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PRZEMOWA

W dzisiejszym szybko się zmieniającym się otoczeniu bezpieczeństwo jest 
kwestią szeroko analizowaną przez badaczy z wielu dyscyplin naukowych. Jed-
ną z nadrzędnych ról państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. 
Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny i podejmuje wielostron-
ne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych 
między wybranymi państwami.

Publikacja powstała między innymi w celu promowania osiągnięć mło-
dych naukowców. Autorzy zwrócili uwagę na znaczenie różnych aspektów 
bezpieczeństwa w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Maryna 
Rybak w swoich tekstach koncentruje się na sprawach dotyczących stosunków 
niemiecko-ukraińskich omawiając relacje między państwami za czasów Hel-
muta Kohla, Gerharda Schrödera, a następnie za czasów Angeli Merkel. Au-
torka dokonała analizy ewolucji stosunków niemiecko-ukraińskich w poszcze-
gólnych okresach. Maryna Rybak podejmuje również problematykę wpływu 
Republiki Weimarskiej na kształt i sytuację współczesnych ziem ukraińskich 
oraz oddziaływania Ukrainy na Republikę Weimarską. Z kolei Barbara Krze-
wińska w swoim tekście analizuje źródła, przebieg i konsekwencje protestów 
na Białorusi z lat 2020-2021. Natomiast Margarita Dylewska charakteryzu-
je Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej i jego miejsce w stosunkach 
międzynarodowych Rosji z Unią Europejską. Grzegorz Kurowicki w swoim 
artykule podkreślił rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy w strategii nowoczesnych przedsiębiorstw.

Redaktorzy monografii kierują podziękowania recenzentom poszcze-
gólnych tekstów za czas poświęcony na przygotowanie recenzji oraz życzliwe 
uwagi i wskazówki merytoryczne. Podziękowania należą się także autorom 
artykułów, których wysiłek i praca naukowa włożona w ich opracowanie była 
niezbędna do powstania tej monografii. 

Redaktorzy naukowi
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

STOSUNKI NIEMIECKO-
UKRAIŃSKIE ZA CZASÓW 

HELMUTA KOHLA

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie 
stosunków niemiecko-ukraińskich, począwszy od czasów powstania 
niepodległej Ukrainy. Praca analizuje aktualną politykę zagraniczną 
Niemiec oraz wpływających na nią zmian w polityce krajowej jak i na 
arenie międzynarodowej. W pracy dokonano omówienia reakcji Nie-
miec na rozpad ZSRR oraz na postanie niepodległej Ukrainy. Zwróco-
no także uwagę na kształtowanie się i rozwój stosunków międzynaro-
dowych między Ukrainą a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem 
lat 90. ubiegłego wieku oraz czasu kadencji niemieckiego kanclerza 
Helmuta Kohla.

Słowa kluczowe: niepodległość, ZSRR, Ukraina, Niemcy, stosunki 
międzynarodowe

WSTĘP

Niniejsze opracowanie ma za cel scharakteryzowanie relacji niemiecko-
-ukraińskie po 1991 roku. Dążąc do pozytywnego nastawienia niemieckich 
kręgów politycznych do Ukrainy, w lutym i kwietniu 1992 roku prezydent 
Ukrainy Leonid Krawczuk złożył oficjalne wizyty w Niemczech. Wśród 
kluczowych dokumentów regulujących dwustronne stosunki między wska-
zanymi państwami należy wymienić: wspólną deklaracja o podstawach sto-
sunków między państwami (9 czerwca 1993), podpisaną podczas pierwszej 
wizyty Kanclerza RFN Helmuta Kohla w Ukrainie; porozumienie w sprawie 
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szerokiego rozwoju współpracy w dziedzinie ekonomii, przemysłu, nauki  
i techniki; umowa o wzajemnej ochronie inwestycji, także o unikanie podwój-
nego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Władze 
Niemiec wielokrotnie podkreślają zamiar konsekwentnego rozwijania przyjaź-
ni i współpracy. Realizm, pragmatyzm i tolerancja w ostatnich latach stały się 
podstawowymi zasadami polityki Niemiec wobec Ukrainy.

ZJEDNOCZONE NIEMCY WOBEC ROZPADU ZSRR  
I POWSTANIE NIEPODLEGŁEJ UKRAINY

Po kapitulacji III Rzeszy pod koniec II wojnie światowej, zgodnie  
z postanowieniami konferencji jałtańskiej, kraje zwycięskie podzieliły je na 
12 terytoriów: Prusy Wschodnie i Pomorze Wschodnie trafiły do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej: ZSRR) i Polski, Kraj Saary – 
do Francji, a pozostałe, jako terytorium Berlina podzielono na cztery strefy 
okupacyjne. 

W 1948 roku doszło do nieporozumień między aliantami, których 
kulminacją był głęboki kryzys, bezpośrednio wywołany reformą monetarną  
w Trizonii (strefy okupacyjne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii  
i Francji). Z dniem 21 czerwca 1948 r. Związek Radziecki pod pretekstem 
kontroli zablokował alianckie linie kolejowe i drogi w zachodnich sektorach 
Berlina, mając nadzieję na doprowadzenie zachodnich aliantów do stołu ne-
gocjacyjnego, w celu zachowania integralności Niemiec. Skutkiem kryzysu 
berlińskiego było zjednoczenie w maju 1949 roku ziem zachodniej strefy 
okupacyjnej z Republiką Federalną Niemiec, natomiast Berlin Zachodni 
stał się autonomicznym samorządnym miastem połączonym z Niemcami 
(СеменовО 2015). 

Niemiecka Republika Demokratyczna została utworzona w sowieckiej 
strefie okupacyjnej w październiku 1949 r. W 1957 roku zachodnioniemiec-
ki rząd z Konradem Adenauerem wprowadził tzw. „Doktrynę Holsztyńską”, 
która przewidywała automatyczne zerwanie stosunków dyplomatycznych  
z każdym krajem uznającym NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) 
(Кудряченко 2003). Konrad Adenauer kategorycznie odrzucił propozycje 
strony wschodnioniemieckiej o utworzeniu konfederacji państw niemieckich, 
nalegając zamiast tego na przeprowadzenie wyborów powszechnych w Niem-
czech. Z kolei w 1958 roku władze NRD ogłosiły swoje roszczenia do suwe-
renności nad Berlinem Zachodnim.
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Dopiero pod koniec lat 60. XX wieku, po śmierci komunistycznych ide-
ologów NRD Wilhelma Piecka i Otto Grotewohla, stosunki z Niemcami za-
częły się normalizować, uznając NRD w 1973 roku i nawiązując z nią stosunki 
dyplomatyczne. W tym samym roku NRD została członkiem ONZ i innych 
organizacji międzynarodowych. Jednak wraz ze wzmocnieniem się Erica Ho-
neckera, który w 1971 roku pod naciskiem Leonida Breżniewa stanął na czele 
Socjalistycznej Zjednoczonej Partii Niemiec (dalej: SED), w NRD rozpoczęła 
się nowa fala tłumienia demokracji i wolności pod hasłem utworzenia nowego 
niemieckiego narodu socjalistycznego. Od 1985 roku w więzieniach NRD 
przebywało około 50 tys. ludzi, którzy próbowali przekroczyć mur berliński.

W październiku 1989 roku w głębi SED powstała opozycja, która bez 
poparcia Michaiła Gorbaczowa zdołała usunąć Honeckera ze wszystkich sta-
nowisk partyjnych i państwowych. W listopadzie obywatele NRD otrzymali 
prawo do swobodnego opuszczania kraju, co doprowadziło do upadku muru 
berlińskiego (Кудряченко 1995). 

W pierwszych demokratycznych wyborach w NRD w 1990 roku Par-
tia Chrześcijańsko-Demokratyczna wygrała, mając nadzieję na poparcie ist-
nienia NRD jako socjalistycznej alternatywy dla kapitalistycznych Niemiec, 
a nowe kierownictwo rozpoczęło intensywne negocjacje z RFN w sprawie 
zjednoczenia.

Jeżeli wewnętrzne aspekty zjednoczenia zostały uznane przez cały świat 
za dzieło samych Niemców, to zewnętrzne stały się przedmiotem walki dy-
plomatycznej. Rząd niemiecki otrzymał od Szewardnadze tzw. „Siedem py-
tań”, w których ZSRR był zainteresowany przyszłym systemem terytorialnym 
i bezpieczeństwa Europy oraz doktryną wojskową zjednoczonych Niemiec.  
W maju i sierpniu 1990 roku podpisano dwie umowy o przystąpieniu NRD 
do Niemiec – terytorium NRD zostało włączone do Niemiec, niemiecka kon-
stytucja została rozszerzona na nowe terytorium, a marka niemiecka została 
uznana za oficjalną walutę NRD.

12 września 1990 roku w Moskwie, Niemczech, NRD, ZSRR, Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji podpisano Traktat, który zawierał 
postanowienia dotyczące całego kompleksu zagadnień zjednoczenia Niemiec. 
W Europie nie utworzono nowego państwa ale rozszerzono istniejącą od 1949 
roku Republikę Federalną Niemiec, a jej granice zewnętrzne uznano za osta-
teczne, co zostało zapisane w odpowiednich dokumentach podpisanych przez 
Niemcy z Polską i Czechosłowacją. Niemcy zobowiązały się nie wysuwać 
żadnych roszczeń terytorialnych wobec innych państw, odmawiały produk-
cji, posiadania, rozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej. 
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Uroczyste włączenie nowych ziem do Niemiec nastąpiło 3 października 
1990 roku – zjednoczone Niemcy uzyskały pełną suwerenność nie tylko  
w sprawach wewnętrznych ale także międzynarodowych dzięki zrzeczeniu się 
czterech praw i obowiązków wobec Berlina i całych Niemiec z umów czte-
rostronnych. Wydarzenia te zniosły jałtańsko-poczdamski system stosunków 
międzynarodowych i ostatecznie doprowadziły do upadku Związku Radziec-
kiego i zakończenia zimnej wojny, która rozpoczęła się pod koniec lat czter-
dziestych XX wieku. 17 stycznia 1991 roku Helmut Kohl został kanclerzem 
federalnym zjednoczonych Niemiec. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych  
w życiu Niemców nastąpiły radykalne zmiany. 

W 1989 roku w NRD rozpoczęła się likwidacja reżimu totalitarne-
go. Zbliżała się 40. rocznica powstania NRD, jednak wśród kierownictwa 
SED narastało niezadowolenie z polityki Honeckera i jego ortodoksyjnego 
środowiska (Univ.Kiev 2012). Podczas obchodów jubileuszowych tysiące 
ludzi wzięło udział w antysocjalistycznych demonstracjach. Honecker wy-
dał rozkaz ostrzału demonstrantów, jednak został on natychmiast odwołany.  
17 października na posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego SED 
podjęto decyzję o zwolnieniu Honeckera z funkcji Sekretarza Generalnego 
Komitetu Centralnego SED. Zastąpił go Egon Krenz, który opiekował się 
służbami bezpieczeństwa w byłym Biurze Politycznym. Wydarzenia szybko 
się rozwijały. Na początku upadł mur berliński – symbol zimnej wojny i po-
działu Niemiec. Pojawiła się kwestia zjednoczenia dwóch niemieckich państw. 
Konstytucja przewidywała wejście ziem wschodnich do Niemiec po likwidacji 
NRD. W marcu 1990 roku chadecy wygrali wybory w NRD, zgadzając się na 
zjednoczenie Niemiec na warunkach niemieckich (Цибулько 2003).

ZSRR początkowo opowiadał się za przekształceniem zjednoczonych 
Niemiec w kraj neutralny. Gdy żądanie to zostało odrzucone przez Stany 
Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, radzieckie kierownictwo zgodziło się 
na fundamentalne ustępstwo w tej kwestii, że Niemcy pozostaną członkiem 
NATO (Sojusz Północnoatlantycki). 12 września podpisano porozumienie  
o ostatecznym rozwiązaniu problemu niemieckiego. W październiku 1990 
roku NRD przestała istnieć. W przyspieszonych wyborach do Bundestagu już 
zjednoczonych Niemiec chrześcijanie i Wolni Demokraci ponownie zwycię-
żyli. Kohl został ponownie mianowany kanclerzem.

Zjednoczenie Niemiec stało się najważniejszym wydarzeniem w ich 
powojennej historii ale też stworzyło szereg problemów dla kraju. Początko-
wo była to kwestia integracji państwowej gospodarki planowej byłej NRD 
z gospodarką rynkową Niemiec. W nowych warunkach wiele firm było 
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niekonkurencyjnych i zbankrutowało. Bezrobocie znacznie wzrosło. To z ko-
lei zwiększyło napięcia społeczne. Ponadto pojawił się problem zwiększania 
wydatków socjalnych i inwestycji w gospodarkę ziem wschodnich. W tym 
celu należało podnieść podatki, co spowodowało niezadowolenie ludności za-
chodnich Niemiec. Następnie pogorszyła się sytuacja pracowników zagranicz-
nych, których w kraju było ponad 5 milionów. Społeczność lokalna zaczęli 
postrzegać ich jako konkurentów do pracy. W niektórych miastach wybuchły 
starcia, w których pojawiły się także ofiary. 

Dziś zjednoczone Niemcy są wiodącą potęgą przemysłową Europy i peł-
noprawnym członkiem społeczności międzynarodowej. O ile w latach 1990-
1993 na ziemiach wschodnich następował spadek produkcji, który rodził 
pesymizm, a nawet nostalgię za socjalistyczną przeszłością byłych obywateli 
NRD, to od 1994 roku zauważalny jest wzrost aktywności gospodarczej, choć 
druga połowa lat 90. przyniosła pewne problemy, związane przede wszystkim 
z reformą podatkową, wprowadzeniem wspólnej waluty, kryzysem finanso-
wym w wielu regionach świata. 

Siedem lat po zjednoczeniu Niemiec trudności finansowe doprowadzi-
ły do kryzysu rządowego (Тодоров 2018). O politycznym kursie kanclerza 
Niemiec Helmuta Kohla przez ponad 16 lat decydowało jego przywiązanie 
do własności prywatnej, gospodarki wolnorynkowej, maksymalnego ograni-
czenia roli państwa w działalności gospodarczej. Bronił takich wartości, jak 
osobista odpowiedzialność każdego za jego dobrobyt materialny, a także tole-
rancja narodowa, kulturowa i religijna. Wybory do Bundestagu we wrześniu 
1998 roku przyniosły zwycięstwo partiom opozycyjnym. Socjaldemokraci 
utworzyli rząd, a ich przywódca G. Schroeder został kanclerzem.

W latach 1980 i 1990 kanclerz Kohl był aktywnym zwolennikiem inte-
gracji europejskiej i „solidarności atlantyckiej”. Zjednoczone Niemcy stały się 
ważnym czynnikiem w stosunkach międzynarodowych. Są obecnie członkiem 
NATO oraz czołowym członkiem Unii Europejskiej. W drugiej połowie lat 
90. Niemcy aktywnie włączyły się w operacje pokojowe w Europie. Bombar-
dowanie Jugosławii przez NATO (1999 r.) było pierwszą operacją z udziałem 
sił niemieckich od czasów II wojny światowej. Niemcy aktywnie wspierają 
ekspansję NATO na wschód, ideę europejskiego bezpieczeństwa zbiorowego. 

Zainteresowanie Niemiec rozszerzeniem UE i NATO zdeterminowane 
jest względami korzyści ekonomicznych, motywami geopolitycznego bez-
pieczeństwa oraz polityki, zapewniającymi stabilność pokoju i demokracji  
w Europie. Niemcy zwracają szczególną uwagę na kraje Europy Środkowej  
i Południowo-Wschodniej, w których niemiecki biznes zajął kluczowe pozycje.
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Jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych były 
i pozostają Niemcy. Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku 
w Nowym Jorku i Waszyngtonie Niemcy wyraziły bezwarunkowe poparcie 
dla Stanów Zjednoczonych w ich walce z międzynarodowym terroryzmem. 
Niemcy były bardzo umiarkowane i ostrożne w stosunku do nowo niepodle-
głych państw, które powstały po upadku Związku Radzieckiego.

Miejsce niepodległej Ukrainy w koncepcji polityki zagranicznej zjedno-
czonych Niemiec można określić analizując strategiczne cele polityki RFN 
wobec Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. 3 października 1990 roku 
Niemcy zjednoczyły się. W sercu Europy wyłoniła się wielka potęga o glo-
balnych interesach w polityce zagranicznej, która poszukuje nowej roli na 
arenie światowej i jest obiektywnie głęboko zainteresowana regionem Europy 
Wschodniej. Obiektywnie rzecz biorąc, jest to skoncentrowane na europej-
skim kierunku polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec: „Tworzenie 
trwałego systemu pokojowego dla całej Europy; gospodarczo zdrowa i poli-
tycznie żywotna Unia Europejska; przystąpienie do Unii Europejskiej Europy 
Środkowo-Wschodniej”.

Niemcy uszanowali konsekwencje referendum w sprawie niepodległości 
Ukrainy 1 grudnia 1991 roku. Już 17 stycznia 1992 roku nawiązano stosun-
ki dyplomatyczne między Niemcami a Ukrainą. Pierwszą ambasadą zachod-
niego kraju na niepodległej Ukrainie była ambasada zjednoczonych Niemiec 
(contactukraine.com).

Wspólna deklaracja o podstawach stosunków między Niemcami a Ukra-
iną jasno ukazała nową koncepcję polityki Niemiec wobec Ukrainy – za-
angażowanie w członkostwo stowarzyszone w UE, realna pomoc gospodar-
cza, stopniowe tworzenie warunków do wzajemnego zbliżenia. Postępujące 
reformy ukraińskie zwiększyły potencjał i priorytet Niemiec w stosunkach  
z niepodległą Ukrainą. Tworzenie konceptualnych podstaw polityki Niemiec 
wobec Ukrainy odbywało się w trudnych warunkach historycznych. Niem-
cy obiektywnie dostrzegali geopolityczne znaczenie Ukrainy dla stabilności  
w Europie i całej „eurazjatyckiej” przestrzeni, wierząc, że niepodległość Ukra-
iny utrwala i czyni nieodwracalnymi zmiany geopolityczne, które zaszły  
w Europie w latach 1989-1991 (litopys.org.ua 2015).

PIERWSZE LATA WZAJEMNYCH STOSUNKÓW

Ważnym atrybutem każdego niepodległego państwa jest jego polityka za-
graniczna, nawiązywanie dobrych relacji z rzetelnymi partnerami. Republika 
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Federalna Niemiec była zainteresowana rozszerzeniem wzajemnych relacji we 
wszystkich sferach z Ukrainą. Współpraca między państwami jest przykła-
dem wzmocnienia konstruktywnych aspektów polityki wielkich mocarstw 
kontynentu i ważnym czynnikiem bezpieczeństwa regionalnego i europejskiej 
stabilności. Charakter współpracy między Ukrainą a Niemcami jest podsta-
wą Strategii euroatlantyckiej Kijowa. Wzmocnienie ich relacji opiera się na 
potrzebie potwierdzenia demokratycznego kierunku przemian w Ukrainie, 
uzupełnienia i zwiększenia skuteczności efektów jej reform rynkowych oraz 
integracji z obszarem euroatlantyckim. W tym kontekście rozszerzanie i po-
głębianie dwustronnych partnerstw jest ważnym czynnikiem budowania no-
wej i niepodzielnej Europy. Stosunki polityczne między Ukrainą a Niemcami 
w latach 1991–2001 opierały się na zasadach demokratycznych, szerokich ra-
mach polityczno-prawnych i uzyskały pewność instytucjonalną na poziomie 
państwowym, rządowym i pozarządowym. Rozwijały się w porządku rosną-
cym i pod koniec okresu studiów uzyskały status uprzywilejowanego związku 
partnerskiego. 

W najnowszej historii kształtowania się i rozwoju stosunków ukraińsko-
-niemieckich są trzy etapy. Główne kryteria periodyzacji to zestaw zadań i spe-
cyfika treści bilateralnych, w tym przede wszystkim politycznych stosunków 
między Ukrainą a Niemcami (ГаликВ 2013).

Pierwszy etap trwał od lipca 1990 do czerwca 1993. Wiązał się z rady-
kalną transformacją tematów współpracy. Z jednej strony proces zjednoczenia 
Niemiec był intensywny, z drugiej strony Ukraina stopniowo ale systematycz-
nie zdobywała realną suwerenność państwową. To nie przypadek, że Niemcy 
jako pierwsze z czołowych krajów świata otworzyły swoją ambasadę w Kijo-
wie. Okres ten był również szczególnie ważny z punktu widzenia kształtowa-
nia ram prawnych dla stosunków dwustronnych między Ukrainą a RFN.

Drugi etap trwał od czerwca 1993 roku do października 1998 roku. 
Charakteryzował się dynamicznym rozwojem dwustronnych stosunków ukra-
ińsko-niemieckich. Jednocześnie narastały problemy związane z ówczesnym 
kryzysem gospodarczym w Ukrainie, poważnymi dysproporcjami w struktu-
rze handlu dwustronnego. Górny próg chronologiczny tego etapu związany 
jest z wewnętrznymi przemianami politycznymi w Niemczech. W paździer-
niku 1998 roku po raz pierwszy w historii Niemiec do władzy doszła koalicja 
socjaldemokratów i Partii Zielonych, a rok później stolica została przeniesio-
na z prowincjonalnego miasta Bonn do kosmopolitycznej metropolii Berlina. 
To z kolei dało niektórym analitykom powody, by sądzić, że narodziła się tak 
zwana Republika Berlińska.
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Trzeci etap współpracy ukraińsko-niemieckiej rozpoczął się na przełomie 
XX i XXI wieku. Charakteryzuje się przede wszystkim dalszą pragmatyzacją 
współpracy bilateralnej. Stopniowo na arenę stosunków politycznych między 
Ukrainą a Niemcami wkraczają nowi aktorzy, w szczególności struktury spo-
łeczeństwa obywatelskiego, samorządy lokalne i kraje związkowe. To ważny 
przejaw rozwoju partnerstw. Jej przesłanki ukształtowały się poprzez skutecz-
ne wdrażanie polityczno-prawnych podstaw stosunków międzypaństwowych, 
ograniczanie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na ich rozwój oraz dyna-
miczny dialog – nie tylko między władzami wykonawczymi ale także między 
ustawodawstwem a różnymi strukturami społeczeństwa obywatelskiego. 

Stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane 17 stycznia 1992 roku  
w Niemczech, oprócz ambasady Ukrainy w Bonn, znajdują się konsulat  
w Monachium, oddział ambasady w Berlinie. Otworzyło to nową kartę  
w historii owocnej współpracy między Ukrainą i Niemcami. Fundamen-
tem nowoczesnych ram prawnych stosunków ukraińsko-niemieckich była 

„Wspólna deklaracja o podstawach stosunków między RFN a Ukrainą”, pod-
pisana podczas wizyty kanclerza Kohla 9 czerwca 1993 roku w Kijowie. 

W pierwszym artykule tego dokumentu stwierdza się, że Ukraina i Niem-
cy, uznając wielowiekowe więzi kulturowe, gospodarcze, naukowe i ludzkie, 
długie okresy owocnej współpracy i wielopłaszczyznowej wymiany między na-
rodami, pamiętając o złowrogich kartach najnowszej historii Europy, zgadzają 
się, że będą jak najściślej współpracować dla dobra swoich narodów, promu-
jąc w ten sposób pokój w Europie i na całym świecie (Мартинов 2000).

Na początku lat 90. określono strategiczne cele polityki Niemiec wo-
bec niepodległej Ukrainy: poparcie dla jedności państwa ukraińskiego; roz-
wój współpracy na rzecz stabilności politycznej i reform gospodarczych na 
Ukrainie. Stąd konceptualny model postrzegania Ukrainy jako równorzęd-
nego partnera w Europie stwarza szansę na konstruktywny rozwój wszystkich 
dziedzin współpracy ukraińsko-niemieckiej.

Wsparcie Niemiec, uznanego lidera procesu integracji na kontynencie, 
oznaczało gotowość Europy do współpracy z nową Ukrainą jako obiecującym 
partnerem. Potwierdziło się to podczas wizyty prezydenta Ukrainy Leonida 
Kuczmy w Niemczech w lipcu 1995 roku. 

Najważniejszym sukcesem w polityce zagranicznej Ukrainy było przystą-
pienie 9 listopada 1995 roku do Rady Europy, organizacji międzynarodowej 
zajmującej się ochroną praw człowieka na kontynencie. Stanowisko to zapo-
czątkowało nowy etap w historycznym rozwoju Ukrainy, uznaniu wagi zasad 
demokratycznych, przemian i perspektyw rozwoju. 
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Przystąpienie do Rady Europy oznaczało automatyczne przystąpienie 
do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest uważana za wzór dla 
tego zakresu zagadnień (Старостенко 2004). Ten sukces Ukrainy w polityce 
zagranicznej stał się możliwy dzięki pomocy Niemiec, co podkreślił podczas 
wizyty na Ukrainie we wrześniu 1996 roku kanclerz RFN Kohl. W szczegól-
ności zauważył, że Niemcy w sposób szczególny przyczyniły się do zaangażo-
wania Ukrainy w stosunki europejskie i międzynarodowe. „Będziemy to kon-
tynuować w przyszłości. Ukraina nie wpadnie w strefę niepewności co do 
polityki czy polityki bezpieczeństwa. Ukraina potrzebuje Europy ale Europa 
potrzebuje też Ukrainy” (Портников 2017).

PODSUMOWANIE

Stosunki niemiecko-ukraińskie mają długą historię. Pierwsze kontakty 
zostały nawiązane w okresie rozkwitu Rusi Kijowskiej, towarzyszyło im na-
wiązanie przyjaznych stosunków między władcami średniowiecznych państw, 
które istniały na ziemiach ukraińskich i niemieckich.

Na przełomie 1992 i 1993 roku rząd niemiecki ostatecznie zdecydował 
się na błędną orientację Rosji i konieczność rozważenia stosunków z Ukrainą 
jako samodzielnego i odrębnego kierunku niemieckiej polityki zagranicznej, 
gdyż bez suwerennej Ukrainy niemożliwe jest utrzymanie statusu quo, który 
rozwinął się w Europie po zjednoczeniu Niemiec i upadku ZSRR.

Uwzględnienie obiektywnego stanu okresu przejściowego oraz nowych 
realiów geopolitycznych skłoniło środowiska rządowe obu państw do stworze-
nia politycznych i prawnych podstaw stosunków dwustronnych. W tym okre-
sie rozpoczęło się podpisywanie szerokiej gamy umów międzypaństwowych. 
Zwieńczeniem wysiłków obu stron była oficjalna wizyta w Kijowie kanclerza 
G. Kohla na czele delegacji przedstawicielskiej w czerwcu 1993 roku. Pod-
czas wizyty podpisana została „Wspólna Deklaracja o podstawach stosunków 
między RFN i Ukrainą” oraz „Porozumienie o szerokim rozwoju współpracy  
w sferze ekonomii, przemysłu, nauki i techniki”. 
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GERMAN-UKRAINE RELATIONS  
IN THE TIME OF HERMUT KOHL

Summary: The aim of this study is to characterise German-Ukrainian 
relations, starting from the time of the creation of an independent 
Ukraine. The paper examines Germany's current foreign policy and 
the changes in national and international politics that affect it. The 
paper discusses the German reaction to the collapse of the USSR and 
the rise of an independent Ukraine. Attention is also given to the for-
mation and development of international relations between Ukraine 
and Germany, with particular reference to the 1990s and the period of 
German Chancellor Helmut Kohl's term of office.

Keywords: independence, USSR, Ukraine, Germany, international 
relations
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

STOSUNKI NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE  
ZA CZASÓW GERHARDA SCHRÖDERA

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały niemiecko-
-ukraińskie stosunki międzynarodowe za czasów rządów Gerharda Schrödera. 
Celem pracy jest ukazanie wsparcia Niemiec dla procesu integracji na konty-
nencie europejskim, co z kolei oznaczało gotowość do współpracy z państwem 
ukraińskim jako obiecującym partnerem. Stanowiło to ważny czynnik stabil-
ności politycznej w przestrzeni europejskiej. 

Słowa kluczowe: dyplomacja, polityka, koalicja, integracja

WSTĘP

W latach 1998-2005 Niemcami przewodziła koalicja Socjaldemokratów 
i Partii Zielonych, a w listopadzie 2005 roku przedterminowe wybory dały 
początek „wielkiej koalicji” czołowych partii politycznych: Chrześcijańskich 
Demokratów, Socjaldemokratów i Bawarskiego Związku Chrześcijańsko- 
Socjalnego. Historycznym zadaniem obu koalicji była transformacja społecz-
nej gospodarki rynkowej Niemiec i jej dostosowanie do imperatywów integra-
cji europejskiej i globalizacji. Zdefiniowane granice chronologiczne mają zna-
czenie dla badania różnego typu procesów transformacyjnych zachodzących 
na Ukrainie i w Niemczech (ukrinform.ua 2022).

Główne zasady polityki zagranicznej Europy Wschodniej Kanclerza 
Federalnego Schrödera, potwierdzone w traktacie „Odnowa – Sprawiedli-
wość – Zrównoważony rozwój”, podpisanym w dniu 16 października 2002 r.  
W szczególności podkreślono w nim zamiar rządu federalnego wykorzystania  
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rozszerzenia UE i NATO do intensyfikacji współpracy ze wschodnimi 
sąsiadami. 

W ramach tych struktur Niemcy dążą do rozwijania silnego i długoter-
minowego partnerstwa z Rosją w dziedzinie bezpieczeństwa, a także do wspie-
rania współpracy z tym krajem w sferze politycznej, gospodarczej i społecz-
nej w celu promowania reform demokratycznych, prawnych i społecznych. 
Opierając się na wspólnych wartościach, zadeklarowano rozwój stosunków  
z niepodległą Ukrainą oraz poparcie dla jej polityki reform, kształtowania 
społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji. Osobno należy 
wspomnieć o działaniach Schrödera zmierzających do przezwyciężenia kryzy-
su politycznego na Ukrainie podczas pomarańczowej rewolucji. Jego rola ilu-
struje ambiwalentne stanowisko Niemiec między utrzymaniem szczególnych 
stosunków niemiecko-rosyjskich a chęcią wzmocnienia ruchu demokratycz-
nego w Europie Wschodniej (politico.eu 2022).

NIEMCY WOBEC UKRAINY  
ZA CZASÓW ŁEONIDA KUCZMY

Ukraińska delegacja odwiedziła Bonn na początku 1994 roku, szuka-
jąc większego wsparcia gospodarczego oraz niemieckiej pomocy w przekony-
waniu do podjęcia umowy partnerskiej ze swoim krajem. Niemcy odegrały 
kluczową rolę w rozwoju stosunków UE – Ukraina. W lutym 2007 roku 
niemiecki minister spraw zagranicznych Sztajnmajer rozpoczął negocjacje  
w sprawie nowego wzmocnionego porozumienia UE-Ukraina. Podczas posie-
dzenia Rady Współpracy UE-Ukraina w Luksemburgu w czerwcu 2007 roku 
podpisano Umowę o ułatwieniach wizowych, która będzie podstawą bardzo 
daleko idącego zbliżenia Ukrainy z UE. Oprócz współpracy, ze szczególnym 
naciskiem na stopniową integrację gospodarczą i wszechstronną współpracę 
polityczną, nowe, pogłębione stosunki będą oparte na umowie o wolnym 
handlu.

Po wyborach Kuczmy niemiecki rząd był bardziej otwarty, szczególnie  
w kwestii integracji Ukrainy z międzynarodowymi strukturami gospodar-
czymi. Obiecano większą pomoc, zwłaszcza po zapewnieniach Kuczmy, że 
polityka stabilizacji finansowej i prywatyzacji będzie energicznie realizowa-
na. Niemcy w relacjach z Ukrainą koncentrowali się bardziej na poszerzaniu 
współpracy gospodarczej, a nie politycznej (Луканов 1996).

Pomimo, że stare „stanowcze i konkretne porozumienia” z winy strony 
ukraińskiej przez dwa lata pozostawały niespełnione, niemieckie kierownictwo 
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podczas wizyty Leonida Kuczmy w Bonn w dniach 3-6 lipca 1995 roku obie-
cało pomoc w ukraińskich reformach. Powody tego były czysto polityczne. 
Na dwa tygodnie przed wizytą Kuczmy Kohl zaczął przygotowywać opinię 
publiczną w swoim kraju do uświadomienia, że dalszy rozwój ukraińskiego 
państwa demokratycznego z gospodarką rynkową jest ważnym czynnikiem 
tworzenia nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego. Należy pamiętać, 
że w tym czasie prezydent Ukrainy przybył do stolicy Niemiec triumfalnie,  
u szczytu swej popularności w kraju i na świecie (Крушинський 2017).

W Berlinie Kuczma wygłosił wykład, gdzie mówiono o Ukrainie jako 
kraju znajdującym się między Europą i Rosją. Zatem po wykładzie zostało 
zadanych mu wiele pytań. Najistotniejsze z nich dotyczyły tego, w którą stro-
nę będzie orientować się jego kraj – na Wschód, czy na Zachód? Kuczma 
stwierdził, że miejsce Ukrainy jest tam, gdzie wyznaczyła je historia i geografia. 
Natomiast na pytanie o stosunki z Rosją powiedział, że były one najważniejsze 
dla Ukrainy. Logika polityki zagranicznej prezentowana przez Kuczmę była 
podobna do wschodniej polityki Niemiec, a więc była ona ukierunkowana na 
bliską współpracę z Rosją (Mironowicz 2012).

Rozwój polityczny był oczywiście ściśle powiązany ze zmieniającym się 
nastawieniem Niemiec. Natychmiast po wezwaniu przez Kuczmę Rady Naj-
wyższej do zatwierdzenia układu o nierozprzestrzenianiu, Kohl zaoferował 
zwiększoną niemiecką pomoc i wsparcie oraz zacieśnienie ukraińskich więzi 
z Bankiem Światowym. Niemcy chciały zapewnić wielostronną współpracę 
na rzecz rozwoju Ukrainy. 

Niemiecka pomoc jako największego dawcy pomocy na Ukrainie, wy-
niosła łącznie 1,7 mld USD w postaci kredytów eksportowych, pomocy tech-
nicznej oraz w innych formach i była w coraz większym stopniu ukierunko-
wana na projekty środowiskowe, które koncentrowały się w szczególności na 
Czarnobylskiej elektrowni jądrowej (elibrary.ivinas.gov.ua 2022). 

Niemieckie doświadczenia związane z wypadkiem promieniowania po 
wybuchu jądrowym w 1986 roku miały istotny wpływ na stosunki niemiec-
ko-ukraińskie i stały się tematem ciągłości między rządami Kohla i Schrödera.

Niemcy były dla Ukrainy najważniejszym partnerem w wymianie han-
dlowej spośród krajów Unii Europejskiej. Istniały wspólne projekty rolnicze  
i wspólne projekty wydobywcze. Cechą charakterystyczną rynku ukraińskiego 
było to, że był atrakcyjny dla średnich firm niemieckich, którym np. trudno 
było działać na rynku rosyjskim, który faworyzował większe firmy.

Niemiecka polityka wobec Ukrainy pozostaje konsekwentna od czasu 
wyborów Kuczmy w 1999 roku i od zwycięstwa Partii Socjaldemokratycznej 
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– Zielonych w 1998 roku Niemcy uznały strategiczne znaczenie Ukrainy  
w Europie i jej potencjał do stania się znaczącym graczem europejskim ale 
bardziej aktywne zaangażowanie Niemiec czeka na większe gospodarcze i po-
lityczne zmiany na Ukrainie. Utrzymująca się niepewność w Rosji zinten-
syfikowała niemieckie próby promowania ukraińskiej stabilności, wzmocniły 
też dążenie Niemiec do tego, aby „granica niestabilności” w Europie, jak to 
określił kanclerz Kohl, pozostała na razie na polsko-ukraińskiej granicy. Nie-
ustanna chęć Ukrainy do dalszej integracji z Europą wzrośnie, zwłaszcza jeśli 
jej stosunki z Rosją – poprawiające się od czasu podpisania traktatu o wza-
jemnym uznawaniu z 1997 roku – zostaną znormalizowane za prezydenta 
Władimira Putina. Odgrywa coraz większą rolę np. w blokach regionalnych 
– Czarnomorskiej Grupie Współpracy Gospodarczej i GUUAM (Gruzja, 
Ukraina, Uzbekistan, Azerbejdżan, Mołdawia) – oraz jako mediator w sporze 
Mołdawia-Naddniestrze.

Kijów wykazuje działania, dzięki którym może budować konstruktywne 
relacje z sąsiadami. O ile na Ukrainie nie dojdzie do poważnego przewrotu 
wewnętrznego, ruch na zachód pozostanie i będzie istotnym czynnikiem mo-
tywującym do reform. Rzeczywiście, gdyby Ukraina była w stanie przezwycię-
żyć obecne trudności gospodarcze i polityczne, byłaby gotowa do ściślejszej 
integracji zarówno ze strukturami Europy Środkowej, jak i szerszej Europy. 
Niemcy są nadal zainteresowane promowaniem tych wydarzeń, zdając sobie 
sprawę, że w najlepszym razie Kijów może ponownie stać się kulturą.

Ukraina była po Rosji najbogatszą republiką byłego Związku Radziec-
kiego. Z drugiej strony w latach 90. Ukraina nie była w stanie odnotować 
dodatniego wzrostu gospodarczego w ciągu ani jednego roku. Nieudane re-
formy gospodarcze i nieodpowiednia ogólna koncepcja gospodarki rynkowej 
sprzyjały systematycznej ekspansji władzy oligarchów w trakcie transformacji. 
Pod koniec kadencji Kuczmy ukształtował się na Ukrainie wyraźny system 
oligarchiczny (Касьянов 2008). Rozwój od gospodarki planowej do gospo-
darki klanowej został zakończony. Niekontrolowana władza kilku klanów do-
prowadziła do nadużycia władzy, korupcji, niepewności prawnej i nieuchron-
nie do struktur przestępczości zorganizowanej, która dotarła do najwyższych 
szczebli władzy. Przeplatanie się interesów gospodarczych i politycznych moż-
na zaobserwować na prawie wszystkich poziomach. 

Dla Juszczenki jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań bę-
dzie ograniczenie władzy i wpływów oligarchów na demokratycznie ukon-
stytuowanej Ukrainie ale jednocześnie zachowanie równowagi inwestycyjnej 
(pravda.com.ua 2001). Niemcy znali realia ukraińskiej gospodarki i polityczny 



25

STOSUNKI NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE ZA CZASÓW GERHARDA SCHRÖDERA

klimat dla zagranicznych inwestycji. Chcieli reform, stabilizacji politycznej  
i położenia kresu korupcji, która paraliżowała wszelką zagraniczną działalność 
gospodarczą.

Wizyta kanclerza Niemiec Kohla we wrześniu 1996 roku w Kijowie 
nasiliła wielkie nadzieje. Najważniejszy niemiecki polityk zaoferował popar-
cie dla stabilnej i niepodległej Ukrainy. Kuczma był zaniepokojony i chciał 
mieć pewność, że Ukraina nie popełni największego błędu w swojej nieza-
leżnej historii, rezygnując z broni atomowej. Obie strony były przygotowane 
do rozmów w sprawie współpracy gospodarczej. Kanclerz przybył z delegacją  
i alternatywą w wycenie kilkunastu projektów inwestycyjnych. Generalnie 
rzecz biorąc, Ukraina była zainteresowana ich realizacją, chociaż najważniejsze 
były jej symboliczne możliwości płatnicze. Niemcy obawiali się skali zadłuże-
nia Ukrainy wobec Rosji, która wyniosła prawie 9 mld marek. Zadłużenie 
było większe niż w Niemczech i stale rosło. Ukraińcy przepuszczali na nowe 
niemieckie kredyty na wspólne inwestycje ale partner turbował się, że poży-
czone pieniądze zostaną poświęcone na obsługę bieżących długów.

Prezydent Leonid Kuczma udał się do Niemiec z dwudniową oficjalną 
wizytą, podczas której spotka się z kanclerzem RFN Gerhardem Schroederem 
i wziął udział w piątych ukraińsko-niemieckich konsultacjach na wysokim 
szczeblu. Kuczma miał spotkać się z przedstawicielami niemieckiego biznesu 
i wziąć udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy syste-
mowej między Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców  
a Federalnym Związkiem Przemysłowców Niemieckich. Kuczma spotkał się 
ze Schroederem w celu przeprowadzenia rozmów bilateralnych. Obaj przy-
wódcy wzięli również udział w piątych ukraińsko-niemieckich konsultacjach 
politycznych. Zgodnie z tradycją, konsultacje niemiecko-ukraińskie obejmo-
wały szeroki wachlarz zagadnień współpracy obu krajów. W szczególności 
obie strony planowały omówienie dalszej współpracy ukraińsko-niemieckiej 
w obszarze integracji europejskiej i euroatlantyckiej, a także współpracy mię-
dzy Ukrainą a Unią Europejską w perspektywie rozszerzenia Unii Europej-
skiej w 2004 r. (Пантьо 2012). Ponadto znaczna uwaga została poświęcona 
współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej między Ukrainą a Niem-
cami oraz dalszemu rozwojowi dwustronnej współpracy humanitarnej. W ra-
mach konsultacji zaplanowano również siedem spotkań roboczych, w tym 
dotyczące polityki zagranicznej, współpracy kulturalnej i humanitarnej, go-
spodarki, rolnictwa, współpracy wojskowej i wojskowo-technicznej, wymiaru 
sprawiedliwości i pomocy prawnej, ekologii i energetyki jądrowej oraz walki 
z przestępczością zorganizowaną. 
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Oczekiwano, że na zakończenie konsultacji w obecności Kuczmy i Schro-
edera zostanie podpisanych kilka dokumentów dwustronnych. Między inny-
mi obie strony planowały podpisanie ukraińsko-niemieckiego porozumienia 
międzyrządowego o współpracy finansowej oraz wspólnego oświadczenia  
o poparciu programu działań w zakresie szkolenia kadry kierowniczej ukraiń-
skiego sektora biznesowego.

W konsultacjach ukraińsko-niemieckich wzięli także udział wicepremier 
Dmytro Tabacznyk, minister transportu Heorhii Kyrpa, minister spraw we-
wnętrznych Mykoła Bilokon, minister gospodarki i integracji europejskiej 
Mykoła Derkacz, minister sprawiedliwości Ołeksandr Ławrynowycz, mini-
ster ochrony środowiska Serhii Poliakov, pierwszy zastępca. Minister obro-
ny Oleksandr Olijnyk, wiceminister polityki rolnej Hryhorij Omelianenko, 
pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Wołodymyr Jelczenko i wicemi-
nister kultury Leonid Nowoczatko.

Za czasów Kuczmy, Ukraina liczyła na pomoc Niemiec w zbliżeniu 
swojego kraju do Unii Europejskiej. Polityk był przekonany, że polityczne 
konsultacje ukraińsko-niemieckie to znaczący wkład nie tylko w rozwój sto-
sunków dwustronnych ale także w jaśniejsze określenie miejsca Ukrainy na 
kontynencie europejskim.

Według Kuczmy Ukraina zawsze liczyła na to, że Niemcy będą główną 
„lokomotywą” ruchu Ukrainy do Europy. Pozytywne zmiany w stosunkach  
z Niemcami i inwestycjach były dobrym sygnałem ze strony Niemiec. Prezy-
dent Kuczma uważał Ukrainę jako kraj europejski dlatego, że pod względem 
geograficznym i historycznym znajduje się w Europie (history.vn.ua 2022). 
Mówił, że Ukraina chce jednak usłyszeć pozytywny sygnał z Europy. Ukraina 
była zainteresowana strategicznym partnerstwem, zarówno z Zachodem, jak 
i ze Wschodem ale nie powinno to być przedmiotem polityki sił, które były 
zainteresowane czymś zupełnie innym.

BERLIN WOBEC POMARAŃCZOWEJ REWOLUCJI

Rok 2004 stał się dla Ukrainy rokiem decydującym i historycznym. Po 
dziesięciu latach transformacji Ukraina stanęła na rozdrożu między demo-
kracją a autorytaryzmem. Wybory prezydenckie były postrzegane jako klucz 
do rozwoju demokracji. Na początku kluczowymi postaciami byli nie tyl-
ko dwaj kandydaci na prezydenta, mający dość odmienne poglądy na przy-
szłość Ukrainy ale także były prezydent, w tym jego administracja, którego 
starania o wpłynięcie na wybory nieodłącznie szkodziły i zagrażały rozwojowi 
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demokratycznemu. Po zmanipulowanym głosowaniu 21 listopada 2004 roku, 
kiedy ludność demonstrowała na ulicach, na arenę polityczną wkroczył kolej-
ny uczestnik, którego odwaga i wytrwałość ostatecznie wymusiły powtórzenie 
drugiej tury wyborów i demokratyczną zmianę władzy.

Na Ukrainie zwycięstwo demokracji wywołało duże oczekiwania. Prezy-
dent Wiktor Juszczenko reprezentował otwarcie kraju na Zachód, liberalną 
demokrację i odnowę struktur wolnorynkowych. We wrześniu 2004 roku 
przeobraził się w charyzmatycznego męczennika za demokrację. Już jako re-
formator cieszył się dobrą opinią ze względu na swoje stanowisko premiera. 
Jednak próbując unowocześnić kraj, doświadczył również intensywnego opo-
ru ze strony wschodnich i południowych regionów. Co więcej, „pomarańczo-
wa rewolucja” wzbudziła duże zainteresowanie poza granicami Ukrainy. 

Cała Europa ze zdumieniem patrzyła na sytuację na Ukrainie. W tym 
czasie dla Unii Europejskiej stało się szczególnie jasne, że po zwycięstwie de-
mokratów kraj ten będzie potrzebował europejskiej perspektywy, aby móc 
kontynuować drogę ku demokracji i gospodarce rynkowej. 

31 października 2004 roku pierwszą turę wyborów prezydenckich na 
Ukrainie wygrali Wiktor Juszczenko (Blok Nasza Ukraina Wiktora Juszczen-
ki) i Wiktor Janukowycz (Partia Regionów), uzyskując odpowiednio 39,87% 
i 39,32% głosów. Dalsza tura wyborów odbyła się 21 listopada 2004 roku. 
Wraz z ogłoszeniem wstępnych oficjalnych wyników głosowania stało się ja-
sne, że różnią się one od sondaży wyjściowych (Давиденко 2013). Zdaniem 
zdecydowanej większości organizacji międzynarodowych druga tura przebie-
gała z brutalnymi naruszeniami prawa wyborczego i praw człowieka, z wyko-
rzystaniem technologii fałszowania wyników głosowania na poziomie krajo-
wym, w tym ingerencji w elektroniczny system liczenia głosów w Centralnej 
Komisji Wyborczej.

23 listopada rozpoczęły się wiece nie tylko na placu Niepodległości  
w Kijowie ale także przed Administracją Prezydenta, Radą Najwyższą, rządem 
i szeregiem ośrodków regionalnych. Znakiem rozpoznawczym demonstran-
tów był kolor pomarańczowy – kolor kampanii wyborczej Juszczenki (zwolen-
nicy Janukowycza używali koloru białego lub niebieskiego). 

Władze Kijowa, Lwowa i kilku innych miast odmówiły uznania zasadno-
ści oficjalnych wyników, a sam Juszczenko, odmawiając uznania oficjalnych 
wyników wyborów, złożył symboliczną przysięgę z trybuny Rady Najwyższej 
jako nowo wybranego prezydenta. Następnego dnia rozmowy rządu z opo-
zycją zostały wstrzymane, gdyż stanowisko Juszczenki nie przyniosło inne-
go wyniku niż ogłoszenie go na prezydenta. Juszczenko rozpoczął rozmowy  
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z urzędującym prezydentem Leonidem Kuczmą, domagając się pokojowego 
uznania jego zwycięstwa ale po ogłoszeniu ostatecznych wyników, w których 
Janukowycz został zwycięzcą, Juszczenko zwrócił się do swoich zwolenników 
w Kijowie, wzywając ich do rozpoczęcia pomarańczowej rewolucji i pomo-
cy. Juszczenkę poparli również kandydujący na prezydenta Ołeksandr Moroz  
i Anatolij Kinach oraz jego polityczna sojuszniczka w koalicji Władza Ludowa 
Julia Tymoszenko.

Kraj stał u progu kryzysu polityczno-gospodarczego na pełną skalę  
i tylko dzięki konstruktywnym działaniom kluczowych graczy politycznych,  
w tym przewodniczącego Rady Najwyższej Wołodymyra Łytwyna, a także 
międzynarodowych mediatorów Javiera Solany, Valdasa Adamkusa, przewod-
niczącego OBWE Jana Kubisa i prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskie-
go udało się szybko wyjść z kryzysu politycznego.

25 listopada Sąd Najwyższy Ukrainy zakazał publikacji oficjalnych wy-
ników wyborów, a 27 listopada Rada Najwyższa Ukrainy unieważniła wyni-
ki wyborów i ogłosiła wotum nieufności dla Centralnej Komisji Wyborczej 
(Костенко 1996). 3 grudnia Sąd Najwyższy Ukrainy po wielu dniach obrad 
stwierdził w wyborach liczne naruszenia prawa i Konstytucji Ukrainy, co czę-
ściowo zaspokajało postulaty Juszczenki – w szczególności unieważniono dru-
gą turę głosowania i zarządzono drugie głosowanie (zakon.rada.gov.ua 2022). 
W tym celu Rada Najwyższa 8 grudnia zmieniła skład CKW i przyjęła zmiany 
w ustawie o wyborach prezydenckich w celu zablokowania głównych moż-
liwości fałszerstw wyborczych. Przyjęto także reformę konstytucyjną, która 
ogranicza uprawnienia Prezydenta Ukrainy i przekazuje część jego uprawnień 
Gabinetowi Ministrów i Parlamentowi. W drugim głosowaniu 26 grudnia 
2004 roku zwyciężył Wiktor Juszczenko z wynikiem 51,99% (Wiktor Janu-
kowycz otrzymał 44,20% głosów). Próba protestu zwolenników Wiktora 
Janukowycza przeciwko wynikom drugiej tury wyborów nie przyniosła re-
zultatu, a Wiktor Juszczenko został oficjalnie uznany w publikacji Kuriera 
Rządowego za prezydenta-elekta jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyni-
ków. 23 stycznia 2005 roku Wiktor Juszczenko został oficjalnie zaprzysiężony 
na Prezydenta Ukrainy. Zmiana elity rządzącej Ukrainą po pomarańczowej 
rewolucji i związana z nią reorientacja polityki wewnętrznej i zagranicznej 
kraju skłoniły wielu obserwatorów do omówienia serii „kolorowych” rewo-
lucji, które rozpoczęły się wraz ze zmianą władzy w Serbii i trwały w Gruzji. 
Ukraina i Kirgistan, próbując znaleźć analogie między nimi i zidentyfikujcie 
kraje, w których możliwe jest powtórzenie „kolorowych” rewolucji.
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Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2004 roku przyniosły coś więcej niż 
zwykłą zmianę władzy. Same wybory i wydarzenia wokół nich stały się czyn-
nikiem zmian w postrzeganiu społecznego i dynamicznego przegrupowania 
sił politycznych.

W rzeczywistości po raz pierwszy w końcu urzeczywistniły się prawdziwe 
warunki przemiany sił demokratycznych w główny motor rozwoju narodowe-
go. Było to tym bardziej znaczące, że nastąpiło to w wyniku otwartej walki po-
litycznej, która wymagała od jej uczestników wytężonego wysiłku i środków. 
Władze starały się zachwiać swoistą równowagę sił, która powstała po pierw-
szej turze głosowania, zwiększając skalę oszustw wyborczych i przepychając 
ich kandydata w całkowitej pogardzie dla przyzwoitości. 

To, co wydarzyło się po drugiej turze wyborów, wyszło daleko poza 
ramy scenariuszy wyborczych i poza dystans między władzą a opozycją. Ra-
żące oszustwo wyborcze wywołało potężny przypływ obywatelskiego niepo-
słuszeństwa, który nazwano pomarańczową rewolucją (Baziur 2014). Stało 
się czymś więcej niż tylko formą wyrażania poparcia dla opozycji. Rewolucja 
wyznaczyła nową jakość w społeczeństwie ukraińskim. Zdolność do zajęcia 
zdecydowanego stanowiska w obronie swoich praw, a nie tylko wyrażenia 
wotum nieufności.

Dla Berlina Ukraina jako drugorzędny partner gospodarczy traktowana 
była przede wszystkim jako rynek zbytu niemieckich towarów przemysłowych. 
Zaś niektóre czynniki wpływały na nieważność tego kraju dla Niemiec – nara-
stanie napięcia politycznego między Kijowem a Moskwą i kryzysu gazowego.

Najważniejszym partnerem dla Niemiec na Wschodzie pozostała Rosja, 
dostarczająca gospodarce surowce energetyczne. Po wizycie Juszczenki w Ber-
linie została podpisana umowa pomiędzy Niemcami a Rosją dotycząca budo-
wy gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego, omijającego takie kraje jak Ukrainę 
i Polskę. Proeuropejskie tendencje ukraińskie nie sprawiały wielkiego wraże-
nia w Niemczech. Gazociąg Północny pogarszał pozycję Kijowa w relacjach 
z Moskwą a także stanowił realizację myśli rosyjskiej.

Wybory i pomarańczowa rewolucja stały się punktami zwrotnymi  
w rozwoju systemu politycznego Ukrainy. Dojście do władzy lidera opozycji 
pobudziło reorganizację władzy i istotne przeformułowanie roli i perspektyw 
głównych aktorów politycznych. Jednak prawdziwy format tych zmian nie 
zależał już wyłącznie od nowych stosunków między siłami ale od interesu 
publicznego, który tym razem został sformułowany lepiej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Jest całkiem oczywiste, że odtąd nowe mocarstwo i nowa opozycja 
musiały wyjść poza zwykłą rywalizację między sobą jako samowystarczalne 
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elitarne grupy ale przede wszystkim musiały zaangażować się w rywalizację, 
aby zdobyć poparcie obywateli. W rezultacie pomarańczowej rewolucji na-
stąpiła zmiana poglądów posłów ludowych w parlamencie, zmianę wzorców 
zachowań organów ścigania oraz zdolność sądów do otrząsania się z zewnętrz-
nych nacisków i działania zgodnie z prawem. 

Media zauważyły wyraźną poprawę środowiska pracy, a wiele regionów 
położyło kres próbom nadużywania swoich pozycji władzy w celu zdobycia 
władzy w wyborach przez urzędników publicznych. Jeszcze przed utworze-
niem nowych władz kraj był świadkiem ukształtowania się cywilizowanej kul-
tury politycznej (Kozłowski 2011). 

To naturalne, że Juszczenko stał się symbolem rewolucji. Ale stał się tak-
że jego dłużnikiem. O ile wcześniej jako lider opozycji i pretendent do wła-
dzy był głównym inicjatorem przemian demokratycznych i mógł swobodnie 
decydować o zakresie i tempie tych przemian, o tyle teraz powstaje pytanie, 
na ile nowy prezydent, jego zespół i jego polityczni sojusznicy byli zdolni do 
działania pod kontrolą publiczną i zgodnie z oczekiwaniami ludu (Matuszak 
2012). 

W każdym razie, zdobywając szerokie grono odbiorców poparcia były 
opozycjonista nie miał innego wyjścia, jak wziąć na siebie dodatkową odpo-
wiedzialność i nie zapomnieć o ryzyku utraty takiego poparcia. Jest oczywiste, 
że okres poprzedzający wybory parlamentarne w 2006 roku był trudny dla 
wszystkich partii i bloków walczących o mandaty w parlamencie i wymagał 
od nich spełnienia wysokich standardów przejrzystości i odpowiedzialności.

PODSUMOWANIE

Za czasów Gerharda Schrödera rosyjski czynnik w polityce wobec Ukra-
iny zyskał ogromne znaczenie. W Unii Europejskiej, Niemcy unikali wszyst-
kiego, co byłoby sprzeczne z interesami Rosji. Minister Spraw Zagranicznych 
Ukrainy Pavlo Klimkin wezwał do nałożenia sankcji na byłego kanclerza Nie-
miec Gerharda Schrödera za jego prorosyjski lobbing. Klimkin wezwał Unię 
Europejską do zbadania, jak podjąć działania przeciwko kanclerzowi. Przed 
odejściem ze stanowiska w 2005 roku Schröder autoryzował kontrowersyjny 
projekt rurociągu Nord Stream i kilka tygodni później objął przewodnictwo 
w kontrolowanej przez rosyjski Gazprom spółce. Projekt spotkał się z ostrą 
krytyką ukraińskiego rządu, gdyż pozwoliłby Rosji na eksport gazu do Europy 
Zachodniej przez Morze Bałtyckie bez dostępu do Ukrainy jako kraju tran-
zytowego. Litwa, Polska i Węgry aktywnie brały udział we wspieraniu dążeń 
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ukraińskich do członkostwa w NATO, chociaż Niemcy nie czyniły tego.  
Z czasem znaczenie Ukrainy w Berlinie było pomniejszane, ponieważ odcho-
dziła ona od standardów europejskich.
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GERMAN-UKRAINE RELATIONS  
IN THE TIME OF GERHARD SCHRÖDER

Summary: This study presents German-Ukrainian international relations 
during the Gerhard Schröder government. The aim of the study is to show 
Germany's support for the integration process on the European continent, 
which in turn meant a willingness to cooperate with the Ukrainian state as 
a promising partner. This constituted an important factor for political stability 
in the European space.

Keywords: diplomacy, politics, coalition, integration
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

STOSUNKI NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE 
ZA CZASÓW ANGELI MERKEL

Streszczenie: W niniejszej pracy opisano pozytywy wynikające z dyna-
miki oraz wysiłków dyplomacji – zarówno ukraińskiej, jak i niemiec-
kiej – co z kolei przyczyniło się do ustalenia wzajemnej strategicznej 
perspektywy przyszłych stosunków i współpracy. Upadek Związku 
Radzieckiego i pojawienie się nowych niepodległych państw na arenie 
międzynarodowej wymusiły zmiany pojęciowe w niemieckiej strategii 
polityki zagranicznej wobec Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle, 
a Ukrainy w szczególności. Opracowanie stanowi analizę ewolucji 
stosunków niemiecko-ukraińskich w okresie sprawowania stanowiska 
kanclerza Niemiec przez Angelę Merkel, kiedy to współpraca dwu-
stronna była szczególnie dynamiczna. 

Słowa kluczowe: Niemcy, układ stowarzyszeniowy, państwa bałtyckie, 
konflikt

WSTĘP

Za prezydentury Petra Poroszenki priorytetem Ukrainy w stosunkach 
z Niemcami było poparcie Berlina w powstrzymywaniu rosyjskiej agresji na 
Ukrainę. Ukraina była zainteresowana Niemcami jako krajem, który dzię-
ki osobistemu przywództwu i zaangażowaniu kanclerz Angeli Merkel może 
mieć wpływ na trzy poziomy powstrzymywania. Pierwszy dotyczył wpływów 
w Niemczech, przede wszystkim w ramach koalicji rządowej i środowisk biz-
nesowych, których przedstawiciele rozważali możliwość nałożenia sankcji 
na Rosję od samego początku. Po drugie, wpływ na Rosję, a konkretnie na 
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prezydenta Władimira Putina, za pomocą bezpośredniego kanału komuni-
kacji między przywódcami Niemiec i Rosji. Trzeci stopień wpływu to od-
działywanie na pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, przede 
wszystkim w kontekście utrzymania sankcji wobec Rosji. Za rządów Baracka 
Obamy podczas niemieckiej prezydencji istniał czwarty poziom wpływów, 
który częściowo rozprzestrzenił się również na Stany Zjednoczone. 

Jednak wraz ze zwycięstwem Donalda Trumpa w wyborach do Białego 
Domu ten poziom wpływów zniknął z analiz Kijowa, prezydentowi Ukrainy 
radzono nawet nie wspominać nazwiska Merkel w negocjacjach z Trumpem, 
żeby go nie drażnić. Dlatego kluczowym priorytetem wobec Niemiec w okre-
sie prezydentury Poroszenki było uczynienie z Niemiec sojusznika Ukrainy. 
Wraz z wyborem Wołodymyra Zełenskiego na prezydenta, polityka zagra-
niczna Ukrainy przesunęła się z poszukiwania sojuszników na poszukiwanie 
inwestorów.

Kryzys na Ukrainie sprawił, że kanclerz Niemiec Angela Merkel stała 
się geopolitycznym i finansowym liderem Europy. Faktem jest, że stosun-
ki niemiecko-ukraińskie znacznie się pogłębiły od 2014 roku (Młynarski 
2015). Głównym bodźcem do intensyfikacji stosunków była zarówno niele-
galna aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku, jak i agresja Rosji na Ukrainę  
w Donbasie. Jednak protesty na Majdanie czy też Rewolucja Godności ode-
grały także pewną rolę, ponieważ pokazały chęć znacznej części ukraińskiej 
ludności do poważnych reform, położenia kresu korupcji na wysokim szcze-
blu i wyraźnego zaangażowania integracji z UE (Pond 2014). Z tych dwóch 
bardzo różnych rodzajów wydarzeń wyrosły główne cele dzisiejszych stosun-
ków niemiecko-ukraińskich: program reform oraz wydarzenia w Donbasie  
i jego okolicach. 

Relacje między Niemcami a Ukrainą w latach 2014-2019 w naturalny 
sposób kształtowały interakcje między kanclerz Merkel i prezydentem Po-
roszenką, a także działania podjęte przez rządy Arsenija Jaceniuka i Woło-
dymyra Hrojsmana oraz obecny parlament. Oczywiście rok 2019 przyniósł 
zasadniczą zmianę w ukraińskim otoczeniu politycznym. Prezydentem został 
nie tylko polityczny debiutant Wołodymyr Zełenski ale radykalnie zmienił się 
również skład parlamentu: ponad 75% wybranych było nowicjuszami w tej 
instytucji. Zmiany te obejmowały także utworzenie nowego rządu kierowa-
nego przez Ołeksija Honczaruka, który w marcu został zastąpiony przez rząd 
Denisa Szmyhala.
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NIEMCY WOBEC NARASTANIA ZJAWISK 
KRYZYSOWYCH NA UKRAINIE

W pierwszych tygodniach kryzysu ukraińskiego niemieckie kierownic-
two objęło pozycję oczekującą. Rząd federalny nie chciał rezygnować z part-
nerstwa modernizacyjnego i projektu Wielkiej Europy od Atlantyku po Wła-
dywostok. Angela Merkel nie pozwoliła sobie na krytykę działań Rosji na 
Ukrainie. Dlatego inicjatywę w sprawie ukraińskiej przejął Minister Spraw 
Zagranicznych Guido Westerwelle, któremu pozostało na tym stanowisku 
kilka dni. 

W grudniu 2013 roku osobiście odwiedził Euromajdan i zapewnił, że 
drzwi do Europy pozostają otwarte. Ostrzegł także władze Ukrainy przed bru-
talnym tłumieniem protestów i wezwał strony przeciwne do podjęcia dialogu 
politycznego: „Kijów wie, że Unia Europejska i Rada Europy są gotowe do 
pomocy”. Wydarzenia na Ukrainie wstrząsnęły światową społecznością, zmu-
szając ją do myślenia o wzmocnieniu kontroli bezpieczeństwa na świecie. Na 
początku marca 2014 roku zmienił się stosunek niemieckiej kanclerz do wy-
darzeń na Krymie. 

Stosunki między Rosją a Niemcami uległy znacznemu pogorszeniu  
w związku z aneksją Krymu przez Rosję i poparciem separatystów w Donba-
sie. Od samego początku konfrontacji ukraińsko-rosyjskiej Merkel zajmowała 
pryncypialne stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, regularnie 
grożąc Kremlowi sankcjami gospodarczymi trzeciego stopnia (Cziomer 2015). 

6 marca 2014 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej Kanclerz Niemiec 
poparła decyzję o nałożeniu sankcji na Federację Rosyjską na trzech pozio-
mach. Jednocześnie Angela Merkel po raz pierwszy uznała fakt aneksji Krymu 
na posiedzeniu parlamentarnej grupy konserwatystów. Dlatego dyplomacja 
niemiecka w czasie kryzysu ukraińskiego stanęła przed potrójnym problemem. 
Rząd federalny musiał dostosować swoje postrzeganie i ogólną strategię wobec 
Rosji. Miało się to odbywać w środowisku politycznym, kształtowanym przez 
opinię publiczną, co było nie do przyjęcia w solidarności z niepokojami spo-
łecznymi na Ukrainie i zaniechaniem konfrontacji z Rosją. Wreszcie dyplo-
macja niemiecka miała zorganizować konsensus i zsolidaryzować 28 państw 
członkowskich UE w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę.

Dyplomacja niemiecka musiała udowodnić swoją determinację, a więc 
odpowiedzieć na rosyjską agresję (Podvorna 2015). Wyzwaniem było tu  
z jednej strony znalezienie równowagi między żądaniami Polski, Litwy, Ło-
twy i Estonii twardych sankcji gospodarczych wobec Rosji a rozmieszczeniem 
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dodatkowych wojsk NATO (sojusz polityczno-wojskowy) na ich terytoriach, 
a niechęcią Włoch, Węgier, Czech i Słowacji do wsparcia, co mogłoby narazić 
je na rosyjskie środki zaradcze w zakresie dostaw ropy i gazu. Analizując wy-
miar bezpieczeństwa stosunków ukraińsko-niemieckich pod kątem promocji 
potencjału obronnego Ukrainy oraz możliwości udzielenia jej pomocy mili-
tarnej lub innej w przypadku zagrożenia, zachowanie zależy od poziomu sto-
sunków wojskowo-politycznych między tymi dwoma państwami a ich innymi 
sojusznikami: albo przez państwa, albo przez ich związki. W szczególności 
Karta o szczególnym partnerstwie między Ukrainą a NATO stała się doku-
mentem ramowym dla współpracy między Ukrainą a Niemcami w dziedzinie 
bezpieczeństwa oraz wskazując niezależną, demokratyczną i stabilną Ukrainę 
jako jeden z kluczowych czynników zapewniających stabilność w regionie  
i Europy Wschodniej i całego kontynentu, gwarancje bezpieczeństwa jako 
państwa, które nie jest członkiem tej organizacji. 

Poziom zobowiązań udokumentowanych w stosunkach między Ukrainą 
a Niemcami w sferze militarno-politycznej może być realizowany nie tylko 
dwustronnie (ukraińsko-niemiecki) ale także na szerszym poziomie – przy 
udziale innych państw członkowskich NATO (Kosman 2015). W dzisiejszym 
środowisku bezpieczeństwa najważniejszym wyzwaniem w polityce zagranicz-
nej Ukrainy jest przyspieszone przystąpienie do NATO. W rzeczywistości jest 
to ocalenie od rosyjskiej agresji militarnej i gwarancja przetrwania Ukrainy 
jako państwa europejskiego.

W ramach planowanego rozszerzenia UE na wschód, Ukrainie zapro-
ponowano układ stowarzyszeniowy, który wywołał silny sprzeciw prezyden-
ta Putina, który pod presją zmusił prezydenta Janukowycza do odrzucenia 
umowy na rzecz unii celnej pod przywództwem Rosji. Wywołało to silne 
oburzenie społeczne, którego kulminacją były masowe demonstracje w Kijo-
wie i ucieczka Janukowycza do Rosji (Rewolucja Godności). Te wydarzenia z 
kolei doprowadziły do aneksji Krymu przez Rosję i aktywnego wsparcia przez 
Rosję ruchów separatystycznych na wschodzie Ukrainy. W tych warunkach 
kurs polityki zagranicznej państwa stał się nietypowy dla poprzednich etapów 
przejrzystości. 23 grudnia 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy z inicjatywy 
Prezydenta Poroszenki przyjęła zmiany w ustawach, polegające na odrzuceniu 
polityki niezaangażowania. W związku z tym znowelizowano ustawę Ukrainy 

„o zasadach polityki wewnętrznej i zagranicznej”, która określiła cel członko-
stwa Ukrainy w NATO.

Integracja europejska jest cywilizacyjnym wyborem Ukrainy, jednym  
z kluczowych postulatów Rewolucji Godności – to sposób na przezwyciężenie 
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zacofania technologicznego, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych i nowych 
technologii, stworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie konkurencyjności 
producentów krajowych, dostęp do rynków światowych, zwłaszcza unijnych. 
Ukraina jako integralna część Europy koncentrowała się na aktualnym mo-
delu rozwoju społeczno-gospodarczego w wiodących krajach europejskich. 
Szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do tej unii integracyjnej zapobiegał fakt, że 
w takim przypadku do UE wejdzie kraj, który będzie wymagał bardzo poważ-
nych rekompensat w związku z zamknięciem całych gałęzi przemysłu. Tym 
samym UE miała ściśle kwotową gospodarkę planową, która zakładała, że 
każdy kraj przystępujący do Unii Europejskiej musiał przystąpić do wspólne-
go rynku, w związku z czym powinien był wprowadzić kwoty na produkcję. 
Dlatego UE nie opłacało się przyjmować Ukrainy i był to jeden z problemów 
integracji Ukrainy.

Kryzys na Ukrainie postawił przed niemieckim rządem nowe wyzwa-
nia. Niemcy jako całość są zdecydowanym zwolennikiem praworządności,  
a kanclerz Merkel była zwolenniczką układu stowarzyszeniowego z UE. Jed-
nocześnie Niemcy miały strategiczne partnerstwo z Rosją, korzystały z handlu 
z Rosją i były uzależnione od rosyjskiej energii, a elity i opinia publiczna  
w Niemczech oczywiście nie chciały zrywać tych relacji (Stolarczyk 2017). 
Dylemat polegał na znalezieniu właściwych rozwiązań w tej sytuacji. A więc 
Niemcy potrafiły umiejętnie wykorzystać swoje atuty i zwiększyć międzyna-
rodowe wpływy polityczne. Od samego początku konfrontacji rosyjsko-ukra-
ińskiej Merkel zajmowała pryncypialne stanowisko w sprawie agresji Rosji na 
Ukrainę. Była ona w stanie zmienić zdanie opinii publicznej i elit w Niem-
czech oraz przekonać inne kraje UE do poparcia sankcji wobec Rosji.

Pomimo ucisku własnych interesów gospodarczych, w czasie kryzysu 
na Ukrainie Niemcy zdołały wypracować chwiejne zawieszenie broni (poro-
zumienia mińskie), zjednoczyć i poprzeć sankcje gospodarcze wobec Rosji.  
W związku z rosyjską agresją, rola Ukrainy we współpracy z NATO i UE 
została w ostatnich latach istotnie ponownie rozważona przez rząd niemiec-
ki. Trwają aktywne negocjacje w sprawie podejścia Ukrainy do przestrzeni 
europejskiej.

Tym samym 26 czerwca 2015 roku Niemcy stały się 15 krajem UE, któ-
ry ratyfikował układ stowarzyszeniowy między Ukrainą a Unią Europejską. 
Wsparcie Niemiec było ważnym krokiem na drodze Ukrainy do integracji 
europejskiej, mimo że Unia Europejska i Niemcy nie gwarantowały członko-
stwa Ukrainy w UE w najbliższej przyszłości. To rząd Angeli Merkel pozostał  
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wiarygodnym i wpływowym partnerem, który stale i konsekwentnie wspierał 
Ukrainę w jej intencjach euro-integracyjnych na arenie międzynarodowej.

Po dojściu Merkel w 2005 r. do władzy przyczyniła się ona do pragma-
tycznego rozwoju niemiecko-rosyjskich stosunków handlowych i gospo-
darczych oraz realizacji projektu gazociągu Nord Stream pod dnem Morza 
Bałtyckiego. Tym samym w grudniu 2005 roku Merkel złożyła wizytę w War-
szawie, podczas której potwierdziła zamiar budowy gazociągu bałtyckiego do 
2010 roku. Istotne jest, że projekt gazowy wpłynął bezpośrednio na interesy 
Ukrainy (Гільченко 2017). Podczas ukraińsko-rosyjskich wojen gazowych 
w latach 2005-2006 Niemcy nie chciały komplikować relacji z Gazpromem, 
choć zabiegały o przystąpieniu Rosji do Europejskiej Karty Energetycznej, 
która miała zlikwidować monopol na europejskim rynku energii.

Stosunki Merkel z władzami ukraińskimi po pomarańczowej rewolucji 
były ostrożne. W 2006 r. kanclerz proklamowała oświadczenie rządu w spra-
wie polityki europejskiej i podkreśliła, że w najbliższej przyszłości Niemcy nie 
będą w stanie nikomu dawać obietnic dotyczących perspektyw członkostwa. 
Wśród przyczyn znajdowały się: ograniczona kontrola UE; osłabienie wiodą-
cego tandemu Niemiec i Francji w związku z przystąpieniem nowych człon-
ków; istotna zmiana układu sił w UE ze względu na dalszy wzrost (zwłaszcza 
kosztem Ukrainy i Turcji), który osłabi pozycję Niemiec i innych.

Niski poziom poparcia dla drogi do NATO w Ukrainie został uznany za 
istotną przeszkodę w udanej integracji. Jedyną szansą, aby Ukraina naprawdę 
zbliżyła się do członkostwa w NATO stał się rok 2008, kiedy na szczycie 
Sojuszu w Bukareszcie poruszono kwestię dotransportowania Ukrainie planu 
działań na rzecz członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone odegrały znaczącą 
rolę we wspieraniu dążenia Ukrainy do wstąpienia do NATO. Największy 
sprzeciw wobec starań naszego kraju o członkostwo w NATO wystąpił ze 
strony Rosji, która uznała ekspansję NATO na wschód za zagrożenie dla jej 
bezpieczeństwa narodowego. Moskwa wykorzystała wszelkie dostępne środki, 
aby uniemożliwić Ukrainie i Gruzji przyznanie MAP do czasu operacji woj-
skowej przeciwko tej ostatniej po szczycie w Bukareszcie. Wreszcie stanowisko 
Rosji wpłynęło na Niemcy jako głównego przeciwnika europejskiego planu 
działania na rzecz członkostwa Ukrainy. Znamienne jest to, że 26 maja 2008 
r. na szczycie NATO w Bukareszcie Angela Merkel wypowiedziała się prze-
ciwko daniu Ukrainie i Gruzji perspektyw członkostwa w NATO. Podczas 
rozmów z ówczesnym prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką i premier 
Julią Tymoszenko kanclerz potwierdziła swoje stanowisko w sprawie perspek-
tyw integracji Ukrainy z UE i NATO. Świadczyło to o stanowisku Niemiec, 



41

STOSUNKI NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE ZA CZASÓW ANGELI MERKEL

które mimo tego stanowiska na szczycie nadal nie odmawiają rozważenia per-
spektywy euroatlantyckiej dla Ukrainy (gazetaprawna.pl 2020).

Wraz z dojściem do władzy Wiktora Janukowycza na Ukrainie w marcu 
2010 r. coraz częściej poruszano temat integracji europejskiej Ukrainy. Na 
szczycie Ukraina-UE 22 listopada 2010 r. zatwierdzono plan działania, ma-
jący na celu zniesienie wiz krótkoterminowych dla obywateli UE i Ukrainy, 
lecz nawet ścisłe przestrzeganie tego planu nie gwarantowało automatycznego 
wprowadzenia ruchu bezwizowego. Podczas spotkania obie strony podpisały 
protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy w sprawie podstawowych 
zasad uczestnictwa w programach unijnych. Specjalne stanowisko w sprawie 
podpisania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą i UE było okupo-
wane przez Niemcy, ponieważ kraj ten jest ważnym i wiarygodnym partnerem 
dla Ukrainy oraz wpływowym graczem na arenie Unii Europejskiej, a jego 
pozycja znacząco wpływa na podpisanie stowarzyszenia przez inne kraje UE 
(Чекаленко 2014). 

W listopadzie 2013 r. prezydent Janukowycz zawiesił negocjacje z UE  
w sprawie układu o stowarzyszeniu i zadeklarował gotowość Ukrainy do 
przystąpienia do Eurazjatyckiej Unii Celnej pod przewodnictwem Rosji. Jak 
wówczas stwierdził ówczesny premier Mykoła Azarow, decyzja została podjęta  

„w interesie bezpieczeństwa narodowego Ukrainy”. Układ stowarzyszeniowy 
z UE jest przygotowywany od 1998 roku i miał zostać podpisany na szczycie 
w Wilnie 28 listopada. Jednak po tajnym spotkaniu Putina i Janukowycza 
w Soczi władze ukraińskie odmówiły podpisania. Niezadowoleni z odmowy 
władz wobec procesu integracji europejskiej aktywiści zorganizowali wówczas 
serię wieców w centrum Kijowa. Zażądali podpisania już wtedy gotowego 
porozumienia z UE. Ówczesne władze natychmiast zareagowały na sprzeciw 
obywateli.

Kijowski Sąd Okręgowy wydał zakaz instalowania małych form archi-
tektonicznych w postaci namiotów, kiosków, zadaszeń, w tym tymczasowych  
i mobilnych na Placu Niepodległości i Placu Europejskim. Mimo to najwięk-
szy wiec opozycji za prezydentury Janukowycza zebrał się na Majdanie w Ki-
jowie i według różnych szacunków przybyło tam od 60 do 150 tysięcy osób.

BERLIN WOBEC SECESJI I WOJNY Z ROSJĄ 

Niemcy jako jedno z bardziej wpływowych państw europejskich i lider 
Unii Europejskiej odegrały i nadal odgrywają kluczową rolę w polityce za-
granicznej Ukrainy. Kraj był bezpośrednio zaangażowany nie tylko w proces 



42

MARYNA RYBAK

odblokowywania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE ale także 
w rozwiązywaniu wewnętrznego kryzysu politycznego na Ukrainie i konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego. Rozwiązanie tych złożonych problemów bezpieczeń-
stwa było głównym tematem stosunków ukraińsko-niemieckich w 2014 r. 
Zaangażowane w rozwiązanie ukraińskiego wewnętrznego kryzysu politycz-
nego Niemcy szukały przede wszystkim pokojowego rozwiązania, mając pełną 
świadomość, że propozycje Janukowycza dotyczące zorganizowania okrągłego 
stołu były farsą. Strona niemiecka również nie była zadowolona z ukraińskiej 
opozycji politycznej. Przecież liderzy opozycji nie mieli jasnego planu rozwoju 
kraju. Połączyło ich jedynie nieuznawanie reżimu Janukowycza. Z uwagi na 
niekompetencję opozycji minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Wal-
ter Steinmeier zaproponował zmianę konstytucji na Ukrainie, która ograni-
czyłaby władzę prezydenta (Härtel 2014). Zdaniem ministra zmiany te miały 
nastąpić w stosunku do obowiązującej do 2004 roku Konstytucji, a upraw-
nienia Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów powinny zostać zrównoważone. 
Zdaniem Steinmeiera Ukraina stała przed kluczowym momentem i potrze-
bowała dużego wsparcia z zagranicy, w tym finansowego. Gdy wkraczała na 
ścieżkę decyzji politycznych, należało szczególnie uważać, aby trudna droga 
nie zakończyła się katastrofą gospodarczą.

Aneksja Krymu przez Rosję i jej „wojna hybrydowa” na wschodniej 
Ukrainie zmieniła prawie każdy aspekt tego porządku: zagroziła zasadom in-
tegralności terytorialnej, nienaruszalności granic, niestosowania siły i pokojo-
wego rozstrzygania sporów. Generalnie rzecz biorąc, Rosja naruszyła zasady 
Aktu Końcowego z Helsinek z 1975 roku, Karty Paryskiej Organizacji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z 1990 roku, Memorandum 
budapeszteńskiego z 1994 roku oraz traktatów rosyjsko-ukraińskich z 1990 
i 1997rok (Popławski, Kwiatkowska 2014). Ideologicznie Rosja za Putina 
dokonała również zwrotu kulturowego, odrzucając zachodnią kulturę libe-
ralną i deklarując powrót do tego, co określane jest jako konserwatywne czy 
narodowe wartości ortodoksyjne. W ten sposób, kryzys na Ukrainie zmienił 
niemieckie myślenie o Rosji i jej własnej roli w przyszłej odpowiedzi na re-
wizjonistyczne działania Rosji. Po raz pierwszy większość niemieckiej klasy 
politycznej i niemieckiej opinii publicznej postrzegała Rosję (jej wojnę hy-
brydową) jako zagrożenie dla międzynarodowego porządku bezpieczeństwa  
i stabilności Europy i Niemiec.

Podejścia alternatywne, które postrzegają działanie Rosji jako reakcję na 
ekspansję NATO na wschód lub powrót do „romantycznej gloryfikacji po-
strzeganej wspólnoty kulturowej”, pozostały aktualne ale nadal jako zjawisko 
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mniejszościowe w niemieckiej debacie. Niemcy uczestniczyły w mediacjach 
we współpracy z partnerami z Trójkąta Weimarskiego, Francją i Polską, które 
później stały się motorem napędowym formatu normandzkiego i porozumień 
mińskich. Co równie ważne, Niemcy odegrały wiodącą rolę w stosowaniu 
sankcji UE i USA wobec Rosji, aktywnie wspierały wyważoną reakcję woj-
skową i uspokajały Polskę i państwa bałtyckie oraz zwiększyły własne wysiłki 
obronne do ograniczonego poziomu. Do tej pory Niemcy podjęły wyzwanie 
roli przywódczej i (głównie w zakresie systemu sankcji) dały przykład, który 
wpłynął na inne kraje europejskie. Stanowiło to hybrydową politykę rosyjską, 
łączącą tradycyjne narzędzia wojskowe i nowe narzędzia cywilne, takie jak 
środki cybernetyczne i informacyjne, mające na celu powstrzymanie Rosji.

Jednocześnie kontynuowano komunikację z rosyjskimi przywódcami  
i dialog ze społeczeństwem rosyjskim, pragmatyczna współpraca (poza sank-
cjami), w tym budowa gazociągu Nord Stream II, który transportuje rosyjski 
gaz przez Morze Bałtyckie do Europy, z głównym węzłem docelowym zlo-
kalizowanym w Niemczech. Oprócz dostaw energii rola Rosji w gospodarce 
niemieckiej spadła w wyniku sankcji. Jeśli te zmiany w niemieckiej polityce 
i stosunkach będą stanowić trwałą zmianę, będą miały nieuniknione konse-
kwencje dla stosunków Berlina z jego dużymi i małymi partnerami. Niemiec-
kie przywództwo w kryzysie ukraińskim pokazało zarówno mocne strony, jak 
i ograniczenia niemieckiej potęgi. Ta władza jest wielostronna, dyplomatycz-
na i ekonomiczna ale w dużej mierze brakuje jej wymiaru wojskowego.

W kryzysie ukraińskim Niemcy zrobiły to, co w przeszłości zrobiły tyl-
ko Stany Zjednoczone: zjednoczyły Zachód w ramach jednej polityki w cza-
sie poważnego kryzysu. Berlin prowadził negocjacje dyplomatyczne z Rosją  
i przeforsował sankcje nałożone na nią mimo oporu wielu niechętnych państw 
członkowskich UE. To duże osiągnięcie. Jednym z kluczowych atutów jest 
dyplomacja Berlina. Wiele krajów ufa Niemcom, że przejmą inicjatywę, po-
nieważ są one postrzegane jako bezpartyjne lub mniej stronnicze niż inne. 
Ze wszystkich krajów zachodnich Niemcy mają najlepszy kanał komunika-
cyjny do Moskwy, a jednocześnie Kijów postrzega Berlin jako wiarygodnego 
partnera. Żaden inny kraj niż Niemcy nie ma większych szans na budowanie 
konsensusu wewnątrz UE, a Merkel jest liderem, którego w Białym Domu 
traktuje się bardzo poważnie. Innym pokrewnym źródłem niemieckiej po-
tęgi jest siła gospodarcza kraju. Ta siła jest jednym z warunków wstępnych 
relatywnie silnej pozycji Niemiec w UE. Daje Niemcom przewagę w nego-
cjacjach wewnętrznych UE, a także w rozmowach dwustronnych poza UE.  
W porozumieniu z UE Niemcy mogą oferować krajom spoza UE korzyści, 
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takie jak inwestycje lub dostęp do rynku, lub stwarzać im wady, takie jak 
sankcje (Milczanowski 2014).

Niemcy nie dysponują jednak pełnym spektrum władzy. Pod względem 
wojskowym kraj jest słaby. Podczas konfliktu niemiecka siła cywilna może 
działać tylko wtedy, gdy jest wspierana przez amerykańskie siły zbrojne. Nie-
miecka potęga rozwinęła się w ponowoczesnym kontekście UE i sojuszu tran-
satlantyckiego. W tym specyficznym środowisku międzynarodowym potęga 
militarna straciła prymat, podczas gdy dyplomacja i siła ekonomiczna stały 
się znacznie ważniejszymi walutami władzy. Przywództwo niemieckiej poli-
tyki zagranicznej osiąga swoje granice, jeśli przeciwnik nie reaguje na swoje 
narzędzia, dyplomację i presję ekonomiczną – jeśli druga strona nie podziela 
zasad postmodernistycznych rządów, które kształtują stosunki międzynarodo-
we między liberalnymi demokracjami (Gromadzki 2015).

Podczas Euromajdanu i eskalacji kryzysu politycznego na Ukrainie 
Niemcy dążyły głównie do przeciwdziałania przemocy w tym kraju. Podczas 
kulminacji rewolucji niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter 
Steinmeier zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Wiktora Janukowycza, 
ostrzegając, że niedopuszczalne jest, aby reakcja ukraińskich przywódców 
była brutalna i zraniła jeszcze więcej osób, ponieważ głównym obowiązkiem 
rządu była ochrona pokojowych demonstrantów. Niemiecki rząd uznał na-
łożenie sankcji za środek odstraszający przed użyciem przemocy przez reżim 
Janukowycza wobec pokojowych demonstrantów i zapobiegający eskalacji 
wewnętrznego kryzysu politycznego na Ukrainie w wojnę domową. Przykła-
dowo Elmar Brock, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamen-
tu Europejskiego, powiedział, że sankcje wobec osób odpowiedzialnych za 
śmierć demonstrantów w Kijowie będą groziły sankcjami, takimi jak zakaz 
wjazdu do UE i zamrożenie rachunków bankowych w Europie. Jednocze-
śnie kwestia sankcji wobec Ukrainy była bezpośrednio związana z propozy-
cjami dalszego zbliżenia z UE jako zachęty. Ale taka propozycja, zdaniem 
strony niemieckiej, mogłaby nastąpić tylko wtedy, gdy władze ukraińskie po-
rzucą eskalację polityczną i zdystansują się od represji. Poseł do Bundestagu  
Andreas Schokenhoff nie wierzył więc w takie ostrzeżenia i tłumaczył, że skoro 
ukraiński rząd chce tylko retorycznie współpracować z Europą ale nie jest na 
to gotowy, należy nałożyć sankcje na osoby odpowiedzialne za stosowanie 
przemocy wobec demonstrantów w Kijowie. Dotyczy to nie tylko sankcji  
finansowych czy ograniczeń w podróżowaniu po UE ale także zawieszenia 
projektów finansowanych przez Unię Europejską na Ukrainie.
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Kiedy rosyjska agresja zbrojna rozprzestrzeniła się na wschodnią Ukrainę 
(Donbas), niemiecki minister spraw zagranicznych Steinmeier zaproponował 
wysłanie w ten region misji obserwacyjnej OBWE (Szeligowski, Dyner 2017). 
Złożył to oświadczenie przed posiedzeniem Rady UE na szczeblu ministrów 
spraw zagranicznych 28 państw członkowskich, które miało rozważyć ukie-
runkowane sankcje wobec przedstawicieli Rosji i Krymu zaangażowanych 
w próby oddzielenia półwyspu od Ukrainy. Jednocześnie niemiecki minister 
spraw zagranicznych sprzeciwił się propozycjom rosyjskiego MSZ (Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych), w szczególności powołaniu międzynarodo-
wej grupy kontaktowej ds. Ukrainy. Według Steinmeiera nie można utwo-
rzyć grupy kontaktowej ex post w celu legitymizacji referendum na Krymie  
(dw.com.pl 2019).

Mimo mieszanych ocen skuteczności sankcji gospodarczych wobec Ro-
sji, Niemcy generalnie stosują się do decyzji UE o ich nałożeniu. Tym sa-
mym w kwietniu 2014 roku rząd niemiecki zablokował dostawy produktów 
wojskowych do Rosji. W szczególności w ostatnich tygodniach kwietnia rząd 
odmówił zezwolenia na eksport towarów o wartości przekraczającej 5 mln 
euro. W marcu doszło do realizacji porozumienia między Rheinmetall a Mi-
nisterstwem Obrony Rosji w sprawie budowy centrum bojowego szkolenia 
żołnierzy rosyjskich w odpowiedzi na kryzys krymski. Wobec nieskuteczności 
zachodnich wysiłków dyplomatycznych i dalszej eskalacji działań wojennych 
w Donbasie, obecnie powiązanych z ukraińską ofensywą wyzwolenia okupo-
wanego przez Rosję terytorium Donbasu, Steinmeier nalegał na zorganizo-
wanie drugiej międzynarodowej konferencji poświęconej Ukrainie. Zapropo-
nował spotkanie w Genewie, na którym ostatecznie zostaną osiągnięte jasne 
porozumienia, które pomogłyby w rozwiązaniu konfliktu. W ramach realiza-
cji swoich propozycji przedstawił pięciopunktowy plan rozwiązania kryzysu 
na Ukrainie, w szczególności poprzez wzmocnienie roli mediacyjnej OBWE 
i zorganizowanie spotkania „czwórki” (UE, USA, Rosja i Ukraina). Prowa-
dzenie czterostronnych rozmów na temat Ukrainy byłoby mocnym sygnałem 
politycznym, że wszystkie cztery strony spotkania genewskiego uznają poro-
zumienia i chcą je wdrożyć.

Niemiecki minister spraw zagranicznych podkreślił również znaczenie 
przeprowadzenia na Ukrainie wyborów prezydenckich zaplanowanych na  
25 maja, które demokratycznie legitymizują władzę nowego ukraińskiego 
kierownictwa i pomogą ustabilizować sytuację polityczno-gospodarczą w kra-
ju. Zdaniem Steinmeiera ważne jest wzmocnienie roli mediacyjnej OBWE, 
w szczególności poprzez organizowanie okrągłych stołów i konferencji na 
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szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Istnieje potrzeba omówienia 
reformy konstytucyjnej na Ukrainie z udziałem przedstawicieli wszystkich 
regionów kraju, a zwłaszcza społeczeństwa. Wreszcie, zdaniem polityka, ko-
nieczne jest zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do rozbrojenia grup 
pozarządowych i opróżnienia budynków użyteczności publicznej (Metzner 
2014).

Sfera dwustronnych stosunków humanitarnych Niemiec i Ukrainy zo-
stała również podporządkowana rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
na wschodzie Ukrainy. Niemcy przekazały Ukrainie 2,5 mln euro na nad-
zwyczajną pomoc humanitarną w celu normalizacji życia w separatystycznych 
miastach wschodniej Ukrainy. Przeznaczono również 3,5 mln euro na nad-
zwyczajną pomoc finansową w celu wsparcia miast wyzwolonych przez ukra-
ińskie siły bezpieczeństwa spod kontroli prorosyjskich separatystycznych grup 
zbrojnych. Pomoc przeznaczona była dla Słowiańska, Kramatorska i innych 
miast wschodniej Ukrainy. Steinmeier stwierdził, że pomoc miała w szczegól-
ności na celu wsparcie uchodźców wewnętrznych na Ukrainie.

PERSPEKTYWA ROZWOJU STOSUNKÓW  
NIEMIECKO-UKRAIŃSKICH

Niemcom zależy na stabilnej, demokratycznej i dobrze prosperującej go-
spodarce Ukrainy. Dlatego niemiecki rząd udzielił temu krajowi tak dużego 
poparcia. Od 2014 roku Niemcy przekazały Ukrainie łącznie około 1,8 mld 
euro. Projekty, którymi zarządzają np. fundacje polityczne, stowarzyszenia i 
organizacje pozarządowe, stanowią uzupełnienie działań rządu.

W ramach dwustronnej współpracy rozwojowej od 2014 roku zadeklaro-
wano 757,5 mln euro. Współpraca koncentruje się tutaj na dobrych rządach 
(demokracja, społeczeństwo obywatelskie, administracja publiczna, decentra-
lizacja), a także efektywności energetycznej i trwałym rozwoju gospodarczym. 
Wsparcie udzielane jest gminom, które przyjęły dużą liczbę przesiedleńców 
wewnętrznych. Niemcy są jednym z największych bilateralnych darczyńców 
pomocy humanitarnej. Pomoc ta została wykorzystana do rozminowania, 
usunięcia innych pozostałości materiałów wybuchowych i do innych celów. 
Ponadto program gwarancji kredytowych o wartości 500 mln euro wprowa-
dzony przez rząd federalny w 2014 roku wykorzystywany jest na przykład na 
Fundusz Gwarancji Depozytów Ukrainy i modernizację stacji elektroenerge-
tycznych. W ramach dalszego wsparcia, gdy Ukraina wkracza na drogę reform, 
Niemcy wspierają także program poszerzania współpracy ze społeczeństwem 
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obywatelskim krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Od 2014 roku prze-
kazano łącznie 94 miliony euro.

Wszystkie środki wsparcia finansowane przez rząd niemiecki są uwzględ-
nione w planie działania Ukrainy. W jego realizację zaangażowanych jest kil-
ka ministerstw federalnych i organizacji wykonawczych, a także przedsiębior-
stwa i społeczeństwo obywatelskie. Plan jest koordynowany przez Federalne 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Plan działania obejmuje zarówno krót-
koterminowe środki, mające na celu złagodzenie poważnych trudności, jak 
i średnio- i długoterminowe projekty i programy mające na celu rozwiązanie 
problemów strukturalnych na Ukrainie (Крушинський, Приймак 2017). 
Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestycyj-
nych Ukrainy. Jest drugim co do wielkości dostawcą ukraińskiego importu i 
kluczowym rynkiem dla ukraińskiego eksportu. Przy wsparciu społeczeństwa 
obywatelskiego rząd Ukrainy rozpoczął ambitny kurs reform. Zwalczanie 
korupcji, budowanie nowego wymiaru sprawiedliwości i policji w oparciu 
o praworządność, tworzenie przewidywalnych ram dla biznesu i wzmacnianie 
społeczności ma być podstawą tych reform.

Niemcy stoją zdecydowanie po stronie Ukrainy i chcą być wiarygodnym i 
solidarnym partnerem dla narodu ukraińskiego. Niemcy aktywnie działają na 
rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie (Malskyy, Iżnin 2016). 
Udziela pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu i setkom tysięcy osób we-
wnętrznie przesiedlonych. W 2015 roku Niemcy udzieliły łącznie około 700 
mln euro pożyczek i dotacji. Był to jeden z największych pakietów współpracy, 
jakie kiedykolwiek miały Niemcy z innymi krajami. Priorytety niemieckiego 
wsparcia koncentrują się na kluczowych obszarach procesu reform. Chodzi 
o ożywienie gospodarki, ponieważ tylko silna gospodarka może zapewnić 
dobrobyt. Niemcy wspierają kursy odświeżające i przekwalifikowujące dla 
specjalistów i menedżerów, aby zwiększyć konkurencyjność ukraińskich firm. 
Oferuje finansowanie wspierające zmiany strukturalne w regionach dotknię-
tych kryzysem oraz korzystne pożyczki wspierające rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw. To także kwestia unowocześnienia systemu administracji pu-
blicznej, tak aby usługi były świadczone obywatelom szybciej i bez korupcji. 
Niemcy wspierają również instytucje społeczne, aby szpitale, szkoły i przed-
szkola mogły usprawnić świadczenie usług na rzecz ludzi. Ponadto Niemcy 
promują modernizację ukraińskiej infrastruktury w celu bardziej efektywnego 
wykorzystania energii i rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Obecnie istnieje około 60 partnerstw między miastami niemieckimi i 
ukraińskimi. Na Ukrainie języka niemieckiego uczy się w 8 500 szkołach, co 



48

MARYNA RYBAK

stanowi około miliona uczniów. Jednocześnie Uniwersytet w Greifswaldzie 
dysponuje unikalną w Europie ofertą studiów ukraińskich, którą Niemcy 
chcą zachować i rozwijać. W przyszłości Niemcy planują jeszcze więcej pro-
gramów stypendialnych dla studentów ukraińskich oraz rozszerzenie progra-
mu stypendialnego dla absolwentów, a także tych młodych ludzi, którzy do-
piero rozpoczynają swoją działalność zawodową, we współpracy z niemieckim 
środowiskiem biznesowym (Манаєнко, Подвальна 2017). Niemcy razem z 
Polską i Ukrainą chcą rozszerzyć wymianę młodzieży, aby pogłębić wspólne 
relacje. Ważna jest również dalsza intensyfikacja ogólnych stosunków gospo-
darczych oraz poprawa warunków handlu i inwestycji.

Wspólną wizją w stosunkach niemiecko-ukraińskich jest wolna i dostat-
nia Ukraina, mająca bliskie stosunki z Unią Europejską i Niemcami, żyjąca 
w zgodzie z sąsiadami (Kugiel 2015). Za te ideały Ukraińcy są zawsze gotowi 
pójść na Majdan, walczyć o swój kraj, natomiast Niemcy chcą i są gotowi 
wspierać ich w takich intencjach, dlatego oferują Ukrainie swoje daleko idące 
poparcie.

PODSUMOWANIE 

Niemcom bardzo zależy na stabilnej, demokratycznej i kwitnącej go-
spodarczo Ukrainie. Dlatego rząd niemiecki udzielił krajowi tak wysokiego 
wsparcia. Od 2014 roku Niemcy przekazały Ukrainie łącznie około 1,8 mld 
euro. Projekty prowadzone np. przez fundacje polityczne, stowarzyszenia  
i organizacje pozarządowe stanowią uzupełnienie działań rządu.

Reasumując należy stwierdzić, że Niemcy są jednym z najważniejszych 
partnerów handlowych i inwestycyjnych Ukrainy. Jest drugim co do wielko-
ści dostawcą ukraińskiego importu i kluczowym rynkiem dla ukraińskiego 
eksportu. Wsparcie, współpraca i odpowiednie metody komunikacji przyczy-
niły się do utrzymania stosunków oraz współpracy w różnych dziedzinach. 
Należy oczekiwać kolejnych działań, które pomogą w tworzeniu pozytywnych 
relacji pomiędzy Ukrainą a Niemcami.
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GERMAN-UKRAINE RELATIONS  
IN THE TIME OF ANGELA MERKEL

Summary: This study describes the positives arising from the dynamics and 
efforts of diplomacy - both Ukrainian and German - which helped to establish  
a mutual strategic perspective for future relations and cooperation. The col-
lapse of the Soviet Union and the emergence of new independent states in the 
international arena forced conceptual changes in German foreign policy stra-
tegy towards Central and Eastern Europe in general and Ukraine in particular. 
The study is an analysis of the evolution of German-Ukrainian relations during 
Angela Merkel's period as German Chancellor, when bilateral cooperation was 
particularly dynamic. 

Keywords: Germany, association agreement, Baltic states, conflict





53

MARYNA RYBAK

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

UWARUNKOWANIA 
HISTORYCZNE WSPÓŁCZESNYCH 

STOSUNKÓW NIEMIECKO-
UKRAIŃSKICH (1918-1991)

Streszczenie: W opracowaniu dokonano charakterystyki stosunków między-
narodowych między Niemcami a Ukrainą w okresie Republiki Weimarskiej. 
Celem niniejszym pracy jest analiza i opis wpływu Republiki Weimarskiej na 
kształt i sytuację współczesnych ziem ukraińskich, a także wpływ Ukrainy na 
Republikę Weimarską. W rozważaniach teoretycznych uwzględniono wszyst-
kie aspekty ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i przyczyny jego rozwoju. 
Rozważano także problematykę stref okupacyjnych w Niemczech w 1945 roku.

Słowa kluczowe: Republika Weimarska, Ukraińska Republika Ludowa, 
wojna

WSTĘP

Niniejsze opracowanie przedstawia historię stosunków Niemiec i Ukra-
iny. W okresie Republiki Weimarskiej rząd niemiecki dążył do jak najlep-
szych stosunków z Moskwą. Kolejna szansa na usamodzielnienie pojawiła się 
w Ukrainie w czasie drugiej wojny światowej, ponownie za pomocą Niemiec. 
Jednak nadzieje poszły na marne, brak wsparcia Niemców dla efemerycznej 
Karpackiej Ukrainy w marcu 1939 roku doprowadził do jej zdobycia przez 
Węgry. 

Jednak już w marcu 1941 roku jednym z celów politycznych wojny 
Niemiec przeciwko Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jako 
środka zapobiegawczego przed inwazją Stalina na Europę, było utworzenie 
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niezależnego państwa ukraińskiego. Podejście to zostało wkrótce odrzucone. 
W okresie nazistowskiej dyktatury Ukraina nie była dla Hitlera samodziel-
nym obiektem politycznym, lecz istniała jedynie jako część nieporównywal-
nie większego projektu. Wbrew odczuciom dużej liczby ludzi, którzy postrze-
gali wojska niemieckie jako wyzwoliciele od bolszewików, Hitler odmówił 
przyznania niezależności politycznej ewentualnej państwowości ukraińskiej. 
Ponadto wszelkie próby ustanowienia władz państwowych na terenach oku-
powanych były dotkliwie tłumione, a działacze ruchów narodowych niezależ-
nych od reżimu hitlerowskiego poddawani byli masowym represjom. Wraz 
z przejściem nazistowskiego reżimu na represje przeciwko ludności cywilnej 
doprowadziło to do zupełnie innej sytuacji – odrzucenia nazistów przez więk-
szość ukraińskiej ludności.

UKRAINA W PLANACH II RZESZY NIEMIECKIEJ 
(POKÓJ BRZESKI) I REPUBLIKI WEIMARSKIEJ

Na początku XX wieku realia geopolityczne skoncentrowały uwagę Nie-
miec na Ukrainie. Bezpośrednie interesy gospodarcze oraz narastające sprzecz-
ności w stosunkach z Rosją – wszystko to sprzyjało koncentracji tej uwagi. 
Zainteresowanie Niemiec Ukrainą intensywnie wzrosło w 1917 roku. Nie-
mieckie warunki pokoju z sierpnia 1917 roku stanowiły, że Niemcy oprócz 
uznania nowo utworzonego państwa polskiego będą także chronić prawa in-
nych suwerennych państw: Ukrainy, Irlandii, Finlandii, prowincji bałtyckich, 
Egiptu i Persji. Na posiedzeniu kanclerza Michaelisa z szefem wydziału poli-
tycznego dowództwa generalnego armii niemieckiej generałem Bertenwerfe-
rem, określono ogólne zarysy niemieckich planów co do Ukrainy. 

Generalnie rzecz biorąc, oddzielenie Ukrainy od Rosji znacząco osłabiło-
by Rosję, oddaliłoby ją od Bałkanów i Cieśnin Czarnomorskich oraz zapewni-
łoby Niemcom lądową drogę przez Bałkany na Bliski Wschód. Wojsko, w ten 
sposób, zainicjowało nową politykę Niemiec wobec Ukrainy, na którą nowy 
kanclerz zgodził się bez zastrzeżeń. 9 lutego 1918 roku odbyło się podpisanie 
pokoju Austro-Węgier i Niemiec z powstającą Ukraińską Republiką Ludową 
(URL). 

Niemcy rozumieli korzyści dla własnych interesów politycznych z popar-
cia niezależnej Ukrainy, a więc zrobili pierwszy krok do podpisania tego trak-
tatu, aby kontrolować Ukrainę, która stanowiłaby przeciwwagę przyszłemu 
państwu polskiemu i Rosji, a także chronić swoje interesy ekonomiczne, czyli 
możliwość importu zboża i innych surowców z Ukrainy do Rzeszy (Podleski 
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1933). Kiedy władze bolszewickie zaczęły negocjować zawieszenie broni na 
froncie wschodnim, negocjacje podjął również rząd Centralnej Rady Ukra-
iny, ponieważ przez terytorium Ukrainy przebiegały fronty austro-niemiecki 
i rumuński.

W grudniu 1917 roku centralna Rada wyraziła pragnienie pokoju z czte-
rema mocarstwami centralnymi, a później odbyło się podpisanie zawieszenia 
broni na froncie. Bolszewicka delegacja kierowana przez Trockiego rozpo-
częła negocjacje pokojowe w Brześciu w dniu 3 grudnia 1917. Niemal mie-
siąc później czyli 1 stycznia 1918 roku ukraińska delegacja pod przewodnic-
twem Wiktora Hołubowycza przybyła do Brześcia Litewskiego (Удовиченко 
1995). Jedenaście dni później hrabia Ottokar Czernin, reprezentujący mocar-
stwa centralne, uznał niezależną delegację URL. Hrabiowie Czernin i Csáky, 
reprezentujący Austro-Węgry, byli przeciwko przyłączeniu kwestii Galicji, 
Bukowiny i Zakarpacia do ogólnego traktatu pokojowego, uznając te tery-
toria jako wewnętrzną kwestię monarchii habsburskiej. Uznali jednak, że re-
gion Chełma i Podlasia powinny być częścią Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Po 20 stycznia 1918 roku delegacja ukraińska wróciła do Kijowa.

Z kolei 22 stycznia pełną niepodległość Ukrainy proklamowano na 
czwartym posiedzeniu Rady Centralnej. Do Brześcia Litewskiego wróciła de-
legacja ukraińska, na czele której stanął Aleksander Sewriuk. W dniu 1 lute-
go 1918 roku na posiedzeniu ogólnym uczestniczyli Jewgienij Miedwiediew  
i Władysław Szachraj, reprezentujący „ukraiński rząd radziecki” w Charkowie. 
W imieniu mocarstw centralnych hrabia Czernin uznał niezależność i suwe-
renność URL (Грушевський 1992). 9 lutego 1918 roku podpisano traktat 
między URL a państwami centralnymi. Wśród podpisujących traktat znaleźli 
się: Sewriuk, Liubynsky i Levytsky z URL, Max Hoffmann – przedstawiciel 
niemieckiego naczelnego dowództwa z Niemiec oraz niektórzy przedstawicie-
le z Bułgarii i Turcji. Mocarstwa centralne uznały za granice URL: na zacho-
dzie granicę austro-węgiersko-rosyjską z 1914 roku, na północy linię biegnąca 
z Tarnogrodu przez Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Puhaczów, Radzyń 
Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Mielnik, Kamieniec Litewski, Prużany i Jezio-
ro Wyhonowskie.

Przepisy traktatu przewidywały uregulowaną ewakuację z okupowanych 
regionów, nawiązywanie stosunków dyplomatycznych, powrót jeńców wo-
jennych oraz wymianę internowanych cywilów i odnowienie publicznych  
i prywatnych stosunków prawnych. Obie strony zrzekły się wzajemnych repa-
racji wojennych. Przewidywano również natychmiastowe wznowienie stosun-
ków gospodarczych i handlu, oraz ustalono zasady rozliczania i taryfy celne. 
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Austro-Węgry i Ukraińska Republika Ludowa podpisały również tajne poro-
zumienie w sprawie Galicji i Bukowiny. Austria zgodziła się zjednoczyć do 
31 lipca 1918 roku w jednej koronie tereny wschodniej Galicji i Bukowiny, 
gdzie przeważała ludność ukraińska. Jednak 4 lipca 1918 roku Austria unie-
ważniła to tajne porozumienie pod pretekstem, że Ukraina nie dostarczyła 
jej ilości zboża obiecanej w traktacie. Ta akcja była tak naprawdę wynikiem 
polskiego nacisku.

Traktat brzeski zapewnił Ukrainie niemiecką pomoc wojskową w usu-
waniu wojsk bolszewickich z Ukrainy na przełomie lutego i kwietnia 1918 
roku Jednak wiadomość o traktacie sojuszników Turcja przyjęła z oburzeniem  
i zawieszeniem stosunków z URL. Zrzekła się ona traktatu pokojowego w 
Brześciu Litewskim, podpisując traktat z USRR w 1922 roku. Jedynie Bułgaria,  
o ile wiadomo, nigdy formalnie tego traktatu nie unieważniła (Стахів 1992).

Traktat brzeski ogłosił koniec wojny między URL a państwami central-
nymi. Omówiono problem jeńców wojennych i uregulowano stosunki go-
spodarcze. Uzgodniono także tajny protokół między URL a Austro-Węgrami 
dotyczący przyszłego losu ziem ukraińskich w monarchii austro-węgierskiej. 
Wiedeń obiecał wprowadzić w obu izbach austriackiego parlamentu projekt 
ustawy o utworzeniu Korony Galicji Wschodniej i Bukowiny do 20 lipca 
1918 roku. Z kolei URL zagwarantował prawa ustawodawcze ludności pol-
skiej, niemieckiej i żydowskiej w Republice Ukraińskiej (tnke.home.pl 2004).

Na podstawie układu Austro-Węgry i Niemcy przekazały URL teryto-
rium dawnej guberni chełmskiej. Od razu po podpisaniu z Ukrainą traktatu 
brzeskiego ambasador Niemiec w Kijowie von Mumm poprosił o wysłanie 
na Ukrainę znanego orędownika sprawy ukraińskiej Rohrbacha. Uznano, że 
taki krok będzie bardziej przydatny, aniżeli bezpośrednia presja na ukraińskie 
władze ze strony środowisk dyplomatycznych lub wojskowych. Oczekiwano, 
że wysłannik ów wpłynie pośrednio na orientację ukraińskich polityków, po-
nieważ Rada Centralna poprzez swoje komunistyczne eksperymenty pogłębiła 
chaos na niekorzyść niemieckich interesów.

Rzesza Niemiecka jako demokracja parlamentarna wyłoniła się z rewo-
lucyjnych wstrząsów okresu bezpośrednio powojennego. Podczas gdy wielu 
Niemców łączyło polityczny nowy początek z nadzieją na przezwyciężenie 
nacjonalizmu i norm społecznych, trudności społeczne zgorzkniały i zrady-
kalizowały miliony ludzi. Szesnastokrotne zmiany rządów Rzeszy w ciągu 
14 lat okazały się wielkim zagrożeniem dla stabilności politycznej (Верига 
1998). Dopiero w 1924 roku rozpoczęła się w Niemczech faza względnej sta-
bilizacji. Dla republiki był to okres wewnętrznego spokoju politycznego aż do  
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1929 roku, w którym nastąpiło ożywienie gospodarcze i kulturalne. Lata 
dwudzieste zakończyły się światowym kryzysem gospodarczym, który rozpo-
czął się w październiku 1929 roku, kiedy szybko rozprzestrzeniła się bieda 
i rozpacz. Przeciwnicy Republiki Weimarskiej z powodzeniem prowadzili agi-
tację przeciwko państwu, które nie znalazło środków na kryzys gospodarczy  
i polityczny.

Wraz z rewolucją listopadową 1918 roku monarchię konstytucyjną  
w Niemczech zastąpiła demokracja parlamentarna. Republika Weimarska, 
nazwana tak od miejsca uchwalenia swej konstytucji, przez cały okres swojego 
istnienia była narażona na ciągły konflikt wewnętrzny i zewnętrzny: zwolen-
nicy republiki w parlamencie i poza nim musieli od początku opierać się naci-
skom radykalnych sił z lewej i prawej strony. 

Republika Weimarska to okres w historii Niemiec od 1918 do 1933 roku, 
kiedy Niemcy miały swoją pierwszą demokrację parlamentarną (Голубко 
1997). Epoka ta zastąpiła monarchię konstytucyjną ery cesarskiej i rozpoczęła 
się wraz z ogłoszeniem republiki 9 listopada 1918 roku (która zakończyła 
się przejęciem władzy przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Pracy  
i nominacją Adolfa Hitlera na kanclerza 30 stycznia 1933 roku). Konstytucja 
weimarska weszła w życie 14 sierpnia 1919 roku Ustanowiono Rzeszę Nie-
miecką jako republikę federalną. Głową państwa był prezydent, który był wy-
bierany bezpośrednio przez naród na siedmioletnią kadencję i jako członek 
władzy wykonawczej miał szczegółowe uprawnienia. Na czele rządu stanął 
Kanclerz Rzeszy, który odpowiadał przed niemieckim Reichstagiem i miał 
być powoływany i odwoływany przez Prezydenta Rzeszy. Reichstag został wy-
brany na czteroletnią kadencję parlamentarną w systemie proporcjonalnym 
jako organ przedstawicielski ludu z szerokimi uprawnieniami budżetowymi, 
kontrolnymi i ustawodawczymi (Kotłowski 1997).

Gdyby porównać wzorce z początku Republiki Weimarskiej w 1919 
roku i niepodległej Ukrainy w 1991 roku, można się zdziwić, jak bardzo 
sytuacja sprzyjała Ukrainie. W Niemczech republika powstała w czasie nie-
wypowiedzianej wojny domowej. W Bawarii ogłoszono republikę komuni-
styczną, która upadła po wielu aktach przemocy i wielu kryzysach (listopad 
1918 – maj 1919). Spartakusowcy, którzy zbuntowali się w Berlinie, stłu-
mieni zostali przez siły rządowe w ciągu krwawego tygodnia (10-17 stycznia 
1919 r.). Z drugiej strony prawicowcy też nie okazali się bardzo lojalnymi 
obywatelami nowej republiki (np. Pucz Kappa z marca 1920 r. i pucz Hitlera 
w Monachium w listopadzie 1923 r.). Natomiast państwo ukraińskie powsta-
ło bez żadnych sporów. Niepodległość została ogłoszona przez konstytucyjną 
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większość parlamentu i potwierdzona w ogólnopaństwowym referendum. Na 
mocy traktatu wersalskiego Niemcy musiały oddać duże terytoria Danii, Bel-
gii, Francji i Polsce. Ukraina, dzięki reżimowi komunistycznemu, uzyskała 
niepodległość, która była bardziej solidna terytorialnie niż kiedykolwiek w jej 
historii (Peukert 2005).

Wśród przyczyn upadku tej republiki należałoby wskazać:

• poniżające warunki traktatu pokojowego podpisanego w Wersalu;
• niezdolność sił politycznych do zjednoczenia się, by poradzić sobie  

z kryzysem;
• każda partia przejawiała własny egoizm w działaniach politycznych, 

co utrudniało skuteczną pracę rządu;
• burżuazja niemiecka nie była zainteresowana rozwiązaniem kryzysu 

politycznego, ponieważ partie należące do tej kategorii ludności nie 
były reprezentowane w organach rządowych – w rezultacie burżu-
azja nie była w stanie przeciwstawić się zagrożeniu nazistów;

• w społeczeństwie dominowały nastroje antyrepublikańskie  
i antydemokratyczne;

• stała presja na Niemcy ze strony Francji, aby rozwiązać kwestię repa-
racji – to pokazało słabość rządu;

• chęć inteligencji do konserwatywnej rewolucji.

Kryzys w gospodarce i sferze politycznej został sztucznie stłumiony, co 
nie rozwiązało problemu, a jedynie spowodowało katastrofę gospodarczą.  
Hitler i jego partia skutecznie wykorzystali te czynniki, których ideologia 
była postrzegana przez ludność jako alternatywne narzędzie przywracania 
porządku. W republice od 1933 roku NSDAP zajęła pozycję partii lewico-
wej, która wyraziła społeczny protest przeciwko rządowi, jego niezdolności 
do skutecznego rozwiązywania problemów. Partię wspierali kupcy, przedsię-
biorcy, rzemieślnicy, którzy sprzeciwiali się wpływowym grupom handlowym 
i finansowym ludności. Istotne było również to, że Hitler wezwał do naro-
dowej odnowy społeczeństwa, którą poparli konserwatyści i przedstawiciele 
klasy średniej (Krasuski 1969). Upadła Republika Weimarska w 1933 roku, 
do władzy doszedł Adolf Hitler, którego partia wygrała wybory w lipcu 1932 
roku. Faktyczny koniec republiki nastąpił 30 stycznia 1933 roku.
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III RZESZA NIEMIECKA WOBEC UKRAINY 
RADZIECKIEJ I UKRAIŃSKIEGO RUCHU 
NACJONALISTYCZNEGO

Na terytorium Ukrainy, podczas II wojny światowej, zostały stworzone 
korzystne warunki do aktywizacji ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleń-
czego, który miał na celu utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego na 
uznawanych za etnicznie ukraińskie ziemiach (Eberhardt 1994). W latach 30. 
XX w. na czele tego ruchu stanęła OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonali-
stów). Niechętna wobec ukraińskiej tożsamości narodowej postawa polskiego 
rządu i wybuch konfliktu polsko-niemieckiego skłoniły OUN do przepro-
wadzenia ogólnych szkoleń wojskowych dla swoich członków i sympatyków 
zgodnie z instrukcją Dyrektorów Regionalnych. Instrukcja ta wymagała od 
członków OUN unikania poboru do polskiej służby wojskowej, ukrywania 
się w lasach i jednoczenia się w powstańczych oddziałach.

Na początku lipca 1939 roku kierownictwo OUN zawarło umowę z nie-
miecką Abwehrą o utworzeniu „legionu ukraińskiego” pod dowództwem puł-
kownika Romana Suszki. Postrzegano tę jednostkę jako podstawę przyszłej 
armii ukraińskiej. Legion nie uczestniczył aktywnie w walce z Polską pod-
czas kampanii wrześniowej 1939 roku. W połowie września klęska polskiej 
armii na froncie oraz niskie poparcie dla rządu Rzeczpospolitej Polski wśród 
mniejszości narodowych stworzyły sprzyjające warunki do zbrojnego buntu 
ukraińskich nacjonalistów. W przypadku przejęcia władzy w którejkolwiek 
jednostce administracyjnej Ukrainy członkowie OUN musiałoby ogłosić od-
nowę Państwa Ukraińskiego.

Około 8 tysięcy powstańców brało czynny udział w powstaniach an-
typolskich, które objęły niemal całe terytorium Galicji i Wołynia. Walki  
i konflikty powstańczych grup bojowych OUN z polską policją i jednostkami 
wojskowymi toczyły się niemal w każdej prowincji zachodniej Ukrainy. Ale 
ten bunt nie doprowadził nawet do krótkotrwałego ogłoszenia niepodległości. 
17 września 1939 roku na wschodnie tereny RP wkroczyła Armia Czerwo-
na, po czym ogłoszono ich aneksję do ZSRR. Po zajęciu zachodniej Ukrainy  
w 1939 roku bolszewicy rozpoczęli aresztowania członków partii politycznych 
i organizacji pozarządowych. Jedyną zorganizowaną siłą polityczną, która 
oparła się terrorowi bolszewików, była OUN. Pozostali w Krakowie przywód-
cy OUN starali się nie dopuścić do powstania totalitarnego reżimu stalinow-
skiego na zachodniej Ukrainie. W latach 1939-1941 NKWD (Ludowy Ko-
misariat Spraw Wewnętrznych) przeprowadziło 5 akcji specjalnych przeciwko 



60

MARYNA RYBAK

OUN, w wyniku których aresztowano kilka tysięcy członków i sympatyków 
organizacji. Kierownictwo Regionalne zostało dwukrotnie zniszczone oraz 
aresztowano przywódców podziemia. 

Bezpośrednio po pierwszym aresztowaniu dyrektorów okręgowych  
w marcu 1940 roku, do Lwowa skierowano Dmytra Myrona w celu utwo-
rzenia ośrodka regionalnego. Nowe kierownictwo wprowadziło ścisłą konspi-
rację i rozpoczęło przygotowania do powstania antyradzieckiego (Olszański 
2013). We wrześniu 1940 roku NKWD zadało kolejny cios ukraińskim si-
łom podziemnym. W tym czasie zlikwidowano Dyrektorów Obwodowych 
Lwowa wraz z regionalnymi zespołami kierowniczymi ale sowieckim siłom 
specjalnym nie udało się całkowicie zlikwidować ukraińskich narodowych sił 
podziemnych na tym terytorium. Ci przywódcy, którzy uniknęli aresztowa-
nia, szybko przywrócili organizację do życia, ożywili konspirację. W listopa-
dzie 1940 roku OUN w dawnej południowo-wschodniej Polsce liczyła około 
7 tysięcy ludzi. NKWD wraz z aresztowaniami stosowało do walki z OUN 
metodę demonstracyjnych procesów. Mimo represji bolszewików w latach 
1939-1941, organizacji udało się zachować wystarczające zasoby ludzkie do 
dalszej walki w nowych warunkach.

Przygotowując się do ataku na ZSRR, naziści najpierw planowali wy-
korzystać ukraińskich nacjonalistów. Ci z kolei zgodzili się na współpracę, 
wierząc zapewnieniom niemieckich urzędników państwowych, że Niemcy 
pomogą w przywróceniu ukraińskiego niezależnego państwa soborowego.  
W tym momencie nacjonaliści nie mogli znaleźć innej zewnętrznej siły, która 
pomogłaby narodowi ukraińskiemu w przywróceniu własnej państwowości. 
W ten sposób OUN podążała własną, niezależną linią i próbowała wpływać 
na politykę Niemiec wobec Ukrainy.

Po agresji niemieckiej na Związek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich w czerwcu 1941 roku wojska Wehrmachtu wtargnęły na terytorium 
Ukrainy. Zachodnia jej część była okupowana przez nazistów w pierwszych 
tygodniach wojny, a w lipcu 1942 roku zajęli oni całe jej terytorium. Począt-
kowo naród ukraiński postrzegał Niemców jako wrogów reżimu stalinowskie-
go. Tego samego zdania była Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która 
postrzegała Niemcy jako swojego sojusznika i wroga Związku Radzieckiego. 
Przed wojną niemiecko-sowiecką administracja OUN utworzyła i wyszkoli-
ła dwie jednostki wojskowe: bataliony „Nachtigall” i „Roland”, które miały 
uczestniczyć w walce z bolszewikami.

Żołnierze „Nachtigall” jako pierwsi przybyli do Lwowa i zajęli wszyst-
kie strategiczne miejsca w mieście. Umożliwiło to marszowej grupie OUN-B 
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ogłoszenie aktu odnowy państwa ukraińskiego i powołanie Ukraińskiej Ad-
ministracji Państwowej – rządu na czele z Jarosława Stećką (Боляновський 
2003). W obecności władz niemieckich 30 czerwca 1941 roku we Lwowie 
proklamowano Akt Odnowienia Państwa Ukraińskiego. Wskazano bowiem, 
że odrodzone państwo ukraińskie będzie ściśle współdziałać z narodowo- 
socjalistycznymi Wielkimi Niemcami, które pod kierownictwem Adolfa Hi-
tlera będą kształtować nowy porządek w Europie i na całym świecie, a także 
pomagać Ukraińcom w wyzwalaniu od aneksji Moskwy. Niemcy aresztowa-
li administrację OUN za odmowę anulowania tego aktu. Przywódca OUN, 
Stepan Bandera, trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhau-
sen, gdzie przebywał do września 1944 roku. Ukraińscy oficerowie batalionów 

„Nachtigall” i „Roland” żądali uwolnienia Stećki i Bandery. Spowodowało to 
wycofanie się i rozwiązanie tych jednostek wojskowych w sierpniu 1941 roku.

Należy zauważyć, że nazistowska administracja nie tylko podjęła rady-
kalne kroki, aby zakończyć działalność mobilnych grup zadaniowych OUN, 
które organizowały ukraińskie władze lokalne na okupowanym terenie ale też 
zaczęła przywoływać z Ukrainy tych niemieckich oficerów, którzy wspierali  
w tym ukraińskich nacjonalistów. W szczególności tak właśnie było w przy-
padku profesora Kocha, specjalnego Przedstawiciela Rzeszy, który do pewne-
go stopnia popierał ukraińskie dążenia do utworzenia niepodległego państwa, 
co było nie tylko politycznie nierozsądne, lecz również sprzeczne z niemiec-
kimi interesami. Koch poparł powołanie Ukraińskiej Rady Akredytowanych 
Przedstawicieli na Wołyniu, która przejęła uprawnienia niemal równe rządo-
wi Rzeszy. 

Przykładowo Rada ta miałaby powoływać szefów ukraińskiej administra-
cji we wszystkich jednostkach administracyjno-terytorialnych od obwodów 
po małe powiaty wiejskie, ustanawiać ukraińskie sądy i powoływać sędziów,  
a ponadto wydawać różne zarządzenia, instrukcje władzom ukraińskim. Kiedy 
naziści zrezygnowali z wcześniejszej obietnicy złożonej Ukraińcom, by pomóc 
w utworzeniu „niepodległej Ukrainy”. Zaczęli oni aresztować ludzi Bandery 
oraz skierowali wszelkie wysiłki na utworzenie rezerw na zorganizowanie Ukra-
ińskiej Armii Narodowej. W tym celu polegali na dowódcach ukraińskich jed-
nostek wojskowych (utworzonych wcześniej przez Niemców), burmistrzach, 
wójtach i nauczycielach, aby wpływać poprzez swoje biura na podwładnych  
i otoczenie, w wyniku czego policja i kozacy stali się głównym kanałem for-
mowania i uzbrojenia nacjonalistycznych oddziałów banderowców.

Zaplecze polityczne Bandery postawiło sobie za cel wzniecenie buntu 
w celu zdobycia miast i wielkich węzłów kolejowych siłą i proklamowanie 
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„niepodległej Ukrainy”. Rzeczywiście, do takiego antyhitlerowskiego powsta-
nia, zainicjowanego przez OUN, doszło wiosną 1943 roku, kiedy cała ukra-
ińska policja z dnia na dzień weszła w szeregi Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
prowadząc zbrojną walkę z niemieckimi najeźdźcami w celu ustanowienie pań-
stwa ukraińskiego na etnicznym terytorium Ukrainy (Нагаєвський 1993). 
Obecnie nie jest jeszcze znana dokładna liczba nazistów zabitych w akcjach 
przeciwko UPA. Podobnie, dane dotyczące liczby ukraińskich „kolaborantów” 
zabitych w akcjach przeciwko nazistom pozostają nieprecyzyjne. Nacjonaliści 
rozpoczęli antyhitlerowską kampanię wojskową na całej Ukrainie. 

Bandera jest jedną z tych osób w historii, którą wielu zna z imienia ale 
prawie nikt nie wie nic więcej o jego życiu i działaniach. W czasie zimnej woj-
ny był obecny na sztandarach w wielu antyradzieckich marszach w krajach za-
chodnich (Bruder 2007). Był używany jako symbol zarówno narodowej walki 
o wolność, jaki morderczego nacjonalizmu. Pierwsze krytyczne i złożone ba-
dania, które dotyczyły Bandery w kontekście ponadnarodowych badań nad 
faszyzmem, spotkały się z agresywnym odrzuceniem i krytyką. Były atakowa-
ne przez działaczy politycznych, których światopoglądy zostały w ten sposób 
zakwestionowane i odrzucone przez historyków, którzy chcieli bronić swoich 
publikacji, stanowisk czy interpretacji (Євтух, Чирко 1994). Oprócz historii 
Holokaustu i Związku Radzieckiego, badania nad faszyzmem mają kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia życia Bandery, otaczającego go kultu i historii or-
ganizacji ukraińskich nacjonalistów. Krytyczne badania OUN są także ważne, 
aby móc napisać złożoną historię Ukrainy i lepiej poznać faszyzm w Europie 
Środkowo-Wschodniej w jego różnych przejawach.

Bandera urodził się 1 stycznia 1909 roku we wsi Staryj Uhryni w we 
Wschodniej Galicji, najbardziej wysuniętej na wschód części monarchii Habs-
burgów. Jego region zamieszkiwali Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Niemcy, Czesi 
i inne grupy etniczne, wśród których szczególnie Ukraińcy i Polacy rywali-
zowali w nacjonalizmie. Z kolei Żydzi stylizowani byli na wrogów obu grup 
narodowościowych, a w tej części Europy mieli być mordowani głównie przez 
ukraińskich sąsiadów i Niemców podczas Holokaustu. Ukraińcy od dawna są 
narażeni na różne polityki imperialne i narodowe. Choć dziś jest to odbierane 
jako niekorzystne z narodowego punktu widzenia, sprzyjało to różnorodno-
ści ukraińskiej kultury i tożsamości. Do 1914 roku około 80% wszystkich 
Ukraińców mieszkało w Imperium Rosyjskim, które w przeciwieństwie do 
monarchii habsburskiej stosowało surową politykę wobec rozwoju kultur na-
rodowych (Посівнич 2008). Po rewolucji rosyjskiej politycy ukraińscy ogło-
sili w listopadzie 1917 roku państwo w Kijowie, a rok później we Lwowie. 
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Jednak ich armie były zbyt słabe, aby skutecznie bronić się przed Polakami  
i Rosjanami, którzy widzieli Ukrainę jako część własnego terytorium.

Z polskiej perspektywy, pomiędzy lutym 1943 a majem 1945 r., doszło 
do antypolskiej akcji, prowadzonej przez OUN/UPA, która miała na celu 
wymordowanie wszystkich Polaków. Dotyczyło to Polaków zamieszkałych na 
Wołyniu, w Galicji Wschodniej, na terenach uznawanych przez OUN i UPA 
za terytorium państwa ukraińskiego. Polacy uważają, że ukraińskie podziemie 
nacjonalistyczne rozpoczęło działania mające na celu depolonizację terytoriów 
zachodniej Ukrainy poprzez wymordowanie polskiej ludności. Banderow-
cy w lipcu 1943 roku przypuścili ataki na Polaków na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej, zabijając około 100 tys. ludzi. Przyczyn tego, co wydarzyło się na 
Wołyniu, jest wiele i wszystkie one mają znaczenie. Należą do nich: ideolo-
gia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która zakładała, że w przyszłym 
państwie ukraińskim nie powinno być miejsca dla mniejszości narodowych, 
zwłaszcza polskiej; zła polityka narodowa RP. Polityka Niemców i Sowietów 
wywołała wzajemną wrogość i wreszcie prawdziwy konflikt polsko-ukraiński 
o Lwów, o przynależność terytorialną Wołynia i Galicji Wschodniej. Gdyby 
nie było któregokolwiek z tych powodów, taka rzeź nie miałaby miejsca. Trze-
ba sobie jednak zdawać sprawę, że konflikt polsko-ukraiński był rzeczywisty 
i był to prawdziwy konflikt o granice ale nie musiał być tak krwawy. To, 
że odbył się tak krwawo – było wynikiem świadomej decyzji przywódców 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów (Motyka 2015). Profesor Grzegorz Motyka uważa za mit, przekonanie, 
że wszyscy Ukraińcy działali przeciwko Polakom. De facto idea i organizacja 
czystek odnosiła się cały czas do kierownictwa OUN-B.

W roku 1940 OUN została podzielona na dwie części, przyjmując nazwy, 
które pochodziły od nazwisk ich kierowników Andrija Melnyka i Bandery. 
Melnykowcy byli starsi, przeżyli walkę o niepodległość Ukrainy po I wojnie 
światowej, a banderowcy byli ukraińską młodzieżą, która nie brała udziału  
w tych wydarzeniach (Motyka 2016). Z tego powodu byli oni bardziej 
ekstremistyczni. Jako pierwsi pomyśleli o rozwiązaniu problemów polsko- 
ukraińskich poprzez czystki etniczne. W sposób bezwzględny zrealizowali ten 
pomysł, co zdezorientowało wielu melnykowców. Melnykowskie oddziały na 
Wołyniu, brały udział w atakach na niektóre miasta polskie ale jednocześnie 
działacze OUN-M uważali, że ogólny atak na Polaków jest bezcelowy.
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PODZIELONE NIEMCY A SOWIECKA UKRAINA

W 1945 roku alianci zaczęli organizować strefy okupacyjne w Niem-
czech. Amerykanie okupowali południowo-zachodnią część, Brytyjczycy –  
zachód i północ, Francja – zachód i środkowe Niemcy, a Sowieci – wschód. 
Celem okupacji Niemiec była tzw. „Zasada 4D”: demonopolizacja – rozbicie 
wielkich monopoli; demilitaryzacja – rozbrojenie; denazyfikacja – usunięcie 
wszystkich wpływów nazistowskich stowarzyszeń, urzędów; demokratyzacja 

– przywrócenie systemu demokratycznego. Na okupowanych terenach był za-
rząd wojskowy, który pomagał regenerować niemiecką administrację. W 1947 
roku amerykańska i brytyjska strefy zostały złączone, formując tzw. bizonię. 
W 1949 roku do obszaru została dodana zona francuska. 

Wkrótce tzw. trizonia została przemieniona na Republikę Federalną Nie-
miec (dalej: RFN). We wrześniu 1949 roku zostało ogłoszone utworzenie 
państwa. Z czasem Sowieci zdecydowali się na zapoczątkowanie Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (NDR). Oprócz rozmów, które dotyczyły ze-
tknięcia czterech okręgów i regeneracji państwa niemieckiego, przeciwstawne 
obozy polityczne nie doszły do porozumienia, co doprowadziło do podziału 
państwa, który trwał do 1990 roku.

W 1944 roku radziecka administracja przeprowadziła kampanię ofensyw-
ną Lwów-Sandomyr, mającą na celu zajęcie zachodniej Ukrainy i wkroczenia 
na terytorium Polski. Najistotniejszą rolę w tej kampanii odegrała bitwa pod 
miastem Brody. W wyniku walk pomiędzy oddziałami I Frontu Ukraińskiego 
a częściami wojsk Wehrmachtu, wojska niemieckie zostały wyparte z terenu 
zachodniej Ukrainy. Terytorium Ukraińskiej SRR przeszło fundamentalne 
zmiany po zakończeniu wojny niemiecko-sowieckiej. 29 czerwca 1945 roku 
ZSRR i Czechosłowacja podpisały traktat, na mocy którego Karpacka Ukra-
ina została przyłączona do terytorium Ukraińskiej SRR (Ukraińska Socjali-
styczna Republika Radziecka).

W okresie powojennym reżim stalinowski prowadził politykę przymu-
sowej sowietyzacji na nowo przyłączonym terytorium Ukrainy (Carlin 1994). 
Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Galicji i Wołynia wznowiono partyjne 
i państwowe organy urzędowe, zorganizowano okręgowe i regionalne organy 
Komunistycznej Partii Ukrainy. Miasta zachodniej Ukrainy wkrótce uległy 
sowietyzacji z powodu ludności rosyjskiej. Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów, która organizowała i prowadziła walkę narodu ukraińskiego, roz-
wijała swoją działalność na Ukrainie i za granicą, przede wszystkim w kra-
jach zachodnich, w których osiedliła się emigracja ukraińska. Kontynuując 
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walkę na Ukrainie Zachodniej po wojnie, Ukraińska Powstańcza Armia  
i ukraińskie podziemie nacjonalistyczne nie były samotne w walce z Sowietami  
w Europie Środkowej i Wschodniej. Resztki Armii Krajowej działały do 1947 
roku, odmawiając podporządkowania się zależnym od Moskwy władzom 
komunistycznym. 

Wyłoniona w warunkach rządów polskich na ziemiach zachodniej Ukra-
iny w okresie międzywojennym Ukraińska Organizacja Wojskowa i Orga-
nizacja Ukraińskich Nacjonalistów oparły się na wcześniejszych doświadcze-
niach tajnych grup rewolucyjnych w narodach bezpaństwowych w XIX i na 
początku XX wieku. Ukraińska Organizacja Wojskowa i OUN stosowały 
metody walki, które były wówczas powszechną praktyką: indywidualny ter-
ror wobec urzędników i policjantów, sabotaż (podpalenia i zniszczenie linii 
komunikacyjnych), wybuchy bomb i kradzieże majątku samorządu. Zasadz-
ki były jednym z najbardziej znanych elementów taktyki powstańczej UPA 
(Баран, Даниленко 1999). 

Dzięki ciągłym zmianom manewrowym żołnierze UPA byli w stanie 
przeprowadzać ataki z zaskoczenia, nie dając jednocześnie wrogowi okazji 
do uderzenia ich siłą. Decydującą rolę w zniszczeniu ukraińskiego podziemia 
przez Sowietów odegrały działania zbrojne i środki terroru wymierzone w lud-
ność cywilną. W latach 1944–1950 radzieccy przywódcy wojskowi opraco-
wali szereg zasad organizacyjnych dla swojej wojny z ukraińskim powstaniem. 
Początkowo przeciwko UPA zostały skierowane pojedyncze jednostki fron-
towe Armii Czerwonej, a przeciwko członkom i sympatykom ukraińskiego 
podziemia oddziały SMIERSZ. 

Jednak, gdy front aliancki przesunął się na zachód, funkcje te zostały 
przeniesione najpierw na tylne jednostki Armii Czerwonej, a ostatecznie na 
oddziały NKWD. II wojna światowa przyniosła bezprecedensowe zakłócenie 
ciągłości historycznej pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej. W tych nie-
równych walkach zginęło ponad 60 tys. ukraińskich bojowników o wolność. 
W czasie II wojny światowej, według różnych źródeł, OUN straciła od 16 
do 35 tys. członków, których aresztowano i stracono do 1945 roku. W la-
tach 1944-1945 NKWD przeprowadziło około 27 tys. akcji przeciwko ukra-
ińskiemu podziemiu. Według danych NKWD w ich wyniku zginęło około 
23 tys. ukraińskich bojowników o wolność, a blisko 62 tys. było wzięto do 
niewoli. Radziecki reżim uwięził lub deportował na Syberię ponad 900 tys. 
mieszkańców Ukrainy. Szczytem deportacji była akcja specjalna pod nazwą 
Zachód, przeprowadzona 21 października 1947 roku. W ciągu tego jednego  
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dnia z zachodniej Ukrainy wywieziono przymusowo około 76 tys. osób. Ce-
lem masowych deportacji było zniszczenie podstaw ruchu powstańczego.

W latach 1945-1950 ukraińscy powstańcy przeprowadzili szereg dzia-
łań na terenie Białoruskiej SRR, Polski, Czechosłowacji i Rumunii. W 1950 
roku żołnierze UPA podjęli bezskuteczną próbę napadu na Litwę, aby połą-
czyć siły z powstańcami litewskimi. UPA działała siłami na dużą skalę do lata 
1945 roku, kiedy to została zmuszona do reorganizacji z powodu ciężkich 
strat. Poszczególne oddziały zamieniono na mniejsze, a zmęczonych walką 
powstańców i posiadających duże rodziny, zdemobilizowano lub przydzie-
lono do regionalnej sieci OUN. Po późnych latach czterdziestych XX wieku 
większe oddziały UPA zostały rozwiązane.

Zgodnie z instrukcjami Moskwy Rada Ministrów Ukraińskiej SRR i Ko-
mitet Centralny Partii Komunistycznej (bolszewików) Ukrainy w dekrecie 
podpisanym 4 lipca potwierdziły roczny plan oddania państwu 340 tys. pu-
dów zboża ze zbiorów 1946 roku (Сазонов 2013). Stalinowska polityka kon-
fiskaty zboża była główną przyczyną głodu na Ukrainie w latach 1946-1947. 
Pracownicy systemu zamówień publicznych otrzymali specjalne uprawnienia 
do prowadzenia rekwizycji. Wszystkie zebrane przez nich materiały kierowa-
ne były do sądów, gdzie zostały bardzo szybko zbadane. 

Prześladowano szefów kołchozów, którzy przed oddaniem zboża zgodnie 
z planem oddawali jako zapłatę producentom chleba. Wysokie władze zaka-
zały szefom kołchozów płacenia pracownikom 15% chleba za ich dni pracy 
i sprzedaży pieczywa na rynku przed wykonaniem planu zamówień publicz-
nych. Władze ostrzegały przed niebezpieczeństwem antyradzieckiej tendencji 
związanej z marnowaniem chleba i jego nielegalną dystrybucją. Stalin nie był 
usatysfakcjonowany sytuacją, więc wzmocnił ukraińskie władze, zastępując 
Nikita Chruszczowa przez Ł. Kaganowicza, który został wybrany na pierw-
szego sekretarza Komunistycznej Partii Komitetu Centralnego (bolszewików) 
Ukrainy w marcu 1947. Chruszczow zajmował stanowisko szefa Rady Mini-
strów Ukraińskiej SRR. Władze państwowe na czele z Kaganowiczem konty-
nuowały represyjną politykę konfiskaty zboża. Władze ukraińskie regularnie 
informowały Stalina o sytuacji. 

Kaganowicz, mając dostateczną wiedzę na temat sytuacji rolniczej, za-
wsze cynicznie podkreślał, że za wszystkie problemy Ukrainy winien jest ukra-
iński burżuazyjny nacjonalizm. Władze komunistyczne, wśród innych powo-
dów, dla których plan zebrania określonej ilości zboża nie został zrealizowany, 
wymieniali chłopów i urzędników, którzy cierpieli z powodu okupacji i byli 
pod wpływem wrogiej ideologii i potrzebowali reedukacji. Kwestia zboża 
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została głównym tematem dyskusji na posiedzeniach Biura Politycznego Ko-
mitetu Centralnego Partii Komunistycznej (bolszewików) Ukrainy. W ten 
sposób zorganizowano legalny rabunek wsi. W społeczeństwie przesiąknię-
tym totalitarną przemocą konfiskata zboża była głównym czynnikiem represji  
i główną przyczyną głodu. Chłopi musieli płacić ogromne podatki. Pracując 
w kołchozach bez dni wolnych, chłopi byli pozbawieni możliwości pracy na 
własnej ziemi. Musieli płacić podatki za każde drzewo owocowe, za każdego 
zwierzaka. Nie mogąc płacić wysokich podatków, chłopi zmuszani byli do 
wycinania drzew owocowych i zabijania zwierząt. Naturalne dążenie ludzi do 
bycia właścicielami własnej ziemi było postrzegane jako pozostałość po kapita-
lizmie. Mimo suszy podaż produktów z gospodarstw nie uległa zmniejszeniu. 
Organy sądowe pracowały na pełnych obrotach, aby ukarać chłopów za nie-
płacenie podatków.

Z powodu represyjnej polityki, praktyki konfiskaty zboża, żądania wy-
sokich podatków od chłopów, niepełnej zapłaty lub braku zapłaty za dni ro-
bocze, wywozu chleba i innych produktów, rząd Ukraińskiej SRR stworzył 
sytuację powszechnego występowania głodu. Centrum moskiewskie zawsze 
domagało się od władz ukraińskich bardziej rygorystycznych działań w celu 
dotrzymania planu zbiórki zboża i upewnienia się, że każdy kołchoz i sowchoz 
wypełnia swoje zadania, mimo że wiedzieli o trudnej sytuacji na Ukrainie. 

Żebranie stało się powszechnym widokiem, który był powszechny we 
wsiach, na stacjach kolejowych, w miasteczkach i miastach. Wiele dzieci 
i osób starszych, a także kobiety z małymi dziećmi chodziło od domu do 
domu, prosząc o coś do jedzenia. Ale Ukraińcy, przede wszystkim mieszkańcy 
wsi, zamiast pomocy otrzymywali od rządu jedynie represje. Pozbawiwszy 
chłopa chleba, administracja państwowa otrzymywała żywność poprzez 
system tajnych dostaw. Większość głodujących ukraińskich chłopów robiła 
wszystko, co w ich mocy, aby się uratować. Musieli jeść trawę, korę drzew, 
wszelkiego rodzaju surogaty. Ludzie próbowali przeżyć, zbierając kłoski na 
polach należących do kołchozów. Chłopi mielili zboże przy użyciu ręcznie 
robionych kamieni młyńskich ale rząd pozbawił głodujących nawet tej 
możliwości. Prowianty zebrane siłą z głodujących ukraińskich wiosek zostały 
wysłane do różnych regionów ZSRR. Ukraina była głównym dostawcą 
zboża do Leningradu, głównym dostawcą warzyw do Moskwy. Chleb był 
eksportowany do wielu regionów Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej oraz za granicę. W 1946 roku z ZSRR wywieziono 
około 1,7 mln ton zboża do krajów europejskich, które również ucierpiały 
z powodu suszy. Przykładowo tylko do Berlina wyeksportowano 969 tys. ton 
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zboża, 60 tys. innych artykułów spożywczych i 50 tys. sztuk bydła. W latach 
1946-1947 wyeksportowano 2,5 mln ton zboża do Albanii, Czechosłowacji, 
Polski, Węgier, Bułgarii, Finlandii, Francji i innych krajów (Кононенко 
2004).

Od początku 1946 roku duża część głodnych dobrowolnie udała się do 
zachodnich rejonów republiki, gdzie powstało kilka kołchozów, gdzie chłopi 
zbierali dobre plony, a oddziały UPA stawiły opór eksportowi ziarna. Apele 
UPA nawoływały chłopów do pomocy głodnym, setki tysięcy ludzi przybyło 
tam po pomoc. Rolnicy, robotnicy, którzy przybyli do zachodnich wiosek 
ukraińskich, wymieniali swój dobytek na chleb, kaszę, ziemniaki lub kupowa-
li żywność za pieniądze, a potem wracali do swoich rodzin. 

Część z nich została zatrudniona czasowo lub na stałe. Chłopi z zachod-
nich rejonów ratowali przed głodem nie tylko Ukraińców ale także głodują-
cych Rosjan z Woroneża, Kurska, Orłowska, Kaługi i innych regionów Rosji, 
a także Białorusinów i Mołdawian (Веселова 2006). Ludność zachodniej 
Ukrainy cierpiała również z powodu przymusowej kolektywizacji, a w nie-
których regionach także z powodu głodu. Najbardziej dotkliwy głód wystąpił  
w rejonie Czerniowiec, gdzie w pierwszych latach powojennych kolektywi-
zacja była bardziej rozpowszechniona niż w innych regionach, a skala klęski 
głodu doprowadziła do ubytku naturalnego.

PODSUMOWANIE 

Powojenna odbudowa, przywrócenie totalitarnej kontroli i terroru oraz 
sowietyzacja zachodniej Ukrainy były cechami charakterystycznymi ostatnich 
lat rządów Stalina. Odbudowę gospodarczą podjęto natychmiast, gdy wła-
dze radzieckie przywróciły kontrolę nad odzyskanymi terenami. Czwarty plan 
pięcioletni, tak jak w latach przedwojennych, kładł nacisk na przemysł ciężki 
ze szkodą dla potrzeb konsumentów. W 1950 roku produkcja przemysłowa 
Ukrainy przewyższyła poziom przedwojenny. 

W rolnictwie ożywienie postępowało znacznie wolniej, a przedwojenny 
poziom produkcji został osiągnięty dopiero w latach sześćdziesiątych XX wie-
ku. Głód w latach 1946–1947 spowodowany powojennymi przemieszczenia-
mi i suszą pochłonął prawie milion ofiar.



69

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE ...

BIBLIOGRAFIA

Bruder F.
2007 „Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!”. Die Organisation 

Ukrainischer Nationalisten (OUN) 1929-1948, Berlin.

Carlin W.
1994 West German Growth and Institutions 1945-90, London.

Eberhardt P.
1994 Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa. 

Kotłowski T.
1997 Historia Republiki Weimarskiej 1919-1933, Poznań.

Krasuski J.
1969 Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań.

Olszański T. A.
2013 Kresy Zachodnie. Miejsce Galicji Wschodniej i Wołynia w państwie 

ukraińskim, Warszawa.

Peukert D.

2005 Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu, 
Warszawa.

Podleski Z.
1933 Układy pokojowe w Brześciu Litewskim, 1933.

Баран В. К., Даниленко В. М.
1999 Україна в умовах системної кризи (1946-1980рр.), Київ.

Боляновський А.

2003 Українські військові формування в збройних силах Німеччини 
(1939-1945), Львів.

Верига В.
1998 Визвольні змагання в Україні 1914-1923, Жовква, t. 1.

Веселова О. М.
2006 „Український історичний журнал”, Післявоєнна трагедія: 

голод 1946-1947 pp. в Україні.



70

MARYNA RYBAK

Голубко В.
1997 Армія Української Народної Республіки1917-1918, Львів. 

Грушевський М.
1992 Новий період в історії України від 1914 до 1919, Київ.

Євтух В. Б., Чирко Б. В.
1994 Німці в Україні (1920-і – 1990-і роки), Київ.

Кононенко В. В.
2004 Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення 

України в повоєннийперіод (1945-1953 рр.), Київ.

Нагаєвський І.
1993 Історія Української держави двадцятого століття, Київ.

Посівнич М.
2008 Степан Бандера–життя,присвячене свободі, Торонто–Львів.

Сазонов В. В.
2013 Повоєнний голод в УРСР (1946-1947 рр.) і державна політика, 

[w:] Голод в Україні у першій половині ХХ століття: 
причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): 
Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20-21 
листопада 2013 р., ред. М. Антонович, Г. Боряк, О. Гладун, С. 
Кульчицький, Київ.

Стахів М.
1992 Україна проти большевиків. Нариси з історії агресії 

Совєтської Росії, Тернопіль, t. 1.

Удовиченко О.
1995 Україна у війні за державність.Історія організації бойових 

дій УкраїнськихЗбройних Сил. 1917-1921, Київ.

Źródła internetowe

Motyka G.
2015 Ukraińskie podziemie narodowe na południowo-wschodnich ziemiach 

II RP 1939-1945, http://www.polinst.kyiv.ua/storage/upa_komisja.
pdf (dostęp: 9.06.2022).

2016 Nie wszyscy Ukraińcy popierali działania UPA, https://dzieje.pl/aktu-
alnosci/prof-grzegorz-motyka-nie-wszyscy-ukraincy-popierali-dzia-
lania-upa (dostęp: 9.06.2022).



71

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE ...

tnke.home.pl
2004 Postanowienia traktatu brzeskiego, 03 marca 1918 roku, https://

tnke.home.pl/armianiemiecka/Dokument/1918b.htm (dostęp: 9. 
06.2022).

HISTORICAL BACKGROUND  
OF CONTEMPORARY  

GERMAN-UKRAINIAN RELATIONS  
(1918-1991)

Summary: The study characterises the international relations between 
Germany and Ukraine during the Weimar Republic. The aim of this 
study is to analyse and describe the influence of the Weimar Republic 
on the shape and situation of contemporary Ukrainian lands, as well 
as the influence of Ukraine on the Weimar Republic. The theoretical 
considerations include all aspects of the Ukrainian nationalist move-
ment and the reasons for its development. The issue of occupation 
zones in Germany in 1945 was also considered.

Keywords: Weimar Republic, Ukrainian People's Republic, war
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UNIWERSYTET ŚLĄSKI

PRZYCZYNY, PRZEBIEG  
ORAZ IMPLIKACJE PROTESTÓW  

NA BIAŁORUSI W LATACH 2020-2021 

Streszczenie: Celem pracy jest analiza źródeł, przebiegu i następstw prote-
stów na Białorusi z lat 2020-2021. Republika Białorusi jest jednym z niewie-
lu państw niedemokratycznych w Europie. Demonstracje, które wybuchły 
w sierpniu 2020 roku stanowiły największą falę sprzeciwu, którą Aleksander 
Łukaszenka napotkał w ciągu swej 28-letniej prezydentury. Poruszony w opra-
cowaniu problem jest niezwykle istotny w procesie badania sytuacji na terenie 
Europy Środkowo-Wschodniej. System polityczny Białorusi nie jest bowiem 
wyłącznie sprawą wewnętrzną tego państwa. Na obszarze tym toczy się rywa-
lizacja o wpływy w poszczególnych krajach poradzieckich. Jedną z stron jest 
Rosja, która próbuje utrzymać dominującą pozycję na obszarze byłego ZSRR. 
Drugą stanowią natomiast demokratyczne państwa, będące członkami UE i 
NATO: Rzeczpospolita Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Tendencję tę wyraźnie 
potwierdzają jeden z dalekosiężnych skutków protestów, którym jest kryzys 
migracyjny na granicy Białorusi z Polską, Litwą oraz Łotwą.

Słowa kluczowe: protesty, Białoruś, Polska, Aleksander Łukaszenka 

WPROWADZENIE 

Białoruś jest jednym z autokratycznych państw obszaru poradzieckiego. 
Istniejący od 27 lat reżim Alaksandra Łukaszenki przez długi czas nie spoty-
kał się z większymi oznakami społecznego oporu. Zmieniło się to w sierp-
niu 2020 roku, kiedy to ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich zostały 
uznane przez znaczną część Białorusinów za sfałszowane. Pogwałcenie prawa 
wyborczego przez białoruskie władze zwiększyło frustrację większości Biało-
rusinów, którzy od dawna cierpieli na skutek pogarszających się warunków 
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bytowych. Rozpoczęły się wówczas demonstracje, których podstawowym cele 
było usunięcie Łukaszenki ze stanowiska prezydenta. Sprzeciw wobec dyk-
tatorskich rządów wyrażali wówczas przedstawiciele niemal wszystkich grup 
społecznych: ludzie młodzi, starsi, pracownicy fabryk, intelektualiści, muzy-
cy, sportowcy itp. Liderem ruchu protestu stała się Swiatłana Cichanouska, 
żona opozycyjnego blogera Siarhieja Cichanouskiego, który został uwięziony 
i pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach prezydenckich, zaplano-
wanych na 2020 rok. Manifestacje nie zakończyły się jednak zmianą władzy. 
Jednym z czynników, które doprowadziły do porażki protestujących był roz-
budowany aparat represji, wykorzystany przez Łukaszenkę do zastraszania 
białoruskiego społeczeństwa. Zmasowane ataki na krytyków reżimu sprawiły, 
że część członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, obawiając się o własne 
życie, zmuszonych było opuścić ojczyznę. 

Należy zwrócić uwagę, że demonstracje zostały wykorzystane przez dyk-
tatora do realizacji własnych celów. Po pierwsze umożliwiły mu przeprowa-
dzenie kampanii propagandowej przeciwko państwom zachodnim. Po drugie, 
w ramach walki ze „zdrajcami ojczyzny” zintensyfikował działania przeciwko 
demokratycznym aktywistom i ich organizacjom. Doprowadził on m.in. do 
wstrzymania działalności niezależnych portali oraz gazet, takich jak: Tut.by, 
Nasza Niwa itd. Szczególnie nasilone represje spotkały przedstawicieli mniej-
szości polskiej, zrzeszonych w zdelegalizowanym Związku Polaków na Biało-
rusi. Było to związane z faktem, iż stowarzyszenie to od lat pozostawało jed-
nym z głównych ośrodków oporu wobec łukaszenkowskiej dyktatury. Unia 
Europejska zareagowała na siłowe tłumienie protestów, nakładając sankcje na 
białoruskich rządzących oraz ich współpracowników. Obostrzenia te nie po-
wstrzymały jednak reżimu przed łamaniem podstawowych praw człowieka i 
obywatela. 

Warto podkreślić, że Mińsk podjął działania ukierunkowane na destabi-
lizację sytuacji wewnętrznej krajów, które wspierały manifestantów. Na gra-
nicę z Polską, Litwą i Łotwą zaczął sprowadzać grupy migrantów z Bliskiego 
Wschodu oraz Afryki. W ten sposób Łukaszenka starał się wymusić na Bruk-
seli złagodzenie polityki wobec Białorusi. Celem artykułu jest analiza przy-
czyn, przebiegu oraz implikacji protestów na Białorusi w latach 2020-2021. 
Metody badawcze, które zostały użyte przy badaniu tego problemu to analiza 
historyczna i analiza treści. 

GENEZA PROTESTÓW 
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Początek istnienia niepodległej Białorusi datuje się na 25 sierpnia 1991 
roku, kiedy to weszła w życie Deklaracja o suwerenności państwowej Białoru-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wydarzenie to było bezpośrednim 
następstwem procesu rozpadu ZSRR (belsat.eu 2021). Kilka tygodni później 
odbyło się posiedzenie Rady Najwyższej, podczas którego zdecydowano, iż jej 
przewodniczącym, a tym samym przywódcą Białorusi będzie Stanisław Szusz-
kiewicz (Mironowicz 2011, s. 27). Polityk ten podejmował wysiłki, mające 
na celu wprowadzenie demokratycznego systemu politycznego i gospodarki 
rynkowej (sgh.waw.pl 2021). 

Wdrażane reformy doprowadziły jednak do znacznego pogorszenia sytu-
acji ekonomicznej, a co za tym idzie, narastającej frustracji wśród obywateli. 
W związku z tym białoruscy rządzący stopniowo odeszli od realizacji polityki 
przekształceń ustrojowych i gospodarczych. Ówczesny szef rządu Białorusi, 
Wiaczełsaw Kiebicz zaczął wyraźnie podkreślać, że Mińsk powinien pogłębić 
relacje z Federacją Rosyjską. Tego rodzaju wypowiedzi zyskały aprobatę prze-
ważającej części społeczeństwa, którego warunki bytowe były o wiele lepsze w 
okresie istnienia ZSRR (Fedorowicz 2011, s. 255). W marcu 1993 roku Kie-
bicz i minister obrony Piotr Kozłowskij zaproponowali, aby Białoruś podpi-
sała Układ o bezpieczeństwie zbiorowym. Stanisław Szuszkiewicz negatywnie 
odniósł się do tego pomysłu i podkreślił, że w tak istotnej dla kraju sprawie 
powinno zostać przeprowadzone referendum. Nie odbyło się ono jednak, a 
w kwietniu 1993 roku Rada Najwyższa zdecydowała, iż Mińsk przystąpi do 
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Czachor 2016, s. 225-226). Kilka 
miesięcy później Białoruś i Rosja zawarły szereg umów gospodarczych. Doty-
czyły one połączenia systemów monetarnych obu państw, cen gazu ziemnego 
i jego transportu i włączenia firmy Biełtransgaz w skład Gazpromu (Salimov 
1993). 

W marcu 1994 roku białoruski parlament uchwalił nową ustawę zasad-
niczą, na mocy, której został utworzony organ prezydenta (president.gov.by). 
Pierwsza tura wyborów szefa państwa została wyznaczona na 23 czerwca 1994 
roku. Początkowo za faworyta rywalizacji wyborczej był uznawany Wiacze-
sław Kiebicz. Szybko okazało się jednak, że największym poparciem społecz-
nym cieszy się Aleksander Łukaszenka, będący wówczas przewodniczącym 
komisji antykorupcyjnej, działającej w ramach Rady Najwyższej. Wygrał on 
pierwszą turę, uzyskując blisko 45% głosów. 10 lipca odbyła się druga tura, 
w której Łukaszenka zmierzył się z Kiebiczem. Zdecydowane zwycięstwo w 
wyborach odniósł Aleksander Łukaszenka, który zdobył 80,1% głosów. Po 
objęciu urzędu prezydenta, Łukaszenka podjął wysiłki ukierunkowane na 
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wzmocnienie swojej władzy. W 1996 roku na Białorusi zostało zorganizo-
wane referendum dotyczące wprowadzenia zmian do konstytucji. Obywatele 
biorący w nim udział, mieli odpowiedzieć na 7 pytań. Najważniejsze z nich 
brzmiało: „Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Republiki Białorusi z 1994 
roku z późniejszymi zmianami i uzupełnieniem (nowa wersja Konstytucji Re-
publiki Białorusi) zaproponowanej przez prezydenta Republiki Białorusi A. 
G. Łukaszenkę?”. 83,73% osób biorących udział w głosowaniu poparło tą 
zmianę, przy frekwencji sięgającej 84,14%. Rezultaty referendum nie zostały 
uznane za prawdziwe przez kraje europejskie, które wskazywały, że na Biało-
rusi doszło do licznych pogwałceń zasad prawa wyborczego oraz standardów 
demokratycznych (Ziętara 2016, s. 142-143). 

27 listopada 1996 roku Łukaszenka złożył podpis pod tekstem nowej 
ustawy zasadniczej. Na mocy zmienionej konstytucji ustanowiono dwuizbowy 
parlament, składający się z Izby Reprezentantów i Rady Republiki. Szef państwa 
uzyskał prawo wydawania dekretów o mocy ustawy, co zagwarantowało mu 
silną pozycję ustrojową (Ziętara 2016, s. 143). Ponadto kadencja Łukaszenki 
została wydłużona aż do 2001 roku (Wasiuta 2016, s. 166). Bezprawne prze-
kształcenia białoruskiego systemu politycznego spowodowały znaczne pogor-
szenie relacji Mińska z państwami europejskimi. Rzeczpospolita Polska za-
częła wówczas realizować wobec niego politykę krytycznego dialogu, która 
polegała na obniżeniu szczebla relacji z Białorusią i krytykowaniu dokonywa-
nych przez jej władze naruszeń praw człowieka (Żurawski vel Grajewski 2016, 
s. 136-137). 

Ochłodzenie stosunków z Białorusią nie doprowadziło jednak do demo-
kratyzacji jej ustroju. Aleksander Łukaszenka postanowił bowiem wzmocnić 
prorosyjski kurs w polityce zagranicznej. W grudniu 1999 roku Białoruś i Fe-
deracja Rosyjska zawarły umowę o powołaniu państwa związkowego (Kakare-
ko 2008, s. 293). Począwszy od 1997 roku białoruski przywódca zaczął także 
lansować hasło wielowektorowej polityki zagranicznej, rozumianej jako ko-
nieczność zacieśniania stosunków z państwami Afryki, Ameryki Południowej 
oraz Azji. Koncepcja ta dodatkowo zyskała na znaczeniu po objęciu urzędu 
prezydenta w Rosji przez Władimira Putina, który zaczął naciskać na Mińsk 
w kwestii pogłębienia integracji (Mironowicz 2011, s. 147). W 2004 roku 
na Białorusi zostało rozpisane kolejne referendum, które dotyczyło zlikwi-
dowania ograniczeń w sprawowaniu stanowiska prezydenta przez jedną oso-
bę. Krok ten był niezbędny dla stworzenia możliwości dalszego sprawowania 
władzy przez Łukaszenkę, gdyż ówczesne prawo przewidywało, iż dany poli-
tyk może piastować urząd szefa państwa maksymalnie przez dwie kadencje. 
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Blisko 88% obywateli poparło proponowane zmiany, co dało dyktatorowi 
możliwość dalszego rządzenia. Kraje europejskie uznały głosowanie za nie-
ważne, gdyż sposób jego przeprowadzenia naruszał standardy demokratyczne 
(Pińczak 2021). 

Istotnym elementem sprawowania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę 
jest bezwzględna walka z opozycją. W okresie poprzedzającym wybory prezy-
denckie z 2006 roku, chcąc uniemożliwić przeciwnikom władz prowadzenie 
kampanii wyborczej, bito ich oraz umieszczano w areszcie. Kiedy do publicz-
nej wiadomości zostały podane wyniki wyborów, zgodnie z którymi szefem 
państwa po raz kolejny został Łukaszenka, rozpoczęły się demonstracje prze-
ciwko oszustwom wyborczym. Zostały one brutalnie zdławione: około 1 000 
osób zostało aresztowanych, a jeden z opozycyjnych kandydatów na prezy-
denta – Aleksandr Kazulin został skazany na 5.5 roku pozbawienia wolności 
(Sadowski 2012, s. 99). 

W 1999 roku w niejasnych okolicznościach zaginęło trzech przeciwni-
ków Łukaszenki: Wiktar Hanczar, Anatol Krasouski oraz Jurij Zacharanka. 
Według ujawnionych później informacji mieli oni zostać uprowadzeni i za-
mordowani w wyniku akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy resortu 
spraw wewnętrznych, Dzmitra Pauliczenkę i Juryja Siwakoua, a także prze-
wodniczącego Rady Bezpieczeństwa Białorusi, Wiktara Szejmana. W 2019 
roku dziennikarze Deutsche Welle odnaleźli Jurija Hareuskiego, który miał 
wchodzić w skład szwadronu śmierci, odpowiedzialnego za śmierć aktywistów. 
Zeznał on, iż o planach zabicia aktywistów prawdopodobnie wiedział Alek-
sander Łukaszenka (belsat.eu 2020a). 

Metody zwalczania opozycjonistów przez białoruski reżim dobrze oddaje 
także historia Alesia Bialackiego, lidera Centrum Praw Człowieka Wiosna. 
Podejmowane przez niego działania na rzecz obrony praw jednostki sprawiły, 
że był on pociągany do odpowiedzialności prawnej ponad 20 razy (dissiden-
tby.com). W 2011 roku został on zatrzymany i oskarżony o przestępstwo fi-
nansowe. Następnie skazano go na karę 4,5 roku pozbawienia wolności (Sze-
ligowski 2011). W trakcie odbywania wyroku Bialackiemu nie zezwolono na 
spotkanie z umierającym na nowotwór płuc ojcem (Kamińska 2011). 

W 2010 roku w Białorusi miały miejsce kolejne wybory prezydenckie. 
Podczas poprzedzającej je kampanii Łukaszenka znacznie zmniejszył presję 
wywieraną na opozycję. Jej przedstawiciele mogli przeprowadzić półgodzinne 
audycje w radio i telewizji oraz zaprezentować swoje poglądy podczas deba-
ty wszystkich kandydatów, emitowanej na żywo. Zmiany te nie były jednak 
równoznaczne z całkowitą demokratyzacją procesu wyborczego. Zgodnie z 
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oficjalnymi danymi wybory ponownie zwyciężył Aleksander Łukaszenka, 
otrzymując 79,6% głosów. Środowiska opozycyjne wskazywały jednak, że 
Łukaszenka uzyskał nie więcej niż 40% głosów, w związku z czym powinna 
zostać zorganizowana druga tura (Fabiszewski, Jurkun 2015, s. 71-73). 

W 2015 roku na Białorusi odbyły się kolejne wybory prezydenckie, w 
których po raz kolejny zwycięstwo odniósł Aleksander Łukaszenka. Uzyskał 
on wówczas 83,5% głosów (Bakunowicz 2015). Rezultat ten został milcząco 
zaakceptowany przez środowiska opozycyjne. UE wstrzymała natomiast sto-
sowanie nałożonych na Mińsk sankcji na okres czterech miesięcy (Rust 2015). 
Wybory nie spełniły jednak standardów demokratycznych, na co wskazuje 
między innymi publikacja Mateusza Bajka – „Jak oszukuje się białoruskich 
wyborców – relacja polskiego obserwatora” (Bajek 2016). Zawieszenie sank-
cji przez Brukselę było zapewne spowodowane poszerzeniem przez białoruski 
reżim możliwości działania opozycji w czasie kampanii wyborczej. Państwa 
UE uznały te ustępstwa za przejaw powolnej demokratyzacji systemu politycz-
nego Białorusi. W polityce zagranicznej Łukaszenka nie zrezygnował jednak z 
zacieśniania współpracy z Federacją Rosyjską. 

1 stycznia 2015 roku rozpoczęła działanie Euroazjatycka Unia Gospodar-
cza, która miała przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej Białorusi. 
Niestety tak się nie stało. W ciągu ośmiu miesięcy PKB państwa zmniejszyło 
się o 3,7%. Zgodnie z zapowiedziami białoruskich rządzących, średnie wyna-
grodzenie w 2015 roku miało wynosić nawet 100 dolarów amerykańskich. W 
rzeczywistości oscylowało ono wokół 400 USD (Rust 2015). Szacuje się, iż w 
latach 2011-2020 PKB Białorusi wzrastało przeciętnie o 0,9% na rok. Był to 
wynik 3-4 razy gorszy, aniżeli w Polsce (Alachnović 2021). Na początku 2020 
roku białoruskie PKB zmniejszyło się aż o 1,9%. Było to spowodowane roz-
wojem pandemii COVID-19 oraz spadkiem dostaw ropy z Rosji (Kłysiński 
2021). Pogarszające się warunki bytowe doprowadziły do wzrostu frustracji w 
społeczeństwie (Kłysiński 2020). 

Warto zauważyć, iż problemy ekonomiczne stały się już w przeszłości 
przyczyną protestów na Białorusi. W lutym 2017 roku wybuchły demon-
stracje, które były spowodowane wprowadzonym przez reżim podatkiem dla 
darmozjadów. Wydany przez Łukaszenkę w kwietniu 2015 roku dekret, prze-
widywał, iż obywatele, którzy nie przepracowali 183 lub więcej dni w ciągu 
roku muszą zapłacić podatek (Dyner 2017). Obowiązkowa opłata opiewała 
na kwotę stanowiącą równowartość 800 zł (Poczobut 2017). Kolejnym po-
wodem niezadowolenia Białorusinów była postawa prezydenta wobec zagro-
żenia związanego z COVID-19. Łukaszenka nie zastosował bowiem żadnych 
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obostrzeń, mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa. 
Stwierdził również, że doniesienia o wzroście zachorowań w poszczególnych 
państwach to psychoza, a świeże powietrze i ciężka praca to najbardziej sku-
teczne leki przeciwko wirusowi (dw.com 2020a). 

PRZEBIEG PROTESTÓW 

Protesty na Białorusi rozpoczęły się w maju 2020 roku, kiedy to Alek-
sander Łukaszenka poinformował, iż będzie kandydował w rozpisanych na 
sierpień wyborach prezydenckich (dw.com 2020a). Białoruski prezydent 
podjął również działania ukierunkowane na wyeliminowanie opozycjonistów 
chcących ubiegać się o stanowisko szefa państwa. Aresztowany został między 
innymi bloger Siarhiej Cichanouski, który prowadził w internecie kanał Kraj 
do życia. W późniejszym czasie Centralna Komisja Wyborcza nie zezwoliła 
na rejestrację komitetu wyborczego Cichanouskiego. W związku z tym na 
start w wyborach zdecydowała się jego żona, Swiatłana (tvn24.pl 2020b). Na 
organizowane przez Cichanouską spotkania z obywatelami przybywało nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Białoruski reżim zaniepokoiła rosnąca popularność 
aktywistki. Dlatego też postanowiono, iż w dniach 3-8 sierpnia w Parku im. 
Przyjaźni Narodów w Mińsku będą mieć miejsce wieczory muzyczne. Był to 
krok wymierzony bezpośrednio w Cichanouską, bowiem park ten był jedy-
nym obszarem, na którym politycy mogli prowadzić przedwyborczą agitację 
(dorzeczy.pl 2020). 

9 sierpnia, w dniu wyborów na Białorusi został znacznie ograniczony 
dostęp do Internetu (Krawczyński 2020). Tego samego dnia do wiadomości 
publicznej zostały podane wyniki wyborów, zgodnie z którymi Łukaszenka 
otrzymał 80,2%, a Cichanouska 9,9% głosów (tvn24.pl 2020c). Rezultat ten 
nie został zaakceptowany przez Białorusinów, którzy rozpoczęli demonstracje 
w stolicy oraz innych miastach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
białoruski resort spraw wewnętrznych, 9 sierpnia zaaresztowano około 3 000 
protestujących (tvn24.pl 2020a). Dwa dni później szef resortu dyplomacji 
Litwy powiadomił, że na teren jego państwa przybyła Swiatłana Cichanouska. 
Jej wyjazd był spowodowany faktem, iż ze względu na prowadzoną działalność, 
nie czuła się bezpieczna na Białorusi (Partyła 2020). 12 sierpnia została zor-
ganizowana manifestacja w Brześciu. Funkcjonariusze służb porządkowych 
otworzyli ogień do demonstrantów. Jedna osoba została ranna (news.tut.by 
2020). W tym samym dniu w Mińsku, Lidzie, Grodnie i Nowopołocku miały 
miejsce protesty kobiet, oburzonych siłowym dławieniem manifestacji przez 
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milicję, OMON i oddziały armii (belsat.eu 2020c). 14 sierpnia do demon-
stracji przyłączyli się robotnicy Mińskiej Fabryki Traktorów. Sformowali oni 
komitet strajkowy i przedstawili postulaty, do których należały m.in: zwol-
nienie funkcjonariuszy stosujących przemoc wobec protestujących, zmiana 
władzy w państwie oraz całkowita rehabilitacja osób zatrzymanych za przeko-
nania polityczne (belsat.eu 2020c). 

Dwa dni później w Mińsku odbyła się kolejna manifestacja, w której 
wzięło udział 200 tysięcy osób. Żądali oni ustąpienia Łukaszenki ze stanowi-
ska prezydenta. Równocześnie została zorganizowana demonstracja sympaty-
ków szefa państwa, na którą przybyło ok. 31 000 ludzi (Kuznetsov 2020). 17 
sierpnia Łukaszenka wygłosił przemówienie w Mińskiej Fabryce Traktorów. 
Zapowiedział wówczas, że póki nie zostanie zamordowany, nie zostaną prze-
prowadzone kolejne wybory. Zaznaczył przy tym, iż może on zorganizować 
referendum oraz zrezygnować ze stanowiska w zgodzie z ustawą zasadniczą, 
jednak nie może się to dokonać na skutek presji manifestantów (bbc.com 
2020a). Następnego dnia, z inicjatywy Cichanouskiej na Białorusi została 
utworzona Rada Koordynacyjna, której zadaniem była zmiana władzy w pań-
stwie. W jej skład weszli m. in. Aleś Bialacki, Swiatłana Aleksijewicz, Swiatła-
na Kalinkina oraz Jury Chaszczawacki (wiadomości.onet.pl 2020). 

Wkrótce potem Łukaszenka oświadczył, że jeśli Rada Koordynacja zechce 
przejąć rządy, zostaną przeciw niej zastosowane odpowiednie środki (wprost.
pl 2020). 20 sierpnia białoruska prokuratura generalna rozpoczęła śledztwo 
przeciwko Radzie Koordynacyjnej (rp.pl 2020). 27 sierpnia Władimir Putin 
oświadczył, iż na terenie Federacji Rosyjskiej utworzone rezerwowe oddziały 
spośród funkcjonariuszy sił porządkowych, które w razie potrzeby będą mogły 
być oddelegowane na Białoruś. Podkreślił również, że inicjatywa ta została 
podjęta na prośbę Łukaszenki (tvp.info 2020). 6 września w Mińsku miał 
miejsce Marsz Jedności, w którym uczestniczyło do 150 000 oponentów 
białoruskiego prezydenta (polsatnews.pl 2020b; tvn24.pl 2020d). 

Cztery dni później Litwa uznała Swiatłanę Cichanouską i Radę Koordy-
nacyjną za jedynych legalnych reprezentantów Białorusi oraz zaapelowała do 
społeczności międzynarodowej o uczynienie tego samego (Orłowski 2020). 
12 września w Mińsku została zorganizowana kolejna manifestacja, w której 
wzięło udział kilkaset kobiet (Градюшко, Владыко 2020). Pięć dni później 
Parlament Europejski uznał Radę Koordynacyjną za tymczasową reprezenta-
cję białoruskiego społeczeństwa (europarl.europa.eu 2020). 23 września odby-
ło się zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki na urząd szefa państwa (Wójcik 
2020). Wkrótce potem na ulice Mińska wyszło co najmniej 5 000 ludzi, aby 
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wyrazić sprzeciw wobec dyktatora (euronews.com 2020). 
12 października w stolicy Białorusi miał miejsce Marsz Seniorów, podczas 

którego osoby w starszym wieku protestowały przeciwko działaniom reżimu 
(Градюшко, Ошуркевич 2020). Kilkanaście dni później w Mińsku został 
zorganizowana kolejna kobieca demonstracja, której uczestniczki domagały 
się przeprowadzenia demokratycznych wyborów (rferl.org 2020a). 12 listo-
pada grupa nieznanych mężczyzn pobiła Ramana Bandarenkę, który wywiesił 
na swojej ulicy biało-czerwono-białą flagę, będącą symbolem manifestantów. 
Niedługo potem zmarł on w szpitalu (amnesty.org 2020). Białoruskie władze 
zareagowały na to wydarzenie, oświadczając, że nie mają związku ze zgonem 
mężczyzny. 15 listopada w Mińsku odbył się protest przeciwko brutalności 
służb porządkowych, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób (bbc.com 
2020b). Tydzień później Białoruski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
nałożył anatemę na Łukaszenkę, uzasadniając to przemocą, jaką zastosował 
wobec Białorusinów (Minor Belarusian Emigrant). 13 grudnia na Białorusi 
miały miejsce kolejne demonstracje, podczas których żądano rezygnacji Łu-
kaszenki z funkcji prezydenta (apnews.com 2020). Ostatecznie protesty na 
Białorusi zakończyły się w styczniu 2021 roku. 

Ważnym elementem kryzysu społeczno-politycznego na Białorusi była 
reakcja Aleksandra Łukaszenki na organizowane przez jego przeciwników 
protesty. 16 sierpnia 2020 roku, podczas zgromadzenia swoich sympaty-
ków w Mińsku, białoruski przywódca oznajmił, iż nie zezwoli na zagarnięcie 
państwa. Podkreślił również, że Rzeczpospolita Polska i Litwa rozbudowują 
swoje armie, a siły NATO zbliżają się do terytorium Białorusi. Ponadto za-
deklarował, iż nie zgodzi się on na zorganizowanie nowych wyborów prezy-
denckich, gdyż w ich konsekwencji Białoruś zostanie unicestwiona (tvn24.
pl 2020d). Kilkanaście dni później Łukaszenka oświadczył, że sytuacja w 
kraju jest w dużej części wynikiem działań Polski, Czech, Litwy oraz Ukrainy. 
W jego ocenie państwa te miały kierować demonstracjami. Ustosunkował 
się on wówczas także do kwestii zamieszkującej Białoruś mniejszość polską. 
Zaznaczył, iż jej członkowie to białoruscy Polacy, z którymi Białorusini żyją 
bez żadnych konfliktów już 25 lat. Ostrzegł przy tym, że nigdy nie przyzwoli 
na to, aby w Grodnie były zawieszane flagi Polski i realizowane plany, zgodnie 
z którymi w przypadku rozkładu państwa białoruskiego, Grodno stanie 
się częścią Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec zadeklarował, iż Białoruś 
posiada wystarczający potencjał, aby obronić swoją integralność terytorialną 
(gazetaprawna.pl 2020). 16 września białoruski prezydent oskarżył Stany 
Zjednoczone i ich europejskich sojuszników o opracowywanie siedmiofazowej 
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koncepcji działań wymierzonych w Białoruś. W jego ocenie zabieg ten był 
ukierunkowany na doprowadzenie do zmiany władzy na Białorusi, zgodnie z 
instrukcją „kolorowych rewolucji” Gene’a Sharpa (polsatnews.pl 2020a). 

Na pierwszy rzut oka wydawać się może, iż retoryka Aleksandra Łuka-
szenki jest niezwykle chaotyczna. Po głębszych rozważaniach układa się ona 
jednak w spójną całość. W pierwszej kolejności przywódca Białorusi infor-
mował o zagrożeniu, jakie generuje NATO, ze szczególnym uwzględnieniem 
państw sąsiednich: Polski i Litwy. Oskarżenie to zostało później wzmocnione 
i sprecyzowane informacjami, iż Polska, Litwa oraz inne państwa kierowały 
manifestacjami. Przedstawił on też konkretne uzasadnienie dla działań ob-
cych państw – chęć zagarnięcia terenów państwa białoruskiego. Zarzuty wy-
stosowywane pod adresem Rzeczpospolitej Polskiej posłużyły Łukaszence do 
zwiększenia represji stosowanych wobec aktywistów nielegalnego ZPB, przed-
stawianych jako wykonawcy poleceń Warszawy. Na koniec Polska, Litwa i 
inne państwa europejskie zostały wykreowane na „sługusów” Waszyngtonu, 
który miał być źródłem międzynarodowego spisku przeciwko Mińskowi. W 
ten sposób Łukaszenka stworzył swoistą drabinę wrogów zewnętrznych Bia-
łorusi, która zapewne miała stanowić usprawiedliwienie dla działań, jakie po-
dejmował on wobec oponentów. Ponadto, w świetle przedstawianych przez 
niego teorii, demonstranci stawali się zdrajcami własnej ojczyzny i narodu, 
czyli osobami, z którymi należy bezwzględnie walczyć. 

IMPLIKACJE PROTESTÓW 

Bezpośrednim skutkiem protestów na Białorusi był zakrojony na bez-
precedensową skalę terror, jaki Łukaszenka zastosował przeciwko swoim 
oponentom. Służby bezpieczeństwa regularnie aresztowały demonstrujących 
i stosowali wobec nich przemoc (Буртык 2020). Demonstracje były dławio-
ne siłowo, m.in. za pomocą armatek wodnych i granatów hukowych (Dy-
ner 2017; polsatnews.pl 2020b; tvn24.pl 2020d). Odnotowane zostały także 
przypadki strzelania do manifestantów (Szoszyn 2020). Działacze, którzy zo-
stali zatrzymani, byli zmuszeni przebywać w przepełnionych celach, nie otrzy-
mywali wystarczającej wody i pożywienia a także byli bici (Буртык 2020). 4 
czerwca 2021 roku podczas procesu sądowego oskarżony o popełnienie kil-
ku przestępstw aktywista polityczny Sciapan Łatypau podjął nieudaną próbę 
odebrania sobie życia (wp.pl 2021). Przyczyną jego złego stanu psychiczne-
go były tortury, jakich doświadczał przez blisko dwa miesiące w specjalnym 
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pomieszczeniu – press chacie1. 14 sierpnia 2020 roku Światowa Organizacja 
przeciwko torturom oświadczyła, iż nadużycia, jakich białoruski reżim do-
puszcza się wobec protestujących, noszą znamiona zbrodni przeciwko ludz-
kości (omct.org 2020). Niejednokrotnie zdarzało się, iż białoruscy funkcjona-
riusze służb porządkowych rezygnowali z pracy, nie chcąc stosować siły wobec 
przeciwników reżimu (dw.com 2020b). Szacuje się, że w ciągu pierwszych 
100 dni manifestacji śmierć poniosło od 4 do 10 osób (Bieliaszyn 2020). 

Należy także zaznaczyć, że według informacji przedstawionych przez or-
ganizacje broniące praw człowieka, pod koniec czerwca 2021 roku na Biało-
rusi znajdowało się 526 więźniów politycznych (forsal.pl 2021). Część Biało-
rusinów uczestniczących w demonstracjach zostało skazanych na długoletnie 
kary więzienia. Na początku września 2021 roku zakończył się proces sądowy 
dwóch członków Rady Koordynacyjnej: Maryi Kalesnikawej i Maksima Zna-
ka. Otrzymali oni odpowiednio karę 11 i 10 lat pozbawienia wolności (gaze-
taprawna.pl 2021a). 

Władze Białorusi podjęły także intensywne działania mające na celu zli-
kwidowanie niezależnych środków masowego przekazu. Dziennikarze byli 
napadani i bici przez milicjantów, a ich sprzęty i zgromadzone materiały nisz-
czono (belsat.eu 2020b). W maju 2021 roku zablokowano dostęp do serwisu 
internetowego TUT.by. Ponadto członkowie Komitetu Kontroli Państwowej 
przeszukali budynek redakcji oraz mieszkania kilku jej pracowników. Portal 
został oskarżony o nieodprowadzanie podatków i podawanie fałszywych wia-
domości (Rosłon 2021). W ten sam sposób postąpioną z gazetą Nasza Niwa. 
13 lipca 2021 roku została zablokowana jej strona internetowa, a w redakcji 
dokonano przeszukania. Aresztowano także cztery zatrudnione w niej osoby 
(Wolska 2021a). 

Należy podkreślić, iż ataki były wymierzone również w dziennikarzy 
przebywających poza granicami Białorusi. 23 maja 2021 roku samolot linii 
lotniczych Ryanair, udający się z Aten do Wilna, został zmuszony do awaryj-
nego lądowania na terenie Mińska. Wkrótce potem doszło do zatrzymania 
jednego z jego pasażerów Ramana Pratasiewicz, który jest twórcą niezależnego 
kanału Nexta (Zaremba 2021). Akcja ta stanowiła naruszenie szeregu norm 
prawa międzynarodowego, zawartych między innymi w Konwencji chicagow-
skiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i Konwencji montrealskiej 
o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu 

1  Press chata to pomieszczenie o wymiarach 4x6 metrów, wyposażone w 
dźwiękochłonną okładzinę ścienną i podwójne drzwi wejściowe, służące do maltreto-
wania więźniów politycznych (tvn24.pl 2021).
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lotnictwa cywilnego (Dyner 2021). W reakcji na to wydarzenie UE rozszerzy-
ła sankcje dotychczas stosowane wobec Białorusi: zakazano latania samolotów 
białoruskich firm lotniczych do UE. Nie mogły one również korzystać z prze-
strzeni powietrznej krajów będących członkami Unii (Wolska 2021b). 

Represje stosowane przez Łukaszenkę objęły też przedstawicieli mniej-
szości polskiej. W marcu 2021 roku aresztowana została Andżelika Borys, 
szefowa nieuznawanego Związku Polaków na Białorusi a także niezależny 
dziennikarz Andrzej Poczobut. Aktywistom został postawiony zarzut „pod-
żegania do nienawiści na tle narodowościowym (Grochot 2021). 25 maja do 
Polski przybyły trzy przedstawicielki mniejszości polskiej na Białorusi – Irena 
Biernacka, Maria Tiszkowska oraz Anna Paniszewska. Wcześniej znajdowały 
się one w areszcie i były zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. Ich 
uwolnienie i przyjazd do Polski był możliwy dzięki wysiłkom podjętym przez 
dyplomatów (gazetaprawna.pl 2021c). Prześladowania mniejszości polskiej 
na Białorusi stanowią implikację retoryki Łukaszenki, który winą za kryzys 
polityczny w państwie obarczył między innymi Polskę, zaś członków niezależ-
nego od niego ZPB postrzegał jako piątą kolumnę. 

Kolejnym następstwem protestów na Białorusi jest kryzys migracyj-
ny, jaki ma miejsce na granicach Białorusi z Litwą, Polską i Łotwą. W maju 
2021 roku na terytorium Litwy zaczęli przybywać obywatele państw Bliskie-
go Wschodu, Afryki i Azji. Wciąż wzrastająca liczba migrantów sprawiła, iż 
2 lipca na Litwie wprowadzono stan nadzwyczajny (Hyndle-Hussein 2021). 
Podobnie uczyniły później Łotwa i Polska. Następnie litewski parlament 
uchwalił ustawę zezwalającą na odsyłanie migrantów na teren Białorusi (ga-
zetaprawna.pl 2021b). W dalszej kolejności kryzys migracyjny dotknął Łotwę 
i Polskę. Władze litewskie, łotewskie i polskie podjęły kroki, mające na celu 
zakończenie kryzysu. Jednym z nich jest budowa barier, które mają uniemoż-
liwić migrantom przedostawanie się na obszar ich państwa. W przekonaniu 
Warszawy, Wilna i Rygi napływ migrantów jest efektem działań Łukaszen-
ki, który pragnie zdestabilizować sytuację wewnętrzną państw, udzielających 
wsparcia oponentom białoruskiego reżimu (Lepiarz 2021). 

Pod koniec lipca 2021 roku litewscy rządzący określili napływ migran-
tów mianem wojny hybrydowej (Gerdziunas, Kucharczyk 2021). Sytuacja na 
granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską rzeczywiście nosi takie znamiona, 
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jednak nie odpowiada ona w pełni definicji tego zjawiska2. Należy podkre-
ślić, że prezydent Białorusi, wywołując kryzys migracyjny, prawdopodobnie 
chce doprowadzić do zniesienia nałożonych na jego państwo sankcji, a nawet 
uzyskania od Unii Europejskiej funduszy na zatrzymanie migracji3. W ten 
sposób mógłby poprawić sytuację gospodarczą w kraju, co sprzyjałoby dal-
szemu trwaniu jego władzy. Warto jednak zauważyć, że za sporem Białorusi, 
Litwy, Łotwy i Polski kryje się dramat wielu niewinnych ludzi, którzy koczują 
na granicy, ponieważ nie mogą powrócić na Białoruś bądź przejść na teren 
innego państwa i uzyskać pomocy (Opryszek 2021). Trudne warunki, jakich 
doświadczają migranci, powodują, iż część z nich ciężko choruje i umiera 
(wiadomosci.onet.pl 2021). 

PODSUMOWANIE 

Protesty na Białorusi, mające miejsce w latach 2020-2021, były pierw-
szymi od uzyskania przez nią niepodległości, zakrojonymi na tak szeroką ska-
lę aktami społecznego sprzeciwu. Choć demonstracje zostały zakończone na 
skutek stosowanych przez reżim brutalnych represji, pokazały, iż na Białorusi 
rozwija się społeczeństwo obywatelskie. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów, 
sytuacja gospodarcza białoruskiego państwa będzie się pogarszać, m.in. w wy-
niku sankcji stosowanych przez UE i Stany Zjednoczone (Kłysiński 2021). 
Czynnik ten może ponownie doprowadzić do wybuchu manifestacji. Niskie 
jest jednak prawdopodobieństwo, aby w najbliższym czasie Białorusinom 
udało się odsunąć od władzy Aleksandra Łukaszenkę, który wciąż jest popie-
rany przez Rosję, dysponującą wieloma instrumentami nacisku wobec pań-
stwa białoruskiego. Nie da się także jednoznacznie określić, w jaki sposób 
na sytuację wewnętrzną i międzynarodową Białorusi wpłynęłoby obalenie 
Łukaszenki. Kremlowi udaje się bowiem destabilizować Ukrainę, której oby-
watele w 2014 roku zmusili do ustąpienia ze stanowiska prezydenta Wiktora 

2  Według polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego wojna hybrydowa to 
„wojna, która łączy w sobie jednocześnie różne możliwe środki i metody przemocy, w 
tym zwłaszcza zbrojne działania regularne i nieregularne, operacja w cyberprzestrzeni 
oraz działania ekonomiczne, psychologiczne, kampanie informacyjne o wydźwięku 
propagandy itp.”. Inne definicje także podkreślają, iż oprócz środków pozamilitar-
nych, w wojnie hybrydowej występuje element działań zbrojnych, którego podczas 
kryzysu migracyjnego brak (Gostomczyk 2017, s. 66). 
3  Tego typu rozwiązanie funkcjonuje w relacjach między UE a Turcją. W 
2016 roku została bowiem podpisana umowa, na mocy której Turcja podejmuje 
wysiłki na rzecz zminimalizowania nielegalnej migracji do UE, zaś Bruksela przeka-
zuje Ankarze pieniądze na zapewnienie uchodźcom odpowiednich warunków (deut-
schland.de 2021).
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Janukowycza. Białoruś w porównaniu z Kijowem jest o wiele mniej zaawanso-
wana w procesie zacieśniania współpracy z UE i NATO, a tym samym jest o 
wiele bardziej narażona na destrukcyjne działania Federacji Rosyjskiej, z którą 
tworzy Państwo Związkowe. 
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CAUSES, COURSE NAD IMPLICATIONS  
OF PROTESTS IN BELARUS IN 2020-2021

Summary: The aim of this paper is to analyse the origins, course and consequ-
ences of the 2020-2021 protests in Belarus. The Republic of Belarus is one of 
the few non-democratic states in Europe. The demonstrations that erupted in 
August 2020 represented the largest wave of opposition that Alexander Luka-
shenko has encountered in his 28-year presidency. The issue raised in the study 
is extremely important in the process of examining the situation in Central 
and Eastern Europe. Indeed, the political system in Belarus is not exclusively 
an internal affair of the country. There is a rivalry for influence in the various 
post-Soviet countries. One side is Russia, which is trying to maintain its do-
minant position in the former USSR. The other is the democratic states that 
are members of the EU and NATO: the Republic of Poland, Lithuania, Latvia 
and Estonia. This trend is clearly confirmed by one of the far-reaching con-
sequences of the protests, which is a migration crisis on the Belarusian border 
with Poland, Lithuania and Latvia.

Keywords: protests, Belarus, Poland, Alexander Lukashenko
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OBWÓD KALININGRADZKI: 
ZNACZENIE W FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka 
Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i jego miejsca w stosunkach 
międzynarodowych Rosji z Unią Europejską. Celem tekstu jest przedstawie-
nie sytuacji społecznej, gospodarczej, militarnej, zasobów przyrodniczych oraz 
bezpieczeństwa energetycznego tej wyjątkowej jednostki administracyjnej Fe-
deracji Rosyjskiej. Wybór tematu uzasadnia jego aktualność w dobie konflik-
tów Rosji z państwami sąsiadującymi.

Słowa kluczowe: Rosja, Kaliningrad, enklawa, eksklawa.

WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka Obwodu Kalinin-
gradzkiego Federacji Rosyjskiej i jego miejsca w stosunkach Rosji z Unią Eu-
ropejską. Obwód Kaliningradzki jest bardzo ważnym obszarem ze względu 
na swoje geopolityczne położenie. Od rozpadu Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich w 1991 roku stał się rosyjską półeksklawą. Terminem 
tym nazywany jest obszar, który jest oderwany od państwa macierzystego ale 
graniczy z morzem. W przypadku Obwodu Kaliningradzkiego jest to Morze 
Bałtyckie. Jednak w literaturze przedmiotu większość badaczy używa defini-
cji „eksklawa”. W niniejszym opracowaniu Obwód Kaliningradzki tak też bę-
dzie określany. Enklawą zaś nazywa się obszar należący prawnie do jednego 
państwa ale geograficzne znajdujący się wewnątrz innego państwa. Obwód 
Kaliningradzki graniczy z Litwą i Polską i nie jest enklawą dla żadnego z tych 
państw, lecz możemy nazwać go enklawą unijną, gdyż oba te państwa należą 
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do Unii Europejskiej. Według zasadami pisowni języka polskiego nazwa Ob-
wodu Kaliningradzkiego powinna być pisana małymi literami ale w obecnej 
pracy nazwa ta będzie pisana dużymi literami celem wyróżnienia jej w tekście. 

Obwód Kaliningradzki jest najdalej wysuniętą na Zachód jednostką ad-
ministracyjną Federacji Rosyjskiej, będąc jednocześnie jednym z najmniej-
szych rosyjskich obwodów. Zajmuje 15 125 km2, co stanowi jedynie 0,09 % 
całej powierzchni Federacji Rosyjskiej. Jest oderwany od państwa macierzy-
stego, nie ma lądowej granicy z Rosją i sąsiaduje z dwoma europejskimi pań-
stwami – Polską i Litwą. Granica tych państw z Obwodem Kaliningradzkim 
stanowi zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Posiada także dwie mierzeje 

–Kurońską oraz Wiślaną. 

Rysunek 1. Mapa hipsometryczna Obwodu Kaliningradzkiego

Źródło: (geomorawa.ucoz.pl 2021).

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym tożsamość regionu jest jego 
bliskość do europejskich miast. Najbliższym Kaliningradowi dużym miastem 
jest polski Gdańsk – 160 km, 350 km do Wilna, 390 km do Rygi, 400 km do 
Warszawy oraz 600 km do Berlina. Żeby dojechać do najbliższego rosyjskiego 
centrum administracyjnego – Pskowa – trzeba pokonać prawie 700 km i dwa 
państwa – Litwę i Łotwę. Klimat regionu jest umiarkowany, co sprzyja rozwo-
jowi rolnictwa i turystyki. Głównymi uzdrowiskami są miasta Swietłogorsk, 
Zelenograd oraz Pionierski.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, można stwierdzić, że Obwód 
Kaliningradzki jest szczególnym i niepowtarzalnym przypadkiem współcze-
snej Europy i Rosji. Jego historia oraz geostrategiczne położenie sprawiają, że 
wielu badaczy z całego świata są zainteresowani tym podmiotem. 
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SYTUACJA SPOŁECZNA

W 1947 roku podpisany został przez Józefa Stalina tajny dokument 
„O przesiedleniu Niemców z Obwodu Kaliningradzkiego RFSRS do Ra-
dzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec” (ros. О переселении немцев из 
Калининградской области РСФСР в Советскую зону оккупации 
Германии). Treść rozporządzenia zawierała szczegółowe polecenia dotyczące 
wysiedlenia ludności niemieckiej do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niem-
czech. Proces ten rozpoczął się w 1947 roku i trwał do 1951. Jednocześnie 
miejsce miało zasiedlanie Obwodu Kaliningradzkiego obywatelami, do któ-
rego przeprowadzili się byli mieszkańcy 24 obwodów ZSRR, 4 rosyjskich re-
publik autonomicznych oraz 7 obwodów Białoruskiej SSR (Palmowski 2008, 
s. 108). Z tego względu charakter kaliningradzkiej ludności ma charakter na-
pływowy. Tak samo można scharakteryzować ludność kaliningradzką w obec-
nych czasach. W poniższej tabeli dostrzec można, że naturalny ubytek ludno-
ści Obwodu Kaliningradzkiego jest większy, niż przyrost ale dzięki wzrostowi 
migracyjnemu utrata ludności nie ma miejsca.

Tabela 1. Demografia Obwodu Kaliningradzkiego w latach 2016-2019

Rok

Liczba  
ludności  
(na 1 stycznia 
każdego roku)

Urodzenia  
(tys. osób)

Zgony  
(tys. osób)

Przybyło  
(tys. osób)

Wyjechało  
(tys. osób)

2016 976, 4 12, 2 12, 3 42, 0 32, 1

2017 986, 3 10, 9 12, 4 44, 8 35, 0

2018 994, 6 10, 3 12, 1 47, 3 37, 8

2019 1007, 3 9, 3 11, 9 31, 3 18, 3

2020 1012, 5 9, 2 13, 4 28, 2 17, 5

2021 1018, 6 brak danych brak danych brak danych brak danych

2022 1027, 7 9, 2 13, 4 brak danych brak danych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych (rosstat.gov.ru 2022).

Większość mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego stale zamieszkuje 
w miastach, natomiast ludność wiejska (analizując dane za ostatnie 5 lat) nie 
przekracza 30% całej liczby mieszkańców. Z początkiem roku 2020 liczba 
ludności ogółem wyniosła 1 012 512 osób. Większość to mieszkańcy centrum 
administracyjnego – w Kaliningradzie zamieszkuje 489 359 osób. Mimo tego, 
że na obszarze tym dominuje ludność miejska, wyłaczając mieszkańców Kali-
ningradu, należałoby stwierdzić, że różnica między ludnością wiejską i miejską 
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jest nieznacząca. Ludność miejska wynosi 296 966 osób a wiejska to 226 187 
osób (kaliningrad.gks.ru 2021). 

Porównując statystyki migracyjne dotyczące Obwodu Kaliningradzkiego 
względem informacji odnoszących się do całej Federacji Rosyjskiej, można 
zauważyć, że obszar ten dla migrantów jest jednym z najbardziej atrakcyjnych 
regionów Rosji. W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące mi-
gracyjnego przyrostu ludności w wybranych regionach Rosji (Tabela 2). Do 
analizy zostały wybrane regiony, które mają największe wskaźniki migracji  
w całym kraju. 

Tabela 2. Przyrost migracyjny w Federacji Rosyjskiej oraz w wybranych regionach Rosji w la-
tach 2017-2019 (tys. osób).

2017 2018 2019 2020

Federacja Rosyjska 97, 8 101, 2 62 38, 7

Moskiewski obw.1 48, 3 63, 3 47, 5 14, 3

Krasnodarski kr. 25, 1 30, 5 14, 9 17, 5

Kaliningradzki obw. 4, 6 6, 1 7, 6 7, 7

Leningradzki obw. 1, 6 5, 9 12, 2 21, 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych (rosstat.gov.ru 2022).

Jak widać, w poszczególnych latach Obwód Kaliningradzki wyprzedzał 
większość regionów Rosji, co z kolei może wskazywać na to, że władze tej 
jednostki administracyjnej starają się zrobić wszystko, by zachęcić ludność 
do osiedlenia na tym terytorium. Wśród przykładowych działań należało-
by wskazać program regionalny „Pomoc w dobrowolnym przesiedleniu do 
Federacji Rosyjskiej rodaków mieszkających za granicą na lata 2018-2020” 
(„Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-
2020 годы”) (gov39.ru 2021b). Program przywidywał pomoc dla rodaków 
stale przebywających za granicą. Region ofiarował wsparcie w postaci zwol-
nienia z opłaty cła, uproszczonej procedury odzyskania dokumentu stałego 
pobytu lub obywatelstwa, darmowego wykształcenia na wszystkich etapach 
w państwowych zakładach oświaty, darmowej państwowej opieki medycznej, 
przyznania miejsc w państwowych zakładach opieki społecznej, świadczenia 
usług w zakresie promocji zatrudnienia. Materialna część wsparcia obejmo-
wała rekompensatę za koszty podróży do przyszłego miejsca osiedlenia, opłaty 

1 Dane, dotyczące migracji w obwodach moskiewskim oraz leningradzkim nie uwzględniają 
migracji do miast wydzielonych – czyli Moskwy i Sankt-Peterburga.
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państwowej za wyrobienie dokumentów oraz udzielenie jednorazowe wy-
płaty pieniężnej. Odwód Kaliningradzki był liderem tego programu, gdyż  
w 2018 roku przyjął 2,7 tys. uczestników programu, przy przewidywanym li-
micie 2 tysięcy osób (kgd.ru 2019). Program działa od 2007 roku, a z dostęp-
nych informacji wynika, że w roku 2021 wzięło w nim udział 79 regionów 
Rosji (consular.rfembassy.ru 2021). 

Z powyższych danych można wyciągnąć także kilka wniosków. Przede 
wszystkim to, że ludność Obwodu Kaliningradzkiego od samego swojego 
początku miała charakter napływowy. Władze regionalne oraz Federacji Ro-
syjskiej starają się zachęcić ludzi do przeprowadzki, bowiem wzrost ludności  
w regionie istnieje tylko dzięki migracji. To wskazuje na dynamiczny rozwój 
tego regionu pod względem społecznym. 

SYTUACJA GOSPODARCZA

Nie można pominąć kwestii regulacji prawnych, które określają formal-
ne funkcjonowanie Obwodu Kaliningradzkiego. W sferze gospodarki kali-
ningradzkiej jednym z głównych dokumentów jest ustawa „O Szczególnej 
Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim”, o której mowa będzie 
niżej. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej na swojej 
oficjalnej stronie internetowej definiuje Obwód Kaliningradzki jako region 
geostrategiczny: „Obwód Kaliningradzki jest regionem geostrategicznym Fe-
deracji Rosyjskiej, której jedną z kluczowych cech rozwoju społeczno-gospo-
darczego jest jego pozycja półeksklawy”. Dzięki takiemu charakterystycznemu 
położeniu Obwodu Kaliningradzkiego, nie może on działać na takich samych 
zasadach co inne obwody rosyjskie. 

Pod koniec lat 80. władze regionu zaczęły przestawiać się na zasady sa-
morządności i samofinansowania i w 1989 roku zwróciły się do Rady Najwyż-
szej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR)  
z pomysłem na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki tym stara-
niom w czerwcu 1991 roku na mocy „O prawnym statusie wolnej strefy eko-
nomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim”, powstała wolna strefa ekonomicz-
na o nazwie „Jantar” (Wojcieszak 2008, s. 19). Strefa obowiązywała na całym 
obszarze Obwodu Kaliningradzkiego z wyjątkiem obiektów i obszarów strate-
gicznych. Wprowadzone zostały ulgi podatkowe, zniesienie cła i akcyzy, zła-
godzone zasady operacji finansowych oraz powstania firm (lawrussia.ru 2021). 

„Uruchomienie WSE pozwoliło na obniżenie cen artykułów konsumpcyjnych 
w obwodzie oraz zamieniło obwód w „strefę bezcłową”, stanowiącą bramę dla 
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importu towarów z zagranicy do pozostałych części Rosji” (Palmowski 2008, 
s. 221). 

W 2006 roku weszła w życie ustawa „O Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej w Obwodzie Kaliningradzkim” («О Особой экономической зоне  
в Калининградской области», 2006), która była odnowieniem pierwszej 
ustawy z 1996 roku. Obecnie w spisie Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje 
się 228 rezydentów (economy.gov.ru 2021). Do podstawowych założeń tego 
dokumentu można zaliczyć: zniesienie podatku dochodowego, zniesienie 
podatku na majątek organizacji w ciągu 6 lat od rejestracji organizacji oraz 
zniesienie cła na towary wyprodukowane w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Jednak działania te były krytykowane ze względu na to, że ulgi dotyczyły tylko 
dużych podmiotów (Bukowski 2019, s. 111). Obecnie Szczególna Strefa 
Ekonomiczna obowiązuje do 2045 roku. 

Obwód Kaliningradzki zalicza się do jednego z najprędzej rozwijają-
cych się gospodarczo regionów Rosji. Za szczególne cechy gospodarki tego 
regionu można wskazać nie tylko regulacje prawne, które już były wcześniej 
wspomniane ale też koncentrowanie się na eksporcie zagranicznym oraz duży 
udział przemysłu wytwórczego w PKB regionalnym Obwodu. Na poniższym 
wykresie przedstawiona została struktura wartości dodanej brutto Obwodu 
Kaliningradzkiego według rodzajów działalności gospodarczej za 2018 rok. 
To są najnowsze dane, które można znaleźć w otwartym dostępie na oficjalnej 
stronie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Przemysłu i Handlu Obwodu 
Kaliningradzkiego.

Jak widać na poniższym zestawieniu, największy udział wartości dodanej 
brutto w Obwodzie Kaliningradzkim ma przemysł wytwórczy. Powołując się 
na informacje przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 
Gospodarczego, Przemysłu i Handlu Obwodu Kaliningradzkiego (minprom.
gov39.ru 2021), należy wskazać, iż do przemysłu wytwórczego zalicza się: 
produkcja pojazdów, przyczep i naczep (46,3% przemysłu wytwórczego), 
produkcja żywności (30,2%), produkcja komputerów, artykułów elektronicz-
nych i optycznych (3,6%), produkcja sprzętu elektronicznego (0,9%), pro-
dukcja chemiczna (3,7%), produkcja mebli (2,7%), produkcja gotowych wy-
robów metalowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (2,4%), produkcja innych 
niemetalicznych wyrobów mineralnych (1,8%), produkcja pozostałych pojaz-
dów i urządzeń (1,3%), produkcja papieru i wyrobów papierowych (1,4%). 
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Wykres 1. Struktura wartości dodanej brutto w Obwodzie Kaliningradzkim według 
rodzajów działalności gospodarczej za 2018 rok w procentach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych (istmat.org 2022, 
s. 66).

Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie ilości wysyłanych to-
warów własnej produkcji, wykonanych prac i usług za 2018 rok w Obwodzie 
Kaliningradzkim.
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Wykres 2. Struktura ilości wysyłanych towarów własnej produkcji, wykonanych prac i usług za 
rok 2018 w Obwodzie Kaliningradzkim w procentach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych oficjalnej strony interneto-
wej Rządu Obwodu Kaliningradzkiego (gov39.ru 2021a) (dostęp: 10.03.2021).

Mimo tego, Obwód Kaliningradzki nie jest znaczącym regionem pod 
względem przemysłu wytwórczego w skali całej Federacji Rosyjskiej. Lide-
rami w tej gałęzi przemysłu w Federacji Rosyjskiej są, na przykład: Moskwa, 
Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny czy Sankt-Petersburg (Тузов, 
Сабельников 2019, s. 16).

Import do Obwodu Kaliningradzkiego za lata 2017-2019 wyniósł łącz-
nie 23,5 mld USD. Najczęściej do Obwodu importowano: pojazdy (8 mld 
USD – 34% udziału od całej wartości importu); maszyny, urządzenia i apara-
turę (3,9 mld USD – 17%) oraz produkty pochodzenia roślinnego (3,5 mld 
USD – 15%). Największymi importerami były: Korea Południowa (4,9 mld 
USD – 21,2%), Chiny (2,4 mld USD – 10,3%), Słowacja (2,2 mld USD – 
9,5%) oraz Niemcy (2,2 mld USD – 9,4%) (ru-stat.com 2021).

Eksport w latach 2017-2019 wyniósł 4,8 mld USD łącznie. Głównie 
były eksportowane artykuły z grup: tłuszcze i oleje (1,6 mld USD – 34% 
udziału od całej wartości eksportu), produkty spożywcze, napoje i tytoń 
(873,6 mln USD – 18%) oraz produkty pochodzenia roślinnego (833,8 mln 
USD –17,4%). Liderami eksportu były: Norwegia (611 mln USD – 12,8%), 
na drugim miejscu Algeria (410 mln USD – 8,6%), Chiny (400 mln USD – 
8,4%) oraz Holandia (332 mln USD – 7%) (ru-stat.com 2021).

Z powyższych danych można wyciągnąć wnioski, iż import do Obwodu 
Kaliningradzkiego jest prawie pięć razy wyższy, niż eksport, co wskazuje na to, 
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że Obwód Kaliningradzki ma niską produkcję. Kraje Unii Europejskiej nie są 
znaczącymi partnerami handlowymi Obwodu Kaliningradzkiego. Jednym ze 
znaczących partnerów są Chiny, podobnie dla całej Rosji. 

ZASOBY PRZYRODNICZE  
ORAZ BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Obwód Kaliningradzki ma bardzo duży potencjał w kwestii surowców 
naturalnych. Bazę mineralno-surowcową stanowią głównie złoża ropy nafto-
wej, bursztynu, torfu, materiału piaskowo-żwirowego, piasku, gliny, świeżej  
i mineralnej wody, błota leczniczego, soli potasowej, soli kamiennej oraz wę-
gla brunatnego (gov39.ru 2021a). 

Obwód Kaliningradzki jest terytorium, który posiada ponad 90% wszyst-
kich złóż bursztynu na świecie. Surowy bursztyn znajduje się na liście strate-
gicznie ważnych zasobów zatwierdzonych przez Rząd Federacji Rosyjskiej. Je-
dynym podmiotem na świecie, który zajmuje się przemysłowym wydobyciem 
bursztynu jest Kaliningradzki Zakład Bursztynowy (ambercombine.ru 2021). 
Każdego roku wskazany zakład wydobywa około 500 ton tego surowca. Re-
zerwę złoża bursztynu szacuje się na 56 tysięcy ton (ambercombine.ru 2021). 
Mimo tego, Rosja nie jest jego największym eksporterem, w roku 2015 Ob-
wód Kaliningradzki sprzedał biżuterię i obrobione kamienie z bursztynu za  
20 mln EUR, przy czym polscy i litewscy jubilerzy wytwarzają rocznie biżute-
rię z rosyjskiego bursztynu o wartości odpowiednio 500 mln EUR i 250 mln 
EUR (kommersant.ru 2021). Przyczyną tego może być to, że większość biżu-
terii produkowanej w Kaliningradzie nie odpowiada najnowszym tendencjom 
mody. Od 2012 r. wprowadzono embargo na eksport surowego bursztynu 
(customs.gov.ru 2016). To spowodowało dziesięciokrotny wzrost cen na su-
rowy bursztyn. Wcześniej 50-100 gramowy fragment bursztynu kosztował 
550 EUR, po wprowadzeniu embarga jego cena wzrosła do 5,5 tys. EUR 
(rugrad.eu 2021).

Obwód Kaliningradzki nie jest samowystarczalny energetycznie. Do Ob-
wodu importuje się 100% gazu ziemnego oraz węgla kamiennego. Do 2019 
roku jedyną drogą dostaw gazu ziemnego do regionu był gazociąg Mińsk-Wil-
no-Kowno-Kaliningrad (Rysunek 4). Długość gazociągu na terytorium jed-
nostki około 155 km, natomiast wydajność wynosi 2,5 mld m3 gazu rocznie. 
Gazociąg dostarczał gaz na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego w latach 
2009-2019.
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Rysunek 2. Schemat gazociągu Mińsk-Wilno-Kowno-Kaliningrad.

Źródło: (gazprom.ru 2021).

8 stycznia 2019 r. w Obwodzie Kaliningradzkim uruchomiono terminal 
do odbioru gazu i pływającą instalację regazyfikacyjną „Marszałek Wasilew-
ski” (Rysunek 3). Dostawa gazu na Białoruś i Litwę przez gazociąg Mińsk-

-Wilno-Kowno-Kaliningrad wciąż jest realizowana. Wspomniany terminal 
przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, biorąc 
pod uwagę specyfikę jego położenia. Jednym z powodów powstania alterna-
tywnej drogi zaopatrzenia Obwodu Kaliningradzkiego w gaz była zmiana po-
lityki energetycznej Litwy po 2014 roku. Do 2014 roku jedynym dostawcą 
gazu ziemnego na Litwę była Rosja, jednakże już w październiku 2014 roku  
w porcie Kłajpeda oddano do użytku pływający terminal regazyfikacyjny „In-
dependance” o pojemności do 4,0 mld m3 rocznie. Efektem było ograniczenie 
importu rosyjskiego gazu rurociągowego. Według dostępnych danych w 2013 
roku Rosja dostarczyła 2,7 mld m3, natomiast w 2017 roku liczba ta spadła 
do 1,4 mld m3. Potrzebne 1,2 mld m3 zrekompensowane zostało dostawami 
gazu z Norwegii (69,4% w 2017 roku), USA (15,3%), Nigerii (8,2%) oraz 
Trynidadu i Tobago (7,1%). Wygaśnięcie umowa o dostawie gazu ziemnego 
między Rosją a Litwą zaplanowane jest na rok 2025. W sytuacji, gdyby Litwa 
znalazła alternatywnych partnerów w zakresie dostaw gazu ziemnego, prze-
dłużenie tej umowy stałoby się nieaktualne (cdu.ru 2019).
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Rysunek 3. Schemat projektu dostaw skroplonego gazu ziemnego do Obwodu 
Kaliningradzkiego.

Źródło: (gazprom.ru 2022).

W kwestii ropy naftowej, całkowite jej rezerwy bilansowe na lądzie i mo-
rzu w Obwodzie Kaliningradzkim według kategorii (A + B + C1) wynoszą 
około 49, 2 mln ton (gov39.ru 2021a). Dla porównania w Polsce liczba ta jest 
ponad dwukrotnie niższa i wynosi 22, 6 mln ton (Czapigo-Czapla, Brzeziński 
2021), z czego aż do 95% ropy naftowej jest importowane z terytorium Fede-
racji Rosyjskiej (Palmowski 2008, s. 210).

Zaopatrzenie w energię elektryczną stanowi również ważne zagadnienie 
dla Obwodu Kaliningradzkiego. Do 2010 roku jej 95% importowano głów-
nie z Leningradzkiej Elektrowni Atomowej oraz Litewskiej Elektrowni Ato-
mowej w Ignalinie. Ta ostatnia została wyłączona z użytku 31 grudnia 2009 
roku. Od 2010 roku region był samowystarczalny pod względem zaopatrze-
nia w energię elektryczną dzięki uruchomieniu drugiego energobloku TEC, 
który pozwolił zamknąć dostawę energii przez Litwę i Białoruś (cdu.ru 2019). 

Białoruś, Rosja, Estonia, Litwa oraz Łotwa są członkami tzw. BRELŁu 
– synchronicznego trybu pracy systemów energetycznych tych państw (przy 
jednej częstotliwości prądu 50 Hz), ustanowionego na podstawie umowy 
z 7 lutego 2001 roku i nazwanego pierwszymi literami nazw tych państw. 
Głównym jego założenie  jest łączenie linii energetycznych wszystkich pięciu 



108

MARGARITA DYLEWSKA 

państw w „pierścień energetyczny”, dla którego ustanowiono ogólne zasady 
organizacji współpracy, wymiany energii elektrycznej i wzajemnego wspie-
rania się rezerwami w sytuacjach awaryjnych. W 2022 roku kraje bałtyckie 
zawarły porozumienie o odłączeniu do 2025 roku od sieci BRELŁ łączącej 
Łotwę, Litwę i Estonię z Białorusią i Rosją.

Kolejnym projektem władz rosyjskich w Obwodzie Kaliningradzkim 
związanym z bezpieczeństwem energetycznym była budowa Bałtyckiej Elek-
trowni Atomowej. Na poniższym rysunku można zauważyć, że elektrownia 
ma powstać tuż przy granicy z Litwą ze względu na planowany wcześniej eks-
port energii między innymi do tego kraju. Budowa zaczęła się w 2009 r. ale 
została wstrzymana cztery lata później. Początkowo projekt powstawał z my-
ślą o eksporcie energii między innymi do krajów bałtyckich ale w 2013 roku 
Litwa, Łotwa oraz Estonia wyraziły chęć wycofania ze wspólnego systemu 
energetycznego BREŁL. Obecnie przyszłość tego projektu nie jest pewna, jed-
nakże w 2019 r. przeprowadzono konserwację obiektów Bałtyckiej Elektrow-
ni Atomowej celem zachowania obiektów BEA a nie jej zamknięcia. 

Rysunek 4. Lokalizacja obiektów strategicznych oraz stref specjalnych w Obwodzie 
Kaliningradzkim. 

Źródło: (Wiśniewska i in., 2016).

Z powyższych rozważań można wyciągnąć wniosek, iż władze Federacji 
Rosyjskiej podejmują wszelkie starania celem uniezależnienia Obwodu Ka-
liningradzkiego od sąsiadów. Świadczy o tym chociażby projekt terminalu 
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odbioru gazu „Marszałek Wasilewski” oraz zwiększenie liczby własnych elek-
trowni na wskazanym obszarze. 

SYTUACJA MILITARNA

„Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej jest to państwowa organizacja wojsko-
wa zaprojektowana w celu odparcia agresji skierowanej przeciwko Federacji 
Rosyjskiej, zbrojnej ochrony integralności terytorium rosyjskiego, wykony-
wania zadań zgodnie z rosyjskimi przepisami i traktatami międzynarodowy-
mi Federacji Rosyjskiej” (base.garant.ru 2022). Tak definiuje Siły Zbrojne 
Federalna Ustawa o Obronie z dnia 31 maja 1996 roku. Siły Zbrojne Fede-
racji Rosyjskiej składają się z: centralnych organów administracji wojskowej; 
stowarzyszeń, związków, jednostek wojskowych i organizacji, rodzajów Sił 
Zbrojnych FR oraz różnego rodzajów wojsk, w tym Sił Zbrojnych FR oraz 
żołnierzy nie należących do tych grup (base.garant.ru 2022). Siły Zbrojne 
dzielą się na następujące rodzaje: wojska lądowe, siły powietrzne i kosmiczne, 
marynarka wojenna oraz wojska powietrznodesantowe i siły rakietowe prze-
znaczenia strategicznego. 

Obwód Kaliningradzki stanowi terytorium Kaliningradzkiego Rejonu 
Obronnego (KRO), który według słownika Ministerstwa Obrony Federacji 
Rosyjskiej jest samodzielną wojskową jednostką administracyjną w granicach 
administracyjnych Obwodu Kaliningradzkiego, nie wchodzącą w skład okrę-
gów wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W skład KRO wcho-
dzi przyległy akwen Morza Bałtyckiego (do zewnętrznej granicy wyłącznej 
strefy ekonomicznej Federacji Rosyjskiej) i przestrzeń powietrzna nad nimi 
oraz podporządkowany jest dowództwu Floty Bałtyckiej odpowiedzialnej za 
realizację działań przygotowawczych do obrony zbrojnej w strefie odpowie-
dzialności. Kaliningradzki Rejon Obronny utworzony na mocy Zarządzania 
Prezydenta Federacji Rosyjskiej № 1144 z dnia 27 lipca 1998 r. (kremlin.ru 
2021) wszedł w skład Zachodniego Okręgu Wojskowego (Rysunek 5).

Liczebność Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wynosi 1 013 tysięcy żoł-
nierzy, co stanowi 0,71% z liczącej 142 123 tysiące osób populacji całego 
państwa. W Obwodzie Kaliningradzkim stacjonuje zaś około 25 tys. żołnierzy 
(Kamińska 2019), przy liczbie ludności Obwodu wynoszącej 1 012 tysięcy 
mieszkańców. Pozwala określić udział żołnierzy w liczbie mieszkańców Ob-
wodu na około 2,47%, gdzie dla porównania w Polsce wskaźnik ten wynosi 
około 0,38%. Obwód Kaliningradzki można zaliczyć do jednego z najbardziej 
zmilitaryzowanych obwodów Federacji Rosyjskiej. W regionie tym znajduje 
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się centrum zarządzania rosyjską flotą oraz jedyny w Rosji niezamarzający port 
nad Morzem Bałtyckim, co przyczynia się do zwiększenia jego potencjału 
militarnego. 

Rysunek 5. Wojskowo-administracyjny podział Federacji Rosyjskiej

Źródło: (function.mil.ru 2020). 

Rysunek 6. Ważniejsze jednostki Sił Zbrojnych FR w Obwodzie Kaliningradzkim.

Źródło: (Domańska i in. 2019). 
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Ze względu na strategiczne znaczenie, dostęp do pełnych i aktualnych 
danych o składzie Kaliningradzkiego Rejonu Obronnego jest ograniczony. 
Źródłem danych dla poniższej analizy były głównie raporty zagraniczne. Od 
2015 roku, kiedy stosunki Rosji z państwami NATO pogorszyły się, nastą-
piła mocna modernizacja uzbrojenia kaliningradzkich jednostek wojskowych. 
Obecnie Obwód Kaliningradzki posiada kilka systemów obronnych. Są to: 
system obrony powietrznej S-400 (kod NATO SA-21 „Growler”), który 
może uderzać w cele aerodynamiczne o zasięgu do 400 km i taktyczne cele 
balistyczne o zasięgu do 60 km; radar wczesnego wykrywania tego systemu 
zapewnia zasięg wykrywania do 600 km; nadbrzeżny system rakietowy Ba-
stion (kod NATO SS-C-5 „Stooge”), o zasięgu 300 km, przeznaczony do 
zwalczania okrętów nawodnych różnych klas i typów oraz naziemnych celów 
kontrastu radiowego2; rakietowy system operacyjno-taktyczny Iskander-M 
(kod NATO SS-26 „Stone”) o zasięgu 500 km, który jest przeznaczony do 
niszczenia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz najważniejszych 
osłanianych przez nie obiektów.

Rysunek 7. Strefa antydostępowa A2/AD w Obwodzie Kaliningradzkim.

Źródło: (Hooker 2019).

2 Warto odnotować, iż system rakietowy Bastion jest jednym z nośników rakiety Oniks, która 
z kolei, na równi z kompleksami rakietowymi Kalibr i X-35 Uran oraz hipersoniczną rakietą 
przeciw okrętową Cyrkon, jest główną bronią przeciw okrętom w rosyjskich Siłach Zbrojnych.
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Wyżej wymienione systemy są częścią terytorium Anti-Access/Area-De-
nial (A2/AD). Według Tomasza Smury, kierownika Biura Analiz Fundacji 
im. Kazimierza Pułaskiego, „Założeniem tej koncepcji jest uniemożliwienie 
przeciwnikowi wejścia w teatr działań (Anti-Access) za pomocą środków 
rażenia dalekiego zasięgu oraz pozbawienie go swobody działań na tym te-
atrze (Area-Denial), przy pomocy środków krótszego zasięgu” (Smura 2016). 
Jak widać na rysunku 7., w zasięgu wszystkich tych systemów znajdują się 
państwa członkowskie Unii Europejskiej: Polska oraz Litwa. Systemy Bastion 
mają możliwość wykorzystania rakiet o zasięgu co najmniej 1 500 km, co jest 
zagrożeniem także dla państw północnych Unii Europejskiej. 

Oprócz systemów wchodzących w skład A2/AD, w 2018 roku zakończy-
ły się prace modernizacyjne przy lotnisku wojskowym Czkałowsk, które obec-
nie jest jednym z największych lotnisk wojskowych w Rosji. To skutkować 
będzie szybszym przemieszczaniem się wsparcia lotniczego z właściwej części 
Rosji w razie ewentualnej potrzeby, gdyż lotnisko to może przyjąć prawie 
wszystkie rodzaje samolotów (Domańska i in. 2019, s. 72). Flota Bałtycka 
także ulega znacznej modernizacji. W 2021 roku do komponentu morskiego 
Floty Bałtyckiej powinno dostarczyć dwa atomowe okręty podwodne z rakie-
tami balistycznymi, dwa uderzeniowe, atomowe okręty podwodne oraz 28 
nadwodnych jednostek pływających (Dura 2021).

Mimo tego, że jakość i liczebność sprzętu wojskowego w Obwodzie 
Kaliningradzkim zwiększa się, trudno mówić o zagrożeniu niespodziewanej 
ofensywy. Zdaniem ekspertów amerykańskiego czasopisma „The National 
Interes”, jednostki kaliningradzkiego desantu powietrznego nie mają ciężkiej 
broni, sprzętu ani logistyki do długotrwałego prowadzenia operacji ofensyw-
nej przeciwko jednostkom bojowym NATO (Stangl 2019). Transport wspo-
magających jednostek wojskowych zajmie zbyt dużo czasu, a NATO w tym 
czasie zdąży zauważyć zmiany. Jednak obecność systemów rakietowych daje 
podstawy, żeby rozważyć możliwość przeprowadzenia z powodzeniem ofensy-
wy ze strony Rosji na kraje członkowskie NATO i Unii Europejskiej. 

PODSUMOWANIE

Obwód Kaliningradzki jest wyjątkowy pod każdym względem. Charak-
terystyczną cechą jego mieszkańców jest charakter napływowy. Pod względem 
ekonomicznym, obszar ten nie jest samowystarczający, gdyż import towarów 
zagranicznych do Obwodu jest prawie pięć razy większy niż regionalny eks-
port. W kwestii kaliningradzkich zasobów przyrodniczych, Obwód wyróżnia 
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się tym, że posiada blisko 90% wszystkich zasobów bursztynu na świecie. 
Energetycznie Obwód Kaliningradzki nie jest samowystarczalny. Z głównej 
części Rosji eksportuje się do 100% gazu ziemnego i ropy naftowej, co jest 
tematem negocjacji z władzami państw unijnych, sąsiadujących z podmiotem. 
Ze względu na geostrategiczne położenie, Obwód Kaliningradzki jest mocno 
zmilitaryzowany: jego terytorium stanowi strefę A2/AD, która jest zagroże-
niem dla państw członkowskich NATO. 
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WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE

ROLA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

W ZAPEWNIENIU PRACOWNIKOM 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przybliżona została istota i znacze-
nie koncepcji CSR we współczesnym świecie oraz jej rola w strategii nowocze-
snych przedsiębiorstw. W tekście podjęty został także temat norm i zasad dzia-
łania odpowiedzialnych przedsiębiorstw w oparciu o międzynarodową normę 
ISO 26000. Celem tekstu jest zbadanie, w jaki sposób wdrożenie praktyk  
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala na poprawę bezpie-
czeństwa pracy zatrudnionych pracowników.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, bezpieczeństwo pracy, 
higiena pracy

WPROWADZENIE

Coraz większa świadomość społeczna w zakresie oddziaływania czło-
wieka na środowisko doprowadziła do kształtowania się nowych podejść  
w zakresie prowadzenia biznesu. E. Sikora zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa, 
aby móc przetrwać, powinny skupiać się nie tylko na osiąganiu zamierzonych 
zysków, lecz także koncentrować się na realizacji podstawowych celów, ta-
kich jak zacieśnianie więzi i budowanie trwałych i pozytywnych relacji z oto-
czeniem zewnętrznym (Sikora 2019, s. 49). Aktualnie firmy chcąc budować 
swoją pozycje na rynku muszą uwzględniać społeczną sferę swojej działalności. 
CSR to wsparcie, które udziela przedsiębiorstwo w kwestii ochrony środo-
wiska i rozwoju lokalnej społeczności (Budaj 2010, s. 320). Ma to związek  
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z powstaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podejście to zakłada roz-
wój gospodarczy jednostki przy działaniu zgodnym z potrzebami środowiska 
i lokalnej społeczności (Brendzel-Skowera 2009, s. 102). 

W niniejszym opracowaniu ukazana zostanie istota i znaczenie koncepcji 
CSR we współczesnym świecie. Tekst przybliża także normy i zasady działania 
odpowiedzialnych przedsiębiorstw w oparciu o międzynarodową normę ISO 
26000. Kolejnym celem jest także zbadanie, w jaki sposób wdrożenie praktyk 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala na poprawę bezpie-
czeństwa pracy zatrudnionych pracowników.

POJĘCIE I ISTOTA  
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

W niniejszym opracowaniu za wiodącą przyjęto definicję społecznej odpo-
wiedzialności biznesu zawartą w normie ISO 26000. Zgodnie z nią społeczna 
odpowiedzialność biznesu dotyczy odpowiedzialności organizacji za wpływ po-
dejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnieniu 
przez nie przejrzystych i etycznych norm postępowania, które:

• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym poprawy zdro-
wia i dobrobytu społeczeństwa;

• uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainte-
resowane decyzjami lub działaniami i będą praktykowane w jej relacjach  
z interesariuszami organizacji) (Rojek-Nowosielska 2017, s. 215);

• będą zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowy-
mi normami postępowania;

• zintegrują się z działaniami organizacji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma na celu wypromowanie określo-
nych norm postepowania i standardów zachowań w przedsiębiorstwie, skupia 
się na realizacji wielu działań z zakresu ochrony środowiska i troski o rozwój 
lokalnej społeczności. Jest to także szeroko pojęta koncepcja z zakresu etyki, 
która koncentruje się na normach i tworzeniu optymalnych warunków roz-
woju z jednoczesnym poszanowania praw pracowników i całych społeczności.

Według G. Hansena można przyjąć pięć głównych zasad, według któ-
rych powinien działać etyczny biznes (Wawro 2012, s. 53):

• zasada autonomiczności, polega na tym, że podmioty gospodarcze 
reprezentują same siebie w działalności rynkowej. Nie moralne jest  
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podszywanie się pod konkurenta oraz używanie zastrzeżonych dla 
niego znaków towarowych;

• zasada innowacyjności: przewagę konkurencyjną osiąga się poprzez 
wdrożenie nowych, nieznanych dotąd rozwiązań. Nie używa się 
do tego celu negatywnego marketingu w stosunku do konkuren-
cji, rywalizacja oparta jest o dostarczaniu klientowi jak najwyższej, 
jakości świadczonej usług a nie deprecjonowaniu konkurencyjnych 
podmiotów;

• zasada powszechnej równości: firma swoją przewagę na rynku pre-
miuje poprzez poprawę, jakości wyrobów lub usług nie wykorzy-
stując przy tym z danych pozyskanych nielegalnie bądź w wyniku 
posiadania monopolu na rynku;

• zasada poszanowania zasad: organizacja działa w ramach zasad wy-
znaczonych przez aktualnie obowiązujące prawo i kodeks etyki;

• zasada poszanowania dla oponentów: firmy konkurują z sobą na 
zdrowych zasadach, działając zgodnie z prawem oraz bez upowszech-
niania nieprawdziwych informacji na temat konkurencji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to termin w dużej mierze wieloznacz-
ny i trudny do jednoznacznego zdefiniowania. B. Rok uznaję, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu może być rozumiana jako (2004, s. 18):

• kreowanie trwałych i mocnych relacji z grupami interesariuszy przy 
jednoczesnym wzroście konkurencyjności przedsiębiorstwa;

• jedno z narzędzi możliwych do zastosowania w zarządzaniu, celem 
poprawy bieżącej strategii rozwoju firmy;

• filozofia, w ramach której firmy prowadzą swoją działalność w opar-
ciu o partnerskie relacje z otoczeniem (dostawcami, odbiorcami, 
klientami i pracownikami);

• strategia pozwalająca na wzrost przewagi konkurencyjnej firmy po-
przez zapewnienie trwałej wartości udziałowcom i interesariuszom;

• prowadzenie biznesu w sposób przyjazny dla środowiska, z po-
szanowaniem praw pracowniczych, standardów etycznych i norm 
społecznych;

• realizacja podjętych zobowiązań w sposób uczciwy i wiarygodny;
• tworzenie i realizacja strategii CSR, wykraczających poza uregulo-

wania prawne dla pomyślności społeczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego;

• 
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• spójność efektów prowadzenia biznesu z oczekiwaniami i wartościa-
mi społecznymi;

• współpraca z społecznością lokalną, pracownikami celem poprawy 
standardów życia osób z lokalnej społeczności;

• odpowiedzialność za inwestorów, społeczeństwo, klientów  
i środowisko;

• dobrowolne uwzględnianie społecznych, etycznych oraz ekologicz-
nych rozwiązań w sposobie prowadzenia działalności gospodarcze;

• tworzenie i stosowanie jasnych i czytelnych zasad prowadzenia biz-
nesu w oparciu o szacunek dla społeczności, pracowników, klientów.

Dokonując analizy przedstawionych wyżej stwierdzeń, można wysunąć 
wniosek, że CSR to kompleksowe i wielostronne aktywności firm, koncentru-
jące się na zaspokojeniu potrzeb interesariuszy w obszarze środowiska, praw 
pracowniczych, zarządzania relacjami z klientami oraz dbałość o lokalną spo-
łeczność. Firmy społecznie odpowiedzialne realizują swoją misję kierując się 
nie tylko zyskiem, lecz także szeroko pojętym interesem społecznym. Orga-
nizacje mogą wywierać wpływ na zachowania swoich dostawców i odbiorców 
celem propagowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu na zewnątrz. 
Stąd też społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, która powinna 
być wdrażana w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości, ro-
dzaju branży czy też kraju funkcjonowania.

NORMA ISO 26000 A CSR

Jednym z podstawowych standardów określających ramy i standardy 
funkcjonowania koncepcji CSR jest ISO 26000. Norma ta w znaczący sposób 
pozwoliła na upowszechnienie wiedzy w zakresie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Stanowi ona standard możliwy do wdrożenia w każdym typie 
organizacji, niezależnie od jej wielkości i skali działalności.

Norma ta wspomaga rozwój CSR poprzez (ISO and Social responsibility):

• adaptację praktyk związanych z CSR w efektywne działania;
• ułatwienie w zakresie dochodzenie do kompromisu w sferze spo-

łecznej odpowiedzialności i rozwiązywaniu związanych z tym 
problemów;

• wsparcie międzynarodowej społeczności poprzez upowszechnianie 
dobrych, sprawdzonych praktyk;
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• tworzenie wartości dodanej i zachęcenie do współpracy na rzecz upo-
wszechnienia idei CSR poprzez ujednolicone i globalne wytyczne. 

Dokument ISO 26000: 2010 obejmuje swoim zakresem następujące 
kwestie (Guidance on social responsibility):

• zakres społecznej odpowiedzialności biznesu;
• terminy i definicje, które niezbędne są w prawidłowym zrozumieniu 

idei CSR i odpowiednim używaniu standardu ISO 26000:2010;
• zrozumienie idei społecznej odpowiedzialności – opisuje najważniej-

sze czynniki mające wpływ na rozwój CSR, ich praktyczne zastoso-
wanie i wpływ na środowisko;

• przedstawia i wyjaśnia reguły społecznej odpowiedzialności;
• rozpoznania CSR i zaangażowania w ten proces interesariuszy, daje 

to wskazówki, jak powinny wyglądać kontakty między przedsiębior-
stwami. Działanie to ma na celu także analizę zagadnień mających 
wpływ na relacje panujące między firmą, jej kooperantami i lokal-
nym społeczeństwem;

• głównych wytycznych dotyczących CSR, do każdego z badanych 
obszarów przypisany jest jego zakres w korelacji do społecznej od-
powiedzialności, zasady, działania i związane z nimi oczekiwane 
rezultaty;

• sposobu wdrożenia i zintegrowania działań społecznie odpowiedzial-
nych w firmie. Działania te mają w praktyczny sposób przygotować 
przedsiębiorstwo do pełnego wdrożenia CSR. Wymaga to uspraw-
nienia przepływu informacji wewnątrz jednostki, praca nad zwięk-
szeniem wiarygodności przedsiębiorstwa oraz cykliczny audyt do-
tychczasowych działań związanych z społeczną odpowiedzialnością;

• przykłady dobrowolnych inicjatyw i narzędzi związanych z społecz-
ną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, które są przedmiotem dzia-
łań związanych z CSR;

• objaśnienie kluczowych terminów użytych w normie.

Poniższy schemat przedstawia, na jakich obszarach głównie skupia się 
działanie normy ISO 260000: 2010. Obszar ten uwzględnia dbałość o prawa 
pracownicze, ochronę środowiska oraz prawa człowieka. Wymieniona norma 
dotyczy także zasad etyki biznesu oraz prawa konsumentów.
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Schemat 1. Obszary normy ISO 26000

Źródło: Opracowanie na podstawie: Corporate Social Responsibility and Guidance on Social 
Responsibility as per ISO 26000, https://www.tuvsud.com/en/services/auditing-and-system-

-certification/iso-26000 (dostęp: 5.06.2022).

Prawa pracownicze dotyczą przedsiębiorstw, które dążą do pełnego wpro-
wadzenia normy ISO 26000: 2010. Jednostki te powinny w pełni przestrze-
gać praw przysługujących swoim pracownikom. W tym przypadku dotyczy 
to respektowania zasad ujętych w kodeksie pracy czy też walki z mobbingiem. 
Dobre standardy w tym obszarze powinny dawać możliwość ograniczenia 
liczby godzin nadliczbowych, z obowiązkową odpłatnością za przeprowadzo-
ny ponad wymiarowy czas. Szczególnie ważne jest także troska o bezpieczeń-
stwo pracownika podczas wykonywanych obowiązków. Zgodność organizacji 
z normą ISO 26000: 2010 nie polega jedynie na wprowadzeniu tych standar-
dów w swoim przedsiębiorstwie. Konieczne jest również wywieranie wpływu 
na swoich kontrahentów i zachęcenie ich do wprowadzenia podobnych prak-
tyk w organizacjach partnerskich.

Kolejny obszar to ochrona środowiska, która opiera się na założeniu,  
że każda aktywność ludzka rodzi w sobie określone skutki dla środowiska.  
Odpowiedzialne kierownictwo będzie dążyć do minimalizacji negatywnych 
skutków działalności firmy na otoczenie. Ochrona środowiska może się wią-
zać z inwestycjami w nowe i bardziej zielone technologie, pozwalające na 
zmniejszenie emisji trujących gazów do atmosfery. Zwiększenie produktyw-
ności pracowników poprzez audyt i optymalizacje wszystkich procesów w jed-
nostce także może przyczynić się do lepszej ochrony ekosystemu. Istotne jest 
wprowadzenie zasad racjonalnego gospodarowania, które polega na rozsąd-
nym i zrównoważonym korzystaniu z ograniczonych zasobów planety.
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Zasady etyki biznesu dotyczą w dużej mierze budowania relacji między 
organizacją, a jej bliższym i dalszym otoczeniem. Są to zagadnienia takie, jak: 
przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, swoboda zawierania umów z kon-
trahentami, stosowanie jasnych i czytelnych zasad współpracy oraz powstrzy-
manie się od stosowania zakazanych klauzul w umowach. Etyka w biznesie 
w dużej mierze polega na walce z korupcją i jej skutkami dla społeczeństwa. 
Ważne jest poszanowanie praw własnościowych innych podmiotów, w tym 
praw autorskich. Działalność przedsiębiorstwa powinna skupiać się na pod-
noszeniu, jakości swoich usług a nie deprecjonowaniu firm konkurencyjnych.

Inny obszar to prawa człowieka, odnoszący się do wartości niezbywal-
nych, które przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodze-
nia, religii bądź orientacji. Każde państwo ma obowiązek ochrony praw swo-
ich obywateli, także w relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Organ 
publiczny pełni w tym wypadku rolę audytora, który monitoruje przestrze-
ganie podstawowych praw człowieka oraz praw pracowniczych wynikających 
z karty praw podstawowych, prawa krajowego, a także umów podpisanych 
z pracodawcą.

Norma ISO 26000, skupiająca się także na prawach konsumentów,  
w podejściu społecznie odpowiedzialnym to rzetelność w przekazywaniu 
klientowi informacji, co do oferowanego produktu, reklamie nieprowadza-
jącej w błąd konsumenta. Umowa sprzedaży danego produktu powinna być 
sporządzona w sposób czytelny i prosty. Usługodawca powinien poinformo-
wać kupującego o przysługującym prawie do zwrotu towaru w terminie wy-
nikającym z aktualnie obowiązujących przepisów w prawodawstwie danego 
kraju. Każdy produkt powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi nor-
mami, zapewniającymi konsumentów bezpieczeństwo w użytkowaniu. Sprze-
dany produkt powinien przejść także testy, aby upewnić się, że jego używanie 
nie jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Kupujący ma także prawo do zgło-
szenia reklamacji w związku z niezgodnością towaru z umową, ukrytymi wa-
dami fabrycznymi bądź usterką w okresie gwarancji. Obowiązkiem firmy jest 
sprawne rozwiązywanie kwestii związanych z obsługą gwarancyjną, a także 
pogwarancyjną (recykling i przetwarzanie odpadów).

Ład organizacyjny w przedsiębiorstwie polega na uporządkowaniu 
dotychczasowej polityki organizacyjnej w przedsiębiorstwie, wprowadzeniu 
jasnych i przejrzystych standardów i norm postępowania, zgodnych z istotą 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialna społecznie organizacja 
powinna w swoim działaniu uwzględniać nie tylko zysk, lecz przyczyniać się 
do pomyślności lokalnej społeczności i otoczenia przedsiębiorstwa.
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Wpływ na rozwój społeczeństwa, w tym przede wszystkim lokalnej spo-
łeczności, może mieć wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny. Najczę-
ściej firmy otwierające zakłady w danej miejscowości stają się także lokalnym 
pracodawcą. Organizacja, dając ludziom zatrudnienie, przyczynia się do wzro-
stu ich zamożności i rozwoju danej miejscowości. Dobrymi praktykami w ob-
szarze rozwoju lokalnej społeczności mogą być przede wszystkim angażowanie 
pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego na rzecz potrzebujących 
mieszkańców. Istotne jest podejmowanie istotnych inicjatyw zgodnie z po-
trzebami na danym terenie: co do ochrony zdrowia, inwestycji kulturalno-

-rozwojowych czy też promowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu 
wśród innych przedsiębiorstw.

Poziom zaangażowania danej jednostki w wyżej wymienionych obsza-
rach jest w dużej mierze uzależniony od jej wielkości, branży, w jakiej dzia-
ła, ale również przyjętej koncepcji rynkowej. CSR niekiedy bywa elementem 
większej strategii wizerunkowej, której celem jest poprawa wizerunku danej 
firmy oraz zwiększenia zainteresowania wśród klientów. W ten sposób firma 
może zyskać w oczach swoich klientów i być może zwiększyć swoją sprzedaż. 
Norma ISO 26000 zawiera zestaw wskazówek, wytycznych i praktycznych 
rad proponowanych kierownictwu przedsiębiorstw celem zachęcenia ich do 
wdrożenia tych pomysłów w praktyczne funkcjonowanie organizacji (Rud-
nicka, Reichel 2012, s. 89). Standard ten nie ustala sztywnych reguł postępo-
wania, każda z organizacji chcących wdrożyć u siebie CSR robi to w sposób 
całkowicie dobrowolny.

Standard ISO 26000 wyznacza siedem głównych zasad CSR, którymi 
powinny kierować się przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Wyróż-
niamy następujący podział zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, uję-
tych w normie ISO 26000:2010 (Sala 2015, s. 180):

• zasada przejrzystości: związana jest z dostępem interesariuszy do do-
kumentów związanych z podejmowanymi działaniami przez przed-
siębiorstwo oraz ich przewidywalnymi skutkami;

• zasada etycznego postępowania: dotyczy sposobu prowadzenia dzia-
łalności w ramach obowiązujących norm moralnych i zasad współ-
życia społecznego;

• zasada poszanowania interesów interesariuszy: polega głównie na re-
gulowaniu stosunków przedsiębiorstwa z interesariuszami. Firma nie 
powinna wykorzystywać swojej silniejszej pozycji wobec słabszych 
podmiotów celem oferowania jej zbyt niskich cen za oferowane 
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usługi. Przedsiębiorstwo powinno uwzględniać interesy zarówno 
swoje, jak i kontrahentów;

• zasada rozliczalności: odpowiedzialność za podejmowane działania, 
a także ich skutki są ponoszone przez przedsiębiorstwo. Do to or-
ganizacji należy odpowiednie zabezpieczenie się przed nimi a także 
zadośćuczynienie za ewentualne wyrządzone szkody;

• zasada praworządności: organizacja powinna działać w zgodzie  
i w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące w danym kra-
ju przepisy prawne. Jest to warunek konieczny w podejmowaniu 
działań w zgodzie z CSR;

• zasada poszanowania obowiązujących standardów, jeśli prawo dane-
go kraju nie określa minimalnych i zalecanych reguł postępowania  
w relacjach między przedsiębiorstwem a interesariuszami to organi-
zacja powinna odwołać się do ogólnie przyjętych norm postępowa-
nia w tym zakresie.

• zasada respektowania praw człowieka, w której przedmiotem działań 
jest przestrzeganie obowiązujących praw człowieka w stosunku do 
wszystkich grup interesariuszy. 

Przedsiębiorstwo powinno unikać i zwalczać wszelkie próby ingerowania 
w prawa niezbywalne człowieka. Ważne jest także monitorowanie przestrze-
gania tych standardów u kontrahentów współpracujących z firmą, poprzez 
określenie kryterium wyboru dostawcy na podstawie wdrożonej przez niego 
polityki CSR.

CSR A BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY PRACOWNIKÓW

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która w dużej mierze 
skupia się także na bezpieczeństwie i zapewnieniu odpowiednich standardów 
higieny pracy pracowników. Zdaniem M. Lotko rozwiązania z zakresu BHP 
pozwalają na poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie bez-
pieczeństwa w centrach handlowych i innych dużych skupiskach ludzi, co 
stanowi pewny wymiar społecznej odpowiedzialności (Lotko 2009, s. 470). 
CSR to także troska o bezpieczne warunki pracy zatrudnionych w zakładzie 
pracowników czy też dbałość o bezpieczeństwo przebywających w firmie 
klientów. Włączenie aspektów z zakresu BHP do CSR może przyczynić się  
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do wzrostu uznania społecznego dla organizacji, który może mieć zasadnicze 
znaczenie w odnoszeniu sukcesów biznesowych (Lotko 2009, s. 470).

Istotę bezpieczeństwa pracy podkreśla fakt, iż stanowi ono jeden z celów 
zrównoważonego rozwoju. W pracy na rzecz CSR warto podkreślić także role 
szkoleń dla pracowników i edukacji partnerów biznesowych w zakresie BHP. 
Przykładem takich działań może być firma Inter Cars, która na prowadzonych 
szkoleniach dla pracowników porusza kwestie związane z właściwym serwiso-
waniem sprzętu, monitorowaniem jego zużycia czy też sposobami ogrzewa-
nia budynków. Kwestię te dotyczą wiec ochrony życia i zdrowia pracujących  
w zakładzie osób, jak i dotykają zagadnień związanych z ekologią (Raport Od-
powiedzialny biznes w Grupie Inter Cars 2018, s. 32). Wdrożenie koncepcji 
CSR pozwala na poprawę bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników, przy 
jednoczesnych korzyściach dla organizacji poprzez (Kaźmierczak 2009, s. 13):

• zmniejszenie absencji w pracy;
• zwiększenie wydajności pracowników;
• ograniczenie konfliktów w zakładzie pracy;
• poprawę satysfakcji z pracy pracowników i ich rodzin;
• oszczędność energii pozwalającą na ograniczenie kosztów;
• zmniejszenie negatywnego oddziaływani na środowisko;
• poprawę atmosfery w pracy, ograniczenie rotacji pracowników;
• pozytywny wizerunek firmy w lokalne społeczności i w całym kraju 

dzięki publikacji wyników realizowanych praktyk CSR;
• otrzymywanie nagród między innymi za etykę przedsiębiorstwa,  

w dużej mierze zerową lub minimalną liczbę wypadków przy pracy 
od momentu wdrożenia zasad CSR.

Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębior-
stwie skutkuje zarówno korzyściami dla firmy w obszarze poprawy wydajności 
pracowników i ograniczeniu kosztów, jak i szeregiem pozytywnych skutków 
dla pracowników. Pozwala na ograniczenie absencji w pracy, wzrasta poziom 
zadowolenia z wykonywanych obowiązków, co w konsekwencji przyczynia się 
na ograniczeniu rotacji pracowników i wzmocnieniu ich przywiązania.

PODSUMOWANIE 

Obecnie rośnie świadomość na temat potrzeby ochrony środowiska  
i walki z ociepleniem klimatu. CSR wychodzi tym wyzwaniom naprzeciw 
i daje wskazówki przedsiębiorstwom, jak łączyć cele biznesowe, związane  
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z generowaniem przychodów, z działalnością społeczno-etyczną. Koncep-
cja społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, że działalność na rzecz 
społeczeństwa to nie jest koszt, który firma musi ponieść, lecz inwestycja  
w przyszłość, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu w sposób istotny zwiększa także bezpieczeństwo i dobro-
stan pracowników, dając wytyczne w zakresie przestrzegania praw pracowni-
czych, wprowadzenia kodeksu etycznego w firmie czy też dbałości o relacje  
z otoczeniem przedsiębiorstwa.
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THE ROLE OF THE CONCEPT OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN ENSURING 

EMPLOYEES OCCUPATIONAL HEALTH  
AND SAFETY AT WORK

Summary: This paper introduces the essence and importance of the CSR con-
cept in the modern world and its role in the strategy of modern enterprises. 
The text also addresses the topic of standards and principles of responsible 
enterprises based on the international standard ISO 26000. The aim of the 
text is to examine how the implementation of CSR practices allows for the 
improvement of occupational safety of employees.

Keywords: corporate social responsibility, work safety, occupational hygiene






