaktów pomiêdzy polskimi i mo³dowskimi przedstawicie-
lami sztuki, kultury i nauki (art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2).

Strony zapewni¹ dogodne warunki dla wzajemnie korzystnej wspó³pracy
gospodarczej i handlowej, szczególnie w zakresie przep³ywu si³y roboczej (art.
7). Bêd¹ te¿ wspó³pracowa³y na rzecz rozwoju po³¹czeñ transportowych
i zwi¹zanej z nimi infrastruktury we wszystkich dziedzinach transportu (art. 9).

Pañstwa d¹¿¹ do œcis³ej wspó³pracy w dziedzinie pracy, ubezpieczeñ
i opieki spo³ecznej oraz do wspó³pracy dotycz¹cej pomocy prawnej i stosun-
ków prawnych w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych.

W podpisanym w 1995 r. przez Polskê z Uzbekistanem Traktacie o przy-
jaŸni i wspó³pracy68  tak¿e zawarto zobowi¹zanie do popierania rozwoju kon-

66 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Mo³dowa o przyjaŸni i wspó³pracy,
podpisany w Warszawie w dniu 15 listopada 1994 r. Wszed³ w ¿ycie w dniu 2 marca 1996 r.
Traktat zosta³ zawarty na okres 10 lat i po tym okresie jego wa¿noœæ ulega automatycznemu
przed³u¿eniu ka¿dorazowo na okres piêcioletni, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie go w dro-
dze notyfikacji najpóŸniej na rok przed up³ywem danego okresu obowi¹zywania. Tekst –
Dz. U. 1996 r. Nr 76, poz. 363.
67 Równie¿ miêdzy organizacjami spo³ecznymi, partiami politycznymi, zwi¹zkami zawodo-

wymi, koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz
innymi organizacjami i zrzeszeniami spo³ecznymi. W art. 8 Traktatu strony podkreœli³y, i¿
przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do wspó³pracy miêdzy odpowiednimi jednostkami terytorialno-
administracyjnymi i organami samorz¹dowymi. Zgodnie z w³asnym ustawodawstwem stro-
ny bêd¹ u³atwiaæ i podtrzymywaæ tak¹ wspó³pracê w ró¿nych dziedzinach, w szczególnoœci
handlowo-ekonomicznej, socjalnej, ekologicznej, kulturalnej i humanitarnej.
68 Traktat o przyjaŸni i wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Uzbekista-

nu, podpisany w Warszawie w dniu 11 stycznia 1995 r. Wszed³ w ¿ycie w dniu 20 listopada
1995 r. Traktat zosta³ zawarty na okres 15 lat. Po tym terminie jego wa¿noœæ ulega automa-
tycznemu przed³u¿eniu ka¿dorazowo na okres piêcioletni, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie
go w drodze notyfikacji najpóŸniej na 12 miesiêcy przed up³ywem danego okresu. Tekst –
Dz. U. 1996 r. Nr 26, poz. 115. Zob. W. Œmidowski, Stan i perspektywy rozwoju polsko-
uzbeckich stosunków politycznych, [w:] Uzbekistan. Historia – Spo³eczeñstwo – Polityka,
pod red. T. Bodio, Warszawa 2001, s. 392–393.
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taktów miêdzy obywatelami obu pañstw69  (art. 14 ust. 3), kontaktów pomiê-
dzy polskimi i uzbeckimi twórcami i artystami (art. 11 ust. 3) oraz wspó³pracy
pomiêdzy ró¿nymi rodzajami szkó³, uczelni i instytucji naukowych (art. 12
ust. 1). Strony bêd¹ te¿ rozwija³y wymianê nauczycieli oraz kszta³cenie i do-
skonalenie zawodowe pracowników dydaktycznych (art. 13 ust. 4)70 .

Strony bêd¹ wspó³pracowa³y na rzecz rozwoju po³¹czeñ transportowych
i zwi¹zanej z nimi infrastruktury we wszystkich dziedzinach transportu (art.
9 ust. 1).

Pañstwa zobowi¹za³y siê do prawnego uregulowania problemów doty-
cz¹cych przep³ywu si³y roboczej (art. 7 ust. 1), rozwoju wspó³pracy w za-
kresie prawnych i spo³ecznych aspektów zatrudnienia, ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, opieki spo³ecznej i ochrony stosunków pracy (art. 16 ust. 2). Postanowi³y
tak¿e, ¿e podpisz¹ odrêbne porozumienia o pomocy prawnej w sprawach
cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych (art. 17 ust. 2).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w zawartych przez Polskê traktatach politycznych
strony zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania we wzajemnych stosunkach zasad
przyjaŸni, partnerstwa, poszanowania praw ka¿dego pañstwa oraz integralno-
œci terytorialnej, suwerennoœci, nieingerencji w sprawy wewnêtrzne, zrezy-
gnowania z u¿ycia si³y w rozwi¹zywaniu spornych kwestii, zagwarantowania
respektowania prawa miêdzynarodowego71 . Uwzglêdnienie problematyki mi-
gracji w tych traktatach dowodzi, i¿ Polska i jej partnerzy uznaj¹ donios³¹ rolê
miêdzynarodowego ruchu osobowego w kszta³towaniu przyjaznych stosun-
ków miêdzy pañstwami.

69 Strony zobowi¹za³y siê tak¿e udzielaæ poparcia rozwojowi wspó³pracy miêdzy partiami
politycznymi, zwi¹zkami zawodowymi, zwi¹zkami twórczymi, stowarzyszeniami naukowy-
mi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz innymi organizacjami i zrzeszeniami spo-
³ecznymi.
70 W art. 8 ust. 1 Traktatu strony oœwiadczy³y, ¿e przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do partnerskiej

wspó³pracy miêdzy regionami, miastami i innymi ich jednostkami administracyjno-terytorial-
nymi. Zobowi¹za³y siê ponadto u³atwiaæ i popieraæ tê wspó³pracê we wszystkich dziedzinach.
71 Por. R. Podgórzañska, B. Szczepanik, S³owo wstêpne, [w:] Uregulowania traktatowe Pol-

ski w latach 1945–1998, s. 10–11.
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