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Negocjacje ukraińsko-rosyjskie w oczekiwaniu na 
rozstrzygnięcie zbrojne 

Toczące się od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę negocjacje nie przyniosły 

dotychczas istotnych rezultatów. Rosyjskie władze, mimo porażki ofensywy na 

Kijów, nie zrezygnowały z kontynuowania działań zbrojnych, ograniczając je 

obecnie do południa i wschodu Ukrainy. Zaprezentowane w Stambule 

29 marca br. przez ukraińskich negocjatorów propozycje spotkały się z krytyką 

zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie. Na obecnym etapie żadna ze stron nie jest 

gotowa pójść na znaczące ustępstwa. Obie przyjęły pozycję wyczekującą, 

zakładając, że kluczowe będzie militarne rozstrzygnięcie spodziewanej ofensywy 

rosyjskiej na Donbasie.  

Rozmowy ukraińsko-rosyjskie prowadzone są niemal od początku inwazji, do pierwszego 

spotkania doszło już 28 lutego, gdy okazało się, że Rosji nie udało się zrealizować planu 

szybkiego opanowania Ukrainy. Początkowo odbywały się na Białorusi, ale wobec 

protestu Kijowa związanego z zaangażowaniem Mińska w działania zbrojne, kolejne 

spotkania miały miejsce w Turcji, 10 marca w Antalyi oraz 29 marca w Stambule. Mimo 

oczekiwań niektórych przywódców zachodnich, zwłaszcza tych, którzy nie chcą ponosić 

kosztów sankcji, nie doprowadziły one do szybkiego porozumienia. Spotkanie 

w Stambule pomogło jednak propagandowo Rosji przykryć wycofanie części jej wojsk 

z okolic Kijowa, które zostało przedstawione przez Kreml jako gest „dobrej woli” wobec 

toczących się negocjacji. Następnie strona rosyjska oskarżyła Kijów o zmianę swojej 

pozycji negocjacyjnej, a Władimir Putin 12 kwietnia stwierdził, że negocjacje znajdują się 

w impasie. Według rosyjskiego przywódcy w Stambule udało się uzgodnić, że gwarancje 

bezpieczeństwa nie będą obejmować Krymu i Donbasu, a Rosja podjęła działania, aby 

kontynuować rozmowy, ale spotkała się z „prowokacją w Buczy”. 

Rosyjskie ultimatum i ukraińska propozycja ze Stambułu 
Punktem wyjścia rozmów było sześciopunktowe ultimatum Rosji, którego treść została 

ujawniona przez ukraińskie media. Po pierwsze, Ukraina ma zrezygnować z dążenia do 

członkostwa w NATO i przyjąć status państwa neutralnego, którego jednym z gwarantów 

może być Rosja. Po drugie, język rosyjski ma uzyskać status drugiego języka 

państwowego. Po trzecie, Ukraina ma uznać Krym za rosyjski. Kolejnym warunkiem jest 

uznanie niepodległości tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych w granicach 

obwodów donieckiego i ługańskiego. Po piąte, Ukraina ma przeprowadzić denazyfikację, 

która zakłada zakaz działalności partii i organizacji społecznych skrajnie 

nacjonalistycznych, nazistowskich i neonazistowskich oraz rezygnację z ustaw 

„gloryfikujących nazistów i neonazistów”. Ostatnim punktem jest demilitaryzacja 

oznaczająca całkowitą rezygnację z broni ofensywnej1. 

Wobec braku oczekiwanych sukcesów Rosji na polu walki, ultimatum to zostało 

odrzucone przez władze w Kijowie. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba 

zdementował wypowiedź tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana o tym, że 
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Rosja i Ukraina są bliskie osiągnięcia konsensusu w czterech z sześciu omawianych 

punktów. Na spotkaniu w Stambule 29 marca br. strona ukraińska przedstawiła swoją 

propozycję dotyczącą umowy pokojowej. Jej tekst nie został opublikowany, jednak 

najważniejsze kwestie zostały przedstawione przez członków ukraińskiej delegacji, 

a częściowo dokument został udostępniony ukraińskim dziennikarzom2. Z wielu 

wypowiedzi można wywnioskować, że propozycja Kijowa nie stanowiła gotowego 

projektu umowy, a raczej koncepcję wymagającą wielostronnych i złożonych uzgodnień, 

wykraczających poza ramy negocjacji między Ukrainą a Rosją. 

Podstawowym warunkiem w ukraińskiej propozycji jest wycofanie rosyjskich wojsk na 

pozycje zgodne ze stanem na 23 lutego br., wielokrotnie podkreślane w wypowiedziach 

władz ukraińskich. Drugim kluczowym elementem są gwarancje bezpieczeństwa, których 

mają udzielić Ukrainie stali członkowie Rady Bezpieczeństwa (USA, Rosja, Chiny, Wielka 

Brytania i Francja), a także Turcja, Niemcy, Kanada, Włochy, Polska i Izrael. Według 

eksperta delegacji ukraińskiej Ołeksandra Czałyja gwarancje te mają odpowiadać swoją 

wagą artykułowi 5 traktatu waszyngtońskiego. Nie obejmą one jednak Krymu i Donbasu, 

co członkowie delegacji uzasadniali uniknięciem ryzyka wciągnięcia gwarantów 

w obecne działania zbrojne. W zamian za gwarancje Ukraina zrezygnuje z udziału 

w sojuszach wojskowych, z rozmieszczenia kontyngentów obcych wojsk, a udział 

w ćwiczeniach z wojskami innych państw ma zależeć od zgody państw-gwarantów 

(w tym Rosji). Oznaczałoby to znaczące osłabienie możliwości rozwoju ukraińskich sił 

zbrojnych, które w ostatnich latach aktywnie rozszerzały współpracę szkoleniową 

z państwami NATO. Rezygnacja z członkostwa w Sojuszu miałaby być rekompensowana 

integracją europejską, której Niemcy i Francja zobowiązałyby się sprzyjać. 

Kwestia Krymu w propozycji ukraińskiej miałaby w ciągu 15 lat zostać rozwiązana 

w odrębnych negocjacjach. Według Wołodymyra Zełenskiego, status Donbasu i Krymu 

nie powinien być częścią rozmów dotyczących wstrzymania działań wojennych 

i wycofania wojsk rosyjskich z terenów okupowanych od 24 lutego br., gdyż jest mało 

prawdopodobne, aby udało się rozwiązać wszystkie kwestie jednocześnie3. Wynika to 

zapewne z przekonania, że rozbieżności stanowisk wobec Krymu i Donbasu nie da się 

przezwyciężyć, gdyż władze ukraińskie nie mogą zrezygnować z integralności 

terytorialnej, a status Krymu przez Rosję jest uznawany za kwestię zamkniętą. Według 

Zełenskiego, wynegocjowanie takiego rozwiązania wobec okupowanego półwyspu 

byłoby sukcesem. W rzeczywistości byłby to jednak sposób na odsunięcie w czasie 

trudnych decyzji dotyczących ewentualnego zaakceptowania rezygnacji z części 

ukraińskiego terytorium, które musieliby podejmować już jego następcy. Podobny 

scenariusz prawdopodobnie dotyczyłby Donbasu. Uzyskanie kontroli przez Rosję nad 

całym obszarem obwodów donieckiego i ługańskiego może pociągnąć za sobą 

referendum o przyłączeniu do Rosji, zapowiadane przez przedstawicieli tzw. republik 

ludowych, co jeszcze bardziej skomplikuje status prawny tego regionu. Koncepcja 

ukraińska przedstawiona w Stambule zakłada ponadto zatwierdzenie umowy pokojowej 

w referendum oraz jej ratyfikowanie przez parlamenty Ukrainy i państw-gwarantów. 
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Przeprowadzenie referendum możliwe jednak będzie, zgodnie z prawem ukraińskim, po 

ustaniu stanu wojennego i wycofaniu wojsk rosyjskich.  

Dopiero po spotkaniu w Stambule, 4 kwietnia br. Zełenski wydał dekret powołujący grupę 

negocjatorów oraz określający dyrektywy dla delegacji dotyczące uczestnictwa 

w rozmowach z Rosją. Część dokumentu pozostaje jednak tajna. Prawdopodobnie było to 

wynikiem krytyki środowisk opiniotwórczych dotyczącej przedstawionych propozycji, 

niejasności co do składu delegacji oraz dążenia do uczynienia procesu możliwie jak 

najbardziej przejrzystego.  

Przewodniczącym grupy negocjatorów ukraińskich pozostał Dawyd Arachamija, 

a członkami minister obrony Ołeksij Reznikow, wiceminister spraw zagranicznych 

Mykoła Toczycki, minister sprawiedliwości Denys Maluśka i doradca szefa Biura 

Prezydenta Mychajło Podolak. Za zgodą członkami delegacji mogą być także deputowani 

Andrij Kostin, Dmytro Łubinec oraz Rustem Umierow. Z kolei ekspertami delegacji zostali 

Ołeksandr Małynowski oraz Ołeksandr Czałyj4. Zwłaszcza obecność Czałyja w delegacji 

spotkała się z krytyką ukraińskich ekspertów. Jest on bowiem znany od dawna jako 

zwolennik neutralności Ukrainy, popierał przyjęcie w 2010 roku statusu pozablokowego 

za prezydentury Wiktora Janukowycza. Był również członkiem delegacji negocjującej 

memorandum budapesztańskie, które ze względu na niewiążący charakter dokumentu 

nie dało Ukrainie żadnych gwarancji w zamian za oddanie znajdującej się na jej 

terytorium broni jądrowej, a przewidywało jedynie mechanizm konsultacji w razie 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa.  

Propozycja ukraińska przedstawiona w Stambule zawiera wiele elementów zgodnych 

z logiką rosyjskiego ultimatum, przede wszystkim rezygnację z przystąpienia do sojuszy 

wojskowych, zgodę państw-gwarantów na ćwiczenia z udziałem obcych wojsk, wyjęcie 

spod gwarancji bezpieczeństwa Krymu i Donbasu. Krytyka środowisk opiniotwórczych 

doprowadziła do częściowej modyfikacji ukraińskiego stanowiska. Minister spraw 

zagranicznych FR Siergiej Ławrow 7 kwietnia skrytykował Ukrainę, wskazując, że 

w nowej wersji porozumienia złożonej przez Kijów ćwiczenia z udziałem obcych wojsk 

będą wymagały zgody większości, a nie wszystkich gwarantów, a kwestia Krymu i 

Donbasu ma być odrębnie omawiana na spotkaniu Zełenskiego z Putinem5. 

Niejasne gwarancje bezpieczeństwa 
Ukraina w ostatnich latach intensywnie poszukiwała takich instrumentów, które 

wzmocniłyby jej bezpieczeństwo. W kręgach eksperckich dyskutowane były różne 

warianty, niekoniecznie się wykluczające. Dominowała opinia o konieczności ubiegania 

się o członkostwo w NATO, wspartego w okresie aplikacji jakąś formą dwustronnej 

umowy obronnej z USA. Rozważano także jako alternatywę wobec integracji 

euroatlantyckiej status głównego sojusznika USA poza NATO na wzór Izraela. 

Poszukiwanie alternatyw wynikało m.in. z faktu, że administracja Joe Bidena od początku 

sygnalizowała, że wobec sprzeciwu sojuszników europejskich (zwłaszcza Niemiec), USA 

nie będą promowały kwestii przyznania Ukrainie planu na rzecz członkostwa w NATO. 
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Gwarancje bezpieczeństwa są przedstawiane przez Kijów jako kluczowa kwestia 

w kontekście rozmów dotyczących możliwych scenariuszy zakończenia wojny z Rosją. 

Wynika to z przeświadczenia, że w przypadku gdy Ukraina nie będzie w stanie 

doprowadzić do porażki militarnej Rosji i dojdzie do częściowej realizacji planów Kremla, 

należy oczekiwać wznowienia walk, gdy Rosja odbuduje swój potencjał bojowy. 

Jednak przed spotkaniem w Stambule Kijów nie przeprowadził rozmów z wymienianymi 

jako gwaranci państwami. Zełenski zapowiedział, że pierwszym krokiem ma być 

spotkanie z przedstawicielami państw, które zadeklarowały udział w rozmowach 

dotyczących umowy o gwarancjach bezpieczeństwa (USA, Wielka Brytania, Turcja, 

Polska, Niemcy, Francja i Izrael). Następnym etapem miało stać się sprecyzowanie tych 

gwarancji, a potem rozmowy ze stroną rosyjską6. Jednak następnego dnia ukraiński 

prezydent wycofał się z tego harmonogramu, tłumacząc, że choć byłoby lepiej, gdyby 

uzgodnienia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa poprzedziły spotkanie z Putinem, nie 

powinny one hamować negocjacji. Ukraińskie władze przyznają, że problematyczne jest 

uzyskanie deklaracji o woli podjęcia takich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie 

wyznaczonym przez negocjatorów (przypominającym artykuł 5 traktatu 

waszyngtońskiego). Zełenski potwierdził, że obecnie potencjalni gwaranci w różny 

sposób rozumieją treść gwarancji i różnią się w kwestii gotowości do zaangażowania 

w przypadku ewentualnej przyszłej wojny na Ukrainie. Wicepremier Wielkiej Brytanii 

Dominic Raab wykluczył wzięcie przez Londyn takich zobowiązań wobec Ukrainy jakie 

mają członkowie NATO wobec siebie. Takie propozycje budzą zastrzeżenia także innych 

państw członkowskich NATO, m.in. Litwy i Estonii. W trakcie wizyty w Kijowie litewski 

prezydent przyznał, że efektem takich uzgodnień będzie powstanie alternatywnego 

sojuszu, który będzie rozbijał jedność i osłabiał NATO. 

Stosunek społeczeństwa i wojska do negocjacji 
Doradca szefa Biura Prezydenta Mychajło Podolak przyznał, że ukraińskie społeczeństwo 

po ujawnieniu skali zbrodni rosyjskich na zwalnianych z okupacji terenów coraz bardziej 

niechętnie odnosi się do jakichkolwiek koncepcji negocjacyjnych. Brakuje wiary w to, że 

z Rosją można zawrzeć jakiekolwiek porozumienie, które będzie przez nią przestrzegane. 

Krytykowany jest m.in. pomysł uczynienia z agresora jakim jest Rosja jednego 

z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy7. Z badań socjologicznych wynika, że 74 proc. 

ankietowanych popiera bezpośrednie negocjacje Zełenskiego z Putinem, ale niemal 

90 proc. jest przeciwna podpisaniu tymczasowego zawieszenia broni8. Według badań 

grupy Rating, 64 proc. opowiada się za poszukiwaniem kompromisu w negocjacjach, 

31 proc. jest za rezygnacją z rozmów i wyzwoleniem całego terytorium w drodze walki 

zbrojnej, a tylko 1 proc. jest za zgodą na większość postulatów Rosji9.  

Arachamija, przewodniczący delegacji ukraińskiej, poinformował 7 kwietnia, że odbył 

w obwodzie czernihowskim konsultacje z dowódcami z dowództwa operacyjnego Północ 

dotyczące „możliwych kompromisów z Rosją”. Zapowiedział, że podobne spotkania 

odbędą się także w innych regionach10. Pokazuje to mało eksponowaną w mediach 

ukraińskich kwestię stosunku wojska do prowadzonych negocjacji i jego rosnącego 

wpływu wynikającego z zasług w obronie ojczyzny oraz wysokiego poparcia społecznego. 
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Formalnie wojskowi nie wypowiadają się publicznie w tych sprawach, jednak władza chce 

pokazać, że bierze pod uwagę ich zdanie jako grupy społecznej cieszącej się poparciem 

i zaufaniem zdecydowanej większości mieszkańców Ukrainy. Największe zaniepokojenie 

mogą budzić kwestie postulowanej przez Rosję demilitaryzacji Ukrainy. Zamiarem 

Moskwy jest osłabienie potencjału ukraińskich sił zbrojnych oraz ograniczenie 

możliwości jego odbudowy po zakończeniu walk, co ma w przyszłości ułatwić Rosji 

ponowne działania zbrojne. 

Wnioski 
 Toczące się negocjacje ukraińsko-rosyjskie nie przyniosły dotychczas przełomu, 

gdyż na obecnym etapie żadna ze stron nie jest gotowa pójść na znaczące 

ustępstwa. W dużej mierze sukcesy militarne będą dyktowały warunki w trakcie 

negocjacji, stąd wyczekiwanie na rezultat spodziewanej ofensywy rosyjskiej na 

Donbasie. Jednak nawet, gdyby Rosji udało się zająć cały obszar obwodów 

ługańskiego i donieckiego, nie jest przesądzone, że nie podejmie ona prób zajęcia 

całego obszaru na wschód od Dniepru. Nie jest również przesądzone, że siły 

zbrojne Ukrainy zaprzestaną wtedy kontunuowania obrony. Brak zdecydowanego 

rozstrzygnięcia militarnego może prowadzić do stopniowego zamrażania 

konfliktu i wznowienia walk po odbudowaniu potencjału bojowego. 

 Mimo zapewnień strony ukraińskiej, że państwa zachodnie są gotowe udzielić jej 

gwarancji bezpieczeństwa, jest mało prawdopodobne, aby miały one postulowany 

przez Kijów charakter kolektywnej obrony. Trudno bowiem oczekiwać, by 

państwa niechętne członkostwu Ukrainy w NATO, zgodziły się na udzielenie takich 

gwarancji jakie mają sojusznicy z NATO, tylko w innym formacie. Z kolei pozorne 

gwarancje na kształt memorandum budapesztańskiego, będą służyły jedynie 

celom Rosji. Neutralność Ukrainy będzie oznaczała pozostanie w szarej strefie 

bezpieczeństwa, zgodę na ograniczenie swojej suwerenności w zamian za 

obietnicę nietrwałego pokoju. 

 Rosja przenosząc punkt ciężkości walk na Donbas, nie zmieniła swoich 

długoterminowych celów dotyczących Ukrainy. Dlatego bez porażki militarnej 

Rosji, i/lub zmiany władz na Kremlu, trudno oczekiwać trwałego pokoju na 

Ukrainie, niezależnie czy stronom uda się zawrzeć porozumienie pokojowe czy nie. 
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