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Natalia Adamczyk 

ROLA POLSKI W PRÓBACH ROZWIĄZANIA 
KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO 

– OD FORMATU WEIMARSKIEGO 
DO FORMATU NORMANDZKIEGO

Wprowadzenie

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej (UE) istotnie zainteresowanych 
rozwojem wydarzeń za jej wschodnią granicą, szczególnie w obliczu kryzysu 
ukraińskiego i postępującej destabilizacji tego kraju. Kryzys wewnątrzpaństwowy 
o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym, a fi nalnie także militar-
nym – o znaczeniu geopolitycznym – stanowi poważne zagrożenie dla stabilności 
i pokoju w Europie Wschodniej, a także istotne wyzwanie dla polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa UE,w tym także Polski. Ustabilizowanie sytuacji w regionie stało 
się zatem priorytetem zarówno dla Brukseli, jak i Warszawy. Wzmożone działania 
dyplomatyczne UE i USA w ramach różnych konfi guracji mediacyjnych w wy-
miarze multilateralnym miały doprowadzić do pokojowego i trwałego rozwiązania 
pierwszego od czasów wojny w b. Jugosławii tak poważnego konfl iktu w Europie. 
Polska, kreująca się na adwokata Kijowa w UE, bardzo ambicjonalnie podeszła do 
tej kwestii. Jej zaangażowanie w początkowej fazie kryzysu wskazywało, że War-
szawa może pełnić funkcję ważnego ogniwa w międzynarodowych negocjacjach. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono ewolucję roli Polski w ponadna-
rodowych negocjacjach na rzecz deeskalacji kryzysu, a następnie konfl iktu ukra-
ińsko-rosyjskiego, począwszy od formatu weimarskiego po grupę państw obra-
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dujących w tzw. formacie normandzkim. Celem opracowania jest odpowiedź na 
następujące pytania badawcze: W którym momencie Polska odegrała znaczącą rolę 
w międzynarodowych pertraktacjach na rzecz stabilizacji na Ukrainie? Jakie były 
powody dla których rola ta została zdegradowana w drugiej połowie 2014 r.? 

Trójkąt Weimarski wobec wydarzeń na Ukrainie 2013–2015

Wraz z początkiem kryzysu politycznego na Ukrainie w listopadzie 2013 r. przed-
stawiciele większości polskich partii politycznych, a także wielu polskich europo-
słów zaangażowało się bezpośrednio w poparcie manifestujących na kijowskim 
Majdanie. Polska konsekwentnie opowiadała się za podtrzymaniem przez UE ofer-
ty podpisania Umowy Stowarzyszeniowej w niezmienionej wersji, po spełnieniu 
określonych warunków1. Prezydent Bronisław Komorowski na specjalnie zwoła-
nym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w styczniu 2014 r. podkre-
ślił, że: „rolą Polski jest m.in. wpływać na to, aby ten dialog [pomiędzy władzami 
Ukrainy a opozycją – przyp. N.A.] miał jak najdalej idącą szansę nie tylko na zaist-
nienie, ale uzyskanie odpowiednich rozstrzygnięć”. Prezydent wskazał tym samym 
na potrzebę obecności Polski w rozmowach na forum UE, aby poprzez aktywność 
instytucji unijnych mieć wpływ na bieg wydarzeń nad Dnieprem2. 

Krwawe starcia manifestujących na Majdanie z oddziałami wojsk wewnętrz-
nych ukraińskiego MSW 18–20 lutego 2014 r. przyśpieszyły kryzys polityczny. 
Polska mocno zaangażowała się wówczas wraz z USA i UE3 w rozmowy i licz-
ne konsultacje mające zapobiec rozlewowi krwi na Majdanie, stając się ważnym 
graczem w ukraińskim kryzysie. Premier Donald Tusk konsultował telefonicznie 
z wiceprezydentem USA Joe Bidenem działania, jakie w obliczu sytuacji na Ukra-
inie powinny wspólnie podjąć USA, UE i Polska4. Prowadził również intensywne 
rozmowy z szefami państw i instytucji europejskich, wzywając do wprowadze-
nia sankcji personalnych i fi nansowych dla odpowiedzialnych za użycie przemocy 
w Kijowie5. W konsekwencji, na prośbę szefowej unijnej dyplomacji Catherine 
Ashton, z misją do Kijowa mieli się udać ministrowie spraw zagranicznych Trój-

1 A. Kowalczyk, Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 r. – próba bilansu, „Biuletyn Opi-
nie FAE” 2015, nr 3, s. 2–3, http://fae.pl/biuletynopiniefaerpukraina2014.pdf [dostęp: 5.05.2015]. 

2 Konieczny dialog opozycji z władzą na Ukrainie, Prezydent.pl, 22.012014, http://www.
prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2790,konieczny-dialog-opozycji-z-wladza-na-ukrainie.
html [dostęp: 5.05.2015].

3 J. Tomasiewicz, Kryzys ukraiński i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, [w:] Dylematy 
polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, 
Katowice 2014, s. 99. 

4 Wiceprezydent Biden rozmawiał z premierem Tuskiem, 20.02.2014, http://polish.poland.
usembassy.gov/biden_tusk.html [dostęp: 6.08.2015].

5 Donald Tusk: „Będę wzywał UE do wprowadzenia sankcji wobec Ukrainy”, 
19.02.2014, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1055512,Donald-Tusk-bede-wzywal-UE-do-
wprowadzenia-sankcji-wobec-Ukrainy [dostęp 6.08.2015].
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kąta Weimarskiego6, którzy jako przedstawiciele UE uczestniczyli w żmudnych 
negocjacjach toczonych pomiędzy prezydentem Wiktorem Janukowyczem i jego 
najbliższym otoczeniem politycznym a opozycją i uczestnikami Euromajdanu, 
w obecności specjalnego wysłannika Federacji Rosyjskiej Władimira Łukina7. 

Wielogodzinne pertraktacje, którym przewodniczyli ministrowie spraw za-
granicznych Polski Radosław Sikorski i Niemiec Frank-Walter Steinmeier (szef 
francuskiej dyplomacji Laurent Fabius opuścił Kijów, udając się z zaplanowaną 
wcześniej wizytą do Pekinu), doprowadziły do wypracowania kompromisowego 
porozumienia, które zatrzymało rozlew krwi na Majdanie. Porozumienie podpi-
sał Prezydent Janukowycz, a ze strony opozycyjnej podpis złożyli Witalij Kliczko 
z partii UDAR, Ołeh Tiahnybok ze Swobody i Arsenij Jaceniuk z Batkiwszczyny8. 
Porozumienie zakładało m.in. przyjęcie w ciągu 48 godzin specjalnej ustawy przy-
wracającej konstytucję z 2004 r., utworzenie rządu jedności narodowej, zainicjo-
wanie prac nad nową konstytucją i przeprowadzenie na jej podstawie wyborów 
prezydenckich, ponadto przeprowadzenie śledztwa w sprawie aktów przemocy, 
do których doszło na Majdanie, oraz amnestię dla demonstrantów. Niestety w kil-
ka godzin po jego zawarciu zostało ono odrzucone przez sotnie Prawego Sektora, 
które nie godziły się na kompromis i domagały się natychmiastowego ustąpienia 
Janukowycza – wraz z jego głową. To spowodowało, że w obawie o własne bez-
pieczeństwo prezydent Janukowycz uciekł z kraju do Rosji9. Pomimo tego faktu 
osiągnięte porozumienie należy postrzegać niewątpliwie jako sukces dyplomacji 
polskiej i niemieckiej na arenie międzynarodowej. Już sam udział ministra Sikor-
skiego w gronie ścisłej czołówki wiodących państw UE wzmocnił prestiż państwa 

6 Inicjatywa powołana w 1991 r. jako platforma współpracy Polski Niemiec oraz Francji, 
której głównymi celami były: włączenie Polski w nurt europejskich decyzji, zapadających wów-
czas głównie między Niemcami a Francją, wspieranie przemian ustrojowych w Polsce po 1989 r., 
pomoc w integracji Polski ze strukturami euroatlantyckimi oraz zacieśnianie więzi pomiędzy tymi 
trzema krajami. Gdy wraz z akcesją Polski do NATO i UE cel ten został zrealizowany, koniecz-
nością stała się redefi nicja zadań współpracy weimarskiej. W rozszerzonej UE Trójkąt Weimarski 
pełni funkcję forum konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach 
polityki europejskiej. Trójkąt Weimarski, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/
trojkat_weimarski [dostęp: 6.08.2015].

7 Do Janukowycza w nocy przybył wysłannik Putina. „Bierze udział w rozmowach”, 
21.02.2014, Polskie Radio.pl, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1057647,Do-Janukowycza-
w-nocy-przybyl-wyslannik-Putina-Bierze-udzial-w-rozmowach [dostęp: 6.08.2015] oraz Sikorski 
jedzie do Kijowa. „Trzeba powstrzymać rozlew krwi”, 19.02.2014, Polskie Radio.pl, http://www.
polskieradio.pl/7/473/Artykul/1055843,Sikorski-jedzie-do-Kijowa-Trzeba-powstrzymac-rozlew-
krwi [dostęp: 6.08.2015].

8 Porozumienie na Ukrainie podpisane. Parlament przyjął ustawę umożliwiają-
cą uwolnienie Tymoszenko, 21.02.2014, Gazeta Prawna.pl, http://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/779389,ukraina-negocjacje-i-protesty-na-majdanie.html [dostęp: 6.08.2015] oraz Prze-
łom na Ukrainie. Porozumienie podpisane, 21.02.2014, http://www.dw.com/pl/prze%C5%82om-
-na-ukrainie-porozumienie-podpisane/a-17449162 [dostęp: 7.08.2015].

9 M. Stolarczyk, Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu i konfl iktu ukraiń-
skiego w latach 2013–2014, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski…, s. 47.
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polskiego w Unii Europejskiej, a także stanowił dowód osobistego autorytetu 
i rosnącej pozycji Radosława Sikorskiego10 jako sprawnego i charyzmatyczne-
go dyplomaty w Europie, o czym świadczyła jego postawa podczas burzliwego 
przebiegu rokowań11. Ponadto światowe agencje informacyjne w czasie prowa-
dzonych negocjacji bardzo przychylnie wypowiadały się na temat polskiego sze-
fa dyplomacji12. 

Tym samym wydawało się, że Polska będzie jednym z głównych rozgry-
wających w ukraińskim kryzysie, biorąc pod uwagę jej doświadczenie historyczne 
i relacje z państwami Partnerstwa Wschodniego. Jak się później okazało, był to 
jednak ostatni moment, w którym Warszawa mogła odegrać znacząca rolę w mię-
dzynarodowych negocjacjach. Od tej chwili widać było powolne osłabianie zaan-
gażowania Polski w rozwój sytuacji na Ukrainie. 

Po obaleniu prezydenta i powołaniu na Ukrainie nowego rządu przed Pol-
ską pojawiły się nowe wzywania. W przypadku kryzysu krymskiego, który miał 
miejsce na przełomie lutego i marca, Warszawa jednoznacznie potępiła działania 
Moskwy i opowiedziała się za utrzymaniem integralności i suwerenności pań-
stwa ukraińskiego13. Prezydent RP wystąpił z wnioskiem o zwołanie nadzwyczaj-
nego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, które odbyło się 4 marca 2014 r. 
Sojusz potępił na nim militarne działania Rosji na Krymie i wezwał do wyco-
fania rosyjskich wojsk do stałych baz. Jak oceniły kraje NATO „działania mili-
tarne sił rosyjskich przeciwko Ukrainie to złamanie międzynarodowego prawa 
i naruszenie zasad Rady NATO–Rosja oraz Partnerstwa dla Pokoju”14. Również 
Parlament Europejski, w specjalnie wydanej rezolucji 2014/2627(RSP)15, potępił 
napaść oraz „niczym niesprowokowane” naruszenie suwerenności i integralności 
terytorialnej Ukrainy, wzywając do pokojowego rozwiązania kryzysu. Podob-
nie Rada Europejska, zebrana na posiedzeniu 20–21 marca 2014 r. stanowczo 
potępiła przyłączenie Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej i postano-

10 A. Kowalczyk, op. cit., s. 4.
11 M.in. dosadne słowa: „Jeśli nie podpiszecie tego [porozumienia], będziecie mieli stan 

wojenny, będziecie mieli armię. Wszyscy będziecie martwi”, cyt. za: Radosław Sikorski: Porozu-
mienie póki co zakończyło zabijanie na Ukrainie, 21.02.2014, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,ti-
tle,Radoslaw-Sikorski-porozumienie-poki-co-zakonczylo-zabijanie-na-Ukrainie,wid,16426092,wi
adomosc.html?ticaid=1155b2 [dostęp: 6.08.2015] oraz M. Wybieralski, Sikorski: albo poprzecie 
porozumienie, albo będziecie martwi, http://wyborcza.pl/1,76842,15504732,Sikorski__Albo_po-
przecie_porozumienie__albo_bedziecie.html [dostęp: 6.08.2015].

12 Foreign Minister Sikorski “scores” in negotiations with Ukraine’s political players, 
21.02–06.03.2014, http://cosmopublic.eu/report/foreign-minister-sikorski-scores-in-negotiations-
with-ukraine-s-political-players [dostęp: 7.08.2015] oraz Radosław Sikorski mění evropskou politi-
ku i historii, 16.03.2014, http://respekt.ihned.cz/c1-61853620-novy-lidrevropy [dostęp: 7.08.2015].

13 A. Kowalczyk, op. cit., s. 5. 
14 Cyt. za: NATO: w Brukseli obraduje Rada Północnoatlantycka w sprawie Ukrainy, 

4.03.2014, http://www.rp.pl/artykul/1091415.html [dostęp: 7.08.2015].
15 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę, http://www.

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-0264+0+DOC
+XML+V0//PL [dostęp: 7.08.2015]. 
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wiła rozszerzyć wobec niej zakres dotychczasowych sankcji16. Kwestia ukra-
ińska stanowiła także przedmiot dyskusji podczas spotkania ministrów Polski, 
Niemiec i Francji w czasie szczytu Trójkąta zorganizowanego w Weimarze i w 
Berlinie 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. Wątek ukraiński poruszano w kontekście 
wyzwań, jakie stoją przed unijną polityką sąsiedztwa. Efektem tej dyskusji było 
się przyjęcie dokumentu „Building a Stronger Compact With Our Neighbours 
– a New Momentum for the European Neighbourhood Policy”, zawierającego 
propozycje zmian w zakresie unijnej polityki zagranicznej. Ministrowie zwrócili 
uwagę na potrzebę zacieśnienia współpracy z państwami Partnerstwa Wschod-
niego, zwłaszcza z Ukrainą. Zaproponowali m.in. włączenie do EPS współpracy 
w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Sikorski, Fabius 
i Steinmeier podkreślili ponadto, że konieczne jest przygotowanie oferty dla 
tych państw sąsiedztwa, które nie chcą lub nie mogą podpisać Umowy Stowa-
rzyszeniowej z Unią, a także dodatkowych zachęt dla tych, których integracja 
ze Wspólnotą jest już zaawansowana17. Ponadto przyjęli także wspólne oświad-
czenie w sprawie sytuacji na Ukrainie18, w którym podkreślali, że od momentu 
wspólnej wizyty w Kijowie w lutym 2014 r. nieprzerwanie poszukują sposobu 
na deeskalację konfl iktu. Zapowiedzieli także, że będą się starać o wzmocnienie 
roli OBWE w rozwiązaniu ukraińskiego kryzysu i dołożą wszelkich starań „aby 
kraje Partnerstwa Wschodniego nie zostały postawione przed brutalnym wybo-
rem – albo zbliżenie z UE, albo kompleksowa współpraca z Rosją”. Nawiązując 
do ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, szefowie dyplomacji Trójkąta We-
imarskiego zwrócili ponadto uwagę, że Unia powinna w dalszym ciągu starać się 
o uspokojenie sytuacji na Ukrainie. Podkreślali, że pomiędzy Rosją a Ukrainą 
istnieją silne więzy historyczne, kulturowe i gospodarcze, które należy rozwi-
jać na zasadzie relacji dobrosąsiedzkich, opierając się na wspólnocie interesów 
i realnym partnerstwie, z poszanowaniem integralności i suwerenności państwa 
ukraińskiego. Ponadto we wspólnym oświadczeniu uznano aneksje Krymu za po-
gwałcenie ukraińskiej konstytucji i prawa międzynarodowego oraz zaapelowano 
do Rosji o powstrzymanie się od eskalacji działań. Ministrowie zadeklarowa-
li dalsze wsparcie polityczne i fi nansowe dla Kijowa, a także zapowiedzieli, że 

16 Zob. Konkluzje Rady Europejskiej 20–21 marca 2014, http://www.consilium.europa.
eu/pl/meetings/european-council/2014/03/20-21/ [dostęp: 7.08.2015]. Szerzej na temat sankcji UE 
wobec Federacji Rosyjskiej w poszczególnych etapach kryzysu: Sankcje i Rosja, red. J. Ćwiek-
-Karpowicz, S. Secrieru, PISM, Warszawa 2015, http://www.pism.pl/fi les/?id_plik=19044 [dostęp: 
7.08.2015].

17 Trójkąt Weimarski proponuje zmiany w unijnej polityce sąsiedztwa, 2.04.2014, http://
www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/trojkt-weimarski-proponuje-zmiany-w-polityce-ssiedztwa-
ue-005650 [dostęp: 7.08.2015].

18 Wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy Ministrów Spraw Zagranicznych Trójkąta 
Weimarskiego Franka-Waltera Steinmeiera (Niemcy), Laurenta Fabiusa (Francja) i Radosława 
Sikorskiego (Polska) złożone dnia 31 marca w Weimarze, http://www.polen.diplo.de/content-
blob/4197134/Daten/4092747/weimarukrerklaerung.pdfhttp://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra-
niczna/europa/trojkat_weimarski/ [dostęp: 7.08.2015].
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w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO (1–2 kwietnia 2014) 
będą przekonywać do bliższej współpracy Sojuszu z Ukrainą19. 

W ramach Trójkąta Weimarskiego doszło jeszcze do kilku ważnych spo-
tkań w kwestii ukraińskiej. 12 maja 2014 r. odbyły się konsultacje sekretarzy 
Rad Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem szefa Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego gen. Stanisława Kozieja, 2 lipca z inicjatywy BBN w Warszawie miał 
miejsce polsko-francusko-niemiecki okrągły stół, podczas którego eksperci 
z państw Trójkąta omówili m.in. wpływ kryzysu ukraińskiego na bezpieczeń-
stwo w Europie, przygotowania do szczytu NATO w Newport oraz WPBiO UE, 
10 lipca w Warszawie odbyły się kolejne konsultacje ministrów ds. europejskich 
(Piotr Serafi n, Harlem Désir i Michael Roth), 24 października 2014 r. w Celle-
-Saint-Cloud pod Paryżem miało miejsce pierwsze po objęciu funkcji ministra 
spraw zagranicznych przez Grzegorza Schetynę spotkanie ministrów Polski, 
Francji i Niemiec, którzy przedyskutowali aktualne tematy dotyczące polityki 
międzynarodowej. Przyjęto wspólny non paper „Towards a Better European Ne-
ighbourhood Policy – the Next Steps” dotyczący reformy Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. Tematyka rozmów obejmowała również przygotowania do szczytu 
Partnerstwa Wschodniego w Rydze, konfl ikt Ukraina–Rosja oraz Europejską Po-
litykę Bezpieczeństwa i Obrony20. 3 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu szefowie 
MSZ Polski, Niemiec i Francji spotkali się na kolejnych konsultacjach, których 
głównym tematem było wzmocnienie WPBiO UE w kontekście nowych wyzwań 
na wschodzie i południu Europy. Wcześniej, 30 marca 2015 r. w tej samej spra-
wie spotkali się ministrowie obrony państw Trójkąta w Poczdamie. Grzegorz 
Schetyna zapowiedział, że Polska, Niemcy i Francja będą prezentowały wspólne 
stanowisko podczas szczytów Partnerstwa Wschodniego w Rydze oraz Partner-
stwa Południowego w Barcelonie21. 

Poza obradami w ramach Trójkąta Weimarskiego polska dyplomacja wy-
konywała wiele gestów politycznych wobec Kijowa, demonstrując swoje popar-
cie dla proeuropejskiego kursu politycznego nowych władz Ukrainy. Minister 
Sikorski na arenie międzynarodowej wielokrotnie apelował o przestrzeganie po-
stanowień Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r., którego stroną była także 
Federacja Rosyjska. Polskie władze jednoznacznie potępiały rosyjską agresję na 
Krym, a także inne działania destabilizujące wschodnią część Ukrainy, konse-

19 Ibidem oraz Trójkąt Weimarski proponuje zmiany w unijnej polityce sąsiedztwa, 
2.04.2014, http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/trojkt-weimarski-proponuje-zmiany-w-poli
tyce-ssiedztwa-ue-005650 [dostęp: 7.08.2015].

20 Trójkąt Weimarski, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/trojkat_we-
imarski [dostęp: 7.08.2015].

21 Trójkąt Weimarski: Trzeba wzmocnić europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, 
4.04.2015, http://www.psz.pl/95-unia-europejska/trojkat-weimarski-trzeba-wzmocnic-europejska-
polityke-bezpieczenstwa-i-obrony [dostęp: 7.08.2015] oraz Spotkanie ministrów obrony Trój-
kąta Weimarskiego, 30.03.2015, http://www.dw.com/pl/spotkanie-ministr%C3%B3w-obrony-
tr%C3%B3jk%C4%85ta-weimarskiego/a-18350502 [dostęp: 7.08.2015].
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kwentnie piętnując działania Kremla na forum międzynarodowym. Aktywność 
ta stawiała Polskę w roli państwa gotowego do politycznej konfrontacji z Rosją 
w imię polsko-ukraińskich interesów, co niewątpliwie miało wpływ na pozycję 
Warszawy w dalszych negocjacjach i przełożyło się na zmniejszenie realnych 
możliwości wpływu na przebieg wydarzeń22. 

Kiedy za wsparciem Kremla w kwietniu 2014 r. doszło do bezprawnego 
ukonstytuowania się Donieckiej Republiki Ludowej oraz Ługańskiej Republiki 
Ludowej, w południowo-wschodniej części Ukrainy rozpoczęła się wojna domo-
wa. Wobec nowych okoliczności Warszawa ponownie zadeklarowała wsparcie 
dla państwa ukraińskiego, czego wyraz dał Radosław Sikorski w swoim corocz-
nym wystąpieniu w Sejmie, dotyczącym priorytetów i wyzwań polskiej polityki 
zagranicznej w 2014 r.23 Jednoznacznie skrytykował on działania Rosji i obiecał 
zróżnicowane polskie wsparcie dla Kijowa, zarówno w aspekcie bilateralnym, 
jak i na forum Unii24.

Format genewski i Trójkąt Królewiecki 

Inwazja na Krym spowodowała, że podjęto międzynarodowe negocjacje w tzw. 
formacie genewskim z udziałem USA, UE, Ukrainy i Rosji w sprawie powstrzy-
mania akcji rosyjskiej na wschodzie i południu Ukrainy. Efektem prowadzonych 
rozmów było podpisanie 17 kwietnia 2014 r. porozumienia genewskiego25. De-
eskalacja konfl iktu ukraińskiego była przedmiotem trójstronnych konsultacji dy-
plomatycznych Sikorski–Steinmeier–Ławrow w formule Trójkąta Królewieckiego 
10 czerwca 2014 r. w Petersburgu. Chociaż rozmowy w tej formule odbywają się 
już od 2011 r., to miniszczyt w Petersburgu był pierwszym takim spotkaniem od 

22 A. Kowalczyk, op. cit., s. 7–8.
23 Informacja MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 r., http://www.msz.

gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_pol-
skiej_polityki_zagranicznej_w_2014_roku [dostęp: 8.08.2015].

24 A. Kowalczyk, op. cit., s. 8. 
25 Porozumienie między ministrami spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, USA i Unii Eu-

ropejskiej miało charakter deklaracji politycznej, a więc prawnie niewiążącego dokumentu. Przed-
miotem było podjęcie działań na rzecz wygaszenia konfl iktu we wschodniej części Ukrainy. W de-
klaracji znalazł się apel o powstrzymanie się od przemocy, jak najszybsze rozbrojenie separatystów, 
zaprzestanie okupacji budynków i miejsc publicznych, powierzenie misji OBWE oraz zobowią-
zanie Ukrainy do przeprowadzenia „konstruktywnego procesu” federalizacji państwa z udziałem 
wszystkich regionów. Dokument nie zawierał za to stwierdzenia o przestrzeganiu integralności 
Ukrainy i nienaruszalności jej granic, a więc pomijał aneksję Krymu. Co więcej, odwołując się do 
powstrzymania od działań zbrojnych, nie wskazano na ingerencję zewnętrzną pochodzącą właśnie 
z Rosji. Dokument był zatem bardzo korzystny dla Rosji. M. Sus, Niemcy i Polska wobec konfl iktu 
ukraińsko-rosyjskiego w drugiej połowie 2014 r., „Biuletyn Niemiecki” 2014, nr 54, 20 grudnia, 
s. 6, http://fwpn.org.pl/assets/Publikacje/Biuletyn_Niemiecki/2015/BIULETYN_NIEMIECKI_
NR_54.pdf [dostęp: 8.08.2015].



164 NATALIA ADAMCZYK

wybuchu kryzysu na Ukrainie26. Przebiegające w chłodnej atmosferze spotkanie 
ostatecznie nie przyniosło oczekiwanego zbliżenia stanowisk. Prasa niemiecka, 
komentując przebieg szczytu Trójkąta Królewieckiego, podkreślała, że Warszawie 
nie zależy na konfrontacji z Rosją, niemniej jednak zwracała uwagę na stanowczą 
i twardą linię postępowania wobec Kremla, jaką prezentował Sikorski, a także nie-
przychylną postawę Siergieja Ławrowa27.

Format normandzki i mińska grupa kontaktowa 

Cezurą dla znaczącej roli Polski w próbach rozwiązania konfl iktu na Ukrainie 
było powołanie z inicjatywy prezydenta Francji François Hollande’a, formatu nor-
mandzkiego 6 czerwca 2014 r. podczas spotkania Angeli Merkel, Petra Poroszenki 
i Władimira Putina z okazji obchodów 70-lecia lądowania aliantów w północnej 
Francji. W ramach formatu normandzkiego powołano tzw. grupę kontaktową Ukra-
ina–Rosja–OBWE, do której zaproszono przedstawicieli tzw. Republik Donieckiej 
i Ługańskiej. Warszawa nie została tutaj uwzględniona28. Od tego momentu proces 
polityczny wobec konfl iktu we wschodniej części Ukrainy toczył się już w zasa-
dzie bez bezpośredniego udziału Polski. 

2 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie szefów dyplomacji Niemiec 
Franka-Waltera Steinmeiera, Francji Laurenta Fabiusa, Rosji Siergieja Ławrowa 
i Ukrainy Pawło Klimkina w ramach nowej formuły. Zaproszenia nie otrzymał 
Radosław Sikorski. Fakt ten wiązano bezpośrednio z ujawnionymi w tym czasie 
kompromitującymi nagraniami w tzw. aferze podsłuchowej w Polsce i zarejestro-
wanymi prywatnymi wypowiedziami ministra na temat jakości prowadzonej poli-
tyki zagranicznej29. 

26 M. Kędzierski, Minister Steinmeier widzi światełko w tunelu po spotkaniu Trójkąta 
Królewieckiego, 12.06.2014, http://www.psz.pl/91-europa/minister-steinmeier-widzi-swiatelko-w-
tunelu-po-spotkaniu-trojkata-krolewieckiego [dostęp: 8.08.2015] oraz Rozmowy „Trójkąta Kró-
lewskiego” 10.06.2014, http://www.radiozagranica.pl/8/79/Artykul/173468,Rozmowy-Trojkata-
-Krolewskiego [dostęp: 8.08.2015]. 

27 Niemiecka prasa: Warszawie zależy, aby uniknąć trwałego konfl iktu z Rosją, 11.06.2014, 
http://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-warszawie-zale%C5%BCy-aby-unikn%C4%85%C4%87-
trwa%C5%82ego-konfl iktu-z-rosj%C4%85/a-17698975 [dostęp: 8.08.2015].

28 M. Księżniakiewicz, Niechciany Partner. Rola Niemiec w rozwiązaniu konfl iktu na 
Ukrainie, „Biuletyn Niemiecki” 2015, nr 57, 31 marca, s. 4, http://fwpn.org.pl/assets/Publikacje/
Biuletyn_Niemiecki/2015/BIULETYN_NIEMIECKI_NR_57.pdf [dostęp: 8.08.2015].

29 O przyczynach niezaproszenia Sikorskiego na swoim profi lu na twitterze pisał niemiecki 
korespondent TVP, Marcin Antosiewicz: „Niemiecki MSZ tłumaczy brak zaproszenia dla Sikor-
skiego do Berlina: «Format, w ramach którego odbywają się te rozmowy, nie jest ustalony w żaden 
sposób na trwałe. Można powiedzieć, że ten format jest produktem rozmów i negocjacji, które były 
prowadzone przez szefów państw i rządów, ale także przez ministrów spraw zagranicznych, w tym 
formacie w ostatnich dniach, ale to w żadnym wypadku nikogo nie wyklucza. I żadnym wypadku 
nie ma intencji, by utrzymać na długo ten format. Mogę Pana zapewnić, że min. Steinmeier przed-
stawia wyniki tego formatu i będzie robił to nadal»”, cyt. za: Ważne spotkanie europejskich szefów 
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Polski nie zaproszono również na drugie spotkanie formatu normandzkiego 
w randze MSZ 17 sierpnia 2014 r. w Berlinie. Polski resort dyplomacji zapewniał 
jednak, że w przeddzień zaplanowanego spotkania strona ukraińska konsultowała 
swoje stanowisko z ministrem Sikorskim, a także zdała relacje z jego przebiegu, 
co wg resortu oznaczało, że Polska nadal ma wpływ na decyzje zapadające w spra-
wie Ukrainy. Rzecznik MSZ zaznaczył ponadto, że „brak Polski przy stole obrad 
rekompensowany jest przez bliskie stosunki z Kijowem”30. De facto strona polska 
była bardzo rozczarowana brakiem udziału w rozmowach, co w niedługim czasie 
wyraził Sikorski w stwierdzeniu, że „Polska domaga się, aby ci, którzy wzięli na 
siebie brzemię odpowiedzialności negocjowania z Rosją – a jest to głównie Repu-
blika Federalna Niemiec – zaproponowali, jak można rozwiązać ten konfl ikt”31.

Krytycznie na ten temat wyraził się również Jacek Saryusz-Wolski, eurode-
putowany z ramienia PO zajmujący się kwestiami polityki wschodniej. Jego zda-
niem winą za nieobecność Sikorskiego podczas rozmów należy obarczyć władze 
Ukrainy:

Ukraina nie powinna się była zgodzić na jakiekolwiek rozmowy, w których Polska – jej 
główny adwokat – nie siedzi obok niej. To idzie na rękę propagandzie rosyjskiej. Poza tym 
nie może być tak, że to Putin dobiera sobie rozmówców. Tam powinni siedzieć: Herman 
Van Rompuy w imieniu Unii Europejskiej, i jeśli przedstawiciele państw członkowskich, to 
na pewno powinna się tam znaleźć Polska32. 

5 września 2014 r. zainaugurowano kolejny format rozmów w sprawie 
rozwiązania konfl iktu we wschodniej cześć Ukrainy. Tzw. format miński (miń-
ska grupa kontaktowa) stał się forum negocjacyjnym dla przedstawicieli OBWE, 
Ukrainy, Rosji i prorosyjskich separatystów, którzy po raz pierwszy od kwietnia 
2014 r. zostali dopuszczeni do rozmów. W konsultacjach tych nie uczestniczyła 
Polska, ale również Niemcy oraz Francja33. Efektem działań grupy kontaktowej 

dyplomacji ws. Ukrainy. Po aferze taśmowej Sikorski nieobecny, 2.07.2014, http://niezalezna.pl/
56957-wazne-spotkanie-europejskich-szefow-dyplomacji-ws-ukrainy-po-aferze-tasmowej-sikorsk
i-nieobecn [dostęp: 8.08.2015].

30 Kolejne spotkanie europejskich dyplomatów ws. Ukrainy. Sikorski znowu niezaproszo-
ny, 17.08.2014, http://niezalezna.pl/58427-kolejne-spotkanie-europejskich-dyplomatow-ws-ukrai
ny-sikorski-znowu-niezaproszony [dostęp: 8.08.2015] oraz MSZ: Polska trzyma rękę na pulsie. 
Kijów informuje Warszawę o wszystkim, 18.08.2014, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/
msz-polska-trzyma-reke-na-pulsie-kijow-informuje-warszawe-o-wszystkim,460045.html [dostęp: 
8.08.2015].

31 Sikorski o Ukrainie: Merkel chciała negocjować z Putinem. Niech rozwiąże ten konfl ikt, 
1.09.2014, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/819065,sikorski-o-ukrainie-merkel-chciala-nego
cjowac-z-putinem-niechrozwiaze-ten-konfl ikt.html [dostęp: 8.08.2015].

32 Cyt. za: Kolejne spotkanie europejskich dyplomatów ws. Ukrainy… oraz Kolejne nego-
cjacje bez Polski… Saryusz-Wolski: „Zarzut, że nas tam nie ma, stawiam Ukrainie!”, wywiad z Ja-
nuszem Saryuszem-Wolskim, wPolityce.pl, 16.08.2015, http://wpolityce.pl/swiat/209600-kolejne-
negocjacje-bez-polski-saryusz-wolski-zarzut-ze-nas-tam-nie-ma-stawiam-ukrainie-nasz-wywiad 
[dostęp: 8.08.2015].

33 A. Kowalczyk, op. cit. s. 11. 
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było podpisanie 5 września protokołu mińskiego – przewidującego zawieszenie 
broni i 12-punktowy plan pokojowego rozwiązania konfl iktu, tzw. Porozumienie 
Mińsk I34 – a także memorandum o rozszerzeniu warunków zawieszenia broni 
i rozwiązania konfl iktu na drodze pokojowej 19 września 2015 r.35 Postanowie-
nia obydwu dokumentów były stale naruszane głównie przez wojsko rosyjskie 
i separatystów. 

Po zmianie rządu nowy minister spraw zewnętrznych, Grzegorz Schety-
na36, zadeklarował chęć zwiększonego zaangażowania Polski po jej „czasowej” 
nieobecności w rozmowach na rzecz rozwiązania wschodniego konfl iktu, stwier-
dzając równocześnie, że „format normandzki rozmów ukraińsko-rosyjskich się 
wyczerpał. Teraz potrzebny jest nowy etap. Uważam, że te rozmowy powinny się 
odbywać z polskim udziałem”37.

Pomimo wprost wyrażanych deklaracji Warszawa nie została wzięta pod 
uwagę przy okazji kolejnego spotkania normandzkiej czwórki, w Mediolanie 
17 października 2014 r., choć polski szef MSZ zapewniał że „nie wyobraża sobie 
takiej sytuacji, żeby mogło zabraknąć w tych rozmowach pani premier Kopacz”. 
Ostatecznie jednak premier w nim nie uczestniczyła. Co więcej, gospodarz me-
diolańskiego szczytu ASEM (Asia-Europe Meeting), premier Włoch Matteo 
Renzi, nie zaprosił również Donalda Tuska, wybranego na przewodniczącego 
Rady Europejskiej, podczas gdy zaproszenie otrzymali prezydenci: Ukrainy – 
Petro Poroszenko, Rosji – Władimir Putin, Francji – François Hollande, a tak-
że kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Wielkiej Brytanii David Cameron, 
przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, szef Komisji Europej-
skiej José Manuel Barroso oraz ówczesna minister spraw zagranicznych Włoch 
Federica Mogherini38. 

Kolejne deklaracje z polskiej strony padły podczas wizyty Federiki Moghe-
rini – już jako szefowej unijnej dyplomacji – w Warszawie w listopadzie 2014 r. 
Minister Schetyna potwierdził wówczas gotowość do uczestnictwa w dalszych ne-
gocjacjach pokojowych na Ukrainie. W odpowiedzi od szefowej unijnej dyploma-
cji usłyszał zapewnienie, że „rola Polski będzie bardzo ważna i przyczyni się do 

34 Szerzej: „Szczególny status” Donbasu i amnestia. Kiedy Ukraina podrze miński pro-
tokół?, 8.09.2014, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szczegolny-status-donbasu-i-
amnestia-kiedy-ukraina-podrze-minski-protokol,466137.html [dostęp: 9.08.2015].

35 Szerzej: Wojna domowa na Ukrainie. Mińskie Memorandum, 20.09.2014, http://adno-
vum.neon24.pl/post/113026,wojna-domowa-na-ukrainie-20-09-2014r-minskie-memorandum [do-
stęp: 9.08.2015].

36 Nowy rząd został powołany 22 września 2014 r. wskutek wyboru premiera Donalda 
Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.

37 P. Gawlik, Schetyna: Polska powinna wrócić do negocjacyjnego stołu w sprawie Ukra-
iny, wyborcza.pl, 7.10.2014, http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105402,16762052,Schetyna__Pol-
ska_powinna_wrocic_do_negocjacyjnego.html [dostęp: 8.08.2015].

38 Merkel: Bez przełomu w rozmowach z Rosją o Ukrainie, 17.10.2014, http://telewizjarepu-
blika.pl/merkel-bez-przelomu-w-rozmowach-z-rosja-o-ukrainie,12725.html [dostęp: 9.08.2015]. 
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wspólnej polityki europejskiej”39. Mimo to strona polska do końca roku nie uczest-
niczyła w żadnym spotkaniu multilateralnym, oprócz wspomnianego wcześniej 
spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego w październiku 2014 r., które i tak nie 
przyniosło żadnych wymiernych efektów. 

Początek 2015 r. nie przyniósł zmian dla Polski, pozostającej nadal poza 
głównym nurtem w sprawie konfl iktu o Donbas. Prezydenci Francji, Rosji i Ukra-
iny oraz kanclerz Niemiec spotkali się na szczycie w Mińsku 12 lutego 2015 r., 
gdzie wynegocjowali 13-punktowe porozumienie Mińsk II. Formalnie dokument 
podpisany został wyłącznie przez tzw. grupę kontaktową i dotyczył podjęcia środ-
ków zmierzających do wypełnienia porozumień mińskich z 5 i 19 września 2014 r. 
Czworo przywódców przyjęło jedynie deklarację, w której podkreślono poparcie 
dla rozejmu zapewniającego suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy40. Do 
sierpnia 2015 r. nie udało się Polsce dołączyć do rozmów41 ani zainicjować nowe-
go, bardziej efektywnego formatu negocjacyjnego. 

Dlaczego Polska dyplomacja została odsunięta 
od międzynarodowych spotkań w sprawie konfl iktu ukraińskiego?

W zasadzie nie można tutaj sformułować jednej odpowiedzi. Na sytuację tę złożyło 
się zapewne kilka czynników. Najprawdopodobniej jedną z przyczyn wyklucze-
nia Polski z międzynarodowych pertraktacji była wzmożona antyrosyjska retory-
ka polskich władz i wspomniana już gotowość do politycznej konfrontacji w imię 
polsko-ukraińskich interesów. W opinii politologa Roberta Potockiego przyjęta 
retoryka miała na celu antagonizować kraje ościenne przeciwko Rosji, co zostało 
negatywnie odebrane przez Niemcy i Francję, prezentujące bardziej elastyczne po-
dejście do Federacji Rosyjskiej z uwagi na swoje interesy narodowe42. Prawdopo-

39 Mogherini: ważna rola Polski w budowie polityki europejskiej, 6.11.2014, http://www.
tvpparlament.pl/aktualnosci/mogherini-wazna-rola-polski-w-budowie-polityki-europejskiej/17548
802?date=20141104 [dostęp: 9.08.2015].

40 S. Kardaś, W. Konończuk, Mińsk 2 – kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, „Analizy 
OSW”, 12.02.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-ro-
zejm-zamiast-trwalego-pokoju [dostęp: 9.08.2015]. Z jednej strony dokument ten był sukcesem 
prezydenta Poroszenki któremu udało się uniknąć niekorzystnych ustępstw w kwestiach geopoli-
tycznych, z drugiej – zapisy dokumentu zostały sformułowane w sposób, który zostawiał duże pole 
do interpretacji. Ponadto nakładał on więcej zobowiązań po stronie Ukrainy. Wdrożenie 13-punkto-
wego planu okazało się jednak niemożliwe, a sam dokument tylko na chwilę powstrzymał konfl ikt 
we wschodniej części kraju. Szerzej na temat postanowienia Mińsk II zob.: Treść Porozumienia 
Mińskiego, 12.02.2015, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1376418,Tresc-porozumienia-
minskiego-dokumentacja [dostęp: 9.08.2015].

41 Spotkania w ramach formatu normandzkiego miały miejsce 13 kwietnia w Berlinie i 23 
czerwca w Paryżu. 

42 L. Sigan, Dlaczego Polski nie zaproszono do udziału w „kwartecie normandz-
kim”, 22.01.2015, http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2015_01_22/Dlaczego-Polski-nie-
zaproszono-do-udzialu-w-kwartecie-normandzkim-3481/ [dostęp: 9.08.2015].



168 NATALIA ADAMCZYK

dobnie w ocenie europejskich partnerów taka postawa była czynnikiem utrudnia-
jącym osiągniecie kompromisu, zatem najlepszym rozwiązaniem było odsunięcie 
Warszawy na dalszy plan43. Ponadto – jak sugeruje Marcin Kaczmarski – Rosja, 
dostrzegając rosnącą pozycję dyplomatyczną Polski w pierwszych fazach kryzysu, 
celowo uzależniła prowadzenie dalszych rozmów od wykluczenia Warszawy z ob-
rad. Tego samego zdania jest Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, który twierdzi, że to Rosja dobiera sobie rozmówców w sprawie 
Ukrainy: „Jeśli chce się rozmawiać z kimś takim jak Rosja, albo rozmawiamy z nią 
w akceptowalnym dla niej gronie, albo nie rozmawiamy w ogóle”44. 

Innym powodem, dla którego zabrakło miejsca przy stole negocjacyjnym 
dla polskiego przedstawiciela, mogła być decyzja samej Ukrainy, choć w tym przy-
padku opinie ekspertów są bardzo zróżnicowane. Niektórzy uważają, że Ukraińcy 
unikają pośrednictwa Polski, bo – jak mówi Jarosław Gowin z Polski Razem – 
„czują się przez Polaków niejako wystawieni do wiatru”. Jego zdaniem Ukraina 
nie zdecydowałaby się na tak ostrą konfrontację z Rosją, gdyby nie polskie obiet-
nice. Inni, jak np. wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki, pod-
kreślają nieumiejętność Ukrainy w dobieraniu sobie rozmówców: „Kijów stawia 
na tych, którzy są silni w UE, nawet jeżeli często są otwarci na argumenty Rosji”. 
To potwierdza również fakt, że Polska ma ciągle jeszcze zbyt mały potencjał po-
lityczny i ekonomiczny w Europie, aby wywierać presję na Putinie, podobnie jak 
czynią to USA, Niemcy czy Francja45. Cytowany już S. Koziej stwierdza jednak, że 
skład formatu normandzkiego został wymuszony także na Ukrainie, która pogrążo-
na w ogniu walk, nie miała w tym przypadku wiele do powiedzenia. 

Pojawia się również hipoteza, że to Niemcy postanowiły przejąć inicjatywę 
w negocjacjach. Zdaniem Stefana Meistera – eksperta Niemieckiego Towarzystwa 
Polityki Zagranicznej – RFN próbuje rozwiązać konfl ikt na własną rękę a Francja 
nie odgrywa w negocjacjach żadnej znaczącej roli. Zdaniem Meistera Trójkąt We-
imarski byłby zdecydowanie lepszym formatem dla rozmów z Rosją i Ukrainą, 
jednak Berlin jest przekonany, że na razie powinien działać sam. Meister zaznacza 
przy tym, że „sytuacja rozwinęła się w takim kierunku nie dlatego, że Niemcy 
za żadną cenę nie chciały, by Polska była obecna. To raczej Rosja i Ukraina nie 
chciały obecności Polski”46. Co więcej, ekspert uznał, że błędem polityki Niemiec 
jest przede wszystkim brak europejskiego umocowania negocjacji z Rosją i Ukra-

43 A. Reichardt, Where is Sikorski?, 9.07.2014, http://neweasterneurope.eu/inter-
views/1266-where-is-sikorski [dostęp: 8.08.2015].

44 Szef BBN w TOK FM: format normandzki został Ukrainie narzucony, 3.03.2015, http://
www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6481,Szef-BBN-w-TOK-FM-format-normandzki-zostal-Ukrainie-
narzucony.html [dostęp: 9.08.2015].

45 I. Bespałowa, Minister niemocy zagranicznej, 12.11.2014, http://pl.sputniknews.com/
polish.ruvr.ru/2014_11_12/Minister-niemocy-zagranicznej-8889 [dostęp: 9.08.2015].

46 Cyt. za: Niemiecki analityk: „Berlin w sprawie Ukrainy będzie działał sam. Z Polakami 
potem się jakoś wszystko ułoży”, 20.08.2014, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871, 
16505222,Niemiecki_analityk___Berlin_w_sprawie_Ukrainy_bedzie.html [dostęp: 8.08.2015].
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iną. Niemcy i Francja nie mają formalnego mandatu Brukseli do prowadzenia tego 
typu rozmów, jak to było w przypadku Trójkąta Weimarskiego przy rozmowach 
z Janukowyczem.

Dyskusji na temat przyczyn nieobecności Polski w kolejnych rundach ne-
gocjacyjnych towarzyszyła także debata na temat ich efektywności i skuteczno-
ści działań w ramach formatu normandzkiego. Minister Schetyna jednoznacznie 
stwierdził, że format zainicjowany 6 czerwca 2014 r. jest niewystarczający do 
znalezienia trwałego rozwiązania konfl iktu ze względu na okrojony skład, a tym 
samym niewytaczający wpływ państw negocjujących. Zdaniem szefa polskiej 
dyplomacji należy powrócić do tzw. formatu genewskiego, obejmującego Stany 
Zjednoczone, Unię Europejską jako całość, Ukrainę i Rosję, który jego zdaniem 
byłby o wiele bardziej skuteczny47. Podobną opinię wyraża dyrektor PISM Marcin 
Zaborowski:

Format normandzki jest formatem, w którym Rosjanie dominują – po jednej stronie mają 
państwo na które najeżdżają, Ukrainę, która w dodatku ma dużo słabszą dyplomację, Niem-
ców, którzy są podzieleni, ale zgadzają się, że Ukrainie nie można dostarczać broni, i Fran-
cuzów, którzy tak naprawdę nie są bardzo zainteresowani. Dlatego lepszy byłby format ge-
newski, w którym uczestniczyłyby UE i przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo USA są 
tym aktorem, którego Rosjanie traktują poważnie, uważają, że innych mogą porozrywać48.

Słabość formatu normandzkiego podkreśla również S. Koziej, twierdząc, że 
w obecnej konfi guracji – gdy Rosja pozostaje arbitrem we własnej sprawie – nie 
ma szans na pomyślne rozwiązanie sytuacji49.

W ocenie Pawła Kowala należy całkowicie zakwestionować obecny tryb 
negocjacji, ponieważ zmierza on w złym kierunku. „Obiecuje się Rosji, że jeżeli 
powstrzyma inwazję, to Zachód przestanie ją upominać. A to brzmi właśnie jak 
zachęta do dalszych zbrojnych działań Rosji na Ukrainie”. Szansę na poprawę sy-
tuacji P. Kowal również upatruje w formacie przewidującym udział USA oraz in-
stytucji UE, nie tylko Niemiec i Francji50. Doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy 
ds. zagranicznych Krzysztof Szczerski także postuluje, aby w konsultacjach na te-
mat kryzysu w Donbasie obok krajów tzw. formatu normandzkiego udział wzięły 
Polska, UE, USA i NATO51. 

47 Szef MSZ: do rozmów o Ukrainie trzeba znów włączyć Waszyngton i Brukselę, 16.03.2015, 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1399885,Szef-MSZ-do-rozmow-o-Ukrainie-trzeba-znow-
wlaczyc-Waszyngton-i-Bruksele [dostęp: 9.08.2015].

48 Cyt. za: Zaborowski: dla rozmów ws. Ukrainy lepszy byłby format genewski, 10.02.2015 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zaborowski-dla-rozmow-ws-ukrainy-lepszy-bylby-format-
genewski/k11h3 [dostęp: 9.08.2015].

49 Szef BBN w TOK FM…
50 Kowal: Trzeba wywrócić tryb rozmów o Ukrainie przyjęty w Normandii, 18.08.2014, 

http://telewizjarepublika.pl/kowal-trzeba-wywrocic-tryb-rozmow-o-ukrainie-przyjety-w-
normandii,10519.html [dostęp: 9.08.2015].

51 Format normandzki należy rozszerzyć o USA, NATO i Polskę – Warszawa, 21.06.2015, 
http://wschodnik.pl/polska/item/1214-format-normandzki-nalezy-rozszerzyc-o-usa-nato-i-polske-
warszawa.html [dostęp: 9.08.2015].
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Podsumowanie 

Okres największej aktywności Polski w sprawie Ukrainy przypadał na począt-
kową fazę kryzysu, w czasie trwania Euromajdanu. Kulminacją polskiej siły 
dyplomatycznej był udział ministra Sikorskiego w politycznych negocjacjach 
w Kijowie prowadzonych z ramienia UE w ramach Trójkąta Weimarskiego i wy-
negocjowane porozumienie między obozem prezydenta Janukowycza a opozy-
cją, uznane za spektakularny sukces polskiej i niemieckiej dyplomacji –nie tylko 
przez polskie, ale i europejskie media i ośrodki opiniotwórcze. Część polskich 
polityków w 2014 r. skutecznie pracowała na forum Parlamentu Europejskiego 
nad kolejnymi uchwałami i rezolucjami potępiającymi rosyjską agresję oraz de-
klarującymi wsparcie państwa ukraińskiego. Media i organizacje pozarządowe 
prowadziły dziesiątki oddolnych działań wspierających państwo ukraińskie52.

Biorąc pod uwagę okoliczności, nie dziwi fakt wielkiego rozczarowania 
polskich władz, kiedy to Polska w czerwcu 2014 r. została praktycznie odsu-
nięta od bezpośrednich rozmów na temat rozwiązania trwającego konfl iktu. Nie 
uczestniczyła zarówno w normandzkim, jak i mińskim formacie rozmów. Po-
mimo jasno wyrażanych deklaracji gotowości dołączenia do grona negocjato-
rów, do sierpnia 2015 r. Warszawa nie znalazła się w ich gronie. Trudno wska-
zać główną przyczynę tej nieobecności. Po pierwsze może nią być antyrosyjska 
retoryka polskich władz i przyjęcie przez nie „twardej linii politycznej” wobec 
Rosji, co mogło być czynnikiem utrudniającym prowadzenie negocjacji i opóź-
niać osiągniecie kompromisu. Po drugie wykluczenie Polski z obrad mogło być 
warunkiem, od którego Rosja uzależniała podjęcie rokowań pokojowych – albo 
też sama Ukraina nie była zainteresowana obecnością strony polskiej, zdając się 
na silniejszego gracza politycznego, a więc Niemcy i Francję. Po trzecie fakt nie-
obecności Polski przy stole negocjacyjnym mógł wynikać z inicjatywy Berlina, 
który być może postanowił wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności, eliminując 
pozostałych rozmówców. Niewątpliwie argumentem mogła być również afera 
taśmowa w Polsce, która ostatecznie zdegradowała polskiego szefa dyplomacji 
Radosława Sikorskiego. 

Polityka faktów dokonanych zastosowana wobec Polski, choć znacząco 
obniżyła jej prestiż, nie przekreśla jednak możliwości odegrania przez nią wciąż 
pozytywnej roli. Pojawiają się również opinie, że brak uczestnictwa w forma-
cie normandzkim czy mińskim, z których de facto nic konkretnego nie wynika, 
nie powinien być traktowany jako porażka polskiej dyplomacji, ponieważ ciężar 
odpowiedzialności za często niekorzystne dla Ukrainy ustalenia spoczywa teraz 
głównie na RFN.

Wobec braku możliwości dołączenia do rozmów strona polska powinna 
skierować swoje wysiłki na przekonanie Niemiec i Francji do zainicjowania 

52 A. Kowalczyk, op. cit., s. 16. 
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nowego, bardziej efektywnego formatu negocjacyjnego, np. przez ponowne uzy-
skanie dla Trójkąta Weimarskiego mandatu UE do prowadzenia rozmów z Mo-
skwą i Kijowem, bądź też do zaaranżowania formatu, w którym udział wzięłyby 
USA (będące gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy na podstawie Memorandum 
Budapesztańskiego) oraz Unia Europejska jako całość. Ponadto Polska może 
skupić się na intensyfi kacji dialogu z Ukrainą, lobbując przy tym na rzecz Kijowa 
na forum UE, jak miało to miejsce do tej pory.  


