
 

 

                      

 

 

Tokio, 1 lipca 2020 r. 

Informacja prasowa (News Release) 

„Polska Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca 2020 r.- 30.06.2021 r.” 
Relacje V4+Japan 

1 lipca Polska przejęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej – grupie państw tworzących 

region w Europie Środkowej. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry dzielą wspólną historię i 

doświadczenia, reprezentują podobne wartości, mają istotny głos polityczny w Europie oraz 

posiadają prężnie i dynamicznie rozwijające się gospodarki. Reprezentujemy razem 65 milionów 

Europejczyków.  

Powstanie Grupy zaliczamy do największych sukcesów politycznych okresu po 1989 r., obok akcesji 

do NATO i UE. Jest ona praktycznie jedyną strukturą współpracy regionalnej, powstałą po upadku 

żelaznej kurtyny w Europie Środkowej, która stale się rozwija i realizuje coraz ambitniejsze zadania. 

Ten elastyczny mechanizm współpracy wielostronnej czterech państw oparty jest na rocznym, 

rotacyjnym przewodnictwie. W ostatnich latach współpraca w ramach Grupy nabiera nowego 

wymiaru. V4 efektywnie identyfikuje wspólne interesy i formułuje wspólne podejście do kluczowych 

elementów agendy politycznej UE. 

Polskie przewodnictwo przypada na czas bezprecedensowego globalnego kryzysu wywołanego 

pandemią COVID-19.  Odpowiedzi – medyczna, społeczna i gospodarcza – Europy i świata na tę 

pandemię, będą miały zasadniczy wpływ na dalszy rozwój poszczególnych państw, regionów, UE i 

całego środowiska międzynarodowego. Państwa V4 będą musiały aktywnie współpracować  dla 

zwalczania skutków pandemii koronowirusa i zgodnie działać na rzecz powrotu życia społeczno-

gospodarczego w regionie i UE na ścieżkę pozytywnego rozwoju. Istotną determinantą aktywności 

polskiego przewodnictwa w V4 pozostaną, zwyczajowo dla tego formatu, bieżące kwestie z 

ogólnopolitycznej i sektorowej agendy UE. Szczególnym akcentem będzie 30-lecie współpracy 

wyszehradzkiej w lutym 2021 roku, przypadające na II połowę polskiej prezydencji w V4. 

 

 



Założenia przewodnictwa 
Hasło polskiej prezydencji w V4 - „Back on track” [„Powrót na właściwe tory”]. 
 
Cele polskiej prezydencji: 
 
1. Silna V4 w silnej Europie (Strong V4 in a strong Europe) - cel związany z koordynacją działań 
państw V4 w ramach UE; 
2. Powrót do normalności (Back to normality) - cel związany z walką z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami; 
3. Kontakty międzyludzkie (People-to-people) - cel związany z integracją i spójnością  wewnątrz V4; 
4. Współpraca cyfrowa V4 (e-V4). 
Jesteśmy gotowi do realizacji założeń polskiego przewodnictwa w Grupie oraz obchodów jubileuszu 

30-lecia współpracy wyszehradzkiej.  

Pragniemy utrwalić ideę i zwiększyć rozpoznawalność Grupy Wyszehradzkiej wśród naszych 

społeczeństw na świecie, a szczególnie w Japonii. Polska docenia zainteresowanie Japonii regionem 

Europy Środkowej. Grupa V4 coraz mocniej zaznacza swoją obecność w UE. Z roku na rok staje się 

coraz bardziej widoczną marką, której głos w europejskiej, ale także transatlantyckiej debacie, jest 

coraz bardziej słyszalny. Podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Japonii w styczniu tego 

roku Grupa V4 była ważnym tematem rozmów premierów Polski i Japonii. 

Państwa V4 prowadzą pragmatyczną współpracę z krajami trzecimi wykorzystując formułę V4+, w 

ramach której Grupa Wyszehradzka współpracuje z Japonią od 2004 r. Historia współpracy Grupy i 

Japonii liczy już 16 lat, a u jej podstaw leżą uniwersalne wartości, takie jak demokracja, prawa 

człowieka czy rządy prawa. Wielka solidarność krajów V4 z Japonią znalazła swój wyraz w moralnym i  

materialnym wsparciu okazanym przez te kraje po katastrofalnym trzęsieniu ziemi we wschodniej 

Japonii w marcu 2011 r. W 2013 r. odbyło się pierwsze, historyczne spotkanie premierów V4 i Japonii 

w Warszawie upamiętniające 10. rocznicę nawiązania dwustronnej współpracy. Wizyta premiera 

Shinzo Abe była pierwszą wizytą premiera Japonii w Polsce po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej. Pierwszy wspólny szczyt dotyczył m.in. współpracy w ramach V4+Japonia, obronności 

oraz zagadnień gospodarczych. W trakcie spotkania przyjęto i ogłoszono wspólne oświadczenie - 

„Partnerstwo oparte na wspólnych wartościach w XXI wieku”. Rok 2014 został ustanowiony rokiem 

wymiany pomiędzy państwami V4 a Japonią. Współpraca między państwami Grupy Wyszehradzkiej i 

Japonii stanowi integralną część i wymierną wartość dodaną partnerstwa strategicznego krajów UE 

oraz Japonii.  

Japonia jest pierwszym krajem pozaeuropejskim, z którym Grupa Wyszehradzka nawiązała bliższe 

kontakty. Ich celem było uzupełnienie współpracy Japonii na płaszczyźnie bilateralnej z regionem 

Europy Środkowej oraz z UE. Dialog prowadzony jest na różnych płaszczyznach. Spotkania premierów 

V4 i Japonii służą utrzymaniu dialogu na wysokim szczeblu. Pierwszy, historyczny szczyt szefów 

rządów odbył się w Warszawie w 2013 r. Na marginesie szczytu ASEM w Brukseli w 2018 r. odbyło się 

drugie spotkanie na szczeblu premierów. Trzeci szczyt został zorganizowany z inicjatywy strony 

japońskiej w Bratysławie w 2019 r. Tematami rozmów były m.in. perspektywy współpracy naukowo-

technicznej oraz handlowej a także kwestie klimatyczne. Poza spotkaniami premierów mają miejsce 

również spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych V4 i Japonii. 

Grupa Wyszehradzka i Japonia potwierdziły swoje ciągłe zaangażowanie w promowanie idei 

demokracji i gospodarki rynkowej na całym świecie i budowanie globalnego bezpieczeństwa. 

Wspólnym obszarem zainteresowań V4 i Japonii są Bałkany Zachodnie oraz kraje Partnerstwa 

Wschodniego, a także kwestie bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i Europie. Jesteśmy zainteresowani 

dalszym pogłębieniem wzajemnej współpracy w ramach ONZ, dziedzinie gospodarki, nauki, 

technologii i innowacji, energetyki i klimatu. 



Znaczący potencjał ekonomiczny Grupy Wyszehradzkiej sprawia, że czwórka wyszehradzka staje się 

istotnym partnerem w budowie przyszłej Europy i coraz bardziej liczącym się graczem w 

kształtowaniu się nowego ładu gospodarczego na kontynencie europejskim. Dynamicznie rozwijające 

się rynki krajów Grupy stwarzają także atrakcyjne możliwości dla firm japońskich. Ze względu na 

atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu w krajach V4 działa dużo firm japońskich, które 

zatrudniają wielu pracowników. Nowa, kompleksowa umowa o wolnym handlu między Japonią i UE 

stwarza szanse na zwiększenie dwustronnej wymiany handlowej oraz na nowe inwestycje japońskie 

w regionie V4. Wzmocnienie więzi gospodarczych, w tym rozwój handlu i inwestycji są niezbędne do 

utrzymania i dalszego rozwoju szeroko rozumianych relacji między Grupą Wyszehradzką i Japonią. 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej cechuje bardzo wysoki odsetek studiujących młodych osób, z których 

wielu zainteresowanych jest także studiami w Japonii. Dzięki szeregowi programów wymiany 

studenckiej oferowanych przez japońskie uczelnie i wspieranych od kilku lat przez nowy program 

wizowy Working Holiday Scheme,  z każdym rokiem przybywa studentów z grupy wyszehradzkiej, 

którzy dzięki zdobytej na uczelniach japońskich wiedzy i doświadczeniu, podejmują w tym kraju pracę 

zawodową, przyczyniając się do wzrostu wymiany naukowej z Japonią. Szczególną rolę w realizacji 

współpracy między Japonią a krajami V4 na poziomie współpracy międzyuczelnianej odgrywa 

Uniwersytet Josai z Tokio, który od 10 lat współpracując z dwudziestoma uczelniami z grupy krajów 

V-4 przyjął blisko 300 studentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz wysłał do krajów grupy V4 ok. 

500 swoich studentów. Uczelnia zatrudnia także naukowców z grupy V4 oraz jest także inicjatorem 

organizowanych regularnie konferencji z udziałem naukowców i studentów z krajów wyszehradzkich. 

W renomowanych japońskich instytutach badawczych, na czele z RIKEN, nie brakuje także młodych 

naukowców z naszego regionu, którzy biorą udział w wielu międzynarodowych projektach 

badawczych współfinansowanych przez instytucje wspierające wymianę naukową z Japonii oraz z 

krajów V4.  

Mówiąc o kulturze państw V4, trzeba wspomnieć, że kraje GW wspólnie organizują w Japonii 

wydarzenia promujące muzykę, literaturę, sztukę, folklor i kuchnię. Dziedziny te w każdym  z tych 

krajów mają wiele cech wspólnych i dzięki wspólnej promocji tradycji czy potraw oraz sztuki i muzyki 

ludowej możemy wzmocnić rozpoznawalność naszego regionu. Realizowane są także sympozja i 

wydarzenia dot. muzyki, designu i literatury współczesnej państw GW, na przykładzie których 

promujemy także języki naszych państw, różnorodność i dynamiczny rozwój krajów V4. Jako przykład 

bardzo popularnego wspólnego wydarzenia cyklicznego można wymienić Festiwal filmów 

animowanych V4 dla dzieci, który został zainicjowany przez Polskę podczas poprzedniej prezydencji i 

jest kontynuowany do dziś. W ramach współpracy instytutów/centrów kultury naszych krajów w 

Japonii  ukazujemy nasze silne więzi kulturowe między Polską a Czechami, Słowacją i Węgrami, a 

także zachęcamy do odwiedzenia naszego regionu jako atrakcyjnego historycznie, kulturalnie i 

turystycznie.  

https://www.youtube.com/watch?v=qlgjFtJvwIY  

Ambasada RP w Tokio 

 

Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook:  https://www.facebook.com/Ambasada-

RP-w-Tokio                

Instytut Polski w Tokio 

https://instytutpolski.pl/tokyo  

tokio@instytutpolski.org 

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook: 

https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 
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