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Odbudowa Ukrainy, czyli…
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Od ośmiu miesięcy każdy dzień przynosi mrożące krew w żyłach wiadomości z terytorium Ukrainy. 
Codziennie dowiadujemy się o nowych ofiarach rosyjskiej inwazji oraz o kolejnych zniszczonych 
ukraińskich miastach i wsiach, uszkodzonych elektrowniach i szpitalach, zburzonych ośrodkach 
kultury i zabytkach. Jednocześnie jesteśmy świadkami bohaterskiej postawy Ukraińców – nie tyl-
ko tych z pierwszej linii frontu, lecz także mieszkańców zrujnowanych miejscowości, którzy robią 
wszystko, żeby nie poddać się rozpaczy i jak najszybciej wrócić do normalnego życia. Gdy z jednej 
strony widzimy ogrom spustoszeń, systematycznie dokonywanych przez rosyjskich najeźdźców, 
z drugiej zaś niezłomność obrońców ukraińskiej suwerenności,  w naturalny sposób rodzą się w nas 
pytania o powojenną odbudowę Ukrainy. Kiedy będzie mogła się rozpocząć? Jakie będą jej koszty? 
Z jakich źródeł zostanie sfinansowana? Kto będzie w stanie ją przeprowadzić? 

Nie brakuje wątpliwości i obaw. Nawet jeśli Ukraińcy zdołają zwyciężyć Rosję, czy po zakończeniu 
wojny w Ukrainie nie będziemy mieli do czynienia ze stagnacją? Czy zostaną pokonane najważniej-
sze przeszkody na drodze do przyznania Ukrainie środków niezbędnych na odbudowę? Czy uda się 
trwale ograniczyć wpływy oligarchów oraz radyklanie zmniejszyć poziom korupcji? 

Obserwując rozwój wydarzeń, zastanawiamy się też, jakie miejsce może zająć Polska w proce-
sie odbudowy Ukrainy. Czy polskie przedsiębiorstwa mają wystarczający potencjał, żeby odegrać 
w nim poważną rolę? Czy będą w stanie konkurować z wielkimi korporacjami i firmami z bogatszych 
państw – posiadającymi znacznie większe doświadczenie w ekspansji na rynkach zagranicznych 
– o środki przeznaczane na odbudowę i modernizację Ukrainy przez zachodnie rządy i międzynaro-
dowe instytucje? W jakim stopniu polscy przedsiębiorcy są gotowi zaangażować się w to olbrzymie 
przedsięwzięcie? Przedstawiciele których gałęzi polskiej gospodarki są najbardziej zainteresowani 
pójściem w tym kierunku?

Jednak odbudowa Ukrainy niesie ze sobą wiele pytań, które wykraczają poza kwestie gospodarcze, 
a są bardzo ważne dla przyszłości Polski. W obliczu rosyjskiej agresji Polska i Ukraina zbliżyły się 
bowiem w tak bardzo, że możemy śmiało mówić o nowej jakością w naszych wzajemnych rela-
cjach. Jednak czy ta nowa jakość okaże się trwała i wytrzyma próbę czasu? Jak ułożą się stosunki 
polsko-ukraińskie po zakończeniu lub wygaśnięciu konfliktu zbrojnego z Rosją? W jakim stopniu 
w dłuższej perspektywie jest potrzebna i pożądana integracja obu państwa? 

W październikowym numerze „Polski w Praktyce” na te i inne pytania próbują odpowiedzieć przed-
stawiciele Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego, Zawiązku Pracodawców i Przedsiębiorców, Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 
oraz Stowarzyszenia Folkowisko. Wypowiedzi zaproszonych ekspertów przynoszą dużą dawkę wia-
rygodnych informacji i analiz, pomagają zobaczyć złożoność sytuacji i wielość możliwych scenariu-
szy dalszego rozwoju wypadków. Zmuszają do myślenia i stawiania kolejnych pytań. 

Łukasz Grűtzmacher
Redaktor numeru
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ODBUDOWA, 
czyli szansa na szybką 
europeizację Ukrainy 
i zacieśnienie relacji 
z Polską
Autor: MARIA PIECHOWSKA
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Zmiany w relacjach polsko-ukraińskich po 
rosyjskiej agresji

W dramatycznych wojennych okolicznościach Pola-
cy i Ukraińcy zobaczyli się jak gdyby na nowo. I nie 
chodzi jedynie o skokowe zwiększenie wzajemnej 
sympatii, łatwo dostrzegalne u większości obywateli 
obu państw, lecz także o gwałtowny wzrost świado-
mości, jak wiele wzajemnie sobie zawdzięczmy i jak 
bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. W Pol-
sce dobrze rozumiemy, że broniąc swojego teryto-
rium przed rosyjskimi agresorami, Ukraińcy stają 
na drodze imperialnym zakusom Rosji, walczą więc 
również za naszą wolność i niezależność. Z drugiej 
strony, Ukraińcy mają świadomość, że gdyby nie 
polskie społeczeństwo, które przyjęło ukraińskich 
uchodźców, oraz polskie państwo, które nie szczędzi 
Ukrainie politycznego i militarnego wsparcia, sami 
nie daliby rady stawić czoła pozbawionemu jakich-
kolwiek skrupułów Putinowi i wysyłanym przez nie-
go na front i na okupowane tereny kolejnym tysiąc-
om bezwzględnych żołnierzy Federacji Rosyjskiej.

Wnioski nasuwają się same: współpraca doskona-
le służy Polakom i Ukraińcom, a również w dalszej 
perspektywie współdziałanie będzie nam potrzeb-
ne, wręcz niezbędne. I tutaj tkwi niezwykły poten-
cjał polsko-ukraińskich relacji, także w wymiarze 

gospodarczym. Dobrze, że zdają sobie z tego spra-
wę władze obu państw i podejmują konkretne kroki, 
żeby tę polsko-ukraińską współpracę usankcjono-
wać i wzmacniać. W odpowiedzi na wprowadzone 
w Polsce ułatwienia dla ukraińskich uchodźców, 
rząd w Kijowie otworzyły ukraiński rynek na polskie 
przedsiębiorstwa, stwarzając naszemu bizneso-
wi wyjątkowe szanse na rozwój. Uchwalona przed 
miesiącem ustawa o specjalnym statusie Polaków, 
obok prawa do pracy, gwarantuje nam prawo prowa-
dzenia działalności gospodarczej na takich samych 
zasadach, jakie obowiązują obywateli Ukrainy. Ozna-
cza to, że w chwili, gdy na dobre ruszy odbudowa 
Ukrainy, polscy przedsiębiorcy będą przynajmniej 
o pół kroku przed inwestorami z innych krajów.

Warto więc wybiegać myślą w przyszłość, starając 
się identyfikować i usuwać przeszkody, które mogły-
by utrudniać polsko-ukraińską współpracę w trakcie 
odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Jedną 
z takich przeszkód są braki w infrastrukturze gra-
nicznej i transportowej, które – jeśli się im nie za-
radzi – będą nadal spowalniały przepływ towarów 
i materiałów, wykorzystywanych w realizacji wielu 
przedsięwzięć na terenie Ukrainy. Jest to element 
szerszego zagadnienia – chodzi wszakże o logisty-
kę, która w znacznej mierze będzie determinować 
dynamikę powojennej odbudowy. Trudno przy tym 

Ogromna skala polskiego wsparcia, którego Ukraińcy doświadczają od lutego 
bieżącego roku, czyli od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na ich państwo, 
przyczyniła się do tego, że relacje polsko-ukraińskie w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy stały się dobre jak nigdy dotąd. W tej sytuacji nie dziwią informacje 
o rozmowach prowadzonych przez władze obu państw na temat podpisania nowego 
polsko-ukraińskiego traktatu. Trudno w sposób odpowiedzialny komentować 
treść przyszłego traktatu, trzeba cierpliwie poczekać, aż poznamy jego zapisy. 
Warto jednak w tym kontekście pamiętać, że Polska i Ukraina zawarły już wiele umów 
bilateralnych – począwszy od podpisanego 1992 r. „Traktatu o dobrym sąsiedztwie, 
przyjaznych stosunkach i współpracy” – które skutecznie regulują relacje między 
obu państwami. Nowy trakt nie musi przynieść tu jakiś radykalnych zamian, 
można natomiast spodziewać się, że w przygotowywanym dokumencie stosunki 
polsko-ukraińskie zostaną zdefiniowanie na nowo w wymiarze symbolicznym.  
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nie zauważyć, że ze względu na swoje położenie 
geograficzne Polska jest i pozostanie dla Ukrainy 
najważniejszym partnerem na tym polu. Tym bar-
dziej powinniśmy pracować nad konkretnymi roz-
wiązaniami, które pozwoliłyby na wyraźne i możliwie 
szybkie usprawnienie logistyki.

Pilna potrzeba działania 

Ukraińcy przy każdej okazji podkreślają, jak ważne 
jest dla nich bezzwłoczne rozpoczęcie odbudowy ze 
zniszczeń wojennych. Wprawdzie działania zbrojne 
wciąż jeszcze trwają i trudno oczekiwać, że szybko 
dobiegną końca, ale to właśnie, wbrew pozorom, 
okazuje się ważnym argumentem na rzecz pilnego 
wdrażania planów odbudowy. Dzieje się tak dlatego, 
że wojna doprowadziła na terenie Ukrainy do bardzo 
głębokiego kryzysu gospodarczego, którego roz-
miar, zakres i  nieuchronność łatwo mogą spowodo-
wać ekonomiczną stagnację i apatię społeczną. Je-
dynym naprawdę skutecznym środkiem, który może 
ustrzec Ukraińców i ukraińską gospodarkę przed 
wpadnięciem w totalny marazm – a byłoby bardzo 
trudno później wydobyć się z takiego stanu – jest 
właśnie natychmiastowe uruchamianie odbudowy 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Tak więc inwestowanie na terenie Ukrainy – poza tym, 
że może być postrzegane jako leczniczy zastrzyk dla 
wstrząsanej wojennym kryzysem ukraińskiej gospo-
darki – wymiernie sprzyja utrzymaniu mobilizacji 
ukraińskiego społeczeństwa. Z kolei społeczna mobi-
lizacja przekłada się wprost na wysokie morale Ukra-
ińców, które w znacznym stopniu decyduje o ich prze-
wadze nad zdemoralizowanymi agresorami w walce 
o utrzymanie suwerennego państwa. W tym sensie 
wszelkie działania związane z odbudową, które są 
i będą podejmowane przez polskich przedsiębiorców 
w Ukrainie – choć ryzykowne z punktu widzenia eko-
nomicznego rachunku potencjalnych zysków i strat 
– niosą ze sobą trudną do przecenienie wartość do-
daną. W interesie Polski jest bowiem nie tylko zwycię-
stwo Ukrainy nad Rosją. Polska potrzebuje stabilnego 
i wiarygodnego sąsiada, stanowiącego ważną część 
regionalnego układu bezpieczeństwa, którego otwar-
ty rynek będzie atrakcyjną przestrzenią gospodarczą, 
przyciągającą polskie inwestycje i generującą zyski 
polskich przedsiębiorstw.

Ukraina nie jest w stanie własnymi siłami zrekonstru-
ować zniszczonej infrastruktury ani zmodernizować 
państwa. Odbudowa będzie wymagała ogromnych 
środków, które muszą napłynąć z zewnątrz. Jednak 
zakładająca transfer setek miliardów dolarów pomoc 
finansowa ze strony państw zachodnich uzależnio-
na będzie od spełnienia przez Ukrainę konkretnych 
warunków. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie 
przez ukraiński system prawny i ukraińskie insty-
tucje transparentności w procesie dystrybucji oraz 
wydatkowania środków przyznanych w ramach 
pomocy. Aby sprostać tym oczekiwaniom, władze 
w Kijowie muszą podjąć skuteczne działania w wal-
ce z korupcją oraz wpływami oligarchów. Do tych 
dwóch podstawowych problemów, wskazywanych 
również jako główne przeszkody na drodze do euro-
pejskiej integracji Ukrainy, dochodzi jeszcze kwestia 
niedokończonej reformy ukraińskiego sądownictwa. 
Dopóki te zagadnienia nie zostaną w sposób prze-
konujący rozwiązane, pieniędzy od zachodnich so-
juszników Ukrainy po prostu nie będzie, ponieważ 
istnieją uzasadnione obawy, że przekazane fundu-
sze pomocowe zostałyby wykorzystane niezgodnie 
ze swoim przeznaczeniem.

Odbudowa szansą na skuteczne reformy

Paradoksalnie, dramatyczne wojenne okoliczności 
dają nadzieję na szybkie wdrożenie wymaganych 
reform. Działa tu kilka powiązanych ze sobą czyn-
ników. Ukraińskie społeczeństwo, gwałtownie po-
zbawione poczucia elementarnego bezpieczeństwa, 
wystawione na cierpienie, śmierć i zniszczenie, zjed-
noczyło się wobec zagrożenia ze strony wspólnego 
wroga. Jednocześnie uległ wzmocnieniu mandat 
obozu sprawującego władzę w Ukrainie, który po-
strzegany jest jako naturalne centrum, dowodzące 
obroną kraju. Nawet kręgi wcześniej krytyczne i nie-
ufne wobec Wołodymyra Zełenskiego, mówią teraz 
jednym głosem, że jest on demokratycznie wybra-
nym prezydentem wszystkich Ukraińców. Mamy 
do czynienia ze zgodą narodową oraz daleko posu-
niętym konsensusem politycznym, a wcześniejsze 
konflikty wewnętrzne zostały wyciszone. Trudno 
byłoby też wskazać obecnie w Ukrainie siły skłonne 
do protestowania przeciwko planowanym reformom 
lub kwestionowania europejskiego kierunku rozwoju 
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kraju. Warto pamiętać, że wojna bardzo silnie ograni-
czyła wpływy oligarchów. Poza tym, o ile jeszcze po 
rosyjskiej napaści z 2014 roku nadal funkcjonowała 
w Ukrainie partia prorosyjska, a wiele osób wciąż 
wahało się czy wiązać przyszłość ukraińskiego pań-
stwa z Europą czy z Rosją, o tyle po inwazji z lute-
go bieżącego roku takich środowisk i takich wahań 
po prostu już nie ma. Swoimi działaniami Rosjanie 
sprawili, że Ukraińcy z rozmachem postawili kropkę 
w zdaniu „Ukraina jest państwem europejskim”.

Zgoda narodowa i europeizacja Ukrainy

Większość Ukraińców zdaje się przy tym rozumieć, 
że wprowadzenie europejskich standardów to nie 
tylko warunek uzyskania zagranicznych środków 
na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, lecz 
także decydujący krok ku radykalnej transformacji 
i modernizacji państwa, do której w tej chwili dąży 
zarówno władza, jak i społeczeństwo. Ta społeczna 
wola zmiany modelu państwa jest zresztą o wie-
le lepiej ugruntowana niż by się mogło wydawać. 
Mówimy o procesie przemian społecznych i poli-
tycznych, który trwa od dłuższego czasu. Tzw. Euro-
-majdan oraz rewolucja godności, a potem obrona 
w trakcie wojny w 2014 roku, pokazały siłę ukraiń-
skiego społeczeństwa obywatelskiego. To między 
innymi właśnie dzięki aktywności społeczeństwa 
obywatelskiego udało się przeprowadzić w Ukrainie 
głęboką reformę samorządową i decentralizacyjną. 
W tym wypadku mamy do czynienia ze sprzężeniem 
zwrotnym – reforma samorządowa jeszcze bardziej 
wzmocniła społeczeństwo obywatelskie, a ludzie 
zyskali poczucie sprawczości na szczeblu lokalnym. 
To z kolei zaprocentowało w chwili rosyjskiej inwazji 
z lutego, bo właśnie z poczucia sprawczości bierze 
się w znacznej mierze obecna społeczna siła ukra-
ińskiego oporu.

Do przebudowy ukraińskiej tożsamości i jej daleko 
posuniętej europeizacji przyczynia się też masowa 
migracja ostatnich lat. Obok przesyłów finanso-
wych – a więc pieniędzy, które migranci przekazują 
z zagranicy do domu – mamy do czynienia z tzw. 
migracyjnymi przekazami społecznymi,  a więc war-
tościami, ideami, czy umiejętnościami przywożony-
mi  z zagranicy. Wszystko, co migranci widzą i czego 
doświadczają w kraju, w którym podejmują pracę, 
w mniejszym lub większym stopniu wpływa na ich 
tożsamość. Po powrocie do ojczyzny okazuje się, że 
chętnie wiele z tego, co podpatrzyli, wprowadziliby 
u siebie. Ta tendencja naturalnie dotyczy również 
Ukraińców, którzy od wielu lat wyjeżdżają do pracy 
na zachód, między innymi do Polski. Żyjąc i pracu-
jąc wśród Europejczyków, ukraińscy migranci od lat 
przywożą ze sobą do Ukrainy europejskie przyzwy-
czajenia i potrzeby, przyczyniając się w ten sposób 
do wzrostu europejskich aspiracji całego ukraińskie-
go społeczeństwa. 

Przypadek ukraińskiej migracji do Polski jest szcze-
gólnie ważny. Ukraińcy widzą w naszym kraju dowód 
na to, że można z powodzeniem wyrwać się z rosyj-
skiej strefy wpływów i zamienić siermiężny świat 
postsowiecki na Europę w pełnym tego słowa zna-
czeniu. W obecnych okolicznościach, gdy w obliczu 
rosyjskiej napaści Ukraina jednoznacznie opowiada 
się za europejskim kierunkiem rozwoju, życzliwa 
tym dążeniom Polska jawi się jako partner wyjątko-
wej rangi. To jeszcze jeden argument na rzecz za-
cieśniania polsko-ukraińskiej współpracy, również 
w wymiarze gospodarczym. Wszystko wskazuje, że 
odbudowa Ukrainy ze zniszczeń wojennych będzie 
doskonałą okazją do współdziałania między przed-
siębiorcami z obu krajami.

MARIA PIECHOWSKA 
(TEKST ZREDAGOWAŁ ŁUKASZ GRŰTZMACHER 

NA PODSTAWIE ROZMOWY Z AUTORKĄ)

MARIA PIECHOWSKA
Jest analityczką ds. Ukrainy w programie Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw 
Międzynarodowych. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną oraz zagadnieniami spo-
łeczno-kulturalnymi Ukrainy, a także migracjami.
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Prognozowanie jak będzie wyglądał proces odbudowy Ukrainy jest obarczone 
dużym ryzykiem popełnienia błędu. Nie wiemy, kiedy i na jakich warunkach zakończy 
się wojna. Nie wiemy także, co wydarzy się w Rosji, gdy w końcu będzie musiała 
dać za wygraną. Konsekwencje ewentualnego chaosu lub zmiany władzy na juntę 
FSB niosą zupełnie odmienne ryzyka dla Ukrainy. Niemniej jednak powinniśmy 
ostrożnie przygotowywać się do jakiegoś scenariusza odbudowy, nie zapominając, 
że Ukraina najbardziej potrzebuje teraz pomocy militarnej i humanitarnej.

Po pierwsze, broń. 

Coraz bardziej realne staje się wciągnięcie białoru-
skiego wojska w rosyjską napaść na Ukrainę. Do 
akcji włączają się także główni gracze na Bliskim 
Wschodzie, Iran i Arabia Saudyjska. Teheran przeka-
zuje Rosji ogromne zasoby ciężkiego uzbrojenia: ra-
kiet, bezzałogowych statków bojowych oraz dronów 
kamikaze. Ten sprzęt może pozwolić Rosji odzyskać 
inicjatywę strategiczną na froncie.

Ukraina nie potrzebuje moralnego wsparcia Zacho-
du i trzymania za nią kciuków, lecz czołgów i broni. 
Dlatego Polska, jako rzecznik ukraińskiej sprawy, po-
winna zabiegać o większe dostawy broni dla Ukra-
iny, zwłaszcza z Niemiec. 

Elon Musk, grożąc odłączeniem systemu Starlink – 
przez co pozbawiłby ukraińskie wojska oczu i uszu 
– zachowuje się jak pożyteczny idiota Kremla lub jak 
megaloman, który uważa, że może prowadzić wła-
sną politykę międzynarodową i decydować na jakich 
warunkach ma być zawarty pokój. Dla Polski, która 
stoi za zakupami sprzętu od Muska i dostawami dla 
ukraińskiej armii, takie zachowanie miliardera jest 
policzkiem.

Po drugie, pieniądze. 

Podczas szczytu Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i Banku Światowego prezydent Woło-
dymyr Zełenski powiedział, że Ukraina potrzebuje 

w tym roku około 55 miliardów dolarów na pokry-
cie deficytu budżetowego i odbudowę infrastruktury 
krytycznej, w tym szkół, mieszkań i obiektów ener-
getycznych. Im więcej pomocy Ukraina otrzyma te-
raz, tym szybciej dojdzie do zakończenia rosyjskiej 
wojny. MFW szacuje, że Ukraina będzie potrzebowa-
ła od 3 do 4 miliardów dolarów pomocy finansowej 
miesięcznie, aby utrzymać gospodarkę w ruchu. 
Niewykluczone, że będzie to jeszcze większa kwo-
ta. Dotychczas partnerzy Ukrainy zobowiązali się do 
udzielenia jej w 2022 roku 35 miliardów dolarów do-
tacji i pożyczek. Ta kwota pozwoli zaledwie na uzu-
pełnienie bieżącej luki kapitałowej, jednak ukraińskie 
potrzeby finansowe są wielokrotnie większe.

W ostatnich dniach siły agresora znacząco zin-
tensyfikowały ostrzał obiektów energetycznych 
w Ukrainie. Doniesienia o atakach na instalacje tego 
rodzaju w Kijowie, Dnieprze i Żytomierzu pokazują, 
że rosyjskie uderzenia rakietowe mogą doprowadzić 
do przerw w dostawach energii elektrycznej, wody 
i ogrzewania na terytorium całego ukraińskiego 
państwa. Z punktu widzenia Polski kwestią kluczo-
wą jest zwiększenie bieżącej pomocy dla Ukrainy, 
począwszy od restrukturyzacji zadłużenia, po za-
gwarantowanie środków do życia dla obywateli. Bez 
tego czeka nas kolejna fala uchodźców, którzy praw-
dopodobnie będą wymagać o wiele większej pomo-
cy niż osoby, które dotychczas przybyły do naszego 
kraju.
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Trzeba dążyć do takich zmian w prawie międzynaro-
dowym, żeby było jasne, że agresor poniesie koszty 
wojny i będzie płacił reparacje ofiarom. Łączna wy-
sokość rezerw walutowych Rosji szacowana jest na 
600 miliardów dolarów, z czego połowa ulokowana 
jest na terenie Federacji Rosyjskiej. Zdeponowa-
ne poza Rosją rezerwy banku centralnego zosta-
ły zamrożone i Moskwa nie może z nich obecnie 
korzystać. Aktywa te nadal uważane są jednak za 
własność Rosji. Poza tym, do tej pory nie udało się 
zlokalizować wszystkich środków. Faktycznie za-
mrożono zaledwie jedną trzecią, której bezpośred-
nim właścicielem jest bank centralny Rosji. Pozosta-
łe aktywa są ulokowane w Azji Południowej i Afryce 
za pośrednictwem podmiotów trzecich.

Po trzecie, reformy. 

Ukraina wymaga zmian i zdaje sobie z tego spra-
wę każdy mieszkaniec tego kraju. Istotnym problem 
przed rosyjska napaścią była korupcja. Wojna, uciecz-
ka oligarchów i determinacja zwykłych Ukraińców – 
wszystko to sprawia, że kraj ten może wyjść z kryzysu 
odmieniony. Są realne nadzieje na spadek społecznej 
akceptacji dla dawania i przyjmowania łapówek. Aby 
skutecznie ugruntować przedwojenne ukraińskie osią-
gnięcia na polu rozliczania wydatków publicznych, 
mechanizmy antykorupcyjne powinny obejmować 
obowiązek stosowania systemu e-zamówień Prozorro 
(prozorro.gov.ua) do większości zamówień realizowa-
nych z udziałem środków fundatorów. Oznaczałoby to, 
że wszystkie zamówienia publiczne, realizowane w ra-
mach programów odbudowy (powyżej pewnej warto-
ści progowej), powinny być przetwarzane za pośred-
nictwem tego systemu. W celu zwiększenia publicznej 
rozliczalności wydatków i uniknięcia konfliktu intere-
sów, informacje o projektach powinny być dostępne 
online w formie list beneficjentów i podwykonawców.

W związku z procesem akcesji Ukrainy do Unii Euro-
pejskiej administracja Komisji – ale także OECD – bę-
dzie rekomendować pewne działania sanacyjne oraz 
zwiększające transparentność. Te wewnętrzne me-
chanizmy mogą być jednak uznane za niewystarczają-
ce przez partnerów z USA. Możliwe, że z tego powodu 
będzie potrzebne powołanie dodatkowego zewnętrz-
nego audytora lub powierzenie tego zadania istniejącej 
instytucji międzynarodowej.

Transparentność jest potrzebna nie tylko ze wzglę-
du na ryzyko korupcji ze strony ukraińskich bene-
ficjentów. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że 
poszczególni zagraniczni donatorzy będą oczekiwa-
li od Ukrainy wyboru rozwiązań służących przede 
wszystkim ich własnym interesom, a nie tych naj-
korzystniejszych dla rozwoju niepodległego ukraiń-
skiego państwa.

Po czwarte, kamienie milowe. 

Kamieniami milowymi w rozwoju Ukrainy powinny 
być: członkostwo w OECD, wejście do EEA, EFTA lub 
formuła „Partnerstwa bez rozszerzenia”, wreszcie 
wejście do UE. Biorąc pod uwagę, że proces uzy-
skania członkostwa UE będzie długotrwały, należy 
poszukiwać rozwiązania, które w możliwie krótkim 
czasie zagwarantuje Ukrainie dostęp do jednolitego 
rynku europejskiego.

Po piąte, Polska. 

Nasz kraj jest ważnym hubem transportowym dla 
toczącej wojnę Ukrainy. My sami również dostarcza-
my Ukraińcom broń, trzeba sobie jednak uczciwie 
powiedzieć, że nasze możliwości są ograniczone. 
Nie jesteśmy krajem G7, a więc jedną z najwięk-
szych gospodarek na świecie. Kapitał, który lokują 
na świecie USA, Wielka Brytania, Niemcy czy Fran-
cja jest wielokrotnie większy niż polskie inwestycje. 
Polskie firmy jeszcze nie nauczyły się internacjona-
lizacji. Uczestnictwo w procesie odbudowy Ukrainy 
może być pierwszym tego typu doświadczeniem 
biznesowym na dużą skalę. Dlatego tak istotna jest 
kwestia transparentności procesu decyzyjnego.

Z powodu ogromnej skali zniszczeń, szczególnie 
istotna będzie branża budowlana. Polskie firmy repre-
zentujące ten sektor mają jednak nikłe doświadczenie 
w eksporcie usług, poza tym nadal są mocno zaanga-
żowanie w działalność na terenie Polski. Największy 
potencjał ekspansji ma polski przemysł rafineryjny, 
energetyka i gazownictwo (zwłaszcza w obszarze 
infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej) oraz sek-
tory wytwarzające materiały, które są wykorzystywa-
ne w budownictwie i przemyśle (produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych i metali). Polska może też do-
starczać tabory tramwajowe oraz autobusowe, które 
zastąpią te zniszczone w wyniku wojny.
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PIOTR ARAK
Ekonomista, dyrektor i współtwórca Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej praco-
wał w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod 
statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Han-
dlowej i na Université du Québec à Montréal. Alumn Stern Leadership Academy prowadzonej 
przez Stanford Graduate School of Business oraz fellow Leadership Academy for Poland.

Rozwijająca się Ukraina, uczestnicząca w wymianie 
handlowej w Europie, może być dla polskiej gospo-
darki ogromną szansą. Znaczna część najtańszej 
produkcji będzie przenosić się bowiem właśnie na 
teren Ukrainy, umożliwiając wytwarzanie większej 
wartości dodanej w Polsce. Jednocześnie, ze wzglę-
du na duże ryzyko związane z procesem inwestycyj-
nym w Ukrainie, wschód naszego kraju przez wiele 
lat z pewnością będzie bazą wypadową dla inwe-
storów zagranicznych. Tu też będzie umiejscawiana 
część zaplecza gospodarczego, służącego prze-
syłowi dóbr na rynek europejski. Duże korzyści dla 
Polski i Ukrainy może również przynieść zmiana ro-
syjskiego systemu kolejowego na europejski. Dzięki, 
wyeliminowaniu konieczności przeładunku i wymia-
ny pociągów na granicy polsko-ukraińskiej, zostanie 
znacznie skrócony czas transportu.

Polska nie może zaoferować Ukrainie tak dużych pie-
niędzy jak Niemcy czy Wielka Brytania, ale posiada 
bardzo cenny know-how. Polacy mają doświadczenie 
zakończonego sukcesem reformowania instytucji 
oraz skutecznego wykorzeniania korupcji z procesu 
wydatkowania środków przeznaczonych na pomoc 
publiczną. Rozwiązania stosowane w naszej, dość 
sprawnie funkcjonującej, biurokracji również mogą 
być produktem eksportowym. Ten rodzaj transferu 
nie zapewni wprawdzie natychmiastowego zysku, 
jednak znacznie wzmocni polskie soft power.
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Odbudowa Ukrainy jest w ostatnim czasie tematem wielu konferencji i analiz. 
Ważne, aby to wzmożone zainteresowanie ekspertów i polityków – można mówić 
o swego rodzaju entuzjazmie – przetrwało próbę czasu. Przed Ukrainą i społecznością 
międzynarodową stoi bowiem wyzwanie, jakiego nie było od zakończenia II wojny 
światowej. Zadanie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych może okazać się nawet 
trudniejsze, bo swój brak sukcesów na polu walki, Rosja stara się kompensować 
bombardowaniem ukraińskiej infrastruktury oraz mordowaniem ludności cywilnej na 
skalę, która pozwala mówić o ludobójstwie. Można obawiać się, że zabójcze ataki rakiet 
i dronów na ukraińskie miasta potrwają znacznie dłużej niż działania stricte frontowe.

Mała odbudowa. 
Ukraińcy nie załamują jednak rąk, lecz – gdy tylko 
pozwalają na to warunki – biorą się do odbudowy. 
Mieszkańcy wyzwalanych spod rosyjskiej okupacji 
terytoriów wstawiają w swoich domach okna i szy-
by, wymieniają zniszczone dachy, organizują dosta-
wy wody pitnej i małych urządzeń, dostarczających 
energię cieplną i elektryczną. Prowizorycznie napra-
wiają drogi i mosty, wzmacniają budynki użyteczno-
ści publicznej – szkoły, urzędy, ośrodki kultury, które 
w razie surowej zimy staną się centrami przetrwania. 
Wzruszenie wzbudzają zdjęcia z Irpienia i Buczy, na 
których widać ogromną determinację mieszkańców 
zrujnowanych miast, żeby jak najszybciej wrócić do 
normalnego życia: gruz wywieziono, oczyszczono uli-
ce i chodniki, na nowo obsiano trawniki, posadzono 
kwiaty… 

Środki na odbudowę. 
Jednak na kolejnych etapach odbudowy nie wystar-
czy pracowitość i poświęcenie samych Ukraińców. 
Politycy zapowiadają, że odbudowa Ukrainy będzie 
sfinansowana dzięki konfiskacie zdeponowanych na 
Zachodzie środków rosyjskich banków i oligarchów. 
Tak, Rosja bez wątpienia powinna słono zapłacić za 
tę wojnę, za tragedię ukraińskiego narodu i za znisz-
czenie Ukrainy. Znając jednak procedury banków 
oraz legalistyczne podejście zachodniego świata do 
kwestii własności, można obawiać się, że te środki 
– szacowane na 350 miliardów dolarów – niepręd-
ko trafią na rachunek, z którego będzie finansowana 
odbudowa Ukrainy. To niestety potrwa. 

Szybsze będzie zapewne wsparcie Unii Europejskiej, 
ONZ oraz Stanów Zjednoczonych. W Brukseli mówi 
się o niebagatelnej kwocie, rzędu 200-300 miliardów 
euro, która będzie kolejną – po „koronawirusowym” 

Funduszu Odbudowy – pożyczką Unii Europejskiej 
na rynkach finansowych. Trzeba pamiętać, że środki 
europejskie będą rozdysponowane „po europejsku”, 
a więc zgodnie ze wspólnie ustalonymi celami, za-
sadami i procedurami. Biorąc pod uwagę, że przed 
rosyjską agresją udział szarej strefy w PKB Ukrainy 
szacowano na 30%, nasi ukraińscy przyjaciele po-
winni być świadomi, że nie będą to dla nich „łatwe 
pieniądze”. Kiedy Ursula von der Leyen ogłaszała 
przed Radą Najwyższą przyznanie Ukrainie statusu 
państwa-kandydata do Unii Europejskiej, bardzo wy-
raźnie podkreślała potrzebę walki z korupcją. 

Projekty. 
Na konferencji w Lugano ukraiński rząd przedsta-
wił ważny dokument, dość szczegółowo opisujący 
swoją wizję odbudowy kraju ze zniszczeń oraz kosz-
ty realizacji planowanych inwestycji, które oszaco-
wano na 750 miliardów dolarów. Problem w tym, że 
te projekty nie były konsultowane z potencjalnymi 
donatorami. Tymczasem przedstawiciele instytu-
cji unijnych mówią wprost, że odbudowa Ukrainy 
powinna odbywać się według zasady „odbuduj le-
piej”, zaś eksperci ONZ podkreślają, że „nie będzie 
drugiej odbudowy Ukrainy”. Dają w ten sposób jasno 
do zrozumienia, że, po pierwsze, plan działania po-
winien być bardzo dobrze przemyślany i efektywny, 
aby nie były konieczne większe poprawki, a po dru-
gie, w myśleniu o odbudowie Ukrainy potrzebne jest 
nowoczesne, „zielone” i rozwojowe podejście. Co to 
oznacza w praktyce? W budownictwie – efektyw-
ność energetyczną, modularność i funkcjonalność. 
W energetyce – stawianie na energię odnawialną 
oraz energię ze źródeł rozproszonych. W planowaniu 
przestrzennym – miasta „dla ludzi”, a więc z terena-
mi zielonymi, infrastrukturą społeczną, niższymi bu-
dynkami z solidnymi piwnicami; miasta, w których 
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zostanie w znacznym stopniu ograniczony ruch sa-
mochodów osobowych na rzecz dobrze rozwiniętej 
komunikacji publicznej. Zgodnie z oczekiwaniami 
Zachodu, odbudowa ma być w istocie przebudową.

Priorytety. 
Nawet jeśli czekające na odbudowę ruiny domów 
mieszkalnych będą dla Ukraińców niczym wyrzut su-
mienia, pierwszeństwo trzeba będzie dać infrastruk-
turze. Bez kolei, dróg, mostów, centrów logistycznych, 
nie będzie możliwa dostawa materiałów budowalnych 
ani ożywienie gospodarcze. Kolejnym priorytetowym 
kierunkiem działania jest odbudowa infrastruktury 
krytycznej w Ukrainie. Październikowe rosyjskie ata-
ki zniszczyły 30% sieci elektroenergetycznej, jednak 
samo jej odnowienie nie wystarczy. Potrzebna jest 
nowa architektura sieci, bardziej odporna na wojenne 
wstrząsy i gotowa na przyjęcie energii odnawialnej 
oraz lepiej skomunikowana z Europą.

Decentralizacja. 
Przeprowadzona z powodzeniem ukraińska reforma 
samorządowa wyłoniła świetnych menadżerów lo-
kalnych społeczności, gospodarzy, których zdolno-
ści organizacyjne oraz umiejętność mobilizowania 
lokalnej społeczności są jednym z kluczowych czyn-
ników skutecznej obrony Ukrainy przed rosyjskim 
agresorem. Ta daleko posunięta decentralizacja 
ukraińskiego państwa będzie ważnym czynnikiem 
w trakcie odbudowy kraju ze zniszczeń. Ostatecz-
nymi beneficjentami znacznej części zagranicznej 
pomocy finansowej powinny być bowiem właśnie 
lokalne społeczności, a więc to z ich potrzeb powin-
ny wynikać konkretne projekty odbudowy.

Procedury. 
Do osiągnięcia wymaganej przez zachodnie insty-
tucje transparentności w wydatkowaniu środków 
przyznanych na odbudowę nie wystarczy powoła-
nie instytucji antykorupcyjnych i deklaracja ściga-
nia przekrętów. Problemu nie rozwiąże też – dobry 

skądinąd – system Prozorro, obsługujący zakupy pu-
bliczne w Ukrainie. Konieczne jest wdrożenie meto-
dologii audytu, opartej o system elektroniczny i obrót 
bezgotówkowy. Tego zadania nie należy powierzać 
wyłącznie zagranicznemu „desantowi” kontrolerów. 
Do jego realizacji powinni zostać włączeni ukraińscy 
samorządowcy, NGO-sy, organizacje gospodarcze 
oraz naukowcy. Wojna osłabiła ukraińskich oligar-
chów, a to daje szansę na odejście od politycznego 
klientelizmu, który dotychczas „podlewał chwasty 
korupcji”. Odbudowa będzie więc okazją do przebu-
dowy ukraińskiej kultury biznesowej.

Miejsce polskich przedsiębiorstw 
w odbudowie.
Polsko-ukraińskie relacje biznesowe nie poddały się 
wojnie. Obroty handlu zagranicznego są obiecują-
ce, być może przekroczymy ubiegłoroczny rekord, 
wynoszący 12,5 miliarda dolarów. Z powodu bloka-
dy portów czarnomorskich Polska stała się hubem 
eksportowym dla Ukrainy. Polska udziela Ukrainie 
znaczącego i docenianego tam wsparcia gospodar-
czego, humanitarnego, militarnego i politycznego. 
Polscy przedsiębiorcy zainteresowani są projektami 
budowlanymi, infrastrukturalnymi, dostawami ma-
szyn i urządzeń, brak natomiast zainteresowania 
projektami inwestycji typu greenfield. 
Musimy pamiętać, że sama wdzięczność Ukraińców 
dla Polaków nie wystarczy, żebyśmy odegrali istotną 
rolę w realizacji projektów odbudowy. Oczekujemy 
od Ukraińców, żeby jak najszybciej wdrażali zachod-
nie standardy i procedury, ale my sami nie powinni-
śmy zwlekać z przygotowaniem się do konkursów 
ofert i przetargów, do konkurowania z przedsiębior-
stwami z innych państw, zainteresowanymi aktyw-
nym udziałem w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń. 
Powinniśmy wciąż na nowo odkrywać Ukrainę, żeby 
nie przegapić możliwości rozwoju, jakie dla polskich 
przedsiębiorstw niesie zaangażowanie na jej terenie.

DARIUSZ SZYMCZYCHA 
Od 2019 roku Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. W latach 1992-1997 
redaktor naczelny „Trybuny”. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego w latach 2002-2005 – odpowiadał za kampanię przed referendum ak-
cesyjnym do Unii Europejskiej, uczestniczył w misji dobrej woli w czasie Pomarańczowej 
Rewolucji w Ukrainie.
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Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zarówno 
liczne ofiary wśród ludności, jak i poważne straty 
w ukraińskiej gospodarce. Już dziś koszt powojen-
nej odbudowy kraju szacowany jest na 750 miliar-
dów dolarów, z czego ponad 110 miliardów dola-
rów może pochłonąć rekonstrukcja infrastruktury. 
Niedługo po wybuchu wojny, w budynku PAIH przy 
ul. Bagatela 12 w Warszawie, otworzyliśmy Cowork 
Ukraina, przestrzeń coworkingową, z której mogą 
korzystać – przez pierwsze trzy miesiące bezpłat-
nie – ukraińskie firmy, zmuszone przenieść swoją 
działalność z ogarniętego konfliktem kraju w bez-
pieczniejsze miejsce. Z kolei w czerwcu zostaliśmy 
operatorem programu polsko-ukraińskiej współpra-
cy, którego celem jest przygotowanie do wznowienia 
eksportu oraz powojennej odbudowy Ukrainy. Do tej 
pory do programu zgłosiło się ponad 1,5 tysiąca pol-
skich firm. Są wśród nich przedsiębiorstwa nasta-
wione na eksport oraz inwestowanie w Ukrainie, są 
też podmioty zainteresowane współpracą z ukraiń-
skimi kontrahentami jako podwykonawcy. Pierwsze 
wspólne projekty powinny dotyczyć głównie przy-
wrócenia elektryczności na zniszczonych terenach, 
zaopatrzenia w wodę, systemów melioracyjnych 
oraz podstawowej komunikacji. Identyfikacja po-
trzeb w zakresie odbudowy i wsparcie kontaktów 
biznesowych będzie odbywać się między innymi 
z wykorzystaniem istniejącej już sieci partnerstw 
miast polskich i ukraińskich. Podjęliśmy też decyzję 
o powołaniu dedykowanego zespołu do wsparcia 
polskiego biznesu w Ukrainie. Odnotowaliśmy już 

ponad 3 tys. zgłoszeń. Nasi eksperci trzymają rękę 
na pulsie, dążąc do tego, żeby polscy przedsiębior-
cy w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

W rozwoju dwustronnych stosunków gospodar-
czych istotną rolę odgrywa Zagraniczne Biuro Han-
dlowe PAIH, które otworzyliśmy w Kijowie w 2018 
roku. Od chwili wybuchu wojny biuro działa z war-
szawskiej centrali. Nasi eksperci pomagają polskim 
przedsiębiorcom wejść na rynek i poruszać się na 
nim, budują sieć partnerskiego wsparcia w polskich 
środowiskach oraz obsługują ukraińskich inwesto-
rów. Wspierają również ukraińskie podmioty w relo-
kacji do Polski, prowadzą też różne inne działania, 
które jeszcze bardziej zbliżają polski i ukraiński 
biznes. Aktywnie współpracują z administracją pu-
bliczną, stowarzyszeniami branżowymi oraz insty-
tucjami z otoczenia biznesu, promują przy tym pol-
ską gospodarkę. Nasi eksperci bez wątpienia będą 
w stanie skutecznie wspierać polskie firmy, które 
zdecydują się wziąć udział w powojennej odbudowie 
Ukrainy. 

W ostatnich latach Ukraina umacniała swoją po-
zycję ważnego partnera eksportowego Polski. Od 
2016 r. polsko-ukraińskie obroty handlowe syste-
matycznie rosły – w 2021 roku ten wzrost wyniósł 
40% w porównaniu z poprzednim rokiem, a obroty 
osiągnęły wartość 12,5 miliarda dolarów. W tym sa-
mym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70% 
i wyniósł 5 miliardów dolarów. W 2021 roku Ukraina 
była 15. partnerem eksportowym Polski, z udziałem 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) od samego początku aktywnie angażuje 
się w niwelowanie gospodarczych skutków rosyjskiej napaści na Ukrainę. 
Rozmiary zniszczeń na terenie Ukrainy są ogromne – na skutek działań wojennych 
już blisko 35% infrastruktury nie nadaje się do użytku – dlatego wsparcie finansowe 
dla Ukrainy musi być zakrojone na szeroką skalę. Deklaracje pomocy składają 
międzynarodowe instytucje i rządy wielu państw. To oznacza szanse dla tych 
polskich firm, które zdecydują się włączyć w działania związane ze wsparciem 
dla Ukrainy oraz jej odbudową. Dotyczy to szczególnie kilku branż – budowlanej, 
energetycznej, rolno-spożywczej, maszyn i urządzeń, medycznej oraz IT/ICT. 
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na poziomie ok. 2,2% w całości polskiego eksportu. 
Tego trendu nie zachwiała nawet sytuacja wojenna. 
W maju bieżącego roku eksport z Polski do Ukrainy 
wyniósł 957,1 miliona dolarów, co oznacza wzrost 
o 69,5% względem maja ubiegłego roku. Z kolei im-
port z Ukrainy do Polski osiągnął poziom 617,4 milio-
na dolarów – w tym przypadku wzrost wyniósł 48% 
rok do roku. W okresie od stycznia do czerwca 2022 
roku polski eksport do Ukrainy wyniósł 4 122 miliony 
dolarów (+22%), a import z Ukrainy do Polski 3 174 
miliony dolarów (+43,5%).

Te wskaźniki wymiany handlowej dowodzą, że polski 
biznes działa nieprzerwanie na terenie Ukrainy. Z kolei 
ogromne zainteresowanie polskich firm naszą bazą 
wiedzy pozwala oczekiwać, że odegrają one ważną 
rolę w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. 
Wśród gałęzi gospodarki, których zaangażowanie 
będzie szczególnie pożądane, wymieniłbym sektor 

budowlany i energetyczny, motoryzacyjny, trans-
portowy i logistyczny, medyczny i farmaceutyczny, 
rolno-spożywczy, maszyn i urządzeń oraz IT/ICT. 
Potencjał polskich spółek jest ogromy, a ich produk-
ty i usługi cieszą się dużym zainteresowaniem ukra-
ińskich partnerów. Odbiorców znajdą tam z pewno-
ścią także polskie rozwiązania technologiczne.

KRZYSZTOF DRYNDA
Manager z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej, sektorze prywatnym oraz 
w organizacjach pozarządowych. Od lutego 2021 roku Prezes Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu (PAIH). Wcześniej sprawował funkcję dyrektora Departamentu Jednostek Nadzoro-
wanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRiT), członka zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doradcy ministra ds. gospodarki. Jest 
absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i studiów podyplomowych Ma-
ster of Business Administration (MBA).
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Nie ma wątpliwości, że Polska może odegrać jedną z głównych ról w powojennej 
odbudowie Ukrainy – jej gospodarki, infrastruktury oraz zaplecza socjalnego. 
To właśnie Polska od pierwszego dnia wojny wyciągnęła pomocną dłoń 
do Ukraińców, uciekających przed rosyjskimi bombami, stała się również 
głównym węzłem transportowym w procesie dostarczania pomocy wojskowej 
dla ukraińskiej armii. Zapewne podobnie będzie wyglądała sytuacja w trakcie 
realizowania projektów wspierających odbudowę Ukrainy ze zniszczeń. 

Jedność wobec rosyjskiego zagrożenia
Wojna trwa nie tylko w sferze militarnej, a rosyjska 
agresja wymierzona jest nie tylko w ukraińskie pań-
stwo. Tak, to Ukraina musi odpierać barbarzyńskie 
ataki setek tysięcy żołnierzy Federacji Rosyjskiej. 
To na ukraińskie miasta codziennie spadają bomby, 
rakiety i drony bojowe, zabijając cywilów i niszcząc 
infrastrukturę. Ale dla całej Europy i całego cywili-
zowanego świata zagrożeniem jest rosyjski szantaż 
energetyczny, który doprowadził do gwałtownego 
wzrostu cen prawie wszystkich źródeł energii. Zagro-
żeniem są nieustanne, zmasowane działania rosyj-
skiej propagandy, których głównym celem jest roz-
bicie jedności Europy i Zachodu. Trudno przewidzieć, 
jakie jeszcze zagrożenia mogą nadejść ze strony Ro-
sji, jednak powinniśmy być przygotowani na kolejne 
kroki wymierzone w Ukrainę i jej sojuszników. Wnio-
sek jest oczywisty: jedność i współpraca wszystkich 
państw, sprzeciwiających się zaborczej polityce Rosji, 
to jedyna rozsądna odpowiedź na działania Moskwy. 

– Aby pokonać Rosję w tej wojnie, musimy odbudo-
wać architekturę bezpieczeństwa – powiedział pre-
mier Mateusz Morawiecki na konferencji „Europe-Po-
land-Ukraine. Rebuild Together”, którą na początku 
października zorganizował Związek Pracodawców 
i Przedsiębiorców – Ta architektura bezpieczeństwa 
powinna wykorzystywać zupełnie inne paradygmaty 
w energetyce, ekonomii, handlu i współpracy finanso-
wej – dodał.

Zgodnie ze słowami polskiego premiera, możemy 
założyć, że po wygranej przez Ukraińców wojnie – 
a w zwycięstwo Ukrainy wszyscy przecież wierzymy 
– nie tylko bezpieczeństwo w regionie będzie musiało 
zostać zbudowane na nowych podstawach. Zupełnie 
nowy kształt przybiorą również stosunki społeczne 
i gospodarcze w całej Europie. 

Powojenna pomoc dla Ukrainy jest nie tylko nadzieją 
dla Ukrainy, lecz także wielką szansą dla Polski. Już 
dziś Ukraina jest szeroko otwarta dla polskiego biz-
nesu. Jednym głosem mówili o tym na wspomnia-
nej konferencji posłowie ukraińskiego parlamentu, 
ukraińscy ministrowie i przedstawiciele ukraińskich 
stowarzyszeń biznesowych (a na dziewięciuset 
uczestników konferencji około dwustu reprezento-
wało Ukrainę). Ważne, żebyśmy potrafili to otwarcie 
dobrze wykorzystać. 

Dylematy odbudowy i potencjał polskich firm
Obie strony mają jeszcze długą drogę do przebycia. 
Powinniśmy dobrze zrozumieć, co kryje się za sformu-
łowaniem „odbudowa Ukrainy”. W pierwszym rzędzie 
konieczna jest naprawa dróg i obiektów infrastruktu-
ralnych, ponowne uruchamianie uszkodzonych za-
kładów i fabryk, w wielu przypadkach ich całkowita 
odbudowa ze zniszczeń. Jednak to tylko pierwszy 
krok. Chociaż trzeba działać natychmiast, jednocze-
śnie potrzebne są kompleksowe plany, śmiało wybie-
gające w przyszłość, które sprawią, że odbudowa od 
pierwszej chwili stanie się dobrze przemyślaną mo-
dernizację ukraińskiej gospodarki. Aby tak się stało, 
Ukraińcy muszą odpowiedzieć sobie na szereg pytań, 
dotyczących charakteru odbudowywanej infrastruk-
tury. Czy należy odrestaurować posowiecką kolej 
o „rosyjskiej” szerokości torów czy też budować nową 
kolej o europejskim rozstawie szyn, pozwalającym na 
harmonizację przepływów towarowych z partnerami 
z Unii Europejskiej, a tym samym zapewnić większą 
prędkość pociągów i wyższy komfort pasażerom? 
Czy wystarczy remont dróg wybudowanych przed 
ponad czterdziestu laty na olimpiadę roku 1980 czy 
może lepiej tworzyć nowe drogi ekspresowe, odpo-
wiadające współczesnym standardom jakości? 

Za tymi podstawowymi pytaniami o infrastrukturę 
logistyczną na usta cisną się kolejne – jak ma wy-
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glądać przemysł w powojennej Ukrainie? A jak rolnic-
two? W interesie ukraińskiego społeczeństwa jest 
rozwijanie przemysłu opartego na naukochłonnych 
technologiach XXI wieku, który powinien w znacz-
nym stopniu zastąpić tradycyjny przemysł surow-
cowy, jak dotąd przynoszący ogromne zyski przede 
wszystkim oligarchom. Przed wojną nowoczesne 
technologicznie branże znajdowały się w rękach oli-
garchów, również tych blisko związanych z Kremlem, 
lub w ogóle się nie rozwinęły w Ukrainie. Tymcza-
sem Ukraina jest bogata w rzadko występujące, 
a przez to niezwykle cenne surowce – takie jak ty-
tan, lit, magnez oraz inne rzadkie metale – niezbęd-
ne do produkcji zaawansowanych technologicznie 
urządzeń. Tu kryje się ogromna szansa, zarówno 
dla Ukraińców, jak i dla inwestorów zagranicznych, 
w tym z Polski, związana z rozwojem innowacyjnych 
gałęzi przemysłu XXI wieku. 

Również przetwórstwo produktów rolnych może 
stać się jednym z priorytetów w powojennej Ukra-
inie. Rolnicy nadal będą mogli zarabiać na eksporcie 
zbóż i oleju słonecznikowego, jednak warto zainwe-
stować w unowocześnienie przetwórstwa rolno-
-spożywczego. Polska ma bogate doświadczenia 
w uprawie owoców i warzyw, ich przetwarzaniu 
oraz mrożeniu, tak więc polskie przedsiębiorstwa 
z tej branży – także mniejsze firmy – staną wkrót-
ce przed szansą na wejście na dużą skalę na ukra-
iński rynek i włączenie się w jego modernizację 

Lista sektorów, które będą wymagały odbudowy, jest 
długa – znajdują się na niej obiekty infrastruktury 
społecznej, turystyka i sport, sektor IT, energetyka, go-
spodarka wodna… We wszystkich wymienionych przy-
padkach z powodzeniem może zostać wykorzystane 
doświadczenie polskich przedsiębiorców i ekspertów. 

Finansowana odpowiedzialność Rosji
Także obsługa finansowania odbudowy jest szansą 
dla polskich instytucji finansowych oraz banków. Ze-
branie środków na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń 
wojennych jest olbrzymim wyzwaniem, wymagają-
cym pociągnięcia do odpowiedzialności agresora. 
Rosyjska inwazja już doprowadziła do zniszczenia 
prawie połowy przemysłu Ukrainy, zrujnowała ukra-
ińską infrastrukturę transportową i energetyczną. 
Celem rosyjskich ataków są zarówno dobra komu-
nalne, jak i prywatna własność Ukraińców. Po woj-
nie Rosja musi odpowiedzieć za wszystkie swoje 
agresywne i bezprawne działania, musi zapłacić za 
wszystkie zniszczenia, których dokonała na teryto-
rium Ukrainy. W związku z tym, konieczna jest kon-
fiskata zamrożonych na Zachodzie aktywów mo-
skiewskiego rządu i rosyjskich oligarchów. Aby stało 
się to możliwe, potrzebna jest solidarność zachod-
nich polityków oraz ich zaangażowanie w tworzenie 
konkretnych aktów prawnych, które jednoznacznie 
potwierdzą finansową odpowiedzialność agresora 
za dokonane zniszczenia oraz określą zasady i pro-
cedur, pozwalające na sprawce egzekwowanie tej 
odpowiedzialności. Skuteczne działania w tym kie-
runku są wyjątkowo pilne, polscy politycy i prawnicy 
mają okazję odegrać na tym polu wiodąca rolę.

Niewątpliwie zaangażowanie w odbudowę Ukrainy 
będzie doskonałą szansą dla polskich przedsię-
biorstw, nie tylko tych z branży budowlanej i trans-
portowej. Polska gospodarka aktywnie uczestni-
cząca w odbudowie Ukrainy, wkraczając na nową 
ścieżkę rozwoju razem z Ukrainą, stanie się gospo-
darką zdecydowanie atrakcyjniejszą dla inwestorów.

GENNADIJ RADCHENKO
Doradca Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Po ukończeniu kijowskiego uniwersytetu 
pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, pełnił też funkcję wiceprezesa Ukraińskiej 
Telewizji. Przez wiele lat pracował w międzynarodowych korporacjach Mitsubishi Corporation 
i Nestle w Ukrainie i  Mołdawii. W latach 2016-2018 był członkiem zarządu i wiceprezesem 
Ukrnafta, największej firmy ukraińskiej produkującej ropę. W ostatnich latach pracował 
jako doradca w Ministerstwie Obrony Ukrainy, był również przewodniczącym komitetu roz-
woju przemysłu i infrastruktury Związku Ukraińskich Przedsiębiorców „SUP”. Współpracu-
je z ukraińskimi mediami: Liga.net i Forbes.
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“Czy to jeszcze Polska?!” – krzyczą gniewnie narodowcy, opowiadając 
wyssane z palca historyjki o zuchwalstwie ukraińskich migrantów, 
którzy rzekomo zabierają nam pracę i uzyskują nadmierne przywileje. 

Ukraińcy zmieniający Polskę
Oczywiście internetowe trolle nie wiedzą, o czym pi-
szą, gdy twierdzą, że nasz kraj podlega ukrainizacji. 
Jednak – paradoksalnie – w głębszym rozumieniu, 
pytanie: “Czy to jeszcze Polska?” wcale nie jest bez-
zasadne. I pojawia się coraz więcej przesłanek, żeby 
zacząć odpowiadać na nie przecząco. Bo to rzeczy-
wiście już nie jest ta sama Polska, którą znaliśmy 
z lat 1989-2022, Polska homogeniczna, jednonaro-
dowa. Wojna w Ukrainie zmienia strukturę narodo-
wą Polski na skalę nieznaną od 1950 roku, a więc od 
zakończenia Akcji “Wisła” oraz wysiedlania ludności 
niemieckiej. Zmienia też Ukrainę. Jednak przede 
wszystkim zmienia polsko-ukraińskie relacje. 

Oprócz głośnej i radykalnej krytyki obecności Ukra-
ińców w Polsce, formułowanej przez środowisko 
Konfederacji, pojawiają się też głosy snujące dale-
kosiężne plany unii polsko-ukraińskiej. Taką wizję 
w czerwcu 2022 roku przedstawił Marek Budzisz, 
związany z Nową Konfederacją (nie mylić podmio-
tów), w szeroko dyskutowanym artykule “Pora na 
postawienie kwestii polsko-ukraińskiego państwa 
federacyjnego. Potrzebne są odważne decyzje”.

Integracja oddolna
Moim zdaniem, nie będziemy mieli do czynienia ani 
z opanowaniem Polski przez żywioł ukraiński – tak, 
jak wieszczy radykalna prawica – ani ze zjednocze-
niem dwóch państw w jeden organizm. Wydaje mi się 
jednak, że zaczynamy już obserwować nową, niety-
pową formę integracji Polski i Ukrainy. Przebiega ona 
podprogowo, asymetrycznie i w sposób odmienny 
niż wyobrażają to sobie badacze, którzy śledzą i ko-
mentują wielkie procesy polityczne. Integracja Polski 
z Ukrainą nie musi wcale wiązać się z wielkimi aktami 
politycznymi, porozumieniami prezydentów i rządów. 
Będzie przebiegała w znacznej mierze oddolnie – 
przez sieci biznesowe, społeczne i samorządowe. 

Przyjrzyjmy się konkretnej sytuacji, którą można po-
traktować jako pierwszą jaskółkę czekającego nas 
być może ogólniejszego procesu. W kilku miastach 
Polski swoje placówki otworzyła Nowa Poszta – ukra-
ińska sieć pocztowa na miarę polskiego InPostu. Je-
żeli ukraińska firma pójdzie dalej w tym kierunku, już 
niedługo nasz kraj może zostać bardzo dobrze zinte-
growany z siecią przesyłek w Ukrainie. To się dzieje 
teraz, w czasie trwającej wojny. Kolejnych inicjatyw 
tego typu pojawi się z pewnością znacznie więcej, 
gdy sytuacja się uspokoi. Takie działania mogą połą-
czyć Polskę i Ukrainę pajęczyną powiązań logistycz-
nych i infrastrukturalnych.

Integracja rynku pracy i usług
W okresie od lutego do października 2022 roku 
Ukraińcy otworzyli w naszym kraju ponad 
10 000 firm. Za tą liczbą w dużej mierze kryją się 
małe, często jednoosobowe firmy, pozwalające na 
legalne prowadzenie działalności na terenie Polski 
– głównie w dziedzinie transportu, programowania, 
a także w branży kosmetycznej. Ale znad Dniepru 
nad Wisłę przenoszą się także lubiane przez tamtej-
szych obywateli sieciówki. Warto też zwrócić uwagę, 
że procesowi wchodzenia ukraińskich przedsiębior-
ców do Polski towarzyszy coraz szersze otwieranie 
się polskiego biznesu na klientów z Ukrainy. Na ra-
zie daje się to dostrzec wyraźnie w niektórych seg-
mentach. Na przykład w Warszawie pojawiały się 
reklamy salonów piękności w języku ukraińskim. 
Wybór takiego „targetu” przez reklamodawców wią-
że się z charakterystyką nowej ukraińskiej emigra-
cji. Po lutym 2022 trafiło bowiem do Polski bardzo 
wiele kobiet z ukraińskiej klasy średniej. To już nie 
są emigrantki ekonomiczne, które starały się wyda-
wać jak najmniej na życie, żeby wszystkie zarobione 
pieniądze wysłać rodzinie w Ukrainie, tak jak to dzia-
ło się po 2014 roku. W tej chwili wśród ukraińskich 
emigrantów nie brakuje osób dobrze sytuowanych, 
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które po wojnie zapewne wrócą do Ukrainy. Jednak 
wrócą zmienione – z innym spojrzeniem na świat 
i innym stosunkiem do Polski. 

Nowe ramy współpracy
Miejmy nadzieję, że polski biznes w coraz większym 
stopniu będzie zakorzeniał się w Ukrainie. Jeśli nasze 
firmy oraz nasi pracownicy będą realizować inwesty-
cje związane z odbudową Ukrainy ze zniszczeń wo-
jennych, pociągną za sobą także polskie usługi. Grunt 
prawny został już na to przygotowany. Podobnie jak 
Ukraińcy w Polsce, Polacy otrzymali specjalny status 
w Ukrainie. Dzięki temu obywatele naszego kraju mają 
w Ukrainie bardzo duże możliwości – znacznie więk-
sze niż inni cudzoziemcy – w sferze zatrudnienia, na-
uki oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Tak 
więc, z prawnego punktu widzenia, Polacy w Ukrainie, 
a Ukraińcy w Polsce mają podobną uprzywilejowaną 
pozycję, która wprawdzie nie czyni z nich jeszcze peł-

noprawnych obywateli sąsiedniego państwa, ale są 
już znacznie więcej niż „zwykłymi” obcokrajowcami. 

Integracja asymetryczna
Wydaje się jednak, że postępujący proces integracji 
naszych krajów i narodów będzie miał charakter wy-
biórczy – w jednych dziedzinach integracja będzie 
intensywna, w innych może nie następować w ogóle 
– a jednocześnie asymetryczny. Przykładem asymetrii 
w relacjach polsko-ukraińskich są kwestie kulturowe 
i językowe. Ukraińcy dużo lepiej znają polską kulturę 
i język niż vice versa, a ogół Polaków ma bardzo umiar-
kowane pojęcie o języku swoich sąsiadów, ich kine-
matografii lub muzyce. Na to, że wymiana kulturowa 
przed 2021 rokiem zachodziła głównie w jedną stronę, 
wskazują badania “Polacy i Ukraińcy w codziennych 
kontaktach”, przeprowadzone przez Kolegium Europy 
Wschodniej. Nie ma podstaw, żeby sądzić, że w ostat-
nich miesiącach ta sytuacja uległa istotnej zmianie.
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Wzmocnienie ukraińskiej tożsamości
Mimo to, nie sądzę, żeby miały spełnić się oczekiwa-
nia Sławomira Mentzena – nowego lidera prawico-
wej Konfederacji, głoszącego odejście od antyukra-
ińskiej polityki swojej formacji – który spodziewa się 
“raczej polonizacji Ukraińców niż ukrainizacji Polski.” 
Również w tym przypadku wydarzenia roku 2022 
radykalnie zmieniły sytuację. Wcześniej, czy to w la-
tach 90., czy jeszcze w okresie 2014-2021, asymila-
cja Ukraińców w naszym kraju mogła postępować 
szybciej, bo idea ukraińskości była słabsza, a pań-
stwowość ukraińska nie kojarzyła się szczególnie 
pozytywnie. Ukraińskim migrantom łatwiej było 
wówczas odcinać się od swojej tożsamości i szukać 
schronienia w atrakcyjnej, po zachodniemu spokoj-
nej, polskości. Tymczasem dzisiejsza Ukraina jest 
modna i rozpoznawalna na świecie. Tysiące kobiet 
i mężczyzn poświęcają życie w obronie tego kraju, 
a Ukraińcy są dumni z niezłomności, z jaką potra-
fią bronić suwerenności swojej ojczyzna. Zaczynają 
przy okazji coraz mocniej doceniać swoją kulturę 
i historię. 

Z tego też powodu między bajki trzeba włożyć idee 
realnej polsko-ukraińskiej unii lub federacji. Naród, 
który wkłada w obronę swojej niepodległości tyle 
wysiłku, nie robi tego, aby za chwilę zrezygnować ze 
swojej suwerenności. O ile dla Ukraińców akcepto-
walna wydaje się integracja z znaną im już strukturą 
Unii Europejskiej, o tyle federacji z Polską nikt roz-
sądny na Ukrainie nie rozważa.

MACIEJ PIOTROWSKI
Z wykształcenia historyk i ukrainoznawca, z pasji animator kultury. Tłumacz literatury ukraiń-
skiej. Teksty dotyczące kultury i polityki Ukrainy publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, 
na portalu onet.pl, w „Nowej Europie Wschodniej” oraz „Polsce w Praktyce”.
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Napaść Rosji na Ukrainę radykalnie wzmocniła współpracę Polski i Ukrainy, przynosząc 
ogromny wzrost wzajemnej sympatii i zaufania między Polakami i Ukraińcami. 
Po wojnie, w optymistycznym scenariuszu, oba narody będą miały szansę 
na przynajmniej częściową odbudowę wspólnoty polityczno kulturowej, zniszczonej ongiś 
przez zabory i rozwój nacjonalizmów. Nie należy jednak wykluczyć niebezpieczeństwa 
pojawienia się konfliktów o charakterze gospodarczym lub demograficznym.  

Dzień 24 lutego 2022 roku jest datą przełomową 
nie tylko dla Ukrainy, Rosji i europejskiego systemu 
bezpieczeństwa, lecz również dla stosunków pol-
sko-ukraińskich. Niczym nie sprowokowana przez 
Ukrainę agresja Federacji Rosyjskiej zaszokowała 
Polaków. Imperialne myślenie o stosunkach między-
narodowych Władimira Putina i jego otoczenia, jego 
ideowe fantasmagorie o tożsamości i nastrojach 
Ukraińców, w tym próba rewitalizacji tzw. idei ogól-
noruskiej, która zakłada jedność narodową słowiań-
skiej ludności Rosji, Ukrainy i Białorusi, przywoływa-
ły w pamięci polskich elit ideologiczne uzasadnienia 
rusyfikatorskiej polityki Petersburga wobec Polski 
po powstaniu listopadowym oraz napaść Niemiec 
i ZSRR z 1939 roku. Ewentualne zwycięstwo Rosji 
byłoby w stosunkach międzynarodowych równo-
znaczne z tryumfem zasady siły i przemocy nad 
normami prawa międzynarodowego. Oznaczałoby 
w praktyce zniszczenie nawet tak podstawowych 
norm jak niedopuszczalność stosowania siły zbroj-
nej w rozwiązywaniu konfliktów czy zakaz ingeren-
cji w wewnętrzne sprawy innego państwa. Obalona 
zostałaby również inna podstawa demokratycznego 
myślenia o świecie, czyli zasada suwerennej równo-
ści państw, co z kolei znacząco zwiększyłoby ryzyko 
wybuchu wojen w innych częściach świata. Przecież 
to właśnie przekonanie, że owych podstawowych 
norm naruszać nie wolno, stanowi największą gwa-
rancję bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. 

1 Dane za Kiel Institute of the World Economy, https://www.ifw-kiel.de/publications/data-sets/ukraine-support-tracker-data-17410/, 
Ukraine Support Tracker Data, także: A. Antezza, K. Bushnell, A. Frank, P. Frank, L. Franz, I. Kharitonov, I, B. Kumar, E. Rebinskaya, & C, 
Trebesch, (2022). “The Ukraine Support Tracker: Which countries help Ukraine and how?”. Kiel Working Paper, No. 2218, 1-65

Polskie wsparcie dla napadniętej Ukrainy
Wojna, toczona przez Rosję – historycznego wroga 
Polski, odpowiedzialnego za dwukrotne unicestwie-
nie naszej niezawisłości politycznej – przeciwko 
Ukrainie – krajowi, z którym wiąże Polaków wiele 
wieków wspólnej historii oraz liczne więzi emocjo-
nalne, a niekiedy również rodzinne – w sposób natu-
ralny wywołała wśród Polaków odruch solidarności 
z Ukraińcami oraz chęć niesienia im pomocy.

Trudno się dziwić, że w tej sytuacji polskie władze, 
wsparte przez opozycję, uznały, że wobec poważne-
go zagrożenia bezpieczeństwa państwa, należy wy-
korzystać jego zasoby do jak najsilniejszego wspar-
cia Ukrainy. Wedle danych niemieckiego Instytutu 
Gospodarki Światowej w Kilonii1, Polska w krótkim 
czasie stała się trzecim – po USA i Wielkiej Brytanii 
– największym dostawcą sprzętu wojskowego dla 
Ukrainy, a także zajęła trzecie miejsce – po Estonii 
i Łotwie – w rankingu krajów, które przeznaczyły 
największy odsetek swojego PKB (0,49%) na pomoc 
dla napadniętego kraju. Dla porównania USA i Wiel-
ka Brytania poświęciły, odpowiednio, 0,25% i 0,24% 
PKB, a Niemcy i Francja, odpowiednio, 0,08% i 0,04%. 
Polska, przekazując do początków października 
2022 roku pomoc – wojskową, finansową i huma-
nitarną – na poziomie 2,9 miliarda euro – znalazła 
się na piątym miejscu na liście państw, które udzie-
liły największego wsparcia Ukrainie – po Stanach 
Zjednoczonych (52,3 miliarda euro), Wielkiej Brytanii 

https://www.ifw-kiel.de/publications/data-sets/ukraine-support-tracker-data-17410/
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(16,2 miliarda euro), Niemczech (3,3 miliarda euro) 
i Kanadzie (3 miliardy euro). 

Polska stała się też logistycznym zapleczem dla 
napadniętego kraju, a polscy politycy wykonali wie-
le symbolicznych gestów, skierowanych do Ukra-
ińców. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Kijów 
w przededniu rosyjskiej napaści, a potem jeszcze 
dwukrotnie w trakcie trwania walk. W maju przema-
wiał przed deputowanymi Rady Najwyższej Ukra-
iny jako pierwsza głowa państwa w czasie wojny, 
a w sierpniu ponownie był gościem prezydenta 
Wołodymyra Zełenskiego w przeddzień obcho-
dów rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości 
Ukrainy. Natomiast premier Mateusz Morawiecki 16 
marca złożył wizytę w częściowo jeszcze oblężo-
nym przez rosyjskie wojska Kijowie. Polski premier 
przybył do Ukrainy w towarzystwie wicepremiera 
i przywódcy rządzącej w Polsce prawicy, Jarosła-
wa Kaczyńskiego, oraz premierów Czech i Słowenii. 
Morawiecki i Kaczyński ponownie pojechali do Kijo-
wa w czerwcu. 

Jednocześnie Polska stała się schronieniem dla 
ogromnej rzeszy ukraińskich uchodźców. Ich licz-
ba sięgnęła okresowo nawet kilku milionów osób. 
W połączeniu z przedwojenną imigracją, liczącą po-
nad milion ukraińskich obywateli, którzy przyjechali 
do naszego kraju głównie w celach zarobkowych, 
ten masowy napływ Ukraińców spowodował, że za-
częli oni stanowić istotny segment społeczeństwa 
w Polsce, dochodzący przypuszczalnie do 10% lud-
ności kraju.

Równocześnie polska opinia publiczna od początku 
wojny była zgodna, że konflikt zagraża bezpieczeń-
stwu naszego państwa – w sondażu CBOS z marca 
taką opinię wyraziło 85% Polaków – oraz że należy 
pomagać ukraińskim uchodźcom. Potrzebę takiej 
właśnie postawy deklarowało zaraz po wybuchu 
wojny 94% Polaków, a 63% respondentów dodawało, 
że pomocy ukraińskim uchodźcom udzielają sami 
lub też robią to członkowie ich rodziny. 

Ukraińcy doceniają Polaków
Ta solidarność Polaków została przez Ukraińców 
w pełni doceniona. Według badań opinii publicz-
nej Ukrainy, przeprowadzonych przez ukraińskich 

socjologów na zlecenie Centrum Mieroszewskiego 
w sierpniu, pozytywny stosunek do Polaków dekla-
ruje aż 83% Ukraińców, a negatywny – zaledwie 
parę promili (w przypadku Niemców odpowiednie 
dane wynoszą 41% pozytywnego stosunku i 4% ne-
gatywnego). Co więcej, 58% Ukraińców chciałoby 
zacieśnienia integracji z Polską, czy to w postaci so-
juszu wojskowego i zwiększonej integracji politycz-
nej, czy to w formie wspólnoty bez granic i ze wspól-
ną polityką zagraniczną (29% ogółu respondentów). 
Ukraińscy politycy wielokrotnie podkreślali swoją 
wdzięczność Polsce, niejednokrotnie odczytując po 
polsku przemówienia lub życzenia. Wydaje się więc, 
że ostatnie wydarzenia mocno zredefiniowały spo-
sób postrzegania przez Ukraińców roli Polski, która 
jeszcze niedawno – a mianowicie w okresie prezy-
dentury Petra Poroszenki – była traktowana jako 
drugorzędny sojusznik i partner, na dodatek uciąż-
liwy, bo krytykujący ukraińską politykę budowania 
tożsamości historycznej z istotną rolą Ukraińskiej 
Armii Powstańczej.

Wymownym potwierdzeniem tej nowej jakości we 
wzajemnych relacjach jest rozpoczęcie przez oba 
państwa prac nad nowym traktatem, który ma re-
gulować wzajemne relacje w przyszłości i zastąpić 
podpisany w 1992 roku przez Polskę i Ukrainę „Trak-
tat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach 
i współpracy”.

Nowa jakość relacji polsko-ukraińskich 
i perspektywy ich dalszego zacieśnienia
Wojna sprawiła więc, że stosunki polsko-ukraińskie 
weszły w zupełnie nową fazę, nacechowaną ogrom-
nym emocjonalnym zbliżeniem obu narodów, któ-
remu towarzyszy wzrost zaufania elit obu państw 
i przekonanie o wspólnych interesach w kwestii bez-
pieczeństwa oraz potrzebie zbliżenia w przyszłości. 
Bardziej widoczna stała się także współzależność 
obu państw. Polska jest niezbędna dla Ukrainy ze 
względu na swoje położenie geograficzne, choćby 
do utrzymania połączeń transportowych z resztą 
Europy. Warszawa jest też dla Kijowa cennym so-
jusznikiem w przypadku zdecydowanej większości 
kierunków polityki międzynarodowej, a także krajem 
bliskim kulturowo, zapewniającym możliwość pra-
cy oraz utrzymania się ogromnej liczbie obywateli 
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Ukrainy. Dla Polski zaś suwerenna Ukraina stanowi 
bufor, który oddziela nasze państwo od Rosji, posia-
da też bitną i doświadczoną w walce armią, a także 
duży rynek zbytu dla polskiej produkcji. 

Można założyć, że po wojnie – niezależnie od tego, 
czy zakończy się ona zwycięstwem Ukrainy, przy-
pieczętowanym pokojem, czy też rozejmem prze-
widującym ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz 
Rosji – polsko-ukraińskie relacje utrzymają się 
przynajmniej na obecnym poziomie, a jest bardzo 
prawdopodobne, że ulegną dalszemu zacieśnieniu. 
W połączeniu z legitymizacją społeczną i doświad-
czeniami intensywnych kontaktów z czasu wojny, 
daje to podstawy, aby jako docelowy model stosun-
ków polsko-ukraińskich uznać wspólnotę politycz-
no-kulturową – na przykład taką, jak istnieje między 
Szwecją a Norwegią, gdzie jedno pastwo jest człon-
kiem Unii Europejskiej, a drugie funkcjonuje poza 
nią, choć pozostaje w strukturach wspólnego rynku. 
Oznaczałoby to, że granica między Polską i Ukrainą 
powinna mieć charakter przede wszystkim symbo-
liczny, a obywatele obu państw powinni cieszyć się 
swobodą przemieszczania, pracy i osiedlania. Nale-
ży dążyć do tego, żeby także kapitał mógł się swo-
bodnie przemieszczać, zaś obowiązujące normy 
techniczne zostały zharmonizowane. Oba państwa 
łączyć może także wspólna wizja przyszłości oraz 
kapitał kulturowy, wypływający z przeżytych razem 
doświadczeń historycznych. 

W praktyce taki model może zostać zrealizowany 
tylko przy wyraźnej konwergencji Ukrainy z Unią 
Europejską (nie rozważam tu mało prawdopodobne-
go scenariusza rozpadu UE). Istotne jest przy tym 
nie tyle samo nabycie przez Ukrainę formalnego 
członkostwa w UE, co raczej jej faktyczna zdolność 
do funkcjonowania w ramach wspólnego obszaru 
gospodarczego. Jeśli uda się osiągnąć ten cel, to 
– dzięki połączeniu swoich potencjałów – Polska 
i Ukraina razem będą dysponowały znacznie więk-
szą wagą polityczną, niż zsumowane potencjały 
obu państw funkcjonujących niezależnie od siebie. 
Po stronie ukraińskiej istnieje spory poziom społecz-
nej akceptacji takiej strategii. Jeżeli spełni się opty-
mistyczny scenariusz, a więc Ukraina pokona Rosję 
i szybko odbuduje swoją gospodarkę, potrzeba bę-
dzie około 10-15 lat, aby go zrealizować. 

Potencjalne przeszkody na drodze  
do dalszego zbliżenia
Na ile realny jest taki obrót rzeczy? Oczywiście pod-
bój dużej części Ukrainy przez Moskwę lub znaczne 
wyniszczenie ukraińskiego państwa w wyniku dzia-
łań wojennych uniemożliwiłoby powstanie potężnej 
polsko-ukraińskiej wspólnoty. Jednak nawet zakła-
dając pozytywny dla Ukrainy rozwój wypadków na 
froncie, już teraz można wskazać przynajmniej czte-
ry scenariusze, w których nie dochodzi do dalszego 
polsko-ukraińskiego zbliżenia.

Pierwszy z nich to rozpoczęcie przez oba państwa 
rywalizacji gospodarczej, która – choć w obecnych 
okolicznościach trudna do wyobrażalna – może 
stać się faktem w razie intensywnego rozwoju Ukra-
iny po wojnie. Rozwoju – dodajmy – napędzanego 
poczuciem sprawczości i kreatywności Ukraińców, 
wzmocnionych zwycięstwem nad Rosją, oraz środ-
kami finansowymi, przeznaczonymi na odbudowę 
gospodarki Ukrainy przez społeczność międzyna-
rodową. Jeśli Ukraina – dysponująca znacznie lep-
szymi niż Polska warunkami dla rozwoju rolnictwa 
oraz sporymi zasobami surowców naturalnych, 
w tym metalami rzadkimi – będzie w stanie efek-
tywnie wykorzystać swoją historyczną szansę, to 
nie można wykluczyć, że reakcją na polskiej scenie 
politycznej będzie wzrost popularności agitatorów, 
odwołujących się do zwulgaryzowanego pojęcia 
polskiego interesu narodowego i kwestionujących 
zasadność dalszego zacieśniania stosunków pol-
sko-ukraińskich. Z kolei na Ukrainie mogą dojść do 
głosu ugrupowania upojone sukcesem militarnym 
i podważające wagę wkładu Polski w zwycięstwo 
nad Rosją, bądź postrzegające nasze wsparcie jako 
oczywistość, wynikającą z domniemanych histo-
rycznych przewinień Polaków wobec Ukraińców. 

Rywalizacja obu państw może rozpocząć się także 
na gruncie demograficznym. Wybuch wojny spra-
wił, że – jak szacują ukraińscy ekonomiści z Naro-
dowego Banku Ukrainy (NBU) – w 2022 roku PKB 
Ukrainy skurczy się o 33%. NBU zakłada, dość opty-
mistycznie, że w latach 2023 i 2024 wzrost PKB 
Ukrainy osiągnie poziom kilku procent. Jeśli więc 
przyjmiemy ostrożnie, że w kolejnych latach Ukra-
ina odnotuje podobny wzrost, to przedwojenny po-
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ziom PKB z 2021 roku zostanie osiągnięty w roku 
2029. Załóżmy, że w Polsce w tym samym czasie 
PKB będzie przeciętnie przyrastało o 3,5% rocz-
nie. Oznacza to, że w momencie osiągnięcia przez 
Ukrainę przedwojennego poziomu rozwoju, różnica 
w wysokości PKB na mieszkańca według parytetu 
siły nabywczej zwiększy się z 2,65 do 3,5 razy (dla 
porównania, w 2021 roku ten stosunek między Pol-
ską a Niemcami wynosił 1,54 ). Polski rynek pracy – 
dzięki bliskości geograficznej i kulturowo-językowej 
– może się zatem stać potężną pompą, zasysającą 
najbardziej przedsiębiorczych młodych Ukraińców. 
Taka sytuacja byłaby w sposób oczywisty niezwykle 
niekorzystna dla interesów Ukrainy. W pewnych oko-
licznościach mogłaby doprowadzić do pojawienia 
się na Ukrainie sił, budujących swój kapitał politycz-
ny na rzekomym niebezpieczeństwie polityczno-go-
spodarczego zdominowania Ukrainy przez Polskę. 
Można spodziewać się wówczas tendencji do odwo-
ływania się do negatywnych stereotypów historycz-
nych, głęboko zakorzenionych w ukraińskiej kulturze 
narodowej.

Trzeci scenariusz to wzrost popularności w Polsce 
stronnictw, odwołujących się do przekonania, że 
obecność w naszym kraju ogromnej społeczności 
ukraińskich migrantów, słabo asymilujących się 
z Polakami, stanowi zarówno niebezpieczeństwo dla 
polskiej tożsamości, jak i konkurencję dla Polaków 
na rynku pracy. W tym scenariuszu proukraińska 

postawa polskiego rządu może zostać zahamowa-
na przez siły, które żywią się historycznymi resenty-
mentami – żądają rozliczenia Ukrainy z dziedzictwa 
UPA i Rzezi Wołyńskiej – i odwołują się do domnie-
manych niebezpieczeństw, płynących z wyolbrzy-
mianego ukraińskiego nacjonalizmu.

Wreszcie scenariusz czwarty to stopniowe zobo-
jętnianie elit rządzących Polską bądź Ukrainą – lub 
w obu krajach jednocześnie – na ideę zacieśniania 
relacji polsko-ukraińskich. Chodzi w szczególno-
ści o przyszłe elity, które wyłonią się za jakiś czas 
i nie będą wzajemnie powiązane doświadczeniem 
współpracy z czasów wojny. Jeśli takie nowe elity 
będą uzależniać politykę zagraniczną Warszawy 
czy Kijowa od oczekiwań tzw. „mainstreamu euro-
pejskiego”, niekoniecznie zainteresowanego ścisłą 
współpracą dwóch dużych państw z regionu Euro-
py Środkowo-Wschodniej, to wizja budowy Wspól-
noty Polski i Ukrainy znacznie się oddali. Być może 
w przyszłości jakiś historyk dopisze wówczas ko-
lejny rozdział do monografii poświęconej zmarno-
wanym szansom, jakie niesie współpraca Polaków 
i Ukraińców…

Wydaje się, że obecnie opisane zagrożenia nie przy-
słaniają szans na budowanie polsko-ukraińskiej 
wspólnoty, jednak cały czas należy mieć świado-
mość ich istnienia.

DR ŁUKASZ ADAMSKI 
Historyk, analityk stosunków międzynarodowych, publicysta. Wicedyrektor Centrum Dialo-
gu im. Juliusza Mieroszewskiego. W pracy naukowej zajmuje się historią myśli politycznej w 
odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich, stosunkami polsko-sowieckimi w okresie II wojny 
światowej oraz polityką zagraniczną i pamięci Rosji oraz Ukrainy. Ostatnio wydał „Dokumen-
ty do historii stosunków polsko-sowieckich 1939-1945” (Warszawa 2021).
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W trakcie niedawnych, wzmożonych ataków wojsk rosyjskich na ukraińskie miasta, 
ucierpiało wiele instytucji cywilnych. Wśród nich zmazały się także instytucje naukowe 
i akademickie, takie jak Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Biblioteka Naukowa, 
Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, Ministerstwo Nauki i Edukacji czy siedziba 
prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU). We wcześniejszych atakach 
wojsk rosyjskich ucierpiał również Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla 
Karazina oraz instytuty NANU wraz z infrastrukturą. Według stanu z września, 
od początku wojny ucierpiało łącznie 68 instytucji naukowych, a kolejne dwie zostały 
całkowicie zniszczone. Nieznany jest los dziewięciu instytucji naukowych, znajdujących 
się na terenach obecnie okupowanych. Niektóre instytucje ucierpiały w atakowanych 
miastach z powodu swojej centralnej lokalizacji, inne zostały zbombardowane celowo. 
W Charkowie poważnie uszkodzono renomowany Instytut Fizyki i Technologii NANU 
oraz nowo wybudowany obiekt jądrowy, zwany Źródłem Neutronów. Zniszczony 
został również Instytut Przemysłu Roślinnego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
wraz z podziemnym bankiem nasion o światowym znaczeniu. W laboratoriach 
nuklearnych w Czarnobylu wojska rosyjskie splądrowały lub zniszczyły komputery, 
oprogramowanie, dozymetry promieniowania i inne niezbędne urządzenia badawcze.
Te działania nie są przypadkowe – kraj pozbawiony nauki i technologii, to kraj słaby 
i narażony na stagnację.

Ochronić kapitał ludzki
Zakładając że naukowcy i instytucje naukowe mogą 
się stać jednym z celów rosyjskich ataków w Ukra-
inie, Polska Akademia Nauk zaangażowała się w po-
moc naukowcom z Ukrainy natychmiast po napaści 
wojsk rosyjskich. Dzięki wcześniejszej, wieloletniej 
współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy, 
mogliśmy ogłosić pierwszy program pomocowy 
skierowany do naukowców z Ukrainy już 1 marca 
2022 roku, czyli w dniu podpisania nowego porozu-
mienia o współpracy z Narodową Akademią Nauk 
Ukrainy. Z perspektywy czasu podpisanie takiego 
porozumienia może się wydawać sprawą błahą, jed-
nak w pierwszych dniach wojny, w trakcie bombar-
dowań oblężonego Kijowa, nikt z nas nie wiedział, 
czy ukraińskie instytucje naukowe działają i czy 
jednostronicowa oferta PAN spotka się z odzewem. 

Prezes NANU, prof. Anatolij Zagorodny, odpowie-
dział natychmiast, przyjął ofertę, i jeszcze tego sa-
mego dnia ogłosiliśmy program finansowania krót-
koterminowych pobytów badawczych w instytutach 
PAN dla naukowców z Ukrainy. Dzięki tej inicjatywie 
od początku wojny instytuty PAN przyjęły u siebie 
łącznie 227 osób z Ukrainy na maksymalnie dziewię-
ciomiesięczne pobyty badawcze. 

Finansowani przez PAN naukowcy z Ukrainy (w więk-
szości badaczki) zostali przyjęci w instytutach 
Polskiej Akademii Nauk i włączeni w prowadzone 
w tych jednostkach prace badawcze. Od początku 
wojny wielu pracowników instytutów PAN odbiera-
ło swoich ukraińskich gości z granicy, oferowało im 
pomoc w znalezieniu mieszkania i w legalizacji po-
bytów oraz wsparcie w zapisaniu dzieci do szkoły.
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Dwa instytuty PAN – Instytut Slawistyki oraz Insty-
tut Filozofii i Socjologii – oferowały kursy językowe: 
polskiego, dla gości z Ukrainy, oraz ukraińskiego, 
dla wolontariuszy z Polski. Inne instytuty wsparły 
swoich współpracowników z Ukrainy użyczając klu-
czową infrastrukturę, taką jak serwery, na których 
obecnie przechowywane są dane z realizowanych 
w Ukrainie projektów badawczych. 

Ogromna skala działań pomocowych zrealizowa-
nych w Akademii nie byłaby możliwa bez wsparcia 
partnerów z zagranicy. Gdy po pięciu dniach trwania 
naboru w pierwszym konkursie Polskiej Akademii 
Nauk skończyły się środki finansowe, wsparcie za-
oferowały Amerykańska Akademia Nauk, Academia 
Sinica z Tajwanu, Towarzystwo Królewskie z Wiel-
kiej Brytanii, organizacje międzynarodowe, których 
Akademia jest członkiem oraz partnerzy biznesowi. 
W lipcu otrzymaliśmy również na ten cel dotację 
z Ministerstwa Nauki i Edukacji. Program pobytów 
naukowych w PAN skierowany do ukraińskich bada-
czy, był pierwszym programem tego typu urucho-
mionym w Polsce, a być może pierwszym na świe-
cie. 

Co dalej? 
W grudniu 2022 roku zakończą się pobyty naukow-
ców z Ukrainy, finansowane w ramach pierwszych 
edycji programów PAN. W listopadzie ogłosimy 
jednak kolejny konkurs, który zakłada finansowanie 
maksymalnie pięcioosobowych grup badawczych 
z Ukrainy. Inicjatywa ta odpowiada na trzy główne, 
zidentyfikowane przez nas do tej pory potrzeby: re-
alizowania prac badawczych bez konieczności wy-
jazdu z Ukrainy, prowadzania badań zespołowych 
oraz finansowania badań realizowanych przez mło-
dych pracowników naukowych, nieposiadających 
jeszcze stopnia doktora. Program kierujemy do 
głównego kierownika lub kierowniczki grupy, którzy 
swoje badania realizować będą w instytutach PAN. 
Ich finansowani z grantu współpracownicy będą 
mogli realizować badania zarówno w PAN, jak i na 
terytorium Ukrainy, a w zespołach przewidziane jest 
miejsce dla badaczy bez stopnia naukowego dokto-
ra. Z wnioskiem o finansowanie będą mogły wystę-
pować jedynie instytuty PAN. Obecny budżet pro-
gramu zakłada finansowanie dwudziestu projektów 
trzyletnich, co zaoferuje stypendystom większą niż 

do tej pory stabilność finansową i typowy w projek-
tach naukowych horyzont czasowy. Mamy nadzieję, 
że finansowane z programu PAN grupy badaczy, gdy 
tylko pojawią się sprzyjające okoliczności, będą mo-
gły przenieść się do naukowych instytucji na tery-
torium Ukrainy i tam wspólnie kontynuować pracę. 
Szczegółowe zasady opublikujemy wkrótce na stro-
nie Polskiej Akademii Nauk. 

Wspierać, ale jak? 
Z naszych kilkumiesięcznych już doświadczeń 
wsparcia dotkniętych wojną naukowców i instytucji 
naukowych w Ukrainie płyną pierwsze systemowe 
wnioski, dotyczące przyszłych kierunków takiego 
zaangażowania. Po pierwsze, wszelkie działania 
pomocowe powinny być konsultowane i realizowa-
ne we współpracy z instytucjami z Ukrainy. Tylko 
w bliskiej relacji z poszkodowanymi można mieć 
pewność, że działania pomocowe rzeczywiście ich 
wspierają i są przez nich oczekiwane. Po drugie, 
chociaż na początku wojny należy działać szybko 
i elastycznie, to jednak w dalszej perspektywie trze-
ba skupić się na finansowaniu grupowym, długo-
terminowym i skierowanym do najlepszych eksper-
tów z kraju objętego wsparciem. Po trzecie, należy 
współpracować z najlepszymi partnerami instytu-
cjonalnymi w kraju objętym wsparciem, ale ważne 
jest również posiadanie ekspertów wewnętrznych, 
którzy dobrze znają instytucje naukowe w tym kra-
ju. PAN, dzięki wieloletniej współpracy z NANU oraz 
dzięki Biuru Przedstawicielskiemu PAN w Kijowie, 
był do realizacji tego zadania dobrze przygotowany. 
I w końcu ostatni wniosek: planując i realizując dłu-
goterminowe i zakrojone na szeroką skalę zadanie, 
jakim jest wspieranie nauki w czasie wojny, należy 
współpracować z dużą liczbą partnerów. Z jednej 
strony chodzi o partnerów wewnętrznych w Aka-
demii – pracowników naukowych, administrację 
i zakłady pomocnicze – z drugiej zaś o partnerów 
zewnętrznych – zagraniczne akademie, organizacje 
międzynarodowe oraz partnerów biznesowych. 

W czerwcu tego roku akademie nauk z Polski, Ukra-
iny i Stanów Zjednoczonych zwołały spotkanie, 
w którym wzięło udział kierownictwo kilku naro-
dowych akademii nauk, w tym prezesi niemieckiej 
akademii Leopoldina, Królewskiej Duńskiej Akademii 
Nauk i Literatury, Towarzystwa Królewskiego Wiel-
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kiej Brytanii oraz Europejskiej Federacji Akademii 
Nauk i Nauk Humanistycznych – ALLEA. Celem 
tego spotkania było wypracowanie praktycznych 
wskazówek dla globalnej społeczności naukowej, 
które ułatwiłyby lepszą i bardziej skoordynowaną 
pomóc naukowcom w Ukrainie. W efekcie powstał 
dziesięciopunktowy plan działania światowej spo-
łeczności naukowej na rzecz zaspokajania pilnych 
potrzeb oraz wspierania rewitalizacji ukraińskiej na-
uki w przyszłości.

1. Utrzymywać ukraińskie afiliacje instytucjonalne 
naukowców pochodzących z Ukrainy, którzy są tym-
czasowo zatrudnieni za granicą, aby zachęcić ich do 
powrotu do kraju po ustaniu działań wojennych i po 
poprawie sytuacji w kraju.

2. Uruchomić specjalne programy finansowania 
skierowane do młodych naukowców z Ukrainy i ich 
zespołów, w tym takie, które wykorzystują umowy 
o pracę zdalną.

3. Stworzyć programy finansowania wspólnych ba-
dań prowadzonych przez zespoły międzynarodowe 
z naukowcami pracującymi w Ukrainie oraz urucho-
mić finansowanie tzw. joint appointments. 

4. Zapewniać dostęp do specjalistycznych placówek 
badawczych za granicą, zwłaszcza takich, które za-
pewniają możliwość prowadzenia badań realizowa-
nych wcześniej w obiektach uszkodzonych lub znisz-
czonych podczas działań wojennych w Ukrainie.

5. Zapewniać ukraińskim instytucjom naukowym 
zdalny, bezpłatny dostęp do czasopism naukowych.

6. Udzielać zwolnień z opłat za przetwarzanie 
artykułów (APC), składek członkowskich w organi-
zacjach naukowych oraz opłat za udział w konfe-
rencjach dla naukowców i organizacji badawczych 
w Ukrainie.

7. Zapewniać ukraińskim naukowcom możliwości 
nawiązywania kontaktów i wzajemnego uczenia się 
ze współpracownikami i organizacjami działającymi 
w międzynarodowej wspólnocie badawczej.

8. Przekazywać instytucjom ukraińskim używany, 
lecz wciąż nadający się do użytku sprzęt laborato-
ryjny i badawczy w celu zastąpienia wyposażenia 
zniszczonego w czasie wojny.

9. Zaplanować powojenną odbudowę nauki w Ukra-
inie z uwzględnieniem przyszłych potrzeb narodu, 
w tym modernizacji ukraińskiego systemu badań 
naukowych, innowacji oraz edukacji.

10. Ustanowić radę koordynacyjną w celu zmak-
symalizowania oddziaływania, zminimalizowania 
redundancji oraz jak najlepszego wykorzystania sy-
nergii, uwzględniając przy tym aspekty specyficzne 
dla młodszych i starszych naukowców.

Instytucje naukowe na całym świecie są zachęcane 
nie tylko do oferowania różnego typu kursów i warsz-
tatów online, lecz także do przekazywania sprzętu 
badawczego, w tym mikroskopów, spektrometrów 
oraz przyrządów do testowania materiałów, które 
umożliwią ukraińskim naukowcom zachowanie cią-
głości ich pracy. Doświadczenia, które zdobyliśmy 
podczas pandemii COVID-19 należy wykorzystać, 
aby pomóc ukraińskim naukowcom w tworzeniu 
wirtualnych sieci kontaktów z kolegami z innych 
krajów. Takie kroki otwierają możliwość współpra-
cy ukraińskich naukowców z prężnie działającymi 
społecznościami badawczymi na całym świecie 
i mogą być zastosowane natychmiastowo. Wysiłki 
te niewiele kosztują, a podtrzymują zaangażowanie 
w naukę. Niezwykle istotna jest także perspektywa 
długoterminowa, w której to nauka powinna stano-
wić fundament kompleksowej powojennej odbu-
dowy Ukrainy. 

Nauka a przyszłość Ukrainy
W połowie września tego roku Amerykańska Na-
rodowa Akademia Nauk zorganizowała warsztat 
poświęcony odbudowie nauki, edukacji i innowa-
cji w Ukrainie. Dwa najważniejsze wnioski płynące 
z tego wydarzenia, to z jednej strony konieczność 
przekonania polityków w Ukrainie, że nauka jest klu-
czowa dla odbudowy kraju we wszystkich sektorach, 
a z drugiej, konieczność zreformowania systemu na-
uki w Ukrainie, tak, by sprostał stojącym przed nim 
wyzwaniom. W obliczu ogromnego kryzysu finanso-
wego i wielkiej skali zniszczeń, niezbędna wydaje się 
koncentracja środków w kilku kluczowych sektorach 
nauki i przemysłu. Z kilkuset instytucji naukowych 
w Ukrainie w procesie transparentnej eksperckiej 
ewaluacji należy wybrać tylko najlepsze i zadbać, 
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by instytucje te wraz z ich kapitałem ludzkim prze-
trwały, mogły nadal kształcić kadry oraz realizować 
projekty na rzecz odbudowy kraju.

Zadanie stworzenia tego swoistego inwentarza in-
stytucji naukowych to zadanie, które Ukraina musi 
wykonać sama. Instytucje naukowe z całego świa-
ta, w tym z Polski, mogą pomóc w procesie ewalu-
acji. Warto pamiętać, że Polska ma cenne doświad-
czenia z procesu wchodzenia do struktur unijnych 
i może wspierać partnerów z Ukrainy również w tym 
zakresie. Może to również pozwolić na uniknięcie 
popełnionych przez nas błędów, takich jak decyzja, 
by pozyskane na finansowanie polskiej nauki środki 
inwestować w aparaturę badawczą, zamiast skon-
centrować je na rozwijaniu kapitału ludzkiego oraz na 
kilku najlepszych i priorytetowych dziedzinach nauki. 

Można mieć nadzieję, że po zakończeniu wojny 
wsparta przez partnerów z zagranicy Ukraina szyb-
ko rozpocznie olbrzymie zadanie odbudowy. Insty-
tucje naukowe w krajach partnerskich powinny dą-
żyć do tego, by międzynarodowa pomoc dla Ukrainy 
skierowana była w pierwszym rzędzie na zaspokoje-
nie kluczowych potrzeb, takich jak transport, energia 
i opieka zdrowotna oraz na odbudowę infrastruktury 
naukowej kraju. Odbudowa ta nie powinna przy tym 
koncentrować się na odtworzeniu tego, co zostało 
zniszczone, ale postawiać sobie za cel jak najlepsze 
przygotowanie ukraińskich instytucji naukowych do 
sprostania wyzwaniom XXI wieku. 

DR ANNA PLATER-ZYBERK
Ekspertka w dziedzinie współpracy międzynarodowej w nauce. Stworzyła pierwsze mię-
dzynarodowe programy Narodowego Centrum Nauki, a od 2017 r. koordynuje współpracę z 
zagranicą w Polskiej Akademii Nauk (PAN). Członkini i sekretarz zespołu ds. COVID-19 przy 
PAN. Od lutego 2022 koordynuje działania pomocowe Akademii skierowane do naukowców z 
Ukrainy. Z wykształcenia językoznawczyni; doktorat z teorii metafory pojęciowej realizowa-
ła na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Metaphor Lab w Amsterdamie.
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REKOMENDACJE
KSIĄŻKA

„Chłopak z pianinem. O sztuce 
i wojnie na Ukrainie”
Ewa Sułek

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

„Wpływ czynników 
i nieoczekiwanych zdarzeń 
politycznych na rynki kapitałowe”
Błażej Podgórski

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022

W swojej książce Błażej Podgórski stawia sobie za 
cel lepsze poznanie i zrozumienie skomplikowanych, 
ale też fascynujących badawczo, związków polityki 
i rynku giełdowego. Aby ten cel osiągnąć, autor po-
sługuje się danymi z rynków środkowoeuropejskich 
do pogłębionej analizy wpływu zdarzeń i czynników 
politycznych na wyceny spółek giełdowych. 
Podgórski koncentruje się wprawdzie na oddzia-
ływaniu krajowej polityki gospodarczej – przede 
wszystkim fiskalnej i monetarnej – na stan gospo-
darki, jednak przedstawione w książce, dobrze uza-
sadnione wnioski mogą okazać się niezwykle cen-
ne przy próbie zrozumienia obecnych zawirowań 
geopolitycznych i ich wpływu na rynek papierów 
wartościowych oraz na całą gospodarkę.

Gdy pod koniec 2013 roku na Ukrainie wybuchły 
protesty, które miały przynieść głębokie przemiany 
polityczne i społeczne – a w dalszej perspektywie 
doprowadzić, jak dziś widzimy, do radykalnej zmia-
ny całego układu geopolitycznego – od początku 
towarzyszyły im różnorodne działania artystyczne. 
Chociaż każdy taki artystyczny wyraz sprzeciwu 
wobec dominacji Rosji były niewątpliwie indywidual-
ną i subiektywną formą wyrazu konkretnego twórcy, 
wykorzystanie ich w sposób inteligentny sprawiło, 
że w czasie Euromajdanu sztuka stała się medium, 
które budowało obraz rewolucji oraz samych prote-
stujących. Na kartach swojej książki Ewa Sułek pro-
wadzi nas przez ten fascynujący i poruszający świat 
zaangażowanych ukraińskich artystów, nie tylko 
przybliżając polskiemu czytelnikowi sztukę ukraiń-
ską, lecz także ukazując ważne dla Ukraińców zja-
wiska i prądy myślowe, które pozwalają nam lepiej 
zrozumieć nastroje społeczne i polityczne panujące 
w ukraińskim społeczeństwie.
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Wesprzyj „Polskę w praktyce”

Naszym celem jest podejmowanie ważnych dla Polski tematów, 
które analizujemy razem z ekspertami, opiniotwórcami 

i doświadczonymi dziennikarzami. 
Chcemy, by nasi czytelnicy mogli poznawać praktyczną stronę 

społecznej, politycznej, gospodarczej i naukowej
rzeczywistości naszego kraju. 

Jeżeli jest Ci bliskie to, co robimy, możesz nas wesprzeć.

Zachęcamy do wpłacania dowolnej kwotę na rzecz Instytutu Wolności.

Numer konta: 13 1090 2851 0000 0001 1924 2365

Tytułem: „Polska w Praktyce”.
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www.polskawpraktyce.pl

https://polskawpraktyce.pl/

