
Deklaracja
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

i
Prezydenta Republiki Francuskiej

o polsko-francuskim partnerstwie strategicznym

Odwołując się do wspólnego, wielowiekowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz 
tradycyjnych więzi przyjaźni polsko-francuskiej;

Postrzegając  Unię  Europejską  jako  wspólne  dobro  i  wyznając  wspólne  wartości 
demokratyczne  stanowiące  polityczne,  prawne  oraz  instytucjonalne  podstawy  Unii 
Europejskiej;

Przekonane o szczególnym znaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej oraz 
ich stosunków dwustronnych dla rozwoju Europy;

Zdeterminowane  we  wspólnym  działaniu  na  rzecz  tworzenia  bliskiej  obywatelom, 
zjednoczonej i solidarnej Unii Europejskiej;

Pragnąc  wspólnymi  działaniami  przyczynić  się  do  wzmocnienia  Unii  Europejskiej  i  jej 
pozycji na arenie światowej;

Pragnąc  zintensyfikować  współpracę  i  kontakty  dwustronne  w  kwestiach  politycznych, 
ekonomicznych i społecznych;

Zdecydowane  pogłębiać  stosunki  i  współpracę  zgodnie  z  postanowieniami  Traktatu  o 
przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, zawartego w 
Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 roku;

Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska ustanawiają partnerstwo strategiczne. 

1. Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska będą prowadzić uprzywilejowany dialog 
polityczny  na  szczeblu  głów  państw  i  szefów  rządów,  poświęcony  kwestiom 
międzynarodowym  i  europejskim.  Celem  tego  dialogu  będzie  w  szczególności 
wypracowywanie wspólnych stanowisk i inicjatyw.

2. W ramach partnerstwa strategicznego Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska 
podejmą wspólne wysiłki na rzecz aktywnej, silnej i zintegrowanej wewnętrznie Unii 
Europejskiej,  zdolnej  skutecznie  realizować  wspólne  interesy  i  cele  państw 
członkowskich.

3. W  duchu  solidarności  europejskiej  Rzeczpospolita  Polska  i  Republika  Francuska 
wspierają  europejską  politykę  w  dziedzinie  energii  i  walki  ze  skutkami  zmian 
klimatycznych. Wzmocni ona bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację 
źródeł  i  dróg  transportu  surowców,  a  także  zapewni  konkurencyjność  sektora 
energetycznego oraz gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Bilateralna 
współpraca przyczynia się do realizacji tych celów.

4. Rzeczpospolita  Polska  i  Republika  Francuska  będą  kontynuować  współpracę 
gospodarczą, zmierzającą do zwiększenia spójności Unii Europejskiej, integracji obu 
gospodarek  w  ramach  jednolitego  rynku  oraz  wyższego  poziomu  rozwoju 



gospodarczego. Będą też podejmować wspólne działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i poprawy konkurencyjności gospodarek Państw członkowskich.

5. Oba państwa będą aktywnie współpracować na rzecz rozwoju Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa  w  jej  obu  wymiarach:  południowym  i  wschodnim.  Będą  dążyć  do 
osiągnięcia zbieżności stanowisk Państw członkowskich wobec kluczowych kwestii 
dotyczących stosunków Unii Europejskiej z Rosją. Rzeczpospolita Polska i Republika 
Francuska będą wspierać proces rozszerzenia Unii Europejskiej. 

6. Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska chcą zgodnie nadać strategiczny wymiar 
tradycyjnej współpracy swoich sił zbrojnych, które obecnie wspólnie uczestniczą w 
licznych  operacjach  Unii  Europejskiej,  Sojuszu  Północnoatlantyckiego  oraz 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska 
będą współpracować na rzecz zapewnienia pokoju i  bezpieczeństwa na świecie,  w 
szczególności przez wzmocnienie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz 
dalszą  transformację  Sojuszu  Północnoatlantyckiego.  Rzeczpospolita  Polska  i 
Republika  Francuska  potwierdzają  wolę  zwalczania  terroryzmu,  proliferacji  broni 
masowego rażenia i środków jej przenoszenia.

7. Rzeczpospolita Polska i Republika Francuska zacieśnią także współpracę w dziedzinie 
wymiaru  sprawiedliwości  i  spraw  wewnętrznych  w  nowych  warunkach,  jakie 
stworzyło wejście Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen.

8. Rzeczpospolita  Polska  i  Republika  Francuska  będą ściśle  współpracować na rzecz 
wspierania  różnorodności  kulturowej  oraz  promowania  w  Europie  znajomości 
języków polskiego  i  francuskiego,  koordynując  swoje  działania  w  tym zakresie  z 
Międzynarodową Organizacją Frankofonii. 

Warszawa, dnia                                 2008 roku.
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