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POLSKO-CZECHOSLOWACKA WSPÖLPRACA NA TERENACH 

POGRANICZA W LATACH 1918-1938 

Polsko.....czechoslowacka granica panstwowa przeci�la tereny g�sto 
zamieszkale przez ludnosc mieszami, przez pewien czas stanowiqce jedno
lity organizm gospodarczy i posiadajqce wsp6lny uklad komunikacyjny, 
podzielila gospodarstwa rolne i lesne. Interes gospodarczy PC? jednej 
i drugiej stronie granicy wymagal jej przekraczania dla uprawy ziemi, 
wypasu bydla czy gospodarki lesnej. Na pograniczu polsko-niemieckim 
tego rodzaju sprawy uregulowala umowa z 1922 r., na piogra�iczu nie
miecko-czeskim z 1924 r. Konferencja Ambasador6w, rozstrzygajqc pol
sko-czeski sp6r o J aworzyn�, narzucila obu panstwom szczeg6lowe po
stanowienia dotyczqce malego ruchu granicznego · na pograniczu spiskim. 
P6zniejsza konwencja polsko-czechöslowacka rozszerzyla te postanowie
nia na cale pogranicze. 

Umowa o malym ruchu granicznym posiada szczeg6lny charakter. 
Panstwo podpisujqce jq dobrowolnie rezygnuje z wykonywania niekt6-
rych swych praw, a w szczeg6lnosci z prawa decydowania o dopusz
czeniu na swoje terytorium niektorych kategorii obywateli drugiego pan
stwa. 

· Malym ruchem granicznym nazywamy ustalony dwustronhq umowq
system plytkiego przekraezania granicy panstwowej przez przejscia 
graniczne ustanowione specjalnie dla tego celu, przy uproszczonej kon
troli ,granicznej, oraz pobyt na terytorium pogranicza drugiego panstwa 

· na specjalnych zasadach. Maly ruch graniczny moze byc ustanowiony
dla wykonywania sdsle okreslonych 'fU1I1kcji sluzbowych po drugi.ej
stronie granicy, ratownictwa w czasie wypadk6w losowych i kl�sk zy
�iolowych, zatrudnienia po _drugiej stronie granicy, ksztalcenia si� w za
kladach naukowych, prowadzenia gospodarki rolnej i hodowlanej, trc:n
zytu osobowego bqdz towarowego z wykorzystaniem odcinik6w linii ko,le
jowych czy innych dr6g przebiegajqcych przez terytorium sqsiedniego
panstwa lub pobytu w sprawach osobistych i rodzinnych. Charaktery-
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stycznq cechq malego ruchu gra'nicznego jest m. in. uproszczenie zasad 
przekraczania granicy i kontroli granicznej, wykluczenie cudzoziemc6w 
z malego ruchu granicznego, wprowadzenie dwuj�zycznych przepustek, 
ograniczenie prawa poruszania si� do · scisle okreslonego terenu, scisle 
ograniczenie czasu pobytu, ograniczenie ·przywilej6w korzystania z u
proszezonych zasad do okreslonych grup ludnosci pogranicza. 

Zasady uzgodnione w protokole 1, poczqtkowo dotyczqce tylko gos
podarki rolnej i hodow lanej na Spiszu, stopniowo rozszerzono na inne 
dziedziny zycia calego pogranicza. Umowa w tym przedmiocie podpisana 
zostala 30 V 1925 r., a weszla w zycie 6 V 1926 r. 2 Konwencja o malym 
ruchu granicznym pozwolila ludnosci 15-kilometrowego pasa graniczne
go na swobodne poruszanie si� po obu stronach granicy na podstawie od-
powiednich przepustek wydawanych przez organy administracji panstwo
wej. 

W polsko-czecho,slowackim malym ruchu granicznym wprowadzono 
trzy wzory przepustek: stale, gospodarcze i jednorazowe. Przepustki 
stale (do 6 miesi�y) otrzymywaly osoby cz�sto przekraczajqce granic� 
w sprawach zarobkowych lub szkolnych. U prawnialy one do wielokrot
nego przekraczania granicy i do przebywania po drugiej stronie w ci�
gu 6 dni robotnikom stale tarn ·zatrudnionym, 3 dni lekarzom, wetery
narzom i akuszerkom, 24 godziny uczniom. Przepustki gospodarcze wy.J 
stawiano na okres jednego · roku osobom uprawiajqcym grunty na 
podstawie jakiegokolwiek legalnego tytulu prawnego albo zatrudnionym 
w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem, ze grunty stanowiqce gospo
darczq calosc sq przeci�te liniq granicznq. U prawnialy one do przekro
czenia granicy i rprzebywania ·po jej drugiej stronie jedynie w_ czasie 
i miejscu koniecznym do uprawiania gruntu bqdz na caly okres wypasu 
zwierzqt hodowlanych. Konwencja przewidywala bezclowy przew6z usta
lonych material6w siewnyich, nawoz6w, plon6w oraz przeprowadzanie 
przez gra'nic� inwentarza zywego, po uprzedniej rejestracji 3, a takze 
przew6z maszyn rolniczych (pod warunkiem ich rejestracji). 

Dia ulatwienia rozwoju gospodarczego pogranicza konwencja wpro
wadzila moziiwosc przerobu uszlachetniajqcego produkt6w rolnych w za
kladach polozonych po drugiej stronie. granicy (przemial zboza, wytla

. czanie nasion oleistych, tarde drewna) bez oplaty cla przy wwozie i wy-

1 Aneks „A" do protokolu z 6 V 1924 r. podpisanego w Krakowie mi�dzy 
komisarzem polskim i czechoslowackim przy Mü�dzynarodowej Komisji Delimi
tacyjnej Polsko-Czechoslowackiej (Dziennik Ustaw, 1925, nr .13'3, poz. 952). 

2 Dziennik Ustaw, 1926, nr 43, poz. 263. 

3 Zalqcznik „E" do Konwencji Handlowej mi�dzy Rzeczqpospolitcl Polsk� 
a Republikcl Czechosl,owackcl z 23 IV 1925 r. (Dziennik Ustaw, 1926, nr 111, 
poz. 644). 
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wozie, pod warunkiem zlozenia odpowiedniej kaucji, jak r6wnie.z korzy
stania z naprawy i przer6bki w zakladach rzemieslniczych polozonych 
po drugiej stronie granicy przedmiot6w .sluzc1cych do wlasnego uzytku 
ludnosci pogranicza. 

Przepustki jednorazowe (z waznosciq do 14 dni) uprawnialy do je
dnorazowego przekroczenia granicy i powrotu w miejscu okreslonym 

- w przepustce oraz przebywania po drugiej stronie granicy przez okres
trzech dni w celu odwiedzenia rodziny lub zalatwienia spraw osobistych
(np. uzyskanie pracy, porada lekarska itp.).

Drugq dziedzinq wsp6lpracy na terenach pogranicza byl ruch tury
styczny. Opierajqc si� na niekt6rych zasadach malego ruchu granicznego
(przekraczanie granicy i pobyt na okreslonych terenach pogranicza)
obejmowal calq ludnosc obu panstw, spelniajc1cc1 kryteria okreslone
umowq, bez wzgl�du na miejsce zamieszkania. Takim kryterium byla

. koniecznosc nalezenia do towarzystwa turystycznego. Legitymacja czlon
kowska byla podstawowym dokumentem uprawniajc1cym �o ubiegania
si� o przepustk� turystycznq. Drugq zasadniczq r6znicq mi�dzy malym
ruchem granicznym a granicznym ruchem turystycznym byla moznosc
poruszania si� po calym terenie obj�tym konwencjq, gdy maly ruch gra
niczny zezwalal na poruszanie si� w obr�bie przyleglej gminy lub po
wiatu. Przepustki w granic:,mym ruchu turystycznym wydawane byly
tylko w celach turystycznych 4. Przy uproszczonych zasadach zwic1zanych
z pt">bytem na terytorium sc1siedniego panstwa w ruchu turystycznym
obowic1zywala pelna kontrola celna. ·

W oparciu o zalecenie Konferencji Ambasador6w 6-8 XII 1924 r.
odbyly si� w Zakopanem posiedzenia obu delegacji Komisji Delimita
cyjnych. Opracowano w6wczas projekt ukladu mi�dzy Polskim Towa
rzystwem Tatrzanskim i Klubem Ceskoslovenskych Turistu. Podpisana
w 1925 r. konwencja znacznie rozszerzyla postanowienie Konferencji
Ambasador6w. Utworzono szeroki pas turystyczny, obejmujqcy najpi�
kniejsze g6rskie i przedg6rskie tereny turystyczne Polski i Czechoslo
wacji, wprowadzajqc daleko idqce ulatwienia i swobod� poruszania si�
po obu stronach granicy. U podstaw koncepcji k,onwencji 'Iezal projekt
otwarcia w przyszlosci granicy polsko-czechoslowackiej dla ruchu tu
rystycznego s. Faszyzacja zycia politycznego w Polsee, antyczeskie akcen
ty w pol�tyce wewn�trznej i zagranicznej, popieranie w p6zniejszym
okresie antyczeskiej polityki Niemiec hitlerowskich postawily powaznq

4 Wyjqtek stanowily sytuacje szc.zeg6lne, np. gdy przewodnicy i czlonkowie 
G6rskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego brali udzial · w wyprawach 
dla ratowania czyjegos zycia. 

5 W. G o  e t  e 1, Spor o Jaworzyn� a Park Narodowy Tatrzanski (odb. z Wier-
ch6w, III, 1925, s.. 14). 
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tarn� rozwojowi polskJo ... czechoslowackiej wsp6lpracy na terenach pogra
nicza. 

Podpisanie konwencji turystycznej stalo si� czynnikiem sprzyjajq
cym rozszerzeniu po1sko-czechoslowackich lmntakt6w. W 1925 r. Pol
skie Towarzystwo Tatrzanskie i Klub Ceskoslovenskych Turistu zawarly 
uklad o znizkach schroniskowych. Z ich tez inicjatywy w 1926 r. po
wstala Asocjacja Slowianskich Towarzystw Turystycznych 6• · AST sta
wiala przed sobc:1 kilka cel6w. Najwazniejszym i najistotniejszym z nich 
bylo zblizenie obu narod6w, wzajemne poznanie si�, wzajemna pomoc. 
Graniczny ruch turystyczny pozwalal mi�dzy innymi na poznanie si�, 
sprzyjal stopniowemu zacieraniu wzajemnej niech�ci, a tym samym lep
szemu poznaniu i dalszemu rozszerzaniu wsp6lpracy mi�dzy narodami. 
W 1932 r. dzialalnosc AST ulegla zahamowaniu, a w 1938 r. wstala osta-
tecznie przenvana. 

Dziedzinq, w kt6rej wsp6lprac� granicznq kontynuowano najszerzej, 
nawet w okresach napr�zenia stosunk6w, byla graniczna komunikacja 
kolej owa. Na koniecznosc szerokiego rozwini�cia wsp6lpracy w dziedzinie 
komunikacji wplync1l fakt, ze do 1918 r. stanowila ona na pograniczu 
polc1czony system znajdujc1cy si� w zasadzie pod jednym zarzqdem. 
Przeci�cie tego systemu granicami ·panstwowymi stworzylo koniecznosc 
podzialu taboru kolejowego, inwentarza i dokumentacji oraz archiwa
Ii6w, eo samo przez si� zmuszalo obie strony do wzajemnych konsultacjL 
Do kontynuowania wsp6lpracy granicznej zmuszal takze mi�dzynarodo
wy przew6z kolejami. Z uwagi na napr�zone stosunki w latach 1918-
1924 wsip6lpraca w zakresie komunikacji byla kontynuowana bezpo
srednio mi�zy panstwowymi przedsi�biorstwami kolejowymi faktycznie 
kierowanymi ·przez czlonk6w rzqdu. W zakresie granicznej wsp6lpracy 
k,olejowej powstala k"oniecznosc wsp6ldzialania w nast�pujqcych najwaz
niejszych dziedzinach: faktycznego zarzqdu odcink6w tor6w lqczqcych 
obie graniczne stacje, napraw i konserwacji tor6w oraz urzqdzen sy[na
lizacyjnych i znak6w drogowych, bezposredniej lqcznosci pomi�dzy 
obiema stacjami granicznymi w zakresie komunikacji i zapewnienia bez
pieczenstwa ruchu, rat,ownictwa na odcinku pomi�dzy stacjami granicz
nymi; zabezpieczenia trakcji pomi�zy stacjami granicznymi oraz mozli
wosci manewrowania na terenie stacji po drugiej stronie granicy; ruchu 
osobowego personelu kolejowego w zakresie zwiqzanym z wykonywaniem 
funkcji sluzbowych, przekazywania taboru i przewozonych towar6w. 

Niekt6re problemy mi€;dzynarodowej komunik�cji kolejami zelazny-

6 B. M a l a c h ,a w s k i, Organizacja turystyki g6rskiej w Czechoslow-acji 

i wsp6lpraca polsko-czechoslowacka na tym polu (Kornunikat nr 36, seria VI -

Sprawy Czechoslowackie, 1948 r.). 
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mi regulowala konwencja bernenska o przewozie towar6w kolejami ze
laznymi z 1890 r. 7 Obowiq:zywala ona na calym terytorium Austro-W�-
gier, ale nie obejmowala nowo powstalych panstw, w tym Pol'Ski i Cze
choslowacji 8• W okresie przejsciowym, do czasu sygnowania przez oba 
panstwa konwencji bernenskiej, znaleziono inne wyjscie. Brak odpowied
niej umowy mi�dzy obu panstwami 9 zastqpionio aktami normatywnymi 
kierownik6w resort6w komunikacji. Przepisy wiqzqce pracownik6w re
sortu, w sytuacji gdy podobne zasady obowiqzywaly analogiczny perso
nel drugiej strony, daly moznosc faktycznej wsp6lpracy w tej dziedzi
nie wbrew oficjalnym stanowiskom obu rzqd6w. 

Dekretem z 7 II 1919 r. naczelnik panstwa przekazal ministrowi ko
munikacji prawo wydawania przepis6w w sprawie przewoz6w towar6w 
oraz ustanowienia taryf kolejowych 10• Rozporzi:idzeniem z 31 VII 1919 r. 
wprowadzono tymczasowo ruch graniczny przez·Bogumin, Cieszyn, Zwar
don, Suchi:ihor�, Orl6w i Mezilaborce 11• Oficjalnie otwarto kiomunikacj� 
bezposrednii:i rozporzi:idzeniem z 15 X 1919 r. 12, przyjmujqc za podsta
w� ikonwencj� bemenski:i, kt6ra formalnie nie obowii:izywala. Dalszym 
etapem rO'zwoju wsp6lpracy polsko-czechoslowadtj.ej w zakresie kJomuni
kacji stalo si� przysti:ipienie Polski i Czechoslowacji do konwencji ber
nenskiej. Punktem zwrotnym w komunikacji na polsko-czechoslowac
kim pograniczu stalo si� podpisanie konwencji o wzajemnej komunikacji 
kolejowej w 1927 r., kt6ra rozwii:izala wreszcie problemy komunikacji 
przez terytorium panstwa �qsiedniego. W owym czasie istnialo kilka od
cink6w kolei przebiegajqcych przez terytorium SqSiednieg10 panstwa. 
Sprawy te regulowano zazwyczaj dwustronnq umowi:i, normuji:i·ci:i zasady 
zwii:izane z tranzytem przez terytorium panstwa si:isiedniego, lub drogi:i 
wymiany odcink6w granicznych i zwii:izanej z tym ponownej delimitacji 
i dema�kacji granicy. K,onwencja uregulowala komuniJkacj� na kilku od-

7 Konwencja mi�dzynarodowa o przewozie towar6w kolejami zelaznymi pod
pisana 14 X 18!_}0 r. wraz ze zmianami z 16 VII 1895 r., 16 VI 1898 r., 19i IX 
1906 r. oraz deklaracjami dodatkowymi z 20 IX 1893 r. (Dziennik Ustaw, 1922,

nr 76, poz. 685). Polska przystqpila do konwencji 24 II 1922 r., a Czechoslowacja 
14 XI 1922 r. (Dziennik Ustaw, 1922, nr 99, poz. 913).

a Art. 1'9 Traktatu mi�dzy Gl6wnymi Mocarstwami Sprzymierzonymi a Pol
skq (maly traktat wersalski) nakladal m. in. na Polsk� obowü,lzek przystc1pienia 
w cic1gu 12 miesi�cy od zawarcia traktatu do konwencji bernenskiej. 

9 Wprawdzie 24 IX 1920 r. podpisana zostala w Pradze umowa dotyczc1ca 
uregulowania wszystkich spraw kole.jowych wyniklych wskutek podzialu Slciska 
Cieszynskiego, Orawy i Spiszu, ale nie zostala ona ratyfikowana. 

10 Dziennik Praw Panstwa Polskiego, nr 14, rpoz. 251. Dekret Naczelnika 
Panstwa zatwierdzony zostal 7 IV 1919 r. 

11 Rozporzc1dzenie z 31 VII 1919 r. (Dziennik Ustaw, nr 68, poz. 415). 
12 Rozporzc1dzenie z 15 X 1919 (Dziennik Ustaw, nr 83, poz. 465). 
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cinkach tranzytowych znajdujc:icych si� na terytorium Po1ski i Czecho
slowacji. Na terytorium Polski: na prywatnej linii lokalnej Svinov-Vit
kovice do stacji Cesky Tesin (przebiegajc:icej na odcinku, 4,878 km przez 
terytorium Polsiki), kr6tJki odcinek mi�dzy grankq :panstworwq pod Cie
szynem a zwrotnicq odgal�zienia tej lokalnej kolei czechoslowackiej po
zostal we wsp6lnym uzytkowaniu PKP i CSD. Na terytorium Czecho
slowacji: na szlaku kolejowym z Nowego Sqcza do Muszyny (kolo miej
scowosci Wierchomla na _odcinku 0,179 km przebiegajc:icym na teryto
rium Czechoslowacji) oraz na linii prywatnej ·z tupkowa do Cisny kolo 
przystanku kolejowego Solinka (przebiegajqcej na odcinku 1,137 km 
przez terytorium Czechoslowacji) 13.

Opr6cz zagadnien zwiqzanych z tranzytem konwencja uregulowala 
r6wniez spraw� most6w na rzece Olzie. Zgodnie z zasadami prawa mi�
dzynarodowego granica na rzekach moze przebiegac r6znie 14, ale· budo
wle nadwodne lub nawodne przedziela po polowie. Praktyczne wzgl�dy 
eksploatacji i konserwacji sklaniajq jednak do przydzielania takich bu-. 
dowli jednej ze stron. W tym konkretnym wypadku most na rzece Olzie 
lwlo Cieszyna konwencja przekazala w calosci stronie polskiej (bez zmia
ny linii granicznej), a podobny most 'na szlaku Zebrzydowice-Petrovi
c� (kolo w.si Marklovice) stronie czecho:slowackiej. 

Uregulowano r6wniez sprawy komunikacji przez granic�. Ustalono 
wsp6lne stacje zdawczo-odbiorcze, ale z zachowaniem odr�ibnych stacji 
lmntroli granicznych, mianowicie: 

O d c i n e k

Zebrzydowice--Petrovice 
Cieszyn Bobr6wka-Cesky Tesin 
Zwardon-Skalite 
Czarny Dunaj ec-Suchahora 
Muszyna-Orlov na Slovensku 
Lupk6w-Mezilaborce 
Sianki-Uzok 
Lawoczne--Volovec 
W oronienka-J asina 

Sta·cja zdawczo-odbiorcza 

Zebrzydowice 
Cesky Tesin 
Zwardon 
Suchahora 
Orlov na Slovens:ku 

Mezilaborce 
Sianki 
Lawoczne 
Jasina 

13 W ten spo,s6b sprawy komunikacji ,przez terytorium sctsiedniego panstwa 
uregu1owala konwencja z 30 V 19217 r. (Dziennik Ustaw, 19219, nr 84, poz. 624). 
Po wojnie podpisano kilka um6w dotyczqcych komunikacji tranzytowej na te
renach Ziem Odzyskanych, a mianowicie: z Czechoslowacji do Czechoslowacji 
przez Glucholazy (1948 r.), z Czechoslowacji do Czechoslowacji na odcinku 
Ll.berec-VeT1nsdtQ1rf (1949 r.), z Polski do Plolski pr.zez Bfloumov�Mezimesti 
(1949 r.). · 

14 Np. jednym brzegiem wlqczajqc calct rzek� do jednego pafrstwa, srodkiem 
rzeki (mediana), a na rzekach splawnych i zeglownych srodkiem gl6wnego nurtu 
(talweg). 
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Umowa przewidywala mozliwosc wsp6Inej odprawy granicznej na 

jednej stacji zdawczo-odbiorczej. Jednak do podpisania takiej umowy do

szlo dopiero po przeszlo trzydziestu latach - w 1963 r. Podpisanie umo

wy nastc1pilo w okresie poprawy stosunk6w mi�dzy Polskq a Czechoslo

wacjq. Jednak dopiero po kilku latach zostala ona ratyfikowana i weszla 

w zycie 15
• 

Po podpisaniu polsko-(Jliemieckiego paktu o nieagresji polsko-czecho

slowacka wsp6lpraca na terenach pogranicza nie zostala oficjalnie za

niechana, jednak stopmowa zmiana kierunku polityki ,polskiej doprowa

dzila w konsekwencji do jej zaniechania. 

DIE POLNISCH-TSCHECHOSLOWAKISCHE ZUSAMMENARBEIT 

IM GRENZGEBIET IN DEN JAHREN 1918-1938 

Der Verfasis1er stellt 1n seiinem Artikel di,e juristische Seite der pdlnisch
tschechoslowakischen Zusammenarbeit in der Zwischenkriegszeit dar. Beson
dere AufmerkStamkeilt ,schenkt er den Anweiisungen der Bots,chafterkonferenz 
und der infolge dieser Anweisungen abgeschlossenen Konvention üb�r den klei
nen Grenzverkehr vom 30. Mai 1925. Ferner wird die Bedeutung dieses Doku-

. ments für die Entwicklung der wirtschaftlichen und touristischen Zusammen
arbeit im Grenzgebiet besprochen. Der Verfasser unterstreicht auch die Zusam
menarbeit im Bereich des· Eisenbahnverkehrs, die sich seit 1918 entwickelte, 
obgleich ihre juristische Seite erst durch die im Jahre 1927 unterzeichnete Kon
vention geregelt wurde. 

15 Polska ratyfikowala konwencj� dopiero 15 VIII 19219 r., a 'wymiana do
kument6w ratyfikacyjriych nastcipila w Warszawie 2.3 XI 1929 r. Konwencja 
weszla w zycie 8 XII 1929 r., i obowiqzywala do czasu podpisania nowej konwen
cji. (Dziennik Ustaw, 1959, nr 53, poz. 2'57, art. 27). Wprowadzone zmiany do 
konwencji (protokolem z 18 VI 1930 r.) dotyczyly niekt6rych ulatwien dla 
prowadzenia kontroli celnej i weszly w zycie 1 IX 1930 r. (Dziennik Ustaw, 
1933, nr 6 poz. 37). Druga zmiana wprowadzona do konwencji zwiqzana byla 
z likwidacjq ostatniego odcinka tranzytowego kolei lokalnej Vitkovice-Cesky 
Tesin, kt6ra na odcinku okolo 5 km przebiegala przez terytoriwn Polski. Umowa 
podpisana zostala 17 II 1933 r., a wymiana dokument6w ratyfikacyjnych na
stqpila 14. XI . 1933 r. Weszla w zycie 14 XII 1933 r. (Dziennik Ustaw, nr 97, 
poz. 750). 




