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Słowo wstępne
Dariusz 

MATERNIAK

Prezes Fundacji 
Centrum Badań 
Polska-Ukraina

Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że aktualne relacje 
polsko-ukraińskie należą do najlepszych w historii sto-
sunków bilateralnych obu państw. Polska i Ukraina są 

dzisiaj suwerennymi i niezależnymi państwami – jest to warte 
podkreślenia choćby dlatego, że w historii obu krajów taki stan 
niekoniecznie był normą, a w niektórych okresach czasu wręcz 
należał do sytuacji wyjątkowych. Oba państwa łączy nie tylko 
deklaratywna, ale również realna wspólnota interesów oraz 
szereg wzajemnych współzależności, które można by wyrazić 
w parafrazie znanego zarówno nad Wisłą, jak i nad Dnieprem, 
stwierdzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, które padło w 
czasie spotkania z jednym z ojców ukraińskiej niezależności, 
Semenem Petlurą: „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy – i 
odwrotnie”. 

Dobre stosunki polityczne ostatniego ćwierćwiecza, zarówno 
pomiędzy głowami państw jak i rządami obu krajów, stały się 
normą i dobrym zwyczajem, w zasadzie niezależnie od zmian 
politycznych, często mających (w przypadku Ukrainy) drama-
tyczny przebieg. Jednak w wielu innych niż polityka dziedzinach 
należałoby poszukiwać rozwinięcia już istniejących lub znale-
zienia dodatkowych możliwości współpracy. 

Dotyczy to w pierwszej kolejności relacji gospodarczych, 
które wymagają szczególnej uwagi (zwłaszcza kooperacji w sfe-
rze energetyki, kluczowej dla bezpieczeństwa obu państw), jak 
również współpracy w sferze wojskowej czy kulturalnej, gdzie 
istniejące inicjatywy mogłyby zostać rozwinięte. Nie można 
ponadto lekceważyć cały czas istniejących kwestii spornych, 
takich jak odmienny punkt widzenia na wiele wydarzeń ze 
wspólnej, często trudnej i tragicznej historii obu narodów – ich 
zlekceważenie dzisiaj może obrócić się przeciwko Polakom i 
Ukraińcom w przyszłości, zwłaszcza, że przestrzeń informacyjna 
jest aktualnie takim samym polem konfliktów, jak każda inna 
sfera ludzkiej działalności. 

Mając na uwadze powyższe wyzwania, Fundacja Centrum 
Badań Polska-Ukraina, wraz z grupą wiodących ekspertów, 
przygotowała zestaw rekomendacji i komentarzy dotyczących 
poszczególnych sfer aktualnych relacji polsko-ukraińskich. 
Mamy nadzieję, że pozwolą one na zoptymalizowanie prioryte-
tów współpracy obu państw oraz zwrócenie uwagi na istotne, 
lecz do tej pory mniej dostrzegane kwestie i problemy.
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Komentarze ekspertów
Jewhen 

ŻEREBECKI

analityk poli-
tyczny, wice-

prezes Forum 
Ukraińsko- 

Polskiego

Na kierunku europejskim powstała w naszym przypadku 
dziwna sytuacja. Mam na myśli stosunki z UE, w tym także 
z Polską. Mamy bliskie relacje z niemieckimi politykami, 

zwłaszcza z kanclerz Angelą Merkel. Tymczasem prezydent Pe-
tro Poroszenko przybył z oficjalna wizytą do Polski dopiero w 
grudniu 2014 roku, po siedmiu miesiącach od inauguracji. Wcze-
śniej było inaczej — jeśli nie pierwsza, to przynajmniej druga 
lub trzecia wizyta jego poprzedników była w Polsce. Prezydent 
Andrzej Duda przyjechał na Ukrainę po czterech miesiącach i to 
również nie była jego pierwsza czy trzecia wizyta zagraniczna. 
Taka sytuacja ma miejsce, gdy w Polsce nie raz wygłaszana jest 
teza o tym, iż «nie ma wolnej Polski bez niezależnej Ukrainy». 
Z jednej strony Ukraina jest ważna dla Polaków, choćby w 
wymiarze strategicznym, gdyż pozostaje swoistym buforem 
pomiędzy Polską a naszymi «braćmi» — Rosjanami. Z drugiej 
strony stosunki polityczne na najwyższym szczeblu stały się 
chłodniejsze. O tym trzeba mówić i trzeba to zmienić. Polacy 
rozumieją również, że Niemcy, Francja i inne kraje tzw. «starej 
Europy» nieprędko przyjmą Ukrainę do Unii Europejskiej jako 
pełnoprawnego członka. Mieć u swoich granic jeszcze jedną 
Białoruś — to zdecydowanie nie jest w polskim interesie. A być 
może nawet gorzej niż Białoruś — kraj, w którym regularnie od-
bywają się rewolucje czy, broń Boże, poważne działania zbrojne. 
Pokojowa i gospodarczo stabilna Ukraina, która będzie skuteczną 
barierą przed moskiewskim buldożerem jest w interesie i Europy 
i Polski. Inna sprawa, że taka rola niekoniecznie jest wymarzo-
na dla Ukraińców, bo bufor istnieje po to, by ponosić ofiary dla 
ochrony czegoś innego. Buforu nikt nie żałuje. 

Z pozytywów: pod koniec 2014 roku powstała wielonarodo-
wa brygada litewsko-polsko-ukraińska. Do jej zadań ma należeć 
poprawa sytuacji bezpieczeństwa w regionie, wzmocnienie 
współpracy wojskowej pomiędzy państwami członkowskimi 
i zbliżenie Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO, także 
poprzez włączenie Ukraińców do działań sztabowych, ćwiczeń, 
manewrów a także do międzynarodowych działań wsparcia 
pokoju i bezpieczeństwa realizowanych pod egidą ONZ, NATO 
i UE, w tym na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
Nie jest planowany udział tej jednostki w wojnie rosyjsko-ukra-
ińskiej, choć moim zdaniem nie można tego wykluczyć. Rzecz 
jasna jedynie w wypadku groźby inwazji na wielką skalę, która 
zagrażałaby nie tylko Ukrainie. Inny pozytyw — Andrzej Duda 
przedstawił koncepcję stworzenia wspólnoty krajów bałtyc-
ko-czarnomorskich. Jedyne, czego wyraźnie nie usłyszałem, to 
stwierdzenia, że są do niej zaproszeni także Ukraińcy. A istnienie 
takiego ugrupowania ma sens jedynie w sytuacji, gdy będzie tam 
obecna Ukraina, a także Białoruś. W każdym innym przypadku 
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taka struktura będzie nieefektywna. Sądząc po tym, jak mocno 
akcentował to polski prezydent, do projektu tego mocno włączą 
się także Stany Zjednoczone (to ich dawna idea, jaką przejęli 
od Wielkiej Brytanii jeszcze na początku minionego stulecia). 
Wydaje mi się, że to nienajgorszy projekt zabezpieczenia na 
wypadek teoretycznego rozpadu Unii Europejskiej. W takim 
wypadku sojusz bałtycko-czarnomorski byłby korzystny dla 
Ukrainy, Polski, Litwy, Rumunii czy Słowacji. Byłoby więc do-
brze, by rządy Polski i Ukrainy rozpoczęły pogłębione prace nad 
udoskonaleniem i uszczegółowieniem tej koncepcji. Ważne, by 
pamiętać, że projekt ten będzie miał szanse powodzenia jedynie 
w wypadku, gdy będzie miał on wymiar gospodarczy i będzie 
przynosił wszystkim zainteresowanym wymierne korzyści. 
Jeżeli projektem zainteresuje się świat biznesu, będzie się on 
rozwijał. Jeśli natomiast nie będzie tam pieniędzy — czeka go 
los takich inicjatyw jak GUUAM — idea piękna, ale nie udało 
się dojść dalej, niż do etapu spotkań i konferencji. Teraz, gdy 
Moskwa zablokowała tranzyt ukraińskich towarów przez 
swoje terytorium, Ukraina rozpoczęła ich przesył do Chin z 
pominięciem Rosji nowym Jedwabnym Szlakiem: przez Gruzję, 
Azerbejdżan i Kazachstan. Gdyby wrócić do pomysłu budowy 
ropociągu i gazociągu z Odessy, a także stworzyć możliwość 
szybkiego transportu towarów koleją z Odessy do Gdańska czy 
Wilna, sprzyjałoby to rozwojowi biznesu i budowaniu powiązań 
ekonomicznych państw regionu Morza Czarnego i Bałtyckiego. 
Udział w tego rodzaju projekcie byłby dochodowy także dla 
krajów skandynawskich czy Europy Zachodniej. Dzięki temu 
byłaby wreszcie możliwa kardynalna zmiana geopolitycznej 
orientacji w Europie: od wektora wschód-zachód na kierunek 
północ-południe. Teraz wygląda to jak fantastyka, ale zwolen-
nicy idei Międzymorza pamiętają, że tak już było w przeszłości. 

Odnośnie sfery informacyjnej, to jeszcze w 1994 roku, kiedy 
stałem na czele ukraińsko-polskiej grupy parlamentarnej, lobbo-
wałem na rzecz pojawienia się polskiego kanału telewizyjnego o 
zasięgu ogólnoukraińskim, w którym część programów byłaby 
tłumaczona na język ukraiński, a część byłaby emitowana po 
polsku. Taki sam kanał miał pojawić się w Polsce. Niestety, do 
dzisiaj podobny projekt nie został zrealizowany w naszych kra-
jach. W polskich mediach wydarzenia na Ukrainie praktycznie 
się nie pojawiają. Rozumiem, że wszyscy na świecie zmęczyli 
się już niespokojną Ukrainą, ale takie podejście nie jest dobre. 
Podobnie zresztą jest z informacjami o Polsce w ukraińskich me-
diach. Mimo tego, że Polska jest naszym najbliższym sąsiadem, 
nawet w MSZ czy RBNiOU jest krytycznie mało ekspertów, którzy 
rozumieliby wewnętrzne problemy Polski, znali polską historię i 
kulturę. Ze strony polskiej jest nieco lepiej, bo Polacy interesują 
się Ukrainą, funkcjonują tam duże ośrodki badawcze — ale to 
nadal za mało. Wydaje mi się, że po ostatnich zmianach w Pol-
sce relacje polsko-ukraińskie poważnie zahamowały. I to źle. 
Bo wśród ukraińskich polityków i ekspertów słychać nieraz, że 
znów pozostaliśmy sam na sam z rosyjską nawałą.
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Petro 
OCHOTIN

konsultant 
polityczny, 

członek Rady 
Społecznej przy 

Komitecie ds. 
zagranicznych 
Rady Najwyż-

szej Ukrainy

W polityce zagranicznej oba państwa powinny wyjść z 
obecnej transformacji geopolitycznej z jak największy-
mi korzyściami. Sukcesy można oceniać dzięki kontroli 

nad surowcami, poziomem życia obywateli i poziomem bezpie-
czeństwa narodowego. Dlatego elity polityczne Polski i Ukrainy 
powinny wypracować wspólną strategię działań w regionie. 
Procedura wprowadzania zmian do tej strategii powinna mak-
symalnie chronić współpracę obu państw przed spekulacjami 
politycznymi i skutkami doraźnych zmian w organach politycz-
nych (parlamentach i rządach). W polityce informacyjnej trzeba 
rozumieć, że orientacja na przeszłość jest korzystna dla kłótni, 
ale nie dla tworzenia. Trzeba raz na zawsze zamknąć kwestie 
historyczne, dyskutować jedynie o sprawach dnia dzisiejszego i 
przyszłości. Powinna odbywać się także jak najszersza integracja 
młodzieży (wspólne konferencje, obozy), armii (wspólne ćwicze-
nia czy udział w operacjach stabilizacyjnych) i biznesu (wspólne 
projekty i polityka gospodarcza). W innym wypadku Ukraina i 
Polska mogą stać się ofiarami wielkich graczy, jak to stało się po 
II wojnie światowej. Niestabilna sytuacja w Unii Europejskiej i 
polityczna konieczność blokady Federacji Rosyjskiej zmuszają 
do podejmowania nowych działań w sferze gospodarki. Chodzi 
przede wszystkim o wspieranie konkurencyjnych gałęzi epoki 
tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (o czym mowa była na 
forum w Davos w styczniu 2016 roku). Właśnie tutaj Polska 
i Ukraina powinny przeprowadzić audyt potencjałów, ustalić 
wspólne zasady gry (w tym zwłaszcza wykluczyć czynnik ko-
rupcji) i rozpocząć tworzenie nowych klastrów ekonomicznych. 
Strategia osłabienia Federacji Rosyjskiej może stać się częścią 
polityki gospodarczej — już teraz warto tworzyć warunki do 
inwestowania dla krajów, którymi zainteresowana jest też Rosja. 
Chodzi przede wszystkim o Białoruś i Kazachstan, ale także inne 
państwa członkowskie WNP.
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Igor 
POLAŃSKI

asystent  
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granicznej 

i Informacji 
Lwowskiego 

Uniwersytetu 
Narodowego  

im. Iwana 
Franki

Jedna z najważniejszych zmian, jaka powinna mieć miejsce 
w sferze nauki i oświaty Ukrainy to zwiększenie efek-
tywności procesu nauczania i intensyfikacja wymiany 

pomiędzy uczelniami wyższymi z Ukrainy i Polski. W sferze 
naukowo-oświatowej warto opracować międzypaństwowe 
porozumienia dotyczące uproszenia procedur i aktywizacji 
wymian studenckich pomiędzy uczelniami z Polski i Ukrainy. 
Na przykład w programie przygotowania ukraińskich stu-
dentów dziennikarstwa warto byłoby przewidzieć nauczanie 
podczas co najmniej dwóch semestrów (z ośmiu) na uczelniach 
w Polsce — na odpowiednich wydziałach i katedrach. Takie 
wymiany powinny być finansowane z budżetu państwa. Prio-
rytetowo powinni być traktowani studenci, którzy prezentują 
wysoki poziom wyników w nauce, aktywnie zajmują się bada-
niami naukowymi w swoich obszarach, regularnie publikują w 
mediach, znają, choćby na poziomie komunikatywnym języki 
polski i/lub angielski. Semestralne wyniki w nauce na polskich 
uczelniach wyższych powinny być traktowane jak te w pla-
cówkach ukraińskich. Należy również opracować uproszczoną 
procedurę wzajemnego dostępu do elektronicznych zasobów 
edukacyjnych i naukowych (bibliotek-online, archiwów, itp.). 
W sferze naukowej warto zintensyfikować wymianę i staże dla 
doktorantów pomiędzy polskimi i ukraińskimi jednostkami 
naukowymi. Podczas studiów doktoranckich obowiązkowe 
powinno być przebywanie 5-6 miesięcy w polskiej instytucji 
naukowej z odpowiednią specjalizacją. Finansowanie powinno 
pochodzić z budżetu państwa. Rezultatem takich staży powinno 
być przygotowanie i obrona na odpowiedniej katedrze polskiej 
uczelni pracy naukowej, która stałaby się częścią dysertacji dok-
toranta. Poza tym powinna być przewidziana możliwość wza-
jemnego wolnego dostępu do archiwów i bibliotek oraz innych 
źródeł naukowych (w tym i elektronicznych) dla naukowców. 
Warto byłoby także rozważyć od razu możliwość uproszczenia 
procedur pozwalających na podjęcie pracy przez naukowców, 
którzy odbyli staż zagraniczny w placówkach naukowych lub 
uczelniach wyższych w danym kraju.
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Jurij 
SKOŁOZDRA

ekspert ds. 
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Szczególnie ciekawe dla Ukrainy byłoby doświadczenie 
polskiego rządu i Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
w sferze polityki walutowej i kredytowej. Zwłaszcza w 

kwestiach dotyczących zabezpieczenia stabilności hrywny, 
sposobów zastąpienia wewnątrzkrajowych rozliczeń w innych 
walutach walutą narodową, ustanowienia efektywnych i dostęp-
nych kredytów oraz uruchomienia rynku akcji. Konsultacje ze 
stroną polską, szkolenia czy wsparcie techniczne – te mechani-
zmy mogłyby pomóc rządowi oraz organom fiskalnym Ukrainy 
zmienić podejście do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
a także wypracować nowy, optymalny wariant reformy podat-
kowej dla ukraińskiej gospodarki. Ukraińskim urzędnikom 
przydałoby się także doświadczenie polskich kolegów w zakre-
sie przyciągania zagranicznych inwestycji i wdrażania polityki 
energoefektywności. Doświadczenia te można by prezentować 
na konkretnych przykładach czy w formie warsztatów. Obec-
nie szczególnie ważnym dla Ukrainy jest także dostosowanie 
współpracy oraz rozwiązanie kwestii spornych ze strukturami 
Unii Europejskiej. Polscy przedstawiciele rządu mogliby «objąć 
to patronatem» i pomóc Ukrainie rozwiązać szereg aktualnych 
problemów w kontaktach z Unią Europejską (np. dotyczących 
kwestii eksportu produktów rolnych i żywności). Poza tym, 
pracownicy ukraińskiej administracji mogliby nauczyć się także 
od Polaków strategicznego planowania, zwłaszcza w średnim i 
długim horyzoncie czasowym.
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Rekomendacje  
dla rządu Ukrainy

• Jednym z największych wyzwań stojących przed ukraińskim 
rządem na odcinku relacji polsko-ukraińskich jest zwiększenie 
aktywności dyplomatycznych w Polsce i z Polską. Ani polskie 
społeczeństwo, ani szeroko rozumiana klasa polityczna nie ma 
zbyt wielu argumentów, potwierdzających chęć zacieśniania 
współpracy Kijowa z Warszawą, co jest jednak potrzebne w 
dobie społeczeństwa informacyjnego i rosnącego uzależnienia 
polityków od sondaży opinii publicznej. Ten stan ogranicza 
zbliżenie pomiędzy naszymi państwami nie tylko na płasz-
czyźnie politycznej, ale i gospodarczej czy wojskowej.

• W Polsce dość powszechne jest przekonanie, że ukraińskie 
władze postawiły na Niemcy, które jako potężniejsze w ro-
zumieniu soft i hard power, są w stanie bardziej pomóc w 
realizacji ukraińskich interesów. Zauważalna jest również 
ograniczona liczba oficjalnych kontaktów międzyrządowych 
pomiędzy Kijowem i Warszawą. W kontekście procesów 
zachodzących w Europie i problemów rządu Angeli Merkel, 
ukraiński rząd powinien zdać sobie sprawę, iż „postawienie 
na Niemcy” w polityce zagranicznej nie powinno przekreślać 
dbania o posiadanie alternatywy i budowania doraźnych, 
mniejszych sojuszy z państwami sąsiadującymi. Należy też 
pamiętać, iż to właśnie Berlin sprzeciwia się zwiększeniu ak-
tywności NATO na wschodniej flance Sojuszu. W przypadku 
przedłużania się kryzysu na Donbasie, współodpowiedzialne 
za porozumienia pokojowe Niemcy i ukraińskie władze mogą 
stanąć w obliczu poważnych problemów, co mogłoby być cho-
ciaż częściowo zneutralizowane przez zacieśnianie współpracy 
polsko-ukraińskiej.

• MSZ i rząd Ukrainy powinny rozumieć, że dobre relacje z 
polskim rządem i polityczne wsparcie z jego strony zależą od 
tempa wprowadzania reform politycznych i ekonomicznych, 
zwłaszcza tych, które dotyczą realizacji zobowiązań wobec 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tych związanych 
z Umową Stowarzyszeniową. W przypadku osłabienia się tem-
pa reform, zainteresowanie rządu Polski relacjami z Ukrainą 
może się istotnie zmniejszyć, głównie z powodu wewnętrznych 
przyczyn politycznych. Poza tym, MSZ i rząd Ukrainy powinny 
zachowywać neutralność w kwestiach dotyczących wewnętrz-
nej rywalicji politycznej w Polsce i nie stawać po stronie czy 
też sprzeciwiać się żadnej z sił politycznych, która mogłaby 

Polityka zagraniczna:



2016 11

Rekomendacje 
Fundacji  

Centrum Badań 
Polska-Ukraina

dla rządu Ukrainy 
w relacjach  

z Rzeczpospolitą 
Polską

Fundacja Centrum Badań

POLSKA-UKRAINA

wykorzystywać fakt przebywania w Polsce obywateli Ukrainy 
we własnych interesach. 

• Aby budować mocne, trwałe i partnerskie relacje, Ukraina po-
winna unikać dyplomatycznych „tarć” oraz wszelkich niejasno-
ści w relacji z Polską. Nie powinno dochodzić do wypowiedzi 
i deklaracji, z których przedstawiciele państwa następnie się 
wycofują. W kontekście różnic kulturowych, warto również 
wspomnieć, że należy też reagować szybko na uzasadnione 
prośby dyplomatyczne. Wiele próśb strony polskiej w kwestii 
poszanowania praw obywateli RP, ponoszących karę aresztu 
śledczego z naruszeniem nietykalności cielesnej, pozostaje 
bez żadnej odpowiedzi dyplomatycznej i bez poważnego 
traktowania. 

• Na miarę swoich możliwości, ukraiński rząd może rozważać 
samodzielne wychodzenie z inicjatywami politycznymi, ekono-
micznymi, prawnymi czy innymi, które mogą wzmocnić funda-
menty stosunków polsko-ukraińskich. W związku z oczekiwa-
nym zwiększeniem się liczby obywateli Ukrainy, którzy będą 
przekraczać granicę ukraińsko-polską po zniesieniu obowiąz-
ku wizowego dla posiadaczy paszportów biometrycznych, rząd 
Ukrainy powinien zaproponować władzom Polski konkretną 
listę możliwych do utworzenia nowych przejść granicznych dla 
ruchu samochodowego (z potencjalnym rozszerzeniem ich o 
ruch pieszy), zobowiązując się do modernizacji infrastruktury 
drogowej do nich. Jednocześnie ukraińskie służby graniczne 
i celne powinny zwiększyć liczbę miejsc pracy w działających 
już przejściach dla ruchu kołowego.

• Rząd Ukrainy w imieniu ministerstw, służb państwowych, 
agencji i inspekcji Ukrainy, które mogą potrzebować wiedzy 
i sposobów rozwiązywania konkretnych problemów, może 
formułować wnioski do rządu RP dotyczące otrzymania krót-
koterminowej pomocy technicznej. 

• Od 2015 roku na Ukrainie trwa reforma samorządowa. Rząd 
Ukrainy mógłby zwrócić się do polskich władz z prośbą o 
kontynuację pomocy eksperckiej w zakresie wsparcia tych 
refom. Jednocześnie, możliwa byłaby organizacja wyjazdów 
studyjnych do Polski dla kierownictwa nowo sformowanych 
organów samorządu terytorialnego oraz organizacja spotkań 
z ich polskimi odpowiednikami dla celów wymiany doświad-
czeń. 

• W kontekście powyższych przykładów, rozważyć można 
powołanie profesjonalnego zespołu doradców politycznych i 
analityków na szczeblu rządowym lub prezydenckim, którego 
celem byłoby wypełnienie luki pomiędzy działaniami podej-
mowanymi przez poszczególne organy władzy państwowej 
a brakiem elementarnej wiedzy na temat ich rezultatów. 
Koronnym przykładem jest tutaj sprawa przyjęcia tzw. ustaw 
dekomunizacyjnych w dniu wizyty na Ukrainie Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego.

• Postulować można także przygotowanie strategii wykorzysta-
nia szans wynikających ze sprawowania przez rząd ukraiński 
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funkcji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, co 
pozwoli Ukrainie wykazać się jako aktywny i konstruktywny 
gracz na rzecz rozwiązywania problemów o skali globalnej, 
na co Kijów nie mógłby sobie pozwolić w inny sposób przez 
wzgląd na ograniczoną rolę polityczną i gospodarczą na arenie 
międzynarodowej.

• Proces reform i walka z korupcją postępują na tyle wolno 
i opieszale, że zachodni eksperci i komentatorzy, nawet ci 
bardzo przychylni Ukrainie, stają się coraz bardziej rozczaro-
wani. Kwestie ekonomiczne stały się poniekąd tematem tabu, 
a krytyka ukraińskiego rządu z automatu niemal traktowana 
jest jak przejaw dywersji czy prorosyjskości. Jeżeli ukraiński 
rząd nie chce być oskarżany o uzasadnianie swojej niemocy 
okolicznościami, należy to podejście zmienić.

• Ukraina powinna skupić się na maksymalnym wykorzystaniu 
szans, jakie daje wejście w życie Umowy Stowarzyszeniowej z 
UE, zwłaszcza jej części o utworzeniu strefy wolnego handlu 
UE-Ukraina. Istota tego porozumienia tkwi w budowie sta-
bilnych i przejrzystych ram instytucjonalnych dla ukraińskiej 
gospodarki i zakłada m.in. walkę z korupcją, opracowanie i 
wdrożenie skutecznej polityki konkurencji oraz prawa an-
tymonopolowego, opracowanie i wdrożenie przejrzystego i 
niedyskryminacyjnego prawa o zamówieniach publicznych, 
reformę procedur celnych i przyjęcie zachodnich standardów 
w sektorze produkcji i handlu towarami. Budowa stabilnych 
regulacji prawnych jest warunkiem przyciągnięcia inwestycji 
zagranicznych, które powinny zostać skierowane do najbar-
dziej konkurencyjnych sektorów ukraińskiej gospodarki, m.in. 
do sektora IT oraz transgranicznych usług. Kluczowe będą 
dalsze ułatwienia dla zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym przez podmioty zagraniczne, które dzięki 
wejściu w życie umowy o wolnym handlu zyskają możliwość 
przenoszenia produkcji z państw UE na Ukrainę, przyczyniając 
się tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy i restruk-
turyzacji ukraińskiej gospodarki. 

• Ważnym elementem przyciągania zagranicznych inwestycji w 
sferze produkcyjnej będzie budowa nowych przejść granicz-
nych z państwami UE, w tym z Polską, która pozwoli na skró-
cenie czasu oczekiwania na granicy, a więc zmniejszy koszty 
transportu z Ukrainy do państw Unii Europejskiej. Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury granicznej przyczyni się ponadto 
do rozwoju sektora turystyki po ukraińskiej stronie granicy, 
którego niezbędnym elementem powinna być szeroko zakro-
jona kampania informacyjna w Polsce, zachęcająca polskich 
obywateli do spędzania wolnego czasu na Ukrainie.

• Nie ma sensu rozbudowywanie administracji państwowej, 
zwiększanie liczby urzędników i tworzenie kolejnych instytucji 

Polityka gospodarcza: 
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mających walczyć z korupcją. Ukrainie w pierwszej kolejności 
potrzebna jest redukcja przesadnie rozbudowanego aparatu 
państwowego i zmiana prawa oraz daleko idące zmiany ka-
drowe na wszystkich szczeblach państwa. Równolegle do tego, 
rząd ukraiński powinien dążyć do tego, aby była powszechna 
świadomość nieuchronności kary wobec urzędników traktu-
jących inwestorów własnych i zagranicznych w nierzetelny i 
nieuczciwy sposób.

• Bez realnych sukcesów Ukraina nie będzie w stanie przycią-
gnąć inwestorów i postępować będzie dalej uzależnienie od 
zagranicznych kredytów, co ograniczy w długim okresie dy-
namiczny rozwój państwa, kiedy przyjdzie czas na spłacanie 
odsetek.

• Ochrona własnego rynku wysokimi cłami (przypadek samo-
chodów) jest na szkodę własnego państwa i zuboża ukraiń-
skie społeczeństwo, biorąc pod uwagę warunki finansowe, 
działalność wolonterską i biznesową oraz kontekst cenowy 
w państwach UE. Utrzymywanie tego stanu rzeczy sztucznie 
wstrzymuje proces reform i podkopuje zaufanie do rządu i 
jego polityki.

• Zachodzi potrzeba organizacji corocznych targów inwestycyj-
nych na których inwestorzy z Polski mogliby się dowiedzieć, 
jakie mają szanse i możliwości na rynku ukraińskim.

• Wskazane jest uproszczenie procedur odprawy celnej towarów 
i zapewnienie obcojęzycznej obsługi w punktach celnych.

• W obszarze polityki rozwojowej, jako kraj beneficjent, Ukraina 
powinna przygotować w miarę przejrzystą listę potrzeb wobec 
donorów i zapewnić zintegrowaną implementację projektów, 
unikając kopiowania działań. W dalszej kolejności, należy 
rozważyć wprowadzanie zmian w prawie i funkcjonowaniu 
administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym, które będą 
ułatwiać działalność gospodarczą podmiotom z Polski. Z tym 
powinny zostać skorelowane gwarancje i ułatwienia wejścia 
na rynek dla inwestorów.

• Wobec rozpoczęcia funkcjonowania od 1 stycznia 2016 roku 
umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu 
z UE należałoby przyśpieszyć stworzenie przedstawicielstwa 
handlowego Ukrainy w Polsce, podporządkowanego Mini-
sterstwu Rozwoju Ekonomicznego i Handlu, które repre-
zentowałoby interesy ukraińskich eksporterów. Stworzenie 
przedstawicielstwa handlowego w Polsce powinno odbywać 
się w ramach reformy, która przewiduje likwidację wydzia-
łów ds. ekonomicznych funkcjonujących w ramach placówek 
dyplomatycznych i stworzenia nowych przedstawicielstw 
podporządkowanych Ministerstwu.
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• Jednym z najważniejszych priorytetów zdaje się być współ-
praca wojskowa i naukowo-techniczna z Warszawą. W tym 
kontekście, szczególnym wyzwaniem dla Kijowa będzie stwo-
rzenie możliwości dla dzielenia się doświadczeniami, które Siły 
Zbrojne Ukrainy zyskały w związku z trwającym konfliktem 
zbrojnym w Donbasie, co pomogłoby nie tylko w relacjach 
polsko-ukraińskich, ale w dalszej kolejności, włączając w to 
potencjalnie współpracę przemysłową, mogłoby skutecznie 
wesprzeć ukraińskie dążenia do zbliżenia z Sojuszem Północ-
noatlantyckim i przejścia na standardy NATO.

• Zasadnym jest dalsze zwiększanie poziomu interoperacyjności 
jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy z jednostkami państw NATO, 
m.in. poprzez wprowadzanie kolejnych standardów uzbrojenia 
i wyposażenia, w czym bliska współpraca z Polską z pewnością 
mogłaby przynieść wymierne rezultaty. Szczególnie chodzić 
tu będzie o zwiększanie liczby jednostek sprzętu, zwłaszcza 
samolotów bojowych, posiadających możliwości wykonywania 
wspólnych zadań z jednostkami państw Sojuszu Północno-
atlantyckiego, w tym zwłaszcza Sił Powietrznych RP. 

• Szczególnym zadaniem, stojącym przed ukraińskim Minister-
stwem Obrony, jest stworzenie możliwości szerokiej wymiany 
doświadczeń uzyskanych w trakcie konfliktu zbrojnego na 
Donbasie, zwłaszcza w obszarze stosowania nowoczesnych 
środków rozpoznania (samolotów bezzałogowych) dla celów 
kierowania ogniem artylerii jako głównego środka wsparcia 
jednostek sił lądowych.

• Interesujące z punktu widzenia Wojska Polskiego mogą być 
także doświadczenia funkcjonowania Sił Zbrojnych Ukrainy 
oraz innych elementów systemu bezpieczeństwa państwa 
(m.in. Policja, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy) w warun-
kach konfliktu hybrydowego, a także doświadczenia w zakresie 
tworzenia i funkcjonowania Gwardii Narodowej Ukrainy. 

• Rząd ukraiński może już teraz przeanalizować jak zwiększać 
sprawność działania i możliwości operacyjne służb granicz-
nych, w tym zwłaszcza dla radzenia sobie z problemem niele-
galnej imigracji z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

• Przyspieszenie procesu reform instytucjonalnych i organiza-
cyjnych jest priorytetem. Ich brak hamuje i ogranicza ukraińską 
armię i całe jej zaplecze, w tym przemysł zbrojeniowy. Dla 
polskich firm sektora zbrojeniowego interesującymi mogą 
okazywać się możliwości kooperacji z ukraińskimi partnerami 
na rynkach azjatyckich i afrykańskich.

• Należy się zastanowić, czy proces utrudniania działalności 
organizacji wolonterskich, korzystających z pomocy zagranicz-
nej, ale realnie pomagających ukraińskiej armii, jest zasadny. 
Fenomen ukraińskiego ruchu wolonterskiego jest kapitałem, 
na którym rząd powinien budować, a nie który należy ogra-
niczać.

Bezpieczeństwo i energetyka: 
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• Interesująco wyglądają perspektywy polsko-ukraińskiej 
współpracy w kontekście dostaw ropy naftowej, zwłaszcza 
koncepcja Euroazjatyckiego korytarza transportowego. Chodzi 
o koncepcję przesyłu „czarnego złota” z Azerbejdżanu przez 
Gruzję, Morze Czarne i ropociąg Odessa-Brody, który miałby 
zostać połączony z polskim Adamowem, a dalej z Płockiem i 
Gdańskiem. Obecnie plan ten ma niewielką szansę na realizację 
wobec rosyjskich nacisków na Azerbejdżan (dostawcę ropy), 
Gruzję (nielegalne grodzenie terenu, stwarzające zagrożenie 
dla ropociągu Baku-Supsa, a więc dla transportu ze wschodu na 
zachód) i Ukrainę (Odessa znajduje się w obszarze zagrożonym 
tendencjami separatystycznymi, pomiędzy Naddniestrzem i 
okupowanym Krymem). Dlatego interesującą wydaje się być 
inicjatywa zakładająca połączenie ropociągów Odessa-Brody 
i Adamowo, pozwalająca na dostawy ropy z Polski na Ukrainę, 
o ile Kijów będzie nim zainteresowany. Takie kroki byłyby 
sensowne z punktu widzenia działań rządu Ukrainy, które 
mają na celu dywersyfikację dostaw i trwające rozmowy z 
Turkmenistanem. 

• Szczególnie interesująco wygląda plan stworzenia nowego 
interkolektora gazowego pomiędzy Polską a Ukrainą. Stwo-
rzyłby on dla Kijowa nową, ciekawą alternatywę w kontek-
ście dostaw błękitnego paliwa z Niemiec (co ma miejsce już 
obecnie w zakresie istniejących zdolności transgranicznych), 
z terminalu LNG w Świnoujściu (zaproponowanego przez 
operatorów systemów przesyłowych gazu Polski i Ukrainy: 
Gaz-System oraz Ukrtransgaz) czy z pływającego terminalu 
(FSRU) w Kłajpedzie. Włączenie Ukrainy w nowy korytarz pół-
noc-południe pomiędzy Polską i Chorwacją byłoby naturalne 
i jeszcze bardziej obniżyłoby wpływy Gazpromu w regionie. 
W ramach tego projektu Ukraina powinna pamiętać, że pro-
pozycja prezydenta Poroszenki magazynowania gazu krajów 
wyszehradzkich w zachodniej Ukrainie nie bierze pod uwagę 
polskich interesów, jako że Polska sama ma zamiar pełnić 
taką rolę (centrum składowania i przesyłu gazu), a ukraiński 
projekt może być konkurencją dla tej koncepcji.

• Największym problemem ukraińskiej przestrzeni informacyj-
nej z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich jest niemal 
kompletny brak pogłębionej analizy sytuacji wewnętrznej Pol-
ski, co przekłada się na nie tylko na zachowania społeczne, ale 
i realne działania polityczne. Działania Kijowa w tym obszarze 
powinny dążyć do zmiany tego stanu rzeczy, aby wykorzystać 
potencjał zacieśnienia wzajemnych stosunków i ich rozwój.

• Należy wesprzeć środowiska naukowe, przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych i mediów, które nie są finansowane przez 
wielki kapitał i oligarchów, co wprost przełoży się na dostęp 
ukraińskiego społeczeństwa do obiektywnych informacji.

Polityka informacyjna: 
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• Powyższe wydarzenia powinny zostać wpisane w szerszą 
strategię, uwzględniającą trwającą obecnie na Ukrainie wojną 
informacyjną. Zasadnym więc wydaje się wspieranie polskich 
dziennikarzy i przedstawicieli NGO-sów w działaniach w ob-
szarze informacji, dzielenia się doświadczeniem i faktycznego 
angażowania się w ukraińskie lub polsko-ukraińskie projekty 
medialne. 

• Polska jest naturalnym sojusznikiem Ukrainy jeżeli chodzi 
o ochronę swojej przestrzeni informacyjnej przed rosyjską 
propagandą i innymi działaniami z obszaru wojny hybrydowej. 
Ukraiński rząd powinien okazać więcej inicjatywy w sforma-
lizowaniu współpracy z rządem polskim.

• Głównym postulatem w tym obszarze jest odpolitycznienie 
zagadnień historycznych. Jakkolwiek wykorzystywanie ich 
przez polityków przynosi dla nich samych wymierne, do-
raźne rezultaty, działa to w długim okresie na niekorzyść 
ukraińskiego społeczeństwa, a w dalszej kolejności relacji 
polsko-ukraińskich.

• Wsparcie i popularyzacja dorobku polsko-ukraińskich przed-
sięwzięć z zakresu historii naszych narodów powinna stać 
się jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Kultury i 
powinna być bezpośrednio skorelowana z ukraińską strategią 
polityki informacyjnej.

• Rząd Ukrainy powinien sprzyjać dialogowi pomiędzy Insty-
tutami Pamięci Narodowej Ukrainy i Polski, a także pracy 
Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków. Należy kontynuować 
tradycję porządkowania miejsc pamięci ofiar konfliktu pol-
sko-ukraińskiego lat 30. i 40. XX wieku, zwłaszcza w kwestii 
upamiętnienia przez stronę polską ofiar konfliktu na Ukrainie.

Polityka historyczna: 


