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SLOWO WSTĘPNE

Nasza Grupa Analityczna nie bez powodu nosi nazwę „Białoruś w regionie”. Wynika to z tego, że 

została założona jesienią 2020 r., zaraz po wielkich demonstracjach w Mińsku i na całej Białorusi 

przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich i ogólnie przeciwko reżimowi Łukaszenki. Te-

matyce białoruskiej poświęconych było dotychczas wydanych 5 raportów, bardzo intersujących, 

bardzo ważnych i bardzo dobrze przyjętych w środowisku. To jest powód, aby po raz kolejny ze-

społowi Grupy pogratulować.

Tymczasem rok 2022 przyniósł nowe, poruszające wydarzenie w regionie – agresję Rosji na Ukra-

inę. Białoruś przestała być już w tym momencie (nie potrafię powiedzieć na jak długo?) najważ-

niejszym punktem odniesienia dla całego regionu. Mało tego, w sensie prawnym (rezolucja ONZ, 

1974) oraz w sensie faktycznym (udostępnienie terytorium na gromadzenie wojsk i atak agresora 

z własnego terytorium) stała się uczestnikiem agresji. Obecnie, tak jak dwa lata temu Białoruś, to 

Ukraina stała się obszarem obserwowanym nie tylko przez nas – sąsiadów, ale przez cały świat, 

a tematyka ukraińska, tematyka wojny i agresji omawiana jest we wszystkich mediach całego świa-

ta. Oczywiście musimy tu pamiętać, że media całego świata zachodniego i ogólnie całego świata 

demokratycznego, nie mają wątpliwości co do źródła i kierunku agresji i nie mają wątpliwości co 

do oceny agresji. Ale równocześnie media rosyjskie oraz prawie tak samo białoruskie, pokazują tę 

agresję z zupełnie innej strony. W mediach rosyjskich wojna nie jest wojną, lecz operacją specjal-

ną. Rosja nie jest agresorem, ale przychodzi z pomocą. Ukraina nie jest napadnięta, lecz jest winna 

prześladowaniu Rosjan i w prowadzeniu tzw. „nacistowskiego systemu władzy”.

To wszystko spowodowało, że ten kolejny, VI raport musiał skupić się na tematyce ukraińskiej, 

bądź ukraińsko-białoruskiej. Jest oczywiście tekst o ukraińskich uchodźcach, nie bez powodu, po-

nieważ kwestia migracji wojennej z Ukrainy, to jest jeden z głównych tematów całego świata 

(J. Olędzka). Są dwa ciekawe teksty o stanie obecnym oraz perspektywach stosunków ukraińsko-

-białoruskich i białorusko-ukraińskich, nie sposób bowiem nie stwierdzić, że jakiś obszar współ-

pracy między tymi sąsiadami jest konieczny (O. Shevchenko, K. Wańczyk). Co prawda jeśli idzie 
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o te „konieczne obszary współpracy”, to jeszcze do niedawna tak na Ukrainie i wokół niej myślano 

o nieuniknionych więzach gospodarczych z Rosją. A tymczasem agresja spowodowała, że wszyst-

kie, dosłownie wszystkie już zostały, bądź zostaną stopniowo zlikwidowane. I jestem przekonany, 

że w perspektywie Ukraina, bez współpracy z tym sąsiadem, przeżyje. Jak zwykle raport zawiera 

także osobną analizę dotyczącą gospodarki (A. Papko). Tym razem są to kwestie wpływu sankcji 

na gospodarkę Białorusi. Jak bowiem wyżej już wspomniano, że z punktu widzenia prawnego 

i faktycznego Białoruś Łukaszenki jest w istocie agresorem, choć nie wszystkie sankcje Białorusi 

dotyczą. Należy jeszcze w opisie Raportu wymienić dwie ciekawe analizy - o tym, jak obywatele 

Białorusi ocenili rosyjską agresję  (M. Rust) oraz o tym, jakie są skutki międzynarodowe tej agresji 

dla Białorusi (P. Usov).

Wojna na Ukrainie przyniosła szereg ważnych przemyśleń, w wielu obszarach wiedzy politycznej. 

Po pierwsze sprostowała szereg błędnych ocen ostatnich lat o tym, jak będzie wyglądać współcze-

sna wojna. Następnie doprowadziła przy okazji swego trwania do weryfikacji rangi europejskich 

i światowych przywódców. Jedni tę rangę tylko potwierdzili, inni nagle wręcz wyrośli na poważ-

nych przywódców, a niektórzy wręcz przeciwnie, pokazali swą czasami dramatyczną słabość bądź 

małość. Następnie wojna pokazała, jak wielka, nawet w dzisiejszych czasach może być skala szla-

chetnej pomocy i zaangażowania milionów ludzi dla pokrzywdzonych uchodźców. I to dotyczy 

to nie tylko Polaków (o których, z racji największej liczby przyjętych migrantów, mówi się naj-

częściej), ale także o wszystkich innych przyjmujących większe liczby uchodźców – obywatelach 

Litwy, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii, Mołdawii i innych.

Wreszcie też wojna pokazała jeszcze jedną prawidłowość, taką mianowicie, że nie ma już dziś pań-

stwa i narodu, który może tak sobie żyć w oddzieleniu. Wszyscy, cały świat wspólnoty euroatlan-

tyckiej, cała Europa, a już na pewno cały nasz region, zostały w tę wojnę pośrednio wciągnięte. 

Stąd można powiedzieć, że Grupa Analityczna nazywa się co prawda nadal „Białoruś w regionie”, 

ale równie dobrze można powiedzieć „Litwa w regionie”, bądź „Polska w regionie” a już na pewno 

„Ukraina w regionie”. Tak z pewnością można powiedzieć, ponieważ cały region, w tym niezależ-

ne kręgi białoruskie, pokazał wielką solidarność z zaatakowaną Ukrainą.

 

Jan MALICKI
Studium Europy Wschodniej UW
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Oleksandr Shevchenko 

Stosunki ukraińsko – białoruskie: wyjście z punktu zero 
 

1. Białoruś - państwo agresor 

24 lutego 2022 roku Białoruś stała się wobec Ukrainy państwem - agresorem. Jest to 

rzecz oczywista nie tylko z punktu widzenia Ukraińców, ale również z punktu widzenia 

prawa międzynarodowego. Definicja pojęcia ,,agresja" została opisana w przyjętej 14 grudnia 

1974 roku rezolucji ONZ Nr 3314 (artykuł 3. część F): ,,Każdy z następujących czynów, 

niezależnie od wypowiedzenia wojny (...) będzie uznany za akt agresji: (...) działanie państwa 

pozwalającego na wykorzystanie swojego terytorium, które oddało do dyspozycji innego 

państwa, do popełnienia przez to państwo aktu agresji przeciwko państwu trzeciemu”1. 

Dlatego od momentu, kiedy to rankiem 24 lutego pierwsze rakiety wyleciały z terytorium 

Białorusi w kierunku Ukrainy, państwo to stało się agresorem. W tymże momencie doszło do 

,,wyzerowania" jakichkolwiek osiągnięć w stosunkach białorusko – ukraińskich, które udało 

się zbudować przez ostatnich 30 lat. Chodzi tu nie o stosunki polityczne, bo po tym, jak w 

listopadzie 2021 roku A. Łukaszenka uznał Krym za rosyjski, trudno było spodziewać się 

odnowienia współpracy władz ukraińskich z reżimem białoruskim. Jednak po 24 lutego 

nastąpiła diametralna zmiana również w odbiorze Białorusi przez Ukraińców. Atak z 

terytorium Białorusi stał się szokiem dla ogromnej liczby obywateli Ukrainy.  

Co istotne, przed rozpoczęciem w sierpniu 2020 roku masowych protestów na 

Białorusi, A. Łukaszenka przez wiele lat był dla Ukraińców najpopularniejszym 

zagranicznym politykiem2. Nie wpłynęła na jego pozycję nawet Rewolucja Godności w 2014 

roku oraz rozpoczęcie rosyjskiej agresji wojskowej na Krymie i w Donbasie. Mimo to, że A. 

Łukaszenka nigdy nie ukrywał światopoglądowej bliskości z Rosją, nie miało to istotnego 

wpływu na sympatie Ukraińców.  

 

Wyjaśnić ten fenomen można kilkoma czynnikami, związanymi nie tylko z postacią 

samego A. Łukaszenki, ale również ze sposobem odbierania Białorusi jako kraju. 

Najważniejsze z nich to: 
                                                            
1Определение агрессии: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml (dostęp 
30.04.2022). 
2Україна не любить диктатуру, але любить Лукашенка. Чому?, https://babel.ua/texts/38638-ukrajina-ne-
lyubit-diktaturu-ale-lyubit-lukashenka-chomu-sociolog-mihaylo-mishchenko-rozpovidaye-yakogo-prezidenta-
naspravdi-hochut-ukrajinci (dostęp 30.04.2022). 
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 Historyczna i kulturowa bliskość Białorusi. Spójność języków, wspólna historia w 

XX wieku oraz wywodząca się z nich wspólna przestrzeń kulturalna, zrozumiała dla 

obywateli obu państw –wszystko to w ciągu lat czyniło Białorusinów szczególnie 

bliskimi i zrozumiałymi dla Ukraińców.  

 Brak imperializmu. Choć poprzedni punkt w dużym stopniu dotyczy również 

Rosjan, jednak różnica polega właśnie na tym, że odczuwając podobną bliskość ze 

strony Białorusinów, Ukraińscy nie deklarowali zamiarów imperialnych, które zawsze 

były odczuwalne zza wschodniej granicy. W Mińsku i innych białoruskich miastach 

nikt nie traktował Ukraińców jako ,,młodszego brata", nikt nie podważał 

historycznego prawa do rozwoju języka ukraińskiego oraz ukraińskiej kultury. Brak 

tych imperialistycznych nut w stanowisku Białorusinów różnił ich od Rosjan i czynił 

faktycznie najbliższym dla Ukraińców narodem w Europie.  

 Tęsknota za ,,porządkiem". Ten punkt dotyczy w większym stopniu bezpośrednio 

już A. Łukaszenki oraz jego reżimu. Trwająca cały czas na Ukrainie walka z wysokim 

poziomem korupcji oraz trudną sytuacją ekonomiczną (na przykład w prowadzonym 

przez Bank Światowy rankingu łatwości prowadzenia biznesu ,,Doing Business", w 

okresie od roku 2016 do roku 2020 Białoruś zajmowała stabilnie miejsce - istotnie 

wyższe, niż Ukraina3), naturalnie doprowadzała do zmęczenia, szczególnie u ludzi 

niezwiązanych bezpośrednio z polityką. Na tym tle lepsza sytuacja ekonomiczna i 

pozorna ,,stabilność" Białorusi wydawała się być czymś pozytywnym,  w porównaniu 

z ciągłymi kryzysami na Ukrainie. Po wydarzeniach sierpnia 2020 roku na Białorusi 

czynnik ten został zredukowany, a wraz z nim spadło poparcie dla A. Łukaszenki w 

społeczeństwie ukraińskim. Nie zmieniło to jednak faktu, że wspominane powyżej 

elementy nadal były istotne a  stosunek Ukraińców do Białorusinów pozostał 

przyjazny, podobnie jak do  państwa białoruskiego – w marcu 2021 roku fundacja 

,,Demokratyczne Inicjatywy" przedstawiła wyniki badania, według których Białoruś 

zajęła czwarte miejsce na liście największych przyjaciół Ukrainy – po USA, Polsce i 

Niemczech4.   

Dlatego atak na Ukrainę z terytorium Białorusi, z psychologicznego punktu widzenia, stał 

się dla Ukraińców jeszcze bardziej bolesny, niż atak Rosji. Naturalnie zagwarantowanie 

                                                            
3Pейтинг стран по лёгкости ведения бизнеса (Doing Business), 
https://nonews.co/directory/lists/countries/doing-business (dostęp 30.04.2022). 
4Хто наш друг: як змінюється оцінка українців щодо найбільших союзників, 
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/03/18/7120971/ (dostęp 30.04.2022). 
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Rosjanom możliwości ostrzeliwania ukraińskich miasta z własnego terytorium odbiera się 

jako zdradę ze strony, najbardziej niegdyś, bliskiego narodu.  

Te emocje były odczuwalne w wygłoszonym 27 lutego przemówieniu Wołodymyra 

Zełeńskiego, skierowanym do Białorusinów. Był to trzeci dzień pełnoskalowej inwazji Rosji 

oraz dzień Łukaszenkowskiego ,,referendum konstytucyjnego": ,,W wojnie, która toczy się 

teraz, nie jesteście z nami po tej samej stronie. Niestety. Z Waszego terytorium wojska 

Federacji Rosyjskiej wystrzeliwują rakiety na Ukrainę. Z Waszego terytorium zabijają 

naszych dzieci, niszczą nasze domy, próbują wysadzić w powietrze wszystko, co zbudowano 

przez dziesięciolecia – a nawiasem mówiąc, nie tylko przez nas, ale także przez naszych 

ojców, naszych dziadków. To wszystko jest dla Was, Białorusinów, de facto referendum. Wy 

decydujecie, kim jesteście. Wy decydujecie, kim chcecie być. Jak spojrzycie w oczy swoich 

dzieci, jak spojrzycie sobie w oczy, w oczy swoich sąsiadów. A my jesteśmy Waszymi 

sąsiadami. Jesteśmy Ukraińcami. Bądźcie Białorusią, nie Rosją! Dokonujecie teraz tego 

wyboru. Dokładnie dzisiaj (...). Cztery dni temu z terytorium Białorusi wystrzelono pociski 

samosterujące, poszły samoloty, helikoptery i sprzęt wojskowy. Uderzają w nasze domy, 

uderzają w nasze życia. Poszedł ciężki sprzęt. A to jest straszne déjà vu. Wiecie, Kijów został 

zaatakowany o 4 rano. Ktoś ma takie poczucie humoru, jak w 1941 roku. A wy spaliście, 

białoruscy bracia. A my obudziliśmy się. Ale Wy nadal śpicie. Od teraz my już nie idziemy 

spać. Ponieważ walczymy. Walczymy o nasz kraj. Walczymy o naszą wolność. Ponieważ 

mamy do tego pełne prawo”5.   

Atak na ukraińskie miasta z terytorium Białorusi stał się dla Ukraińców traumą na lata, 

po której stosunki pomiędzy tymi dwoma narodami trzeba będzie odbudowywać faktycznie 

od zera. Pozostanie brak zaufania Ukraińców do Białorusinów, ale wcześniej czy później, 

będziemy musieli wykonać tę robotę.  

 

Jesteśmy skazani na siebie: 
konieczność odbudowania stosunków ukraińsko - białoruskich 

 
Konieczność odbudowania stosunków białorusko - ukraińskich na poziomie 

międzypaństwowym oraz (przede wszystkim) międzyludzkim, jest uzasadniona nie tylko 

geograficzną bliskością dwóch sąsiadujących narodów, ale również spójnością obiektywnych 

                                                            
5Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, 
https://www.mil.gov.ua/news/2022/02/27/prezident-ukrainyi-vladimir-zelenskij-obratilsya-k-grazhdanam-
belarusi/ (dostęp 30.04.2022). 



7

3 
 

 Historyczna i kulturowa bliskość Białorusi. Spójność języków, wspólna historia w 

XX wieku oraz wywodząca się z nich wspólna przestrzeń kulturalna, zrozumiała dla 

obywateli obu państw –wszystko to w ciągu lat czyniło Białorusinów szczególnie 

bliskimi i zrozumiałymi dla Ukraińców.  

 Brak imperializmu. Choć poprzedni punkt w dużym stopniu dotyczy również 

Rosjan, jednak różnica polega właśnie na tym, że odczuwając podobną bliskość ze 

strony Białorusinów, Ukraińscy nie deklarowali zamiarów imperialnych, które zawsze 

były odczuwalne zza wschodniej granicy. W Mińsku i innych białoruskich miastach 

nikt nie traktował Ukraińców jako ,,młodszego brata", nikt nie podważał 

historycznego prawa do rozwoju języka ukraińskiego oraz ukraińskiej kultury. Brak 

tych imperialistycznych nut w stanowisku Białorusinów różnił ich od Rosjan i czynił 

faktycznie najbliższym dla Ukraińców narodem w Europie.  

 Tęsknota za ,,porządkiem". Ten punkt dotyczy w większym stopniu bezpośrednio 

już A. Łukaszenki oraz jego reżimu. Trwająca cały czas na Ukrainie walka z wysokim 

poziomem korupcji oraz trudną sytuacją ekonomiczną (na przykład w prowadzonym 

przez Bank Światowy rankingu łatwości prowadzenia biznesu ,,Doing Business", w 

okresie od roku 2016 do roku 2020 Białoruś zajmowała stabilnie miejsce - istotnie 

wyższe, niż Ukraina3), naturalnie doprowadzała do zmęczenia, szczególnie u ludzi 

niezwiązanych bezpośrednio z polityką. Na tym tle lepsza sytuacja ekonomiczna i 

pozorna ,,stabilność" Białorusi wydawała się być czymś pozytywnym,  w porównaniu 

z ciągłymi kryzysami na Ukrainie. Po wydarzeniach sierpnia 2020 roku na Białorusi 

czynnik ten został zredukowany, a wraz z nim spadło poparcie dla A. Łukaszenki w 

społeczeństwie ukraińskim. Nie zmieniło to jednak faktu, że wspominane powyżej 

elementy nadal były istotne a  stosunek Ukraińców do Białorusinów pozostał 

przyjazny, podobnie jak do  państwa białoruskiego – w marcu 2021 roku fundacja 

,,Demokratyczne Inicjatywy" przedstawiła wyniki badania, według których Białoruś 

zajęła czwarte miejsce na liście największych przyjaciół Ukrainy – po USA, Polsce i 

Niemczech4.   

Dlatego atak na Ukrainę z terytorium Białorusi, z psychologicznego punktu widzenia, stał 

się dla Ukraińców jeszcze bardziej bolesny, niż atak Rosji. Naturalnie zagwarantowanie 

                                                            
3Pейтинг стран по лёгкости ведения бизнеса (Doing Business), 
https://nonews.co/directory/lists/countries/doing-business (dostęp 30.04.2022). 
4Хто наш друг: як змінюється оцінка українців щодо найбільших союзників, 
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/03/18/7120971/ (dostęp 30.04.2022). 
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geopolitycznych interesów dwóch państw. Przede wszystkim w interesie Ukrainy jest 

istnienie niepodległej Białorusi – można tutaj kierować się logiką Juliusza Mieroszewskiego i 

Jerzego Giedroycia. Ewentualne wchłonięcie Białorusi przez Rosję oznaczałoby 

powiększenie jeszcze o ponad 1000 km granicy rosyjsko - ukraińskiej na północy Ukrainy 

oraz wzmocnienie rosyjskich wpływów w regionie. Natomiast każdy krok w kierunku 

osłabienia zależności Białorusi od Rosji, osłabia również imperialne ambicje Moskwy. 

Dlatego tak jak po 1991 roku interesem Polski było podtrzymywanie i wspieranie 

niepodległości Ukrainy, Białorusi i Litwy (,,obszaru ULB" wg terminologii J. 

Mieroszewskiego), tak po zakończeniu wojny z Rosją (zakładając sukces Ukrainy w tej 

wojnie), interesem Ukrainy będzie wsparcie niepodległości Białorusi.  

Sytuacja jest jednak specyficzna. Jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji 

Ukraina zaczęła kreować różnego rodzaju formaty regionalne, z których część posiada 

potencjał przyłączenia w przyszłości Białorusi. Chodzi tu przede wszystkim o Trójkąt 

Lubelski, co do którego minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba już wyrażał 

nadzieję, że wcześniej czy później – po dołączeniu Białorusi – format ten ulegnie 

rozszerzeniu i stanie się czworokątem6. Jeszcze jedną regionalną inicjatywą Ukrainy stało się 

stowarzyszenie z Gruzją i Mołdawią. Pierwotnie formalnym celem tej inicjatywy było 

wspólne dołączenie trzech państw do UE, jednak po rozpoczęciu wojny sytuacja się zmieniła. 

28 lutego, cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, Wołodymyr Zełeński podpisał 

wniosek o członkostwo Ukrainy w UE. Kilka dni później podobne wnioski podpisali również 

prezydenci Mołdawii i Gruzji, jednak Ukraina poprosiła żeby jej wniosek rozpatrywany był 

oddzielnie, niezależnie od wniosków tych dwóch państw7. Uzasadniono to wyjątkowymi 

okolicznościami – wojsko ukraińskie broni Europy przed rosyjskimi wojskami. 

Z perspektywy strategicznej położenie Białorusi jest wyjątkowo ciekawym właśnie ze 

względu na plany dołączenia Ukrainy do struktur unijnych. Zakładając usunięcie reżimu A. 

Łukaszenki i demokratyzację Białorusi po zakończeniu wojny rosyjsko - ukraińskiej - co, 

powtórzmy, jest obiektywnym geopolitycznym interesem Ukrainy - kraj ten może stać się 

jednym z jej kluczowych partnerów. Po pierwsze Ukraina miała z Białorusią dość 

rozbudowaną współpracę gospodarczą, która coraz bardziej zmniejszała się w ciągu ostatnich 

dwóch lat (po wydarzeniach sierpnia 2020 roku). Na pewno ta współpraca nie będzie 

odnawiana aż do upadku reżimu A. Łukaszenki. Jednak po ewentualnej demokratyzacji 
                                                            
6Кулеба вважає ,,Люблінський трикутник" без Білорусі ,,трохи неповним", 
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lublinskyi-trykutnyk-bilorus/31076313.html (dostęp 30.04.2022). 
7Україна хоче, щоб її заявку на членство в ЄС розглядали окремо від Грузії і Молдови, 
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/7/7135418/ (dostęp 30.04.2022). 
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Białorusi, białorusko - ukraińska współpraca gospodarcza będzie ciekawą i potrzebną dla obu 

państw. Ukrainie będzie zależało na powojennej odbudowie państwa, Białorusi natomiast na 

przebudowie własnego systemu gospodarczego oraz zmniejszeniu uzależnienia 

ekonomicznego od Rosji.  

Po drugie, nawiązanie współpracy gospodarczej z demokratyczną Białorusią może 

stać się elementem realizacji wspólnych celów geopolitycznych. Przedstawiciele 

białoruskiego społeczeństwa demokratycznego, ze Swiatłaną Cichanouską na czele, już 

omawiają perspektywy dołączenia Białorusi do UE8. Wspólne dołączenie Ukrainy i Białorusi 

do UE (osobno tych dwóch państw lub w ramach dołączenia stowarzyszonych Ukrainy, 

Białorusi, Gruzji i Mołdawii), miałoby szereg atutów dla obu państw. Prawdopodobnie w 

ciągu pierwszych powojennych lat Białoruś będzie miała lepszą sytuacją gospodarczą (nawet 

biorąc pod uwagę ewentualne kryzysy polityczne wewnątrz kraju, związane z usunięciem 

reżimu A. Łukaszenki), natomiast Ukraina będzie wymagała zdecydowanie większego 

politycznego i ekonomicznego wsparcia ze strony państw i społeczeństw zachodnich. Stąd 

może wyniknąć wzajemnie korzystna symbioza, w której Białoruś i Ukraina mogłyby 

uzupełniać siebie nawzajem, realizując przy tym wspólny cel polityczny.  

Ukraina jest skazana na bycie sąsiadem Białorusi, a to znaczy, że istnienie niezależnej 

Białorusi będzie stale leżało w interesie Ukrainy. Z tego wynika  konieczność wypracowania 

długotrwałej strategii polityki wobec Białorusi. Pierwszym zadaniem stojącym przed 

ukraińskim i białoruskim społeczeństwem jest nie dopuścić do gromadzenia wrogości 

pomiędzy sobą. I pewne kroki w tym kierunku już są podejmowane.   

 
Działania biura Swiatłany Cichanouskiej 

 
Już w pierwszych godzinach wojny S. Cichanouska wygłosiła ważne oświadczenie, w 

którym: po pierwsze uznała, że A. Łukaszenka zrobił z Białorusi państwo - agresora, a po 

drugie oddzieliła naród białoruski od reżimu A. Łukaszenki, który został współsprawcą 

rosyjskiego przestępstwa. Otwarcie natomiast wsparła Ukrainę: ,,Przed godziną, Rosja z 

udziałem reżimu Łukaszenki rozpoczęła bezpodstawną i bezwstydną agresję militarną na 

                                                            
8Беларусь в Евросоюзе, помощь беженцам и политзаключённым. Главные темы визита Тихановской в 
Нидерланды, https://belsat.eu/ru/news/24-04-2022-belarus-v-evrosoyuze-pomoshh-bezhentsam-i-
politzaklyuchennym-glavnye-temy-vizita-tihanovskoj-v-niderlandy/ (dostęp 30.04.2022) 
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8Беларусь в Евросоюзе, помощь беженцам и политзаключённым. Главные темы визита Тихановской в 
Нидерланды, https://belsat.eu/ru/news/24-04-2022-belarus-v-evrosoyuze-pomoshh-bezhentsam-i-
politzaklyuchennym-glavnye-temy-vizita-tihanovskoj-v-niderlandy/ (dostęp 30.04.2022) 
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Ukrainę. Reżim zrobił z naszego kraju agresora. Ale Białorusini nie chcą wojny. Białoruś 

zdecydowanie potępia ten krok i wspiera Ukrainę”9.  

Później S. Cichanouska niejednokrotnie precyzowała te trzy kwestie: ,,Drodzy 

Ukraińcy, w imieniu naszego kraju wyrażam solidarność i wsparcie, a w imieniu 

Białorusinów pragnę powiedzieć: wstydzimy się roli terytorium naszego kraju w tej wojnie. I 

jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby powstrzymać agresorów i tę katastrofę”10. 3 marca 

ponownie zwróciła się ona do prezydenta Ukrainy oraz do ukraińskiego narodu. W swoim 

przemówieniu liderka demokratycznej Białorusi powiadomiła o utworzeniu na Białorusi 

Ruchu Antywojennego i podkreśliła, że A. Łukaszenka jest wrogiem zarówno dla 

Białorusinów, jak i dla Ukraińców. Kolejny raz  zadeklarowała wsparcie dla narodu 

ukraińskiego, potrzebującego obrony przed rosyjską nawałą11.  

Następnie S. Cichanouska (oraz jej biuro) realizowała szereg korzystnych dla Ukrainy 

działań na arenie międzynarodowej – wezwała UE do zamknięcia nieba nad Ukrainą, wsparła 

rezolucję ONZ ws. Śledztwa dotyczącego przestępstw A. Łukaszenki przeciw ludzkości,  

ważnym był również  jej apel skierowany do ONZ  w kwestii uznania Białorusi za 

tymczasowo państwo okupowane12. S. Cichanouska wspierała oraz koordynowała 

przekazanie pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz kilkakrotnie apelowała do białoruskiego 

wojska i służb specjalnych o niewykonywanie przestępczych rozkazów A. Łukaszenki. 

Przekazywała również społeczeństwu białoruskiemu informacje o przestępstwach rosyjskiego 

wojska w Buczy.  

Zdecydowana postawa biura S. Cichanouskiej, wyrażana po 24 lutego, z pewnością 

może stać się jednym z elementów odbudowy przyjaznych stosunków białorusko – 

ukraińskich. Zwłaszcza że obecnie jest ona jedynym przedstawicielem narodu białoruskiego, 

posiadającym legitymację do sprawowania władzy.   

 

Apele władz ukraińskich 
 

Jeszcze jednym czynnikiem istotnym dla przyszłej odbudowy stosunków białorusko -

ukraińskich są apele przedstawicieli władz ukraińskich do narodu białoruskiego. Możemy w 
                                                            
9Twitter Swiatłany Cichanouskiej, zob. https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/1496700247464108036 (dostęp 
30.04.2022). 
10Telegram Swiatłany Cichanouskiej. 
11Тихановская обратилась к народу и президенту Украины: в Беларуси запущено Антивоенное 
Движение,  https://www.youtube.com/watch?v=-fuGGl-G-Vc, (dostęp 30.04.2022). 
12Тихановская в ООН призвала признать Беларусь страной под временной военной оккупацией,  
https://reform.by/303579-tihanovskaja-v-oon-prizvala-priznat-belarus-stranoj-pod-vremennoj-voennoj-
okkupaciej (dostęp 30.04.2022). 
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nich zauważyć tendencję do oddzielania narodu białoruskiego od reżimu A. Łukaszenki. W 

tym zakresie jest to spójne z postawą S. Cichanouskiej i - już możemy to stwierdzić -  będzie 

jednym ze ,,wspólnych mianowników" odbudowy przyszłych stosunków białorusko - 

ukraińskich. 

11 marca, kiedy miała miejsce rosyjska prowokacja, mająca na celu wciągnięcie 

wojska białoruskiego w wojnę, do Białorusinów zwrócił się minister obrony Ukrainy Ołeksij 

Reznikow. Powiedział on wówczas: ,,Celem prowokacji jest zmuszenie obecnego 

kierownictwa Białorusi do wojny z Ukrainą. Moskwa próbuje związać Was krwią. 

Gwarantuję, że armia ukraińska nie planowała, nie planuje i nie będzie planowała żadnych 

agresywnych działań przeciwko Białorusi. Nie pozwólcie, aby Wasz kraj został wciągnięty w 

tę wojnę! Uratujcie życie swoich bliskich! Nie pozwólcie, by Kreml zniszczył przyszłość 

Białorusi!”13. Również tego dnia, z podobnym apelem, do Białorusinów zwrócił się doradca 

szefa Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz: ,,Nie wolno Wam dać się wciągnąć w tę 

zbrodniczą awanturę, którą Rosjanie całkiem świadomie prowokują teraz, nie tylko za 

pomocą Waszej infrastruktury, lotnisk i salw rakiet balistycznych z Waszego terytorium. Jest 

już bezpośrednia prowokacja – uderzenie na terytorium Ukrainy i uderzenie na terytorium 

Białorusi. Nie dajcie się wciągnąć w wojnę, nie potrzebujecie tego”14. Natomiast 22 marca, w 

wywiadzie dla telewizji ,,Biełsat” do Białorusinów zwrócił się Serhij Suhomłyn, mer 

niejednokrotnie ostrzeliwanego z terytorium Białorusi Żytomierza. Przypominał on, że dwa 

lata wcześniej odbyło się w jego mieście ukraińsko - białoruskie forum gospodarcze, po 

którym Żytomierz kupił białoruskie trolejbusy i autobusy MAZ: ,,Nie milczcie, Białorusini! 

Bo w tych samych autobusach, w Waszych autobusach MAZ, w przypadku inwazji wasze 

dzieci zostaną do was przywiezione bez rąk, bez nóg, zabite. Dlatego dla nich wyjdźcie, 

podnieście głowy i powiedzcie otwarcie, co myślicie o wojnie na Ukrainie. To nie jest nasza i 

nie wasza wojna! To jest wojna Putina! Razem my otrzymamy niepodległość Ukrainy i 

otrzymamy niepodległą, wolną, demokratyczną Białoruś!". Dzień później, 23 marca został 

opublikowany skierowany do Białorusinów apel przewodniczącego Rady Najwyższej 

Ukrainy Rusłana Stefanczuka: ,,Zbrodniarz wojenny Putin, który jest już po łokcie we krwi z 

wojny, którą rozpętał z Ukrainą, chce Was wciągnąć w tę zbrodnię. Chce Was związać krwią 

niewinnie zabitych Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i pozbawić was przyszłości. Teraz 
                                                            
13Командирование российских войск готовит серию кровавых провокаций – Резников обратился к 
белорусам, https://ru.slovoidilo.ua/2022/03/11/novost/bezopasnost/komandovanie-rossijskix-okkupantov-
gotovit-seriyu-krovavyx-provokacij-reznikov-obratilsya-belorusam (dostęp 30.04.2022). 
14Арестович обратился к белорусам после провокативного авиаудара РФ, 
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3426794-arestovic-obratilsa-k-belorusam-posle-provokativnogo-aviaudara-
rf.html (dostęp 30.04.2022). 
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zbrodniczy reżim Putina chce wrzucić Waszych synów na wojnę. Nie pozwólcie, aby tak się 

stało! Nie milczcie. Wiecie, co robić. Nie ofiarujcie tego, co najcenniejsze – życia swoich 

synów i córek!”15. 

We wszystkich tych apelach przewijają się bardzo wyraźnie następujące tezy: 

 To nie jest wojna Białorusinów; 

 Białoruś została wciągnięta w tę wojnę przez W. Putina oraz marionetkowym 
rząd A. Łukaszenki; 

 Białorusini mogą nie dopuścić do wciągnięcia własnej armii w tę wojnę. 

Te tezy określają postawę władz ukraińskich w kwestii białoruskiego udziału w agresji 

rosyjskiej. Mogą one stanowić w przyszłości fundament, na którym można będzie 

odbudowywać stosunki Ukrainy z demokratyczną Białorusią.  

 

Na czym mają bazować przyszłe stosunki ukraińsko - białoruskie 
 

Podsumowując, możemy wydzielić kilka kluczowych zasad, na których będzie można 

tworzyć stosunki ukraińsko - białoruskie po zakończeniu wojny i demokratyzacji Białorusi.  

 Niezależna Białoruś  leży w interesie narodowym Ukrainy 

Jest to fundamentalna teza, od której musi rozpocząć się nowy etap przyszłych stosunków 

białorusko - ukraińskich. Oznacza to konieczność wypracowania doktryny ukraińskiej 

polityki wobec Białorusi (znów przywołać można analogię z polską doktryną Giedroycia -

Mieroszewskiego), przy czym projekt ten będzie możliwy w przypadku upadku reżimu A. 

Łukaszenki po zakończeniu wojny. Jeśli A. Łukaszenka przetrwa, wpłynie to jedynie na 

mechanizmy tego, jak Ukraina mogłaby wspierać niezależność Białorusi. Sam jednak interes 

narodowy pozostaje niezmienny bez względu na okoliczności.  

 Uznanie Białorusi za państwo okupowane co najmniej od września 2020 roku 

S. Cichanouska regularnie od marca 2022 roku mówi o potrzebie uznania Białorusi za 

państwo okupowane (w tym na poziomie ONZ)16. Z punktu widzenia Ukrainy jest to 

                                                            
15Стефанчук обратился к белорусам: ,,Не позвольте Путину втянуть вас в 
войну",https://interfax.com.ua/news/political/817157.html (dostęp 30.04.2022). 
16Тихановская в ООН призвала признать Беларусь страной под временной военной оккупацией, 
https://reform.by/303579-tihanovskaja-v-oon-prizvala-priznat-belarus-stranoj-pod-vremennoj-voennoj-
okkupaciej (dostęp 30.04.2022). 
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naturalny krok, gdyż Ukraina nie uznała wyniku ,,wyborów" z sierpnia 2020 roku, dla 

Ukrainy A. Łukaszenka nie jest więc prezydentem Białorusi. Biorąc pod uwagę udział 

rosyjskich propagandystów i sił wewnętrznych FR w tłumieniu protestów na Białorusi oraz 

ciągłą obecność wojsk rosyjskich na Białorusi, Ukraina ma wszelkie podstawy, by uznać 

Białoruś za państwo okupowane co najmniej od 23 września 2020 roku (dzień ,,inauguracji" 

A. Łukaszenki). Dałoby to już teraz możliwość rozwiązania problemu odpowiedzialności 

Białorusi we współudziale w rosyjskiej agresji wojskowej i obciążałoby tą 

odpowiedzialnością wyłącznie przedstawicieli reżimu A. Łukaszenki.   

 Oddzielenie narodu białoruskiego od reżimu A. Łukaszenki  

Z jednej strony wydaje się, że w ukraińskim społeczeństwie nie ma problemu z takim 

rozdziałem, o czym świadczą chociażby wspomniane wyżej cytaty z ukraińskich urzędników 

wysokiego szczebla. Z drugiej strony jednak, trauma mieszkańców Ukrainy, którzy 

przeżywają uderzenia rosyjskich rakiet z terytorium Białorusi będzie trwała przez lata. 

Dlatego nawet po zakończeniu wojny teza o tym, że to była wojna Putina i Łukaszenki, ale 

nie białoruskiego narodu, musi być powtarzana przy każdej możliwej okazji.  

 Podkreślanie udziału Białorusinów (co najmniej od 2014 roku) w walce 
Ukraińców o wolność  

Podczas Euromajdanu jedną z pierwszych ofiar reżimu Wiktora Janukowycza stał się 25-

letni Białorusin Michaił Żyzniewski. Te śmierć można uznać za swoisty punkt odniesienia w 

kwestii walki Białorusinów za wolną Ukrainę. W lipcu 2014 roku został utworzony pułk 

białoruskich ochotników ,,Pahonia", który walczył po stronie Ukrainy w Donbasie, a w 

czerwcu 2015 roku pojawiła się grupa taktyczna ,,Białoruś". Natomiast po rozpoczęciu 

rosyjskiej inwazji, białoruskie jednostki wojskowe zostały połączone w Batalion Kastusia 

Kalinouskiego, który walczy obecnie razem z ukraińskim wojskiem. Te wszystkie przykłady 

również mogą służyć jako fundament przyszłych stosunków białorusko - ukraińskich.   

 Wojna kolejowa na Białorusi oraz inne przykłady sprzeciwu Białorusinów wobec 

rosyjskiej agresji 

Należy również podkreślić walkę Białorusinów prowadzoną wewnątrz kraju, której 

najbardziej oczywistym przykładem jest ,,wojna kolejowa", rozpoczęta faktycznie od razu po 

rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na Białorusi przez lata rozbudowywano system 
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https://reform.by/303579-tihanovskaja-v-oon-prizvala-priznat-belarus-stranoj-pod-vremennoj-voennoj-
okkupaciej (dostęp 30.04.2022). 
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służb specjalnych, więc działania antyreżimowe wiążą się z ogromnym ryzykiem i są równie 

heroiczne, co walka bezpośrednio na wojnie.   

 Blokowanie możliwości wysłania wojska białoruskiego na Ukrainę  

W warunkach blokady informacyjnej i braku dokładnych informacji na temat wojska 

białoruskiego, trudno orzec, co było decydującym powodem powstrzymującym A. 

Łukaszenkę od wysłania własnych wojsk na Ukrainę. Według pewnych źródeł ,,żołnierze, a 

nawet oficerowie i generałowie białoruskiej armii są gotowi na wszystko, żeby nie iść na 

wojnę". Mówił o tym Franciszak Wiaczorka, doradca S. Cichanouskiej, powołując się przy 

tym na własne źródła w armii białoruskiej17. Znajduje to potwierdzenie również w 

wypowiedziach wielu ekspertów, ale i zwykłych obywateli Białorusi. Jeśli ten czynnik 

faktycznie był kluczowy, oznacza to, że wyżej cytowane apele ukraińskich polityków zostały 

usłyszane na Białorusi i otworzył się tam jeszcze jeden, niewidoczny, ale bardzo skuteczny 

front walki z Rosją.  

 Podkreślanie działalności biura Swiatłany Cichanouskiej po 24 lutego 2022 roku 

Jak wspomniano powyżej, biuro S. Cichanouskiej jest dzisiaj faktycznie jedynym 

prawowitym reprezentantem narodu białoruskiego a jego działalność jest kolejnym dowodem 

na dobre intencje Białorusinów wobec Ukraińców.  

Wymienione powyżej czynniki, jak i wyjaśnianie tego, że Białorusini stali się ofiarami 

reżimu A. Łukaszenki jeszcze wcześniej, niż Ukraińcy, mogą być fundamentem, która 

pozbawiłaby wrogów tych dwóch narodów możliwości ich skłócenia. Powstałby więc 

fundament przyszłych stosunków wolnej Ukrainy i wolnej Białorusi – jest to ważne nie tylko 

dla tych dwóch państw, lecz także dla całego regionu Europy Wschodniej.  

  

                                                            
17Дезертирство солдат и отставки генералов. Почему Лукашенко так и не начал воевать за Путина, 
https://detaly.co.il/dezertirstvo-soldat-i-otstavki-generalov-pochemu-lukashenko-tak-i-ne-nachal-voevat-za-
putina/ (15.95.22). 
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ABSTRACT:  
Ukrainian-Belarusian relations. Exit from zero point 

 

In the presented article, the author analyses Ukrainian-Belarusian relations after the 

start of Russian aggression against Ukraine (including from the territory of Belarus) on 24 

February 2022. The first rockets launched from the territory of Belarus at Ukrainian cities 

levelled all the achievements in relations between the two countries over the past thirty years. 

In the introductory part of the article, the author briefly explains the reasons for the 

popularity of Alyaksandr Lukashenka in Ukraine until 2020. Among these reasons, he names 

the historical and cultural closeness of Ukrainians and Belarusians, the lack of imperialism of 

Belarusians, which favourably distinguished them from Russians, as well the longing for 

“order”, the illusion of which, from the point of view of many Ukrainian citizens, was created 

by Lukashenka. Based on the above, the author comes to the conclusion that the attack from 

the territory of Belarus was perceived by Ukrainians even more painfully than the direct 

attack by Russia since the Russian attack was expected, and Lukashenka promised several 

times that missiles would never fly from the territory of Belarus to Ukraine. This deception 

has become a painful psychological trauma for the Ukrainian society, which will remain 

distrustful of Belarus for many years to come. 

Nevertheless, the geopolitical reality already raises questions about the future relations 

between Ukraine and Belarus. The existence of an independent Belarus is an objective 

geopolitical interest of Ukraine, which means that Ukraine will, in any case, be forced to 

support the independence of Belarus. It requires, however, a non-hostile attitude of the 

population of Ukraine towards Belarus. 

The Ukrainian government follows a similar logic. An analysis of the rhetoric of high-

ranking officials in Ukraine provides three key theses on which this reasoning is based: 

- this is not a war of Belarusians; 

- Belarus is drawn into this war by Putin and the puppet government of Lukashenka; 

- Belarusians have the opportunity to prevent their own army from being drawn into this war. 

Based on the need to restore Ukrainian-Belarusian relations at the level of 

interpersonal contact, the author offers several attitudes on which future ties between Ukraine 

and Belarus can be built: 
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- to consider independent Belarus as a national interest of Ukraine; 

- to recognise  Belarus as an occupied state, at least from September 2020; 

- to separate the Belarusian people and the Lukashenka regime; 

- to emphasise the participation of Belarusians in Ukraine’s struggle for freedom, at least 

since 2014; 

- to remember the “rail war” in Belarus and other examples of resistance of Belarusians 

against the war inside the country; 

- to focus on the inability of the Lukashenka regime to send an army to Ukraine; 

- to highlight the activities of the office of Sviatlana Tsikhanouskaya after 24 February 2022. 

From the author’s point of view, these postulates can become the foundation for the 

restoration of Ukrainian-Belarusian relations after the end of the current war. 
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Maxim Rust  

Wojna czy operacja?  
Rosyjski atak na Ukrainę w percepcji białoruskiego społeczeństwa 

 

Rozpoczęcie przez Rosję 24 lutego br. niewypowiedzianej, ale faktycznej wojny z 

Ukrainą, stało się dla wielu Białorusinów kolejnym momentem przełomowym. Niektórzy 

analitycy uważają, że to wydarzenie, podobnie jak sierpień 2020 roku, jest kolejną cezurą dla 

większości białoruskiego społeczeństwa. Ze względu na znaczenie rosyjskiego ataku dla 

opinii publicznej, w stosunkowo krótkim czasie przeprowadzono kilka szczegółowych badań 

opinii publicznej, z których wnioski pozwalają zrozumieć stosunek Białorusinów nie tylko do 

wojny Rosji w Ukrainie, ale również lepiej poznać kondycję białoruskiego społeczeństwa w 

kwestii orientacji ideowo- geopolitycznych oraz jego preferencji medialnych. 

Jednym z pierwszych kompleksowych badań dotyczących rosyjskiej agresji, 

przeprowadzonych krótko po rozpoczęciu wojny, był sondaż Chatham House pt. „Poglądy 

Białorusinów na konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą”18. Według jego wyników jedynie 

3% respondentów było gotowych poprzeć udział w wojnie po stronie Rosji białoruskich 

wojsk. Jednocześnie większość pytanych spodziewała się podwyżek cen, nałożenia surowych 

sankcji i pogorszenia jakości życia z powodu  rosyjskiego ataku na Ukrainę.  

Obecność wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi nie była odbierana jednoznacznie, 

ale większość Białorusinów raczej jej nie popierała. 42% respondentów zgodziło się ze 

stwierdzeniem: „Nie podoba mi się, że znaczna liczba rosyjskich wojsk jest dziś 

skoncentrowana na Białorusi”, a 33% było wobec niego neutralnych, natomiast 25% nie 

zgadzało się z taką opinią. Grupa identyfikowana ze zwolennikami obecnego rządu również 

pozytywnie oceniała obecność rosyjskich wojsk na Białorusi. Jednak nawet ta grupa 

badanych nie zgadza się z opinią, że należałoby zwiększyć liczebność wojsk (za było jedynie 

9% ankietowanych). 

 

 

 

                                                            
18 Opis, metodologia i prezentacja wyników badania Chatham House w języku rosyjskim i angielskim są 
dostępne na specjalnej platformie: https://belaruspolls.org/wave-8 (dostęp: 19.05.2022). 
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Tabela 1: Obecność rosyjskich wojsk na Białorusi 

 

Źródło: Chatham House. 

 

 

Bardzo istotnym pytaniem było, co Białorusini sądzą o zaangażowaniu własnego 

państwa w działania wojenne. Według Chatham House mniej niż połowa z nich uważa, że 

kraj (współ)uczestniczy w konflikcie zbrojnym. Autorzy badania zauważają, że wielu 

badanych nie postrzega udostępnienia własnego terytorium jako bezpośredniego udziału w 

wojnie. Stanowisko, że Białoruś jest krajem- agresorem, popierał co piąty respondent (22%). 

Badacze podkreślają, że sam fakt udostępnienia przez Białoruś terytorium wojskom 

rosyjskim, nie podoba się większości społeczeństwa białoruskiego. Na przykład 67% 

ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem: „Jestem przeciwko wojskom rosyjskim 

ostrzeliwującym Ukrainę z terytorium Białorusi”, 25% miało trudności z odpowiedzią, tylko 
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Jak wynika z powyższego badania, potencjalne rozmieszczenie rosyjskiej broni 

jądrowej na Białorusi nie przemawia do większości mieszkańców kraju. Jednocześnie 

zwolennicy obecnego rządu generalnie pozytywnie odnoszą się do kwestii ulokowania 

rosyjskiego arsenału, ale nie wszyscy popierają rozmieszczenie strategicznego uzbrojenia 

jądrowego (przeciw 45% vs. za tylko 8%). Socjologowie zadali też pytanie o rozmieszczenie 

rosyjskiej bazy wojskowej na terytorium Białorusi. 44% respondentów było negatywnie 

nastawionych do takiej możliwości, 24% było przeciwnego zdania. Pozostałym pytanym 

trudno było odpowiedzieć jednoznacznie lub pozostali obojętni na tę kwestię: 

Tabela 3: Rozmieszczenie broni na terytorium Białorusi 
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Odpowiadając na pytanie: „Co powinna zrobić Białoruś po wybuchu działań 

wojennych między Rosją a Ukrainą?”, 28% ankietowanych zgodziło się, że strona białoruska 

powinna wspierać działania Rosji, ale bezpośrednio nie włączać się w konflikt zbrojny. 

Jednocześnie 25% wybrało opcję „ogłosić całkowitą neutralność kraju i wycofać wszystkie 

obce wojska”. Stanowisko „potępiam działania Rosji” zajęło 15% badanych a 4% było 

gotowych wesprzeć Ukrainę, ale nie brać udziału w konfrontacji. Jednocześnie tylko 3% 

respondentów aprobowało pełny udział Białorusi w działaniach wojennych po stronie Rosji, a 

po stronie Ukrainy - 1%. 

Tabela 4: Udział Białorusi w działaniach wojennych (c.d.) 

 

Źródło: Chatham House. 

Oczekiwania Białorusinów dotyczące najbliższej przyszłości wykazały wyraźny trend 

pesymistyczny i negatywny. Większość uważała, że jakość życia ulegnie pogorszeniu, a 71% 

ankietowanych zaznaczyło, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy ceny gwałtownie 

wzrosną. Dość wysoki odsetek pytanych twierdził, że na Rosję zostaną nałożone ostrzejsze 

sankcje i prawie tyle samo uważało, że wpłynie to na Białoruś. Generalnie, w ciągu 

najbliższych trzech miesięcy, większość respondentów spodziewała się pogorszenia jakości 

życia. 
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Tabela 5: Oczekiwania Białorusinów 

 

Źródło: Chatham House. 

 

Bardzo istotnym czynnikiem jest to, w jaki sposób Białorusini pozyskują wiedzę na 

temat wydarzeń na Ukrainie i z jakich źródeł informacji korzystają. Odpowiedzi różniły się w 

zależności od poglądów politycznych. Należy podkreślić, że zwolennicy obecnego reżimu 

otrzymują informacje głównie z rosyjskich i białoruskich mediów państwowych. Z kolei 

przeciwnicy wolą media niezależne. Można zaobserwować pewną tendencję w zależności od 

preferencji źródeł informacji: odbiorcy rosyjskich i białoruskich mediów państwowych są w 

większości przekonani o zwycięstwie Rosji. Z kolei ci, którzy wolą czerpać informacje przede 

wszystkim z białoruskich mediów niepaństwowych i źródeł ukraińskich, generalnie wierzą, że 

wygra Ukraina. 
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Tabela 6: Opinie dotyczące potencjalnego zwycięzcy wojny w Ukrainie (w zależności od 

źródła informacji) 

 

Źródło: Chatham House. 

 

Analitycy Chatham House dodają, że w zależności od preferowanych mediów, opinie 

respondentów różnią się także w kwestii tego, co Białoruś powinna zrobić po wybuchu 

działań wojennych. Wielu konsumentów mediów rosyjskich - zarówno państwowych (60%), 

jak i niepaństwowych (35%) - oraz białoruskich mediów państwowych (44%), opowiada się 

za wspieraniem działań Rosji bez oficjalnego włączenia się w konflikt zbrojny. Ci, którzy 

czerpią informacje z ukraińskich mediów uważają przeciwnie i częściej potępiają działania 

Rosji (40%). Jednocześnie odbiorcy niepaństwowych mediów białoruskich są podzieleni na 

zwolenników potępienia działań Rosji (35%) i zwolenników całkowitej neutralności Białorusi 

wraz z wycofaniem obcych wojsk z jej terytorium (43%). 
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Tabela 7: Przekonania dotyczące udziału Białorusi w wojnie w zależności od źródła 

 

Źródło: Chatham House. 

 

W podobnym terminie zostało przeprowadzone badanie Białoruskiej Pracowni 

Analitycznej (BAW) Andreja Wardamackiego. Przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 

sondaż zrealizowano w II połowie marca br.19. Kierownik BAW zwrócił szczególną uwagę na 

istotne różnice w postawie Białorusinów wobec obecności rosyjskich wojsk na terytorium 

Białorusi, rosyjskiej agresji na Ukrainę i udziału w agresji sił zbrojnych Białorusi. Z 

uzyskanych wyników badania wynika, że mniej niż połowa Białorusinów pozytywnie ocenia 

fakt, iż władze białoruskie zezwoliły na obecność wojsk rosyjskich na terytorium kraju. 

Jednocześnie, 2/3 negatywnie zareagowało na wykorzystanie terytorium i infrastruktury 

wojskowej Białorusi do ataku na Ukrainę. A już zdecydowana większość (85%) sprzeciwia 

się udziałowi armii białoruskiej w wojnie z Ukrainą. 

 

  

                                                            
19 Pełna prezentacja wyników badań (metodologia, wnioski, etc.) odbyła się w ramach Press Club Belarus i jest 
dostępna pod linkiem: https://youtu.be/THfXCFb59w4 (dostęp: 19.05.2022). 
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Tabela 8: Stosunek do udostępnienia białoruskiego terytorium oraz infrastruktury Rosji 

 

Źródło: Białoruska Pracownia Analityczna/BAW. 

Wyniki badań uwidoczniły interesująca tendencję. Okazało się mianowicie, że etniczni 

Białorusini (respondenci, którzy utożsamiają się z daną grupą) są mniej skłonni do popierania 

udziału wojsk białoruskich w agresji na Ukrainę. A. Wardamacki określił to jako rzadki 

przypadek, kiedy w badaniach opinii publicznej pojawia się parametr „narodowość”20. W 

innych badaniach opinii publicznej wykonywanych na Białorusi, czynnik narodowy/etniczny 

praktycznie nie miał wpływu na odpowiedzi respondentów. Jednocześnie osoby z wyższym 

wykształceniem wykazały się bardziej antywojenną postawą i kategorycznie sprzeciwiały się 

udziałowi Białorusi w wojnie. 

Białorusini nadal są zwolennikami neutralności i opowiadają się za pozablokowym 

statusem kraju. Ten trend utrzymuje się od wielu lat, podobnie jak niechęć do przyłączenia się 

do Rosji. I tak za statusem neutralnym i niewchodzeniem do żadnych sojuszy opowiedziało 

się ponad 50% badanych, poparcie dla udziału w ODKB (OUBZ) wyniosło nieco ponad 30%, 

dla NATO – na granicy 5%. 

 

                                                            
20 Zobacz: https://reform.by/310249-vojna-v-ukraine-protivorechija-massovogo-soznanija-belarusov (dostęp: 
19.05. 2022). 
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tej wojnie. Analizując wyniki badań, wyraźnie widać różnice w interpretacji takich 

pojęć jak „wina”, „odpowiedzialność” lub „udział/współudział”, które przez 

respondentów są rozumiane na różnych płaszczyznach25. 

 Po czwarte, na co zwracają uwagę sami autorzy, coraz bardziej znaczącym staje się 

wymiar informacyjny wojny i kwestia źródeł informacji. I choć dominują niezależne 

platformy i źródła informacji dotyczące rozwoju wojny na Ukrainie (np. Telegram, 

YouTube), to należy pamiętać, że odpowiednie jednostki białoruskiego i rosyjskiego 

państwa również coraz aktywniej wykorzystują ww. narzędzia, oraz że znaczenie 

państwowych nadawców obu państw – przede wszystkim wymiaru propagandowego 

telewizji – będzie miało coraz większe znaczenie w percepcji postrzegania rosyjskiej 

agresji na Ukrainę przez białoruskie społeczeństwo w najbliższej przyszłości. 

 

ABSTRACT:  
War or military operation: Russian attack on Ukraine  

from the perspective of Belarusian society 

 

The launch of an unspoken but actual war against Ukraine by Russia on 24 February 

this year became another turning point for many Belarusians. Many analysts believe that this 

event, like August-2020, is another caesura in recent history for the majority of Belarusian 

society. Due to the Russian attack’s significance for public opinion, several detailed public 

opinion polls have been conducted in a relatively short period of time. The results of the 

research not only shed light on Belarusians’ attitudes towards the Russian war in Ukraine but 

also provide a better understanding of the condition of Belarusian society in terms of values-

geopolitics and dominant media behaviour. 

The analysis of the results of the above-mentioned study was conducted with regard to 

the four most important aspects in the context of the Belarusian society’s perception of the 

Russian attack on Ukraine: 

Firstly, the authors of the research pay special attention to many limitations of the 

study, which are indicated in the methodology and comments on the results. The most 

important of these are, on the one hand, the social condition of Belarusians at the current stage 

(fear of frank statements on socio-political issues under the growing threat of repression by 

                                                            
25 Zob. więcej: https://news.zerkalo.io/economics/13354.html (dostęp: 19.05.2022). 
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agresji na Ukrainę przez białoruskie społeczeństwo w najbliższej przyszłości. 
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event, like August-2020, is another caesura in recent history for the majority of Belarusian 

society. Due to the Russian attack’s significance for public opinion, several detailed public 

opinion polls have been conducted in a relatively short period of time. The results of the 

research not only shed light on Belarusians’ attitudes towards the Russian war in Ukraine but 

also provide a better understanding of the condition of Belarusian society in terms of values-

geopolitics and dominant media behaviour. 

The analysis of the results of the above-mentioned study was conducted with regard to 

the four most important aspects in the context of the Belarusian society’s perception of the 

Russian attack on Ukraine: 

Firstly, the authors of the research pay special attention to many limitations of the 

study, which are indicated in the methodology and comments on the results. The most 

important of these are, on the one hand, the social condition of Belarusians at the current stage 

(fear of frank statements on socio-political issues under the growing threat of repression by 

                                                            
25 Zob. więcej: https://news.zerkalo.io/economics/13354.html (dostęp: 19.05.2022). 
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the authorities) and, on the other, the potential impact on a rapid change in attitudes due to 

incoming information on the development of the situation in Ukraine; 

Secondly, the research results are inconclusive and, in many respects, surprising. 

These findings mainly concern categories such as the deployment of Russian weapons in 

Belarus, the provision of the country’s territory and infrastructure, sympathy/support for the 

parties, the status of Belarus in this war, the advocacy of participation in the war or 

membership of politico-military alliances; 

Thirdly, the category of a sense of guilt and/or complicity of Belarus as a state and 

society in this war remains a very important variable. The analysis of the survey results 

indicates that there are differences in the interpretation of concepts such as “guilt”, 

“responsibility”, or “participation/ complicity”, which are understood at different levels by the 

respondents; 

Fourthly, the information dimension of the war and the issue of information sources 

are becoming more and more important. Although independent platforms and sources of 

information on the development of the war in Ukraine are dominant (e.g. Telegram, 

YouTube), it should be noted that the relevant units of the Belarusian and Russian states are 

also using the above-mentioned tools more and more actively and that the importance of the 

state broadcasters of both countries – above all the propaganda dimension of television – will 

become increasingly important in the perception of the Russian aggression against Ukraine by 

the Belarusian public in the near future. 

  

32 
 

Justyna Olędzka  

„Jesteśmy zadowoleni”26,  
czyli jak uchodźcy z Ukrainy padli łupem białoruskiej propagandy 

 

Nocą, z 23 na 24 lutego 2022 roku, Federacja Rosyjska rozpoczęła realizację kolejnej 

fazy (po aneksji Krymu i wywołaniu konfliktu o Donbas) agresji przeciwko Ukrainie. 

Kremlowska propaganda ogłosiła wówczas, że celem rosyjskich działań ma być 

,,denazyfikacja” Ukrainy oraz zabezpieczenie interesów społeczności rosyjskojęzycznej 

zamieszkującej terytorium tego państwa. W obliczu wojny miliony ukraińskich uchodźców 

rozpoczęło ucieczkę, kierując się przede wszystkim do Polski (część z nich traktowała ją jako 

kraj tranzytowy w drodze do państw Europy Zachodniej), Rumunii oraz Węgier. 

Reżim Alaksandra Łukaszenki przyjął jednoznaczną postawę wobec rosyjskiej 

napaści- nie tylko jej nie potępił, ale przede wszystkim umożliwił rosyjskiej armii swobodne 

korzystanie z terytorium Białorusi oraz udostępnił jej infrastrukturę transportową i medyczną. 

Misja dyplomatyczna Białorusi opuściła Ukrainę (czemu towarzyszył incydent z Igorem 

Sokołowem, ambasadorem nadzwyczajnym) a przed ambasadą Ukrainy w Mińsku 

,,spontanicznie” zebrani Białorusini protestowali przeciwko działaniom Kijowa. 

Co ciekawe, sam A. Łukaszenka wielokrotnie publicznie podkreślał pacyfistyczne 

stanowisko a inni przedstawiciele białoruskich władz, prołukaszenkowscy naukowcy i 

dziennikarze, publicznie deklarowali gotowość państwa do niesienia pomocy uchodźcom z 

Ukrainy. Zrozumiałe więc, że wobec fali uchodźstwa skierowanej ku państwom Zachodu 

białoruska propaganda nie mogła pozostać obojętna. Uchodźcy stali się jej łupem a narracja 

władz na ich temat stworzyła fałszywy symetryzm, zgodnie z którym Białoruś na równi z 

innymi państwami zaangażowała się w pomoc ludziom uciekającym z Ukrainy. 

Ze względu na pogłębienie procesu integracji rosyjsko- białoruskiej oraz opresyjny 

charakter reżimu A. Łukaszenki nie dziwi zatem, że kierunek białoruski ukraińscy uchodźcy 

wybierali w ostateczności. Przedstawiciele białoruskich władz traktowali takie decyzje jako 

niezrozumiałą i nieuzasadnioną demonstrację niechęci. „Dominuje jakaś inna logika”27- tak 

                                                            
26Семья из Украины: хотим остаться жить и работать в Беларуси, 
https://www.belta.by/video/getRecord/8440/, (dostęp: 24.05.22). 
27"Доминирует какая-то другая логика". Макей о нежелании Украины открывать гуманитарные коридоры 
в сторону Беларуси, https://www.belta.by/politics/view/dominiruet-kakaja-to-drugaja-logika-makej-o-
nezhelanii-ukrainy-otkryvat-gumanitarnye-koridory-v-490101-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
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26Семья из Украины: хотим остаться жить и работать в Беларуси, 
https://www.belta.by/video/getRecord/8440/, (dostęp: 24.05.22). 
27"Доминирует какая-то другая логика". Макей о нежелании Украины открывать гуманитарные коридоры 
в сторону Беларуси, https://www.belta.by/politics/view/dominiruet-kakaja-to-drugaja-logika-makej-o-
nezhelanii-ukrainy-otkryvat-gumanitarnye-koridory-v-490101-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
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minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej skomentował opór Ukrainy przed 

otwieraniem korytarzy humanitarnych do Rosji i na Białoruś. Według niego uciekający przed 

wojną powinni udawać się do państw najbliżej położonych a nie na Zachód. 

Z tego względu nawet niewielkie grupy uchodźców z Ukrainy stały się bohaterami 

białoruskiej propagandy, która- obficie dokumentując to materiałami wizualnymi- nieustannie 

ukazuje intensywne wsparcie udzielane Ukraińcom na terytorium Białorusi. Jest jednak jasne, 

że mamy do czynienia ze zjawiskiem instrumentalizacji uchodźstwa z Ukrainy, stosowanej 

przez oficjalny Mińsk. Nigdzie są nie podawane precyzyjne dane na ten temat rzeczywistej 

skali uchodźstwa- raz podaje się, że są to tysiące osób, niekiedy natomiast mowa o setkach, 

ale weryfikację danych utrudnia zarówno ich blokowanie przez władze, manipulowanie 

liczbami.  Temu celowemu chaosowi sprzyja również duża dynamika zjawiska uchodźstwa. 

14 marca W. Makiej w wywiadzie udzielonym chińskiej telewizji powiedział, że Białoruś 

przyjęła 3000 uchodźców z Ukrainy28. Równolegle jednak w kontrolowanych przez państwo 

mediach pojawiają się ogólnikowe wzmianki o ,,dramatycznym wzroście” liczby wniosków o 

nadanie statusu uchodźcy, składanych przez obywateli Ukrainy. Interesujące że część  z nich 

kontaktuje się w tej sprawie telefonicznie, dzwoniąc z….Ukrainy. 

Nie tylko brakuje wiarygodnych danych, ale celowo przedstawia się występujące od 

lutego br. zjawisko uchodźstwa z Ukrainy w szerszym i zmanipulowanym kontekście. A. 

Łukaszenka publicznie stwierdził nawet, że od 2014 roku uciekło na Białoruś (przed wojną) 

ok. 200 tys. ukraińskich uchodźców (a tylko w ciągu dwóch pierwszych lat konfliktu rosyjsko 

- ukraińskiego na Białoruś trafić miało 160 000 uchodźców)29, 30. Co ciekawe, nie 

potwierdzają tego nawet oficjalne statystyki, według których uchodźców tych było 

kilkadziesiąt razy mniej31. Dodatkowo, aby jeszcze bardziej zaciemnić obraz całej sytuacji, 

białoruski aparat propagandowy z dużą intensywnością przekazuje dane na temat ukraińskich 

uchodźców, którzy uciekli do Rosji (wg stanu na 23 maja ich liczba wyniosła ponad 1 mln 

400 tys., w tym ponad 200 tys. stanowiły dzieci, z których część to sieroty podlegające 

                                                            
28Макей: Беларусь уже приняла тысячи беженцев с территории Украины, 
https://www.belta.by/politics/view/makej-belarus-uzhe-prinjala-tysjachi-bezhentsev-s-territorii-ukrainy-490102-
2022/(dostęp: 15.05.22). 
29Красный крест назвал число украинских беженцев в Беларуси, https://sputnik.by/20220320/krasnyy-krest-
nazval-chislo-ukrainskikh-bezhentsev-v-belarusi-1061461531.html(dostęp: 15.05.22). 
30"Не должно быть никаких войн". Лукашенко о единстве белорусов в вопросах сохранения мира, 
https://www.belta.by/president/view/ne-dolzhno-byt-nikakih-vojn-lukashenko-o-edinstve-belorusov-v-voprosah-
sohranenija-mira-491247-2022/(dostęp: 15.05.22). 
31https://belsat.eu/ru/news/fejk-lukashenko-preuvelichil-kolichestvo-ukrainskih-bezhentsev-v-belarusi-v-70-raz/, 
Лукашенко врёт о похищенных оппозиционерахhttps://belsat.eu/ru/news/fejk-lukashenko-preuvelichil-
kolichestvo-ukrainskih-bezhentsev-v-belarusi-v-70-raz/(dostęp: 15.05.22). 
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procedurze uproszczonej adopcji)32. Biełta podaje, że uchodźcy Ci są przyjmowani już w 45 

regionach Rosji33. Szczególne zagrożenie stanowić mają ukrywający się wśród uchodźców 

ukraińscy kombatanci, którzy wykorzystując fałszywe tożsamości próbują uciec do Rosji. 

Biełta opublikowała nawet stanowisko Dmitrija Pietrowa, zastępcy szefa Głównej Dyrekcji 

ds. Zwalczania Ekstremizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Mowa 

w nim, że ,,nie można podać dokładnej liczby takich osób”, jednakże takowe zjawisko ma 

miejsce, gdyż jest ,,wykrywane z określoną częstotliwością”34. 

W tym obszarze, podobnie jak w kwestii określenia celów rosyjskiej operacji na 

Ukrainie (demilitaryzacja i denazyfikacja) oraz interpretacji stanowiska państw Zachodu 

wobec rosyjskich działań, białoruski przekaz propagandowy jest zunifikowany z przekazem 

rosyjskim. Dlatego w białoruskich mediach państwowych określa się przymusowe deportacje 

Ukraińców jako ,,ewakuację” lub ,,wywózkę na prośbę uchodźców”. Nie pojawiają się 

również wzmianki o obozach filtracyjnych, które utworzono dla Ukraińców na terytorium 

Rosji, mowa jedynie o koniecznej weryfikacji uchodźców z Ukrainy udających się do Rosji, 

polegającej na ocenie ich zaangażowania w działania ukraińskiej armii. 

,,Punkty życzliwości” czyli logistyka pomocy dla uchodźców w lustrze propagandy 

Zgodnie z linią narracyjną przyjętą przez władze, Białoruś ukazywana jest jako jeden z 

głównych ośrodków pomocy humanitarnej udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Otrzymują oni 

wszelkie niezbędne wsparcie również w zakresie pomocy prawnej (np. zezwoleń na pobyt), 

ułatwienia w zakresie zatrudnienia i przekwalifikowania. Natomiast od 25 marca decyzją 

Białoruskiej Izby Notarialnej uchodźców z Ukrainy zwolniono z płacenia taksy notarialnej za 

szereg czynności notarialnych. 

Zgodnie z oficjalnym przekazem uchodźcy z Ukrainy są tymczasowo kwaterowani w 

komfortowych uzdrowiskach (np. w obwodzie homelski), schroniskach (np. w Mozyrzu) oraz 

innego typu bazie noclegowej. Tylko w obwodzie homelskim zabezpieczono miejsca pobytu 

czasowego dla 1,5 tys. osób. Każdy uchodźca otrzymuje 3 posiłki dziennie oraz pomoc w 

                                                            
32 В Россию прибыли более 1,1 млн украинских беженцев, https://www.belta.by/world/view/v-rossiju-
pribyli-bolee-11-mln-ukrainskih-bezhentsev-499544-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
33Число прибывших в РФ беженцев из Украины превысило 860 тыс., 
https://www.belta.by/world/view/chislo-pribyvshih-v-rf-bezhentsev-iz-ukrainy-dnr-i-lnr-prevysilo-860-tys-
496716-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
34В РФ под видом украинских беженцев пытаются проникнуть участники боевых действий, 
https://www.belta.by/world/view/v-rf-pod-vidom-ukrainskih-bezhentsev-pytajutsja-proniknut-uchastniki-
boevyh-dejstvij-497242-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
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28Макей: Беларусь уже приняла тысячи беженцев с территории Украины, 
https://www.belta.by/politics/view/makej-belarus-uzhe-prinjala-tysjachi-bezhentsev-s-territorii-ukrainy-490102-
2022/(dostęp: 15.05.22). 
29Красный крест назвал число украинских беженцев в Беларуси, https://sputnik.by/20220320/krasnyy-krest-
nazval-chislo-ukrainskikh-bezhentsev-v-belarusi-1061461531.html(dostęp: 15.05.22). 
30"Не должно быть никаких войн". Лукашенко о единстве белорусов в вопросах сохранения мира, 
https://www.belta.by/president/view/ne-dolzhno-byt-nikakih-vojn-lukashenko-o-edinstve-belorusov-v-voprosah-
sohranenija-mira-491247-2022/(dostęp: 15.05.22). 
31https://belsat.eu/ru/news/fejk-lukashenko-preuvelichil-kolichestvo-ukrainskih-bezhentsev-v-belarusi-v-70-raz/, 
Лукашенко врёт о похищенных оппозиционерахhttps://belsat.eu/ru/news/fejk-lukashenko-preuvelichil-
kolichestvo-ukrainskih-bezhentsev-v-belarusi-v-70-raz/(dostęp: 15.05.22). 

34 
 

procedurze uproszczonej adopcji)32. Biełta podaje, że uchodźcy Ci są przyjmowani już w 45 

regionach Rosji33. Szczególne zagrożenie stanowić mają ukrywający się wśród uchodźców 

ukraińscy kombatanci, którzy wykorzystując fałszywe tożsamości próbują uciec do Rosji. 

Biełta opublikowała nawet stanowisko Dmitrija Pietrowa, zastępcy szefa Głównej Dyrekcji 

ds. Zwalczania Ekstremizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Mowa 

w nim, że ,,nie można podać dokładnej liczby takich osób”, jednakże takowe zjawisko ma 

miejsce, gdyż jest ,,wykrywane z określoną częstotliwością”34. 

W tym obszarze, podobnie jak w kwestii określenia celów rosyjskiej operacji na 

Ukrainie (demilitaryzacja i denazyfikacja) oraz interpretacji stanowiska państw Zachodu 

wobec rosyjskich działań, białoruski przekaz propagandowy jest zunifikowany z przekazem 

rosyjskim. Dlatego w białoruskich mediach państwowych określa się przymusowe deportacje 

Ukraińców jako ,,ewakuację” lub ,,wywózkę na prośbę uchodźców”. Nie pojawiają się 

również wzmianki o obozach filtracyjnych, które utworzono dla Ukraińców na terytorium 

Rosji, mowa jedynie o koniecznej weryfikacji uchodźców z Ukrainy udających się do Rosji, 

polegającej na ocenie ich zaangażowania w działania ukraińskiej armii. 

,,Punkty życzliwości” czyli logistyka pomocy dla uchodźców w lustrze propagandy 

Zgodnie z linią narracyjną przyjętą przez władze, Białoruś ukazywana jest jako jeden z 

głównych ośrodków pomocy humanitarnej udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Otrzymują oni 

wszelkie niezbędne wsparcie również w zakresie pomocy prawnej (np. zezwoleń na pobyt), 

ułatwienia w zakresie zatrudnienia i przekwalifikowania. Natomiast od 25 marca decyzją 

Białoruskiej Izby Notarialnej uchodźców z Ukrainy zwolniono z płacenia taksy notarialnej za 

szereg czynności notarialnych. 

Zgodnie z oficjalnym przekazem uchodźcy z Ukrainy są tymczasowo kwaterowani w 

komfortowych uzdrowiskach (np. w obwodzie homelski), schroniskach (np. w Mozyrzu) oraz 

innego typu bazie noclegowej. Tylko w obwodzie homelskim zabezpieczono miejsca pobytu 

czasowego dla 1,5 tys. osób. Każdy uchodźca otrzymuje 3 posiłki dziennie oraz pomoc w 

                                                            
32 В Россию прибыли более 1,1 млн украинских беженцев, https://www.belta.by/world/view/v-rossiju-
pribyli-bolee-11-mln-ukrainskih-bezhentsev-499544-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
33Число прибывших в РФ беженцев из Украины превысило 860 тыс., 
https://www.belta.by/world/view/chislo-pribyvshih-v-rf-bezhentsev-iz-ukrainy-dnr-i-lnr-prevysilo-860-tys-
496716-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
34В РФ под видом украинских беженцев пытаются проникнуть участники боевых действий, 
https://www.belta.by/world/view/v-rf-pod-vidom-ukrainskih-bezhentsev-pytajutsja-proniknut-uchastniki-
boevyh-dejstvij-497242-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
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znalezieniu odpowiedniego lokum35. Dodatkowo dostaje również ,,możliwości dalszego 

rozwoju” i szansę  na ,,podtrzymywanie więzi rodzinnych”. ,,Szansa” ta polega na 

zapewnieniu możliwości wykonania telefonu do krewnych i przyjaciół36. Zabezpieczona jest 

również pomoc medyczna oraz odzież, kupowana zgodnie z indywidualnym 

zapotrzebowaniem. 

O długości pobytu uchodźców w miejscach pobytu czasowego decydują kolektywnie 

pracownicy Komisji Pracy, Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej oraz urzędnicy z Wydziału 

Obywatelstwa i Migracji Obwodowego Komitetu Wykonawczego. ,,Otrzymawszy wszystko, 

co niezbędne do życia” uchodźcy - pod okiem białoruskich urzędników monitorujących ich 

społeczny i zawodowy progres - zaczynają ,,samodzielną” egzystencję37. 

Według oficjalnych komunikatów uchodźcom udzielane jest wielorakie wsparcie w 

postaci pomocy rzeczowej, psychologicznej oraz medycznej (badania lekarskie, leki). W 

pomoc uchodźcom zaangażowane są zarówno instytucje państwa i ich pracownicy 

(,,Biełstat”), jak i organizacje pozarządowe (,,Białoruski Czerwony Krzyż”, Stowarzyszenie 

,,Biełaja Ruś”, ,,Białoruski Związek Kobiet”, ,,Białoruska Fundacja Pokoju”) czy 

przedsiębiorstwa (np. ,,SvetlogrskKhimvolokno”, ,,BMZ”, ,,Gomselmash”, ,,Mozyrsol”). Na 

apel o pomoc ukraińskim uchodźcom tylko w obwodzie homelskim miało odpowiedzieć  

ponad 1 tys. przedsiębiorstw oraz organizacji.  Wsparcia udzielają też związki zawodowe 

należące do Federacji Związków Zawodowych Białorusi oraz wolontariusze. 

Przewodniczący Izby Młodzieży działającej przy Zgromadzeniu Parlamentarnym 

Związku Białorusi i Rosji, Dmitrij Matiuszenkow, zadeklarował że Białoruś udziela 

braterskiej pomocy narodowi Ukrainy: ,,Ukraińskie dzieci będą mogły uczyć się w 

białoruskich placówkach oświatowych, co świadczy o człowieczeństwie Białorusinów” a  

Białoruś jest ,,gotowa ochronić” naród ukraiński przez prześladującym go nazizmem38. 

Powstał również spontaniczny ruch ,,Dobre Serce”, koordynowany przez Białoruski 

                                                            
35Около 20 граждан Украины готовы оформить статус беженца в Гомельской области, 
https://www.belta.by/regions/view/okolo-20-grazhdan-ukrainy-gotovy-oformit-status-bezhentsa-v-gomelskoj-
oblasti-489944-2022/(dostęp: 15.05.22). 
36В здравницах Гомельской области были временно размещены около 700 беженцев из Украины, 
https://www.belta.by/regions/view/v-zdravnitsah-gomelskoj-oblasti-byli-vremenno-razmescheny-okolo-700-
bezhentsev-iz-ukrainy-495223-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
37Украинские беженцы начинают самостоятельную жизнь в Гомельской области, 
https://www.belta.by/regions/view/ukrainskie-bezhentsy-nachinajut-samostojatelnuju-zhizn-v-gomelskoj-
oblasti-498816-2022/(dostęp: 15.05.22).  
38Матюшенков: Беларусь является надежным партнером, союзником и другом России, 
https://www.belta.by/society/view/matjushenkov-belarus-javljaetsja-nadezhnym-partnerom-sojuznikom-i-
drugom-rossii-495365-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
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Republikański Związek Młodzieży. W ramach tej inicjatywy tylko w obwodzie brzeskim 

otworzono 45 punktów zbiórki dla ukraińskich uchodźców.  

W związku z niewielką liczbą uchodźców z Ukrainy przebywających na Białorusi,  w 

białoruskich mediach rządowych pojawiają się wzmianki nawet o jednostkowych 

przypadkach przekraczania przez nich granicy oraz o najdrobniejszych aktywnościach (np. 

szeroko propagowana historia o przedsiębiorcy, który przekazał uchodźcom dwie pralki lub   

rozpowszechniane informacje o zebraniu kilku czy kilkunastu kartonów produktów 

spożywczych o długim okresie przydatności do spożycia). 

Zachód ,,gnębi” uchodźców 

Według białoruskiego przekazu propagandowego w przeciwieństwie do 

,,doskonałych” warunków, które czekają na ukraińskich uchodźców na Białorusi i w Rosji, w 

innych państwach (zwłaszcza na Zachodzie) sytuacja jest dla Ukraińców zdecydowanie 

niekorzystna. Na przykład ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Meksyku mogą napotkać 

trudności w migracji do USA39. A 14 kwietnia Biełta opublikowała tekst pochodzący z 

chińskiej gazety ,,Global Times”, w którym Stany Zjednoczone oskarżono o spowodowanie 

globalnych katastrof humanitarnych. Miliony ukraińskich uchodźców paść miało ,,ofiarą 

globalnej hegemonii USA”40. Zgodnie z przyjęta przez oficjalny Mińsk narracją celem 

działań Zachodu jest afganizacja Ukrainy, czyli ,,przekształcenie Ukrainy w drugi 

Afganistan”41 oraz ,,zombizacja” Ukraińców42. 

Podkreśla się tymczasowy charakter pomocy udzielanej przez Zachód Ukraińcom 

(rychły koniec ,,miodowego miesiąca” wsparcia) oraz dominuje przekaz o interesowności 

Zachodu. Uchodźcy z Ukrainy docelowo mają stać się tanią siłą roboczą na przykład w 

rękach ,,kapitalistów” z państw bałtyckich43 a w Polsce wielu z nich nie może znaleźć pracy 

                                                            
39WSJ: украинские беженцы могут столкнуться с трудностями при миграции в США, 
https://www.belta.by/world/view/wsj-ukrainskie-bezhentsy-mogut-stolknutsja-s-trudnostjami-pri-migratsii-v-
ssha-494032-2022/(dostęp: 15.05.22) 
40Global Times: действия США вызывают гуманитарные катастрофы по всему миру, 
https://www.belta.by/world/view/global-times-dejstvija-ssha-vyzyvajut-gumanitarnye-katastrofy-po-vsemu-
miru-496133-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
41Политолог: задача Запада - превратить Украину во второй Афганистан, 
https://www.belta.by/society/view/politolog-zadacha-zapada-prevratit-ukrainu-vo-vtoroj-afganistan-496858-
2022/(dostęp: 15.05.22). 
42"Дело было не в беженцах". Монтян о ситуации на белорусско-польской границе, 
https://www.belta.by/society/view/delo-bylo-ne-v-bezhentsah-montjan-o-situatsii-na-belorussko-polskoj-
granitse-498006-2022/(dostęp: 15.05.22). 
43"Капитализм - жестокая среда обитания". Боровик о том, как Прибалтика принимает украинских 
беженцев, https://www.belta.by/society/view/kapitalizm-zhestokaja-sreda-obitanija-borovik-o-tom-kak-
pribaltika-prinimaet-ukrainskih-bezhentsev-495984-2022/(dostęp: 15.05.22). 
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znalezieniu odpowiedniego lokum35. Dodatkowo dostaje również ,,możliwości dalszego 

rozwoju” i szansę  na ,,podtrzymywanie więzi rodzinnych”. ,,Szansa” ta polega na 

zapewnieniu możliwości wykonania telefonu do krewnych i przyjaciół36. Zabezpieczona jest 

również pomoc medyczna oraz odzież, kupowana zgodnie z indywidualnym 

zapotrzebowaniem. 

O długości pobytu uchodźców w miejscach pobytu czasowego decydują kolektywnie 

pracownicy Komisji Pracy, Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej oraz urzędnicy z Wydziału 

Obywatelstwa i Migracji Obwodowego Komitetu Wykonawczego. ,,Otrzymawszy wszystko, 

co niezbędne do życia” uchodźcy - pod okiem białoruskich urzędników monitorujących ich 

społeczny i zawodowy progres - zaczynają ,,samodzielną” egzystencję37. 

Według oficjalnych komunikatów uchodźcom udzielane jest wielorakie wsparcie w 

postaci pomocy rzeczowej, psychologicznej oraz medycznej (badania lekarskie, leki). W 

pomoc uchodźcom zaangażowane są zarówno instytucje państwa i ich pracownicy 

(,,Biełstat”), jak i organizacje pozarządowe (,,Białoruski Czerwony Krzyż”, Stowarzyszenie 

,,Biełaja Ruś”, ,,Białoruski Związek Kobiet”, ,,Białoruska Fundacja Pokoju”) czy 

przedsiębiorstwa (np. ,,SvetlogrskKhimvolokno”, ,,BMZ”, ,,Gomselmash”, ,,Mozyrsol”). Na 

apel o pomoc ukraińskim uchodźcom tylko w obwodzie homelskim miało odpowiedzieć  

ponad 1 tys. przedsiębiorstw oraz organizacji.  Wsparcia udzielają też związki zawodowe 

należące do Federacji Związków Zawodowych Białorusi oraz wolontariusze. 

Przewodniczący Izby Młodzieży działającej przy Zgromadzeniu Parlamentarnym 

Związku Białorusi i Rosji, Dmitrij Matiuszenkow, zadeklarował że Białoruś udziela 

braterskiej pomocy narodowi Ukrainy: ,,Ukraińskie dzieci będą mogły uczyć się w 

białoruskich placówkach oświatowych, co świadczy o człowieczeństwie Białorusinów” a  

Białoruś jest ,,gotowa ochronić” naród ukraiński przez prześladującym go nazizmem38. 

Powstał również spontaniczny ruch ,,Dobre Serce”, koordynowany przez Białoruski 

                                                            
35Около 20 граждан Украины готовы оформить статус беженца в Гомельской области, 
https://www.belta.by/regions/view/okolo-20-grazhdan-ukrainy-gotovy-oformit-status-bezhentsa-v-gomelskoj-
oblasti-489944-2022/(dostęp: 15.05.22). 
36В здравницах Гомельской области были временно размещены около 700 беженцев из Украины, 
https://www.belta.by/regions/view/v-zdravnitsah-gomelskoj-oblasti-byli-vremenno-razmescheny-okolo-700-
bezhentsev-iz-ukrainy-495223-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
37Украинские беженцы начинают самостоятельную жизнь в Гомельской области, 
https://www.belta.by/regions/view/ukrainskie-bezhentsy-nachinajut-samostojatelnuju-zhizn-v-gomelskoj-
oblasti-498816-2022/(dostęp: 15.05.22).  
38Матюшенков: Беларусь является надежным партнером, союзником и другом России, 
https://www.belta.by/society/view/matjushenkov-belarus-javljaetsja-nadezhnym-partnerom-sojuznikom-i-
drugom-rossii-495365-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
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Republikański Związek Młodzieży. W ramach tej inicjatywy tylko w obwodzie brzeskim 

otworzono 45 punktów zbiórki dla ukraińskich uchodźców.  

W związku z niewielką liczbą uchodźców z Ukrainy przebywających na Białorusi,  w 

białoruskich mediach rządowych pojawiają się wzmianki nawet o jednostkowych 

przypadkach przekraczania przez nich granicy oraz o najdrobniejszych aktywnościach (np. 

szeroko propagowana historia o przedsiębiorcy, który przekazał uchodźcom dwie pralki lub   

rozpowszechniane informacje o zebraniu kilku czy kilkunastu kartonów produktów 

spożywczych o długim okresie przydatności do spożycia). 

Zachód ,,gnębi” uchodźców 

Według białoruskiego przekazu propagandowego w przeciwieństwie do 

,,doskonałych” warunków, które czekają na ukraińskich uchodźców na Białorusi i w Rosji, w 

innych państwach (zwłaszcza na Zachodzie) sytuacja jest dla Ukraińców zdecydowanie 

niekorzystna. Na przykład ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Meksyku mogą napotkać 

trudności w migracji do USA39. A 14 kwietnia Biełta opublikowała tekst pochodzący z 

chińskiej gazety ,,Global Times”, w którym Stany Zjednoczone oskarżono o spowodowanie 

globalnych katastrof humanitarnych. Miliony ukraińskich uchodźców paść miało ,,ofiarą 

globalnej hegemonii USA”40. Zgodnie z przyjęta przez oficjalny Mińsk narracją celem 

działań Zachodu jest afganizacja Ukrainy, czyli ,,przekształcenie Ukrainy w drugi 

Afganistan”41 oraz ,,zombizacja” Ukraińców42. 

Podkreśla się tymczasowy charakter pomocy udzielanej przez Zachód Ukraińcom 

(rychły koniec ,,miodowego miesiąca” wsparcia) oraz dominuje przekaz o interesowności 

Zachodu. Uchodźcy z Ukrainy docelowo mają stać się tanią siłą roboczą na przykład w 

rękach ,,kapitalistów” z państw bałtyckich43 a w Polsce wielu z nich nie może znaleźć pracy 

                                                            
39WSJ: украинские беженцы могут столкнуться с трудностями при миграции в США, 
https://www.belta.by/world/view/wsj-ukrainskie-bezhentsy-mogut-stolknutsja-s-trudnostjami-pri-migratsii-v-
ssha-494032-2022/(dostęp: 15.05.22) 
40Global Times: действия США вызывают гуманитарные катастрофы по всему миру, 
https://www.belta.by/world/view/global-times-dejstvija-ssha-vyzyvajut-gumanitarnye-katastrofy-po-vsemu-
miru-496133-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
41Политолог: задача Запада - превратить Украину во второй Афганистан, 
https://www.belta.by/society/view/politolog-zadacha-zapada-prevratit-ukrainu-vo-vtoroj-afganistan-496858-
2022/(dostęp: 15.05.22). 
42"Дело было не в беженцах". Монтян о ситуации на белорусско-польской границе, 
https://www.belta.by/society/view/delo-bylo-ne-v-bezhentsah-montjan-o-situatsii-na-belorussko-polskoj-
granitse-498006-2022/(dostęp: 15.05.22). 
43"Капитализм - жестокая среда обитания". Боровик о том, как Прибалтика принимает украинских 
беженцев, https://www.belta.by/society/view/kapitalizm-zhestokaja-sreda-obitanija-borovik-o-tom-kak-
pribaltika-prinimaet-ukrainskih-bezhentsev-495984-2022/(dostęp: 15.05.22). 
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lub pracuje za płacę minimalną lub za skrajnie niskie stawki44. Niemcy natomiast chcą 

uchodźcami z Ukrainy uzupełnić luki w starzejącej się populacji45. Propagandzista Vadim 

Elfimow przywołał nawet analogię do lat II wojny światowej, podczas której około 2 mln 

ludzi zostało wywiezionych z Ukrainy na roboty przymusowe do Niemiec46. Zdaniem 

politologa Aleksandra Szpakowskiego w Niemczech nasilać się będą konflikty między 

ukraińskimi uchodźcami a rosyjskojęzycznymi mieszkańcami Niemiec47. 

  Oficjalne białoruskie media ustosunkowały się również do opublikowanego przez 

Amnesty International raportu na temat sytuacji uchodźców w Polsce, podkreślając że mowa 

w nim o deportacjach, samowolnych zatrzymaniach i nieludzkim traktowaniu ludzi na 

polskiej granicy. Ten element wspiera o wiele szerszą kampanię, której celem jest 

przestawianie w negatywnym świetle zarówno skali, jak i metod pomocy udzielanej 

ukraińskim uchodźcom przez Zachód, ale również selekcjonowania migrantów przez państwa 

europejskie i Stany Zjednoczone. Uchodźcy z Ukrainy otrzymywać mają bowiem preferencje 

kosztem migrantów z Hondurasu, Meksyku i innych krajów Ameryki Łacińskiej48. A polityka 

podwójnych standardów i dzielenie uchodźców na lepszych i gorszych (np. przez stosowanie 

procedury push backu na granicy z Białorusią) nieustannie żywi białoruską propagandę49. 

Kolejny aspekt tej kampanii dotyczy systematycznego powielania informacji o problemach z 

alokacją i zabezpieczeniem pomocy dla uchodźców50 (niektórym może nawet grozić śmierć 

głodowa51) oraz pozbywaniu się uchodźców z miejsc pobytu czasowego ze względu na 

                                                            
44Дефицит вакансий и снижение зарплат. Как украинские беженцы трудоустраиваются в Польше, 
https://www.belta.by/world/view/defitsit-vakansij-i-snizhenie-zarplat-kak-ukrainskie-bezhentsy-
trudoustraivajutsja-v-polshe-495042-2022/(dostęp: 15.05.22). 
45Политолог рассказал, какую цель преследует Германия, принимая беженцев, 
https://www.belta.by/society/view/politolog-rasskazal-kakuju-tsel-presleduet-germanija-prinimaja-bezhentsev-
496841-2022/(dostęp: 15.05.22). 
46Почему украинские мигранты - проблема для европейцев? Объясняет политолог, 
https://www.belta.by/politics/view/pochemu-ukrainskie-migranty-problema-dlja-evropejtsev-objjasnjaet-
politolog-492843-2022/(dostęp: 15.05.22). 
47Шпаковский: в немецком обществе мнение о справедливости борьбы украинского режима 
неоднозначное, https://www.belta.by/politics/view/shpakovskij-v-nemetskom-obschestve-mnenie-o-
spravedlivosti-borby-ukrainskogo-rezhima-neodnoznachnoe-493120-2022/(dostęp: 15.05.22). 
48Мигранты второго сорта. Латиноамериканцы осуждают США за избирательный подход в приеме 
беженцев, https://www.belta.by/world/view/migranty-vtorogo-sorta-latinoamerikantsy-osuzhdajut-ssha-za-
izbiratelnyj-podhod-v-prieme-bezhentsev-495651-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
49"Эти нам выгоднее". Политолог о принципах отбора беженцев в Европе, 
https://www.belta.by/politics/view/eti-nam-vygodnee-politolog-o-printsipah-otbora-bezhentsev-v-evrope-
493898-2022/(dostęp: 15.05.22). 
50Краков из-за массового наплыва беженцев из Украины сокращает им помощь, 
https://www.belta.by/world/view/krakov-iz-za-massovogo-naplyva-bezhentsev-iz-ukrainy-sokraschaet-im-
pomosch-495930-2022/(dostęp: 15.05.22). 
51 Среди беженцев из Украины в Польше появилась угроза голода, https://www.belta.by/world/view/sredi-
bezhentsev-iz-ukrainy-v-polshe-pojavilas-ugroza-goloda-503536-2022/ (dostęp: 24.05.22). 
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rozpoczynający się sezon wakacyjny52,53. Białoruskie media państwowe poruszają również 

problem handlu ludźmi, którego ofiarami staja się uciekające z Ukrainy kobiety i dzieci. 

Brakuje jednak danych na temat skali tego procederu. W tym kontekście podaje się natomiast 

dane ONZ, które mówią, że przez pierwsze dwa miesiące konfliktu co najmniej 30 000 

ukraińskich uchodźców dziennie powracało do ojczyzny. Nigdzie jednak nie ma wzmianki, że 

ogromna część z tej grupy to nie kobiety uciekające przed seksualnym niewolnictwem, ale 

mężczyźni wracający na Ukrainę, by zaciągnąć się do walki.  

Personalizacja dźwignią propagandy, czyli jak rodzina,  

która uciekła z Mariupola osiedla się w Brześciu 

Cechą charakterystyczną łukaszenkowskiego przekazu propagandowego jest 

instrumentalizacja uchodźstwa z Ukrainy. Podstawowym zabiegiem, który zatuszować ma 

niskie natężenie uchodźstwa (w porównaniu do innych państw europejskich) jest 

personalizacja. Oficjalne media nie przekazują więc danych o skali uchodźstwa, ale 

opowiadają o tym zjawisku przez pryzmat jednostki. Mamy więc bogato udokumentowane 

materiałem wizualnym i audiowizualnym historie Swietłany z Charkowa, Oksany z 

Mariupola czy Olgi z Kijowa. Ich opowieści mówią nie tylko o ucieczce – podkreśla się w 

nich, że nie tylko nie musiały uciekać pod rosyjskim ostrzałem, ale pomocy udzielały im 

właśnie rosyjskie wojska. 

 Białoruska propaganda nie ma wątpliwości: uchodźca z Ukrainy dostaje na Białorusi 

wszystko, czego potrzebuje. Jeden z uchodźców, niewymieniony z nazwiska Siergiej również 

nie ma w tej kwestii wątpliwości i podkreśla: ,,Nie chcemy jechać do Europy”54. Jedna z 

uchodźczyń przyznaje: „Bardzo lubię Białoruś. Szczególnie podoba mi się jakość Waszych 

produktów – po prostu cudowna”, inna podkreśla: ,,Dzieci są tu szczęśliwe. (…) Tu jest tyle 

                                                            
52В Словакии украинских беженцев просят освободить гостиницы из-за начала туристического сезона, 
https://www.belta.by/world/view/v-slovakii-ukrainskih-bezhentsev-prosjat-osvobodit-gostinitsy-iz-za-nachala-
turisticheskogo-sezona-494951-2022/(dostęp: 15.05.22). 
53В Паланге украинцев могут лишить жилья в связи с началом курортного сезона, 
https://www.belta.by/world/view/v-palange-ukraintsev-mogut-lishit-zhiljja-v-svjazi-s-nachalom-kurortnogo-
sezona-498808-2022/(dostęp: 15.05.22). 
54"Я жива! Я в Беларуси!". Именно с этих слов чаще всего начинается разговор беженцев из Украины с 
близкими по телефону после пересечения границы. И тут же слезы радости, 
https://www.belta.by/society/view/ja-zhiva-ja-v-belarusi-imenno-s-etih-slov-chasche-vsego-nachinaetsja-
razgovor-bezhentsev-iz-ukrainy-s-492532-2022/(dostęp: 15.05.22). 
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lub pracuje za płacę minimalną lub za skrajnie niskie stawki44. Niemcy natomiast chcą 

uchodźcami z Ukrainy uzupełnić luki w starzejącej się populacji45. Propagandzista Vadim 

Elfimow przywołał nawet analogię do lat II wojny światowej, podczas której około 2 mln 

ludzi zostało wywiezionych z Ukrainy na roboty przymusowe do Niemiec46. Zdaniem 

politologa Aleksandra Szpakowskiego w Niemczech nasilać się będą konflikty między 

ukraińskimi uchodźcami a rosyjskojęzycznymi mieszkańcami Niemiec47. 

  Oficjalne białoruskie media ustosunkowały się również do opublikowanego przez 

Amnesty International raportu na temat sytuacji uchodźców w Polsce, podkreślając że mowa 

w nim o deportacjach, samowolnych zatrzymaniach i nieludzkim traktowaniu ludzi na 

polskiej granicy. Ten element wspiera o wiele szerszą kampanię, której celem jest 

przestawianie w negatywnym świetle zarówno skali, jak i metod pomocy udzielanej 

ukraińskim uchodźcom przez Zachód, ale również selekcjonowania migrantów przez państwa 

europejskie i Stany Zjednoczone. Uchodźcy z Ukrainy otrzymywać mają bowiem preferencje 

kosztem migrantów z Hondurasu, Meksyku i innych krajów Ameryki Łacińskiej48. A polityka 

podwójnych standardów i dzielenie uchodźców na lepszych i gorszych (np. przez stosowanie 

procedury push backu na granicy z Białorusią) nieustannie żywi białoruską propagandę49. 

Kolejny aspekt tej kampanii dotyczy systematycznego powielania informacji o problemach z 

alokacją i zabezpieczeniem pomocy dla uchodźców50 (niektórym może nawet grozić śmierć 

głodowa51) oraz pozbywaniu się uchodźców z miejsc pobytu czasowego ze względu na 

                                                            
44Дефицит вакансий и снижение зарплат. Как украинские беженцы трудоустраиваются в Польше, 
https://www.belta.by/world/view/defitsit-vakansij-i-snizhenie-zarplat-kak-ukrainskie-bezhentsy-
trudoustraivajutsja-v-polshe-495042-2022/(dostęp: 15.05.22). 
45Политолог рассказал, какую цель преследует Германия, принимая беженцев, 
https://www.belta.by/society/view/politolog-rasskazal-kakuju-tsel-presleduet-germanija-prinimaja-bezhentsev-
496841-2022/(dostęp: 15.05.22). 
46Почему украинские мигранты - проблема для европейцев? Объясняет политолог, 
https://www.belta.by/politics/view/pochemu-ukrainskie-migranty-problema-dlja-evropejtsev-objjasnjaet-
politolog-492843-2022/(dostęp: 15.05.22). 
47Шпаковский: в немецком обществе мнение о справедливости борьбы украинского режима 
неоднозначное, https://www.belta.by/politics/view/shpakovskij-v-nemetskom-obschestve-mnenie-o-
spravedlivosti-borby-ukrainskogo-rezhima-neodnoznachnoe-493120-2022/(dostęp: 15.05.22). 
48Мигранты второго сорта. Латиноамериканцы осуждают США за избирательный подход в приеме 
беженцев, https://www.belta.by/world/view/migranty-vtorogo-sorta-latinoamerikantsy-osuzhdajut-ssha-za-
izbiratelnyj-podhod-v-prieme-bezhentsev-495651-2022/ (dostęp: 15.05.22). 
49"Эти нам выгоднее". Политолог о принципах отбора беженцев в Европе, 
https://www.belta.by/politics/view/eti-nam-vygodnee-politolog-o-printsipah-otbora-bezhentsev-v-evrope-
493898-2022/(dostęp: 15.05.22). 
50Краков из-за массового наплыва беженцев из Украины сокращает им помощь, 
https://www.belta.by/world/view/krakov-iz-za-massovogo-naplyva-bezhentsev-iz-ukrainy-sokraschaet-im-
pomosch-495930-2022/(dostęp: 15.05.22). 
51 Среди беженцев из Украины в Польше появилась угроза голода, https://www.belta.by/world/view/sredi-
bezhentsev-iz-ukrainy-v-polshe-pojavilas-ugroza-goloda-503536-2022/ (dostęp: 24.05.22). 
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rozpoczynający się sezon wakacyjny52,53. Białoruskie media państwowe poruszają również 

problem handlu ludźmi, którego ofiarami staja się uciekające z Ukrainy kobiety i dzieci. 
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która uciekła z Mariupola osiedla się w Brześciu 
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opowiadają o tym zjawisku przez pryzmat jednostki. Mamy więc bogato udokumentowane 

materiałem wizualnym i audiowizualnym historie Swietłany z Charkowa, Oksany z 

Mariupola czy Olgi z Kijowa. Ich opowieści mówią nie tylko o ucieczce – podkreśla się w 

nich, że nie tylko nie musiały uciekać pod rosyjskim ostrzałem, ale pomocy udzielały im 

właśnie rosyjskie wojska. 

 Białoruska propaganda nie ma wątpliwości: uchodźca z Ukrainy dostaje na Białorusi 

wszystko, czego potrzebuje. Jeden z uchodźców, niewymieniony z nazwiska Siergiej również 

nie ma w tej kwestii wątpliwości i podkreśla: ,,Nie chcemy jechać do Europy”54. Jedna z 

uchodźczyń przyznaje: „Bardzo lubię Białoruś. Szczególnie podoba mi się jakość Waszych 

produktów – po prostu cudowna”, inna podkreśla: ,,Dzieci są tu szczęśliwe. (…) Tu jest tyle 

                                                            
52В Словакии украинских беженцев просят освободить гостиницы из-за начала туристического сезона, 
https://www.belta.by/world/view/v-slovakii-ukrainskih-bezhentsev-prosjat-osvobodit-gostinitsy-iz-za-nachala-
turisticheskogo-sezona-494951-2022/(dostęp: 15.05.22). 
53В Паланге украинцев могут лишить жилья в связи с началом курортного сезона, 
https://www.belta.by/world/view/v-palange-ukraintsev-mogut-lishit-zhiljja-v-svjazi-s-nachalom-kurortnogo-
sezona-498808-2022/(dostęp: 15.05.22). 
54"Я жива! Я в Беларуси!". Именно с этих слов чаще всего начинается разговор беженцев из Украины с 
близкими по телефону после пересечения границы. И тут же слезы радости, 
https://www.belta.by/society/view/ja-zhiva-ja-v-belarusi-imenno-s-etih-slov-chasche-vsego-nachinaetsja-
razgovor-bezhentsev-iz-ukrainy-s-492532-2022/(dostęp: 15.05.22). 
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zabawek, są tacy wspaniali nauczyciele! Personel bierze od nas rzeczy do prania i przynosi 

wszystko wyprasowane, wyczyszczone, złożone, jak w sklepie”55. 

Dla 15 pochodzących z Donbasu dzieci ze specjalnymi potrzebami zorganizowano 

nawet trzytygodniowe ,,wakacje” w Dziecięcym Szpitalu Rehabilitacji Medycznej56. Na 

uciekających przed wojną czeka na Białorusi nie tylko pomoc, ale również wiele atrakcji. Na 

przykład cyrk z Homla zaprosił na występ rodziny ukraińskich uchodźców a uchodźcy z 

Ukrainy ,,z wdzięcznością przyjęli zaproszenie”57. A pochodzące z Donbasu dzieci wzięły 

nawet udział w meczu hokejowym drużyny prezydenta. Szczególne były też obchody 

Wielkanocy, bowiem ,,funkcjonariusze białoruskiej policji przynosili wielkanocne ciasta” dla 

ukraińskich rodzin a ukraińskim kobietom ,,wręczano bony pieniężne”. Z oczywistych 

względów ,,obywatele Ukrainy z wdzięcznością przyjęli prezenty i życzenia”58. 

Podsumowanie 

 Proreżimowe media białoruskie kreują alternatywny obraz wojennej rzeczywistości, w 

której szczególną rolę pełnić mają uchodźcy z Ukrainy. Uchodźcy stali się więc łupem 

propagandy a narracja białoruskich władz stworzyła fałszywy symetryzm, zgodnie z którym 

Białoruś na równi z innymi państwami zaangażowała się w pomoc ludziom uciekającym z 

Ukrainy. Z tego względu nawet niewielkie grupy uchodźców z Ukrainy stały się bohaterami 

białoruskiej propagandy, która- obficie dokumentując to materiałami wizualnymi- nieustannie 

ukazuje intensywne wsparcie udzielane Ukraińcom na terytorium Białorusi. Pojawiają się 

więc wzmianki o najdrobniejszych nawet aktywnościach (np. szeroko propagowano historię o 

przedsiębiorcy, który przekazał uchodźcom dwie pralki, rozpowszechniane informacje o 

zebraniu kilku kartonów produktów spożywczych o długim okresie przydatności do 

spożycia). Innymi słowy, zamiast informacji o realnej skali pomocy humanitarnej mamy 

natężenie informacji o jej wybranych, ale dogłębnie opisanych przykładach. Zwykle 

przedstawiana jest wówczas historia jednego uchodźcy lub jednej rodziny uchodźców (z 
                                                            
55"Хочется, чтобы наступила тишина. И вернуться домой". О чем рассказывают дети Донбасса, 
приехавшие в Беларусь на реабилитацию, https://www.belta.by/society/view/hochetsja-chtoby-nastupila-
tishina-i-vernutsja-domoj-o-chem-rasskazyvajut-deti-donbassa-priehavshie-v-492647-
2022/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent(dostęp: 15.05.22). 
56https://www.belta.by/society/view/zavershilis-belorusskie-kanikuly-dlja-detej-iz-donbassa-495219-2022/, 
https://www.belta.by/society/view/zavershilis-belorusskie-kanikuly-dlja-detej-iz-donbassa-495219-2022/(dostęp: 
15.05.22). 
57Гомельский цирк пригласил на премьеру семьи украинских беженцев с детьми,  
https://www.belta.by/regions/view/gomelskij-tsirk-priglasil-na-premjeru-semji-ukrainskih-bezhentsev-s-detmi-
492644-2022/(dostęp: 15.05.22). 
58РЕПОРТАЖ: Три истории о вере в чудо и людей: брестчане поздравили украинских беженцев с 
Пасхой, https://www.belta.by/regions/view/reportazh-tri-istorii-o-vere-v-chudo-i-ljudej-brestchane-pozdravili-
ukrainskih-bezhentsev-s-pashoj-497848-2022/(dostęp: 15.05.22). 
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dziećmi), przy czym zwykle doskonale udokumentowany jest ich pobyt na Białorusi, 

natomiast dość skąpo i tendencyjnie (prorosyjsko) przedstawiane są kolejne etapy ich ucieczki 

z Ukrainy. 

Należy również podkreślić postępującą unifikację białoruskiego i rosyjskiego 

przekazu propagandowego- część informacji dostarczana przez media na Białorusi to narracja 

pochodząca wprost z mediów rosyjskich. Rola państwowych mediów stopniowo została więc 

sprowadzona jedynie do ogniwa w łańcuchu rosyjskiej propagandy - ich głównym celem jest 

duplikowanie rosyjskiego przekazu oraz promowanie obrazu Białorusi jako państwa 

przygotowanego do instytucjonalnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Białoruska narracja 

na temat uchodźstwa z Ukrainy - podobnie jak w kwestii określenia celów rosyjskiej operacji 

na Ukrainie (demilitaryzacja i denazyfikacja) oraz interpretacji stanowiska państw Zachodu 

wobec rosyjskich działań - jest zunifikowana z przekazem rosyjskim. Dlatego w białoruskich 

mediach państwowych określa się przymusowe deportacje Ukraińców jako ,,ewakuację” lub 

,,wywózkę na prośbę uchodźców” a wydarzenia w Buczy opisuje się jako wielką inscenizację. 

Brakuje natomiast nawet wzmianki o obozach filtracyjnych, które utworzono dla Ukraińców 

na terytorium Rosji, mowa jedynie o hojnym wsparciu finansowym, którego udziela 

uchodźcom Federacja Rosyjska. 

ABSTRACT:  
How a refugee from Ukraine fell prey to Belarusian propaganda 

 

The regime of Alyaksandr Lukashenka took an unequivocal stance towards the 

Russian attack on Ukraine – it did not condemn it and allowed the Russian army to freely use 

the territory, transport and medical infrastructure of Belarus. The Belarusian authorities also 

declared their willingness to help those fleeing the conflict in Ukraine. Still, due to the 

deepening process of Russian-Belarusian integration and the oppressive nature of the 

Lukashenka regime, refugees from Ukraine chose Belarus as their destination as a last resort. 

However, Belarusian propaganda could not remain indifferent to the wave of refugees 

heading towards Western countries. In order to obscure the reality of the situation, no precise 

figures are given on the number of refugees. At one time, it is said thousands of people, at 

another time, hundreds. 

Thus, refugees became the target of propaganda, and the narrative of the Belarusian 

authorities created a false symmetry, according to which Belarus was equally (with other 
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55"Хочется, чтобы наступила тишина. И вернуться домой". О чем рассказывают дети Донбасса, 
приехавшие в Беларусь на реабилитацию, https://www.belta.by/society/view/hochetsja-chtoby-nastupila-
tishina-i-vernutsja-domoj-o-chem-rasskazyvajut-deti-donbassa-priehavshie-v-492647-
2022/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent(dostęp: 15.05.22). 
56https://www.belta.by/society/view/zavershilis-belorusskie-kanikuly-dlja-detej-iz-donbassa-495219-2022/, 
https://www.belta.by/society/view/zavershilis-belorusskie-kanikuly-dlja-detej-iz-donbassa-495219-2022/(dostęp: 
15.05.22). 
57Гомельский цирк пригласил на премьеру семьи украинских беженцев с детьми,  
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countries) committed to helping people fleeing Ukraine. For this reason, even small groups of 

refugees from Ukraine have become icons of Belarusian propaganda, which, lavishly 

accompanied by visual material, constantly demonstrate the intensive support given to 

Ukrainians on the territory of Belarus. Hence, there are mentions of even minor activities (e.g. 

the story of an entrepreneur who gave refugees two washing machines and information about 

collecting several cartons of food products with a long shelf life were disseminated widely). 

In other words, instead of data on the actual scale of humanitarian aid, there is an abundance 

of information on selected but thoroughly described examples of it. Usually, the story of one 

refugee or refugee family (with children) is presented, and their stay in Belarus is generally 

well documented. In contrast, the stage of their escape from Ukraine is presented in a rather 

scanty and tendentious (pro-Russian) way. 

The Belarusian narrative on refugees from Ukraine – similar to the definition of the 

goals of the Russian operation in Ukraine (demilitarisation and denazification) and the 

interpretation of Western states’ positions on Russian actions – is unified with the Russian 

message. This is why the Belarusian state media refer to the forced deportation of Ukrainians 

as “evacuation” or “deportation at the request of refugees”. There is also no mention of the 

filtration camps for Ukrainians on Russian territory, only of the necessary vetting of 

Ukrainian refugees going to Russia by assessing their commitment to the Ukrainian army. 
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Pavel Usov  

Geopolityczne położenie Białorusi po rosyjskiej agresji w Ukrainie 
 

 W latach 2020 – 2022 miał miejsce intensywny proces rozkładania suwerenności 

państwowej Republiki Białoruś przez wzmocnienie na jej terytorium obecności strategicznej 

Federacji Rosyjskiej i wykorzystania Białorusi na potrzeby własnych interesów militarnych. 

Białoruś przestała istnieć jako samodzielny podmiot geopolityczny a możliwości białoruskich 

władz w zakresie wpływu na rozwój sytuacji zostały mocno ograniczone. Reżim polityczny 

A. Łukaszenki miał realizować wyłącznie dwie podstawowe funkcje: odpowiadać na potrzeby 

militarne rosyjskich wojsk oraz sprawować wewnętrzną kontrolę polityczną w kraju w celu 

zachowania jego stabilności, dławiąc przy tym jakiekolwiek przejawy antywojennej 

aktywności społecznej. Ten cel realizowano również przez wszechstronne włączenie 

Białorusi w rosyjski dyskurs informacyjny i propagandowy.   

Dziś nie możemy z całą pewnością opowiedzieć na pytanie, czy A. Łukaszenka był 

poinformowany przez polityczne kierownictwo Rosji o szczegółach agresywnych zamiarów 

wobec Ukrainy, czy był potraktowany absolutnie instrumentalnie (poinformowany jedynie o 

już podjętych decyzjach). Jeżeli założymy, że A. Łukaszenka miał informacje o 

przygotowaniach Moskwy i się na nie zgodził, albo był zmuszony by się zgodzić na rosyjskie 

plany agresji, które, jak widzimy, mają katastrofalne następstwa dla Białorusi, oznaczałoby 

to, że wola polityczna A. Łukaszenki jest całkowicie podporządkowana W. Putinowi. 

Prawdopodobnie jest to następstwem wsparcia okazanego A. Łukaszence przez Kreml w roku 

2020. 

 Jednym z przykładów takiego „zmuszenia” do odwdzięczenia się może być decyzja 

dotycząca przeprowadzenia na terytorium Białorusi ćwiczeń wojskowych ,,Związkowa 

Stanowczość – 2022” . Decyzja o ich przeprowadzeniu została ogłoszona nagle, 29 grudnia 

2021 roku, w trakcie wizyty A. Łukaszenki w Petersburgu59. Podobnie rzecz się miała z 

kwestią wycofania wojsk rosyjskich z Białorusi po ukończeniu tych manewrów. Z 

wypowiedzi A. Łukaszenki można było wnioskować, że nie miał on pełnej informacji o 

                                                            
59 Путин: Россия и Беларусь в 2022 году проведут совместные учения, https://www.dw.com/ru/rossija-i-
belarus-provedut-sovmestnye-uchenija-v-2022-godu/a-60288343 (Dostęp: 11.05.2022) 
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countries) committed to helping people fleeing Ukraine. For this reason, even small groups of 
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well documented. In contrast, the stage of their escape from Ukraine is presented in a rather 

scanty and tendentious (pro-Russian) way. 

The Belarusian narrative on refugees from Ukraine – similar to the definition of the 

goals of the Russian operation in Ukraine (demilitarisation and denazification) and the 

interpretation of Western states’ positions on Russian actions – is unified with the Russian 

message. This is why the Belarusian state media refer to the forced deportation of Ukrainians 

as “evacuation” or “deportation at the request of refugees”. There is also no mention of the 

filtration camps for Ukrainians on Russian territory, only of the necessary vetting of 

Ukrainian refugees going to Russia by assessing their commitment to the Ukrainian army. 
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Pavel Usov  

Geopolityczne położenie Białorusi po rosyjskiej agresji w Ukrainie 
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zachowania jego stabilności, dławiąc przy tym jakiekolwiek przejawy antywojennej 

aktywności społecznej. Ten cel realizowano również przez wszechstronne włączenie 
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wobec Ukrainy, czy był potraktowany absolutnie instrumentalnie (poinformowany jedynie o 

już podjętych decyzjach). Jeżeli założymy, że A. Łukaszenka miał informacje o 
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wypowiedzi A. Łukaszenki można było wnioskować, że nie miał on pełnej informacji o 

                                                            
59 Путин: Россия и Беларусь в 2022 году проведут совместные учения, https://www.dw.com/ru/rossija-i-
belarus-provedut-sovmestnye-uchenija-v-2022-godu/a-60288343 (Dostęp: 11.05.2022) 
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dalszych zamiarach Moskwy60. To oznacza, że przywódca Białorusi nie jest w stanie opierać 

się wizjom i planom Rosji, w tym dotyczącym również przyszłości samej Białorusi.  

Część I. Aktualna sytuacja geostrategiczna Białorusi 

Całkowita zależność reżimu A. Łukaszenki od Moskwy, która wzmocniła się po 

kryzysie politycznym z 2020 roku, stworzyła warunki do wciągnięcia Białorusi w wojnę z 

Ukrainą. Terytorium Białorusi stało się jednym z kluczowych punktów strategicznych w 

ataku rosyjskim na północną część Ukrainy, przede wszystkim w kierunku stolicy Ukrainy -

Kijowa. Atak z terytorium Białorusi miał zapewnić tak zwany Putinowski blitzkrieg i 

maksymalnie uprościć zajęcie centralnej części Ukrainy.  Na granicy Białorusi z Ukrainą 

skoncentrowano co najmniej 30 tys. żołnierzy rosyjskich, funkcjonariuszy Rosgwardii oraz 

innych oddziałów specjalnych61. Strona białoruska oficjalnie nigdy nie podała informacji o 

dokładnej liczbie rosyjskich wojsk oraz faktycznie nie kontrolowała ich przemieszczania się 

po własnym terytorium.   

Poza tym, zgodnie z różnymi bardzo ogólnymi szacunkami, z terytorium Białorusi 

wystrzelono ponad 600 rakiet62, rosyjskie lotnictwo wojenne realizowało systemowe wyloty 

w celu ataku na terytorium Ukrainy. Nie zważając fakt, iż białoruska armia, wbrew 

oczekiwaniom, nie brała bezpośredniego udziału w akcjach wojennych w Ukrainie, Białoruś 

jako rosyjski zasób strategiczny była wykorzystana prawie w całości.  

  

                                                            
60 Лукашенко: ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада, 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-jadernoe-oruzhie-budet-razmescheno-v-belarusi-tolko-v-
sluchae-ugroz-so-storony-zapada-485310-2022/ (Dostęp: 05.05.2022) 
61 Беленькая М. Союзная отрешимость, https://www.kommersant.ru/doc/5205440 (15.04.2022) 
62 https://motolko.help/ru-news/633-zapuska-s-nachala-vojny-analiz-raketnyh-zapuskov-s-territorii-belarusi-po-
ukraine/ . Dostęp 09.05.2022  
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Rys. 1. Pozycje rosyjskich wojsk przed inwazją na Ukrainę 24.02.2022 

 
Źródło:https://censor.net/ru/photo_news/3317432/veroyatnosti_blitskriga_dlya_zahvata_vseyi

_ukrainy_net_butusov_kartavideo (dostęp:03.05.2022).  

Nie ulega wątpliwości, że bez oparcia na geostrategicznie ważnym terytorium 

białoruskim, do inwazji rosyjskiej w obecnej formie mogłoby nie dojść. Biorąc pod uwagę 

istotne znaczenie Białorusi w rosyjskiej wojnie z Ukrainą, należy podkreślić, że w latach 2020 

– 2022 Moskwa skutecznie zrealizowała hybrydową okupację Białorusi. Polegała ona z jednej 

strony na zachowaniu atrybutów wewnętrznej suwerenności reżimu A. Łukaszenki, zaś z 

drugiej strony na strategicznemu podporządkowaniu przestrzeni Białorusi Federacji 

Rosyjskiej. Podsumowując: 

1. Rosja nadal będzie zachowywać swoją strategiczną obecność oraz infrastrukturę 

na terytorium Białorusi i rozszerzać ją (w tym za pośrednictwem nowych inicjatyw 

integracyjnych w sferze militarnej); 
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2. Białoruś będzie aktywnie wykorzystywana jako narzędzie dla prowokowania 

kryzysów i zagrożeń w stosunku do Ukrainy i innych krajów (przede wszystkim 

Polski); 

3. A. Łukaszenka nie będzie w stanie opierać się rosyjskim planom operacyjnym i 

odzyskać pełnej kontroli nad terytorium Białorusi albo zmusić Moskwy do 

wycofania jej wojsk z terytorium kraju;     

4. Ze względu na zaangażowanie w rosyjską agresję w Ukrainie, jedyną gwarancją 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego dla reżimu Łukaszenki może być 

wyłącznie stała rosyjska obecność militarna na Białorusi.       

Republika Białoruś wciąż funkcjonuje i będzie funkcjonować w paradygmacie 
wojennym, a system polityczny pozostaje w stanie wysokiej wewnętrznej mobilizacji 

politycznej i militarnej. Federacja Rosyjska utrzymuje Białoruś w pozycji stale zagrażającego 

Ukrainie przyczółka i nie zważając na przerzucenie znacznej ilości swoich wojsk na wschód 

Ukrainy, wciąż trzyma oddzielne jednostki taktyczne na terytorium Białorusi. 
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Do czasowych baz armii rosyjskiej, znajdujących się na Białorusi należą 

następujące obiekty: 

 Ziabrowka (Зябpовка)- lotnisko koło miasta Homel, tuż przy granicy z Ukrainą. 

Część rosyjskich żołnierzy i personel lotniczy jest tam obecny, aby utrzymać bazę w 

gotowości. Rozmieszczone są tam również rosyjskie systemy rakietowe S - 400; 

 Lotnisko Bokow koło miasta Mozyrz. Rosyjski sprzęt do tankowania śmigłowców jest 

nadal obecny na tym lotnisku; 

 Kilka małych obozów w okolicach miasta Mozyrz i południowej części miasta Homel 

oraz szereg niewielkich polowych obozów wraz z wyposażeniem; 

 Rosyjskie jednostki rakietowe: rosyjskie ,,Iskandery” i ,,Toczka-U”. Jednostki rakietowe 

są nadal obecne na Białorusi i służą do okresowych uderzeń na terytorium  Ukrainy63. 

 Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że Rosja zmusi A. Łukaszenkę do 

rozmieszczenia stałej stacjonarnej bazy wojskowej. Z drugiej strony, A. Łukaszenka nawet 

nie próbuje (nie może i nie chce) zmniejszyć napięcia oraz poziomu agresywnej, 

prowokacyjnej retoryki w stosunku do Zachodu i Ukrainy. Chociaż widocznym jest żal i 

obawa przed tym, że wojna na Ukrainie idzie w innym kierunku, niż oczekiwano w Moskwie 

i Mińsku. Na przykład 10 maja 2022 roku A. Łukaszenka powiedział: ,,Rosja i ja zgodziliśmy 

się, że prawdopodobnie zostawimy S- 400, które mamy. Będą z Mińska widzieć Berlin… 

Uzgodniłem z Rosjanami, że kupujemy od nich ,,Iskandery". Nie będą wycofywane z 

Białorusi. Mogą być zaangażowane w obronę naszej przestrzeni. Myślę, że dla armii jest to 

dobra broń. Sugeruje to, że nasza armia będzie w stanie walczyć i wyrządzić wrogowi 

niedopuszczalne szkody. Tak jak planowaliśmy. Jesteśmy realistami, zdajemy sobie sprawę, 

że nie uda nam się pokonać NATO. Ale szkody wyrządzić, zwłaszcza na tych terytoriach, 

które będziemy atakować, mamy wszystkie te bronie. To broń, która obejmuje całe terytorium 

Polski aż do Bałtyku”64. 

Problem polega również na tym, że państwo białoruskie znajduje się w takim stanie, który 

można określić jako zawieszenie. To ani wojna, ani pokój. Podobny stan rzeczy będzie istniał, 

póki będzie trwała rosyjska agresja. Bez względu na to, że nikt nie dopuszcza możliwości 

bezpośredniego udziału białoruskiego wojska w wojnie przeciw Ukrainie, nie ma żadnych 
                                                            
63Дзе ў Беларусі яшчэ застаюцца расейскія войскі, 
https://svaboda.global.ssl.fastly.net/a/31847868.html?fbclid=IwAR19VlNzKXj3qWhIIjl3DpSzK4izRs3BZk8rRl
_8wtJ6qP77nYo6Rsds8IE (dostęp 10.05.2022) 
64Лукашенко договорился с Россией оставить в Белоруссии С-400 и "Искандеры", 
https://www.interfax.ru/world/840107 (dostęp: 12.05.2022) 
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gwarancji, które by powstrzymywały reżim A. Łukaszenki od wrogiej aktywności. Białoruś 

pozostanie więc źródłem rozmaitych zagrożeń: informacyjnych, politycznych i psychologicznych 

dla krajów sąsiednich. Oczywistym jest, że podstawowym zadaniem reżimu A. Łukaszenki jest 

regularne tworzenie napięcia na obszarach przygranicznych. Temu właśnie miały służyć 

manewry wojskowe na granicy z Ukrainą realizowane na początku maja 2022 roku. 

Rys. 3. Mapa aktywności wojskowej na terytorium Białorusi- maj 2020 

  
Źródło: https://telegra.ph/file/134541c9e22c25731b080.jpg (dostęp:10.05.2022). 

Skutkiem skoncentrowania/utrzymywania znacznej rezerwy (do kilku tysięcy) wojska 

ukraińskiego przy granicy z Białorusią, jest jego zablokowanie i uniemożliwienie skierowania 

tych sił na inne ważne odcinki frontu.  Należy również brać pod uwagę, że rosnąć będą 

napięcia między Rosją a innymi państwami NATO, w tym bezpośrednio z Polską, której 

Moskwa za pośrednictwem propagandy już zaczyna grozić „denacyfikacją”. Ta sytuacja, 

czyli pozostawanie „u progu wojny z NATO”, będzie powtarzać się w najbliższej 

perspektywie, a to przyniesie aktywny polityczny i militarny udział Białorusi (nie jest 

wykluczone rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na jej terytorium). Według opinii 
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63Дзе ў Беларусі яшчэ застаюцца расейскія войскі, 
https://svaboda.global.ssl.fastly.net/a/31847868.html?fbclid=IwAR19VlNzKXj3qWhIIjl3DpSzK4izRs3BZk8rRl
_8wtJ6qP77nYo6Rsds8IE (dostęp 10.05.2022) 
64Лукашенко договорился с Россией оставить в Белоруссии С-400 и "Искандеры", 
https://www.interfax.ru/world/840107 (dostęp: 12.05.2022) 
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gwarancji, które by powstrzymywały reżim A. Łukaszenki od wrogiej aktywności. Białoruś 

pozostanie więc źródłem rozmaitych zagrożeń: informacyjnych, politycznych i psychologicznych 

dla krajów sąsiednich. Oczywistym jest, że podstawowym zadaniem reżimu A. Łukaszenki jest 

regularne tworzenie napięcia na obszarach przygranicznych. Temu właśnie miały służyć 

manewry wojskowe na granicy z Ukrainą realizowane na początku maja 2022 roku. 

Rys. 3. Mapa aktywności wojskowej na terytorium Białorusi- maj 2020 

  
Źródło: https://telegra.ph/file/134541c9e22c25731b080.jpg (dostęp:10.05.2022). 
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samego A. Łukaszenki: „W razie potrzeby, jeśli takie głupie, głupie kroki podejmą nasi 

przeciwnicy i rywale, umieścimy nie tylko broń jądrową, ale także nadjądrową, obiecującą, 

aby chronić swoje terytorium”65. 

Część II. Geopolityczne krótkookresowe perspektywy dla Białorusi  

Republika Białoruś, która jest pozbawiona jakiejkolwiek możliwości manewru 

geopolitycznego, jest w pewnym sensie materiałem dla Rosji. Można go użyć w rozmaitych 

konstrukcjach geopolitycznych, w zależności od tego, jak potoczą się losy Rosji w wojnie z 

Ukrainą.  

Nie ma żadnych wątpliwości, że Rosja wyjdzie z tej wojny jako zwycięzca, nie może 

również zawrzeć rozejmu z Ukrainą na dogodnych dla siebie warunkach. Ustępstwa i 

osłabienie pozycji będą bowiem skutkować potężnym kryzysem politycznym i grozić nawet 

rozpadem istniejącego systemu. Jedyną szansą na przetrwanie dla reżimu W. Putina jest 

utrzymanie wojny w jej aktywnej fazie tak długo, jak tylko się da. 

Tocząca się wojna, która przez rosyjskich propagandystów już jest określana jako 

wojna z NATO, będzie nadal tworzyć psychologiczne i ideologiczne warunki dla 

wewnętrznej mobilizacji politycznej. Bedzie przedstawiana jako wojna o własne przetrwanie.    

Z drugiej jednak strony, brak widocznych sukcesów na froncie rodzi zapotrzebowanie na 

wizualizację innych geopolitycznych zwycięstw oraz terytorialną konsolidację obszarów 

okupowanych lub kontrolowanych przez Rosję. Do takich obszarów można zaliczyć: 

Republikę Białoruś, Naddniestrze, LNR, DNR, Republikę Chersońską (w trakcie tworzenia), 

Abchazję, Osetię Południową, Armenię. Póki co, Moskwa jeszcze do końca nie określiła jaki 

format geopolityczny chce zastosować odnośnie tych terytoriów. Istnieją dwie możliwe opcje, 

które mogą mieć bardzo negatywne skutki dla Białorusi:    

1. Projekt dołączenia Białorusi do Rosji  

W ostatnich miesiącach kierownictwo niektórych separatystycznych terytoriów (Osetia  

Południowa, LNR, DNR) zadeklarowało gotowość przeprowadzenia referendów w sprawie 

wejścia w skład Federacji Rosyjskiej. Taki scenariusz oznacza, że Państwo Związkowe 

pozostanie oddzielnym, równoległym projektem geopolitycznym, który jednak w warunkach 

wojny i izolacji międzynarodowej będzie zwiększać tempo integracji. Już teraz możemy 

                                                            
65 Лукашенко: ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада, 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-jadernoe-oruzhie-budet-razmescheno-v-belarusi-tolko-v-
sluchae-ugroz-so-storony-zapada-485310-2022/ (dostęp: 05.05.2022). 
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obserwować, że obszarze ideologicznym oraz praktyce realizacji polityki wewnętrznej, 

Białoruś i Rosja tworzą wspólny obszar neototalitarny.  

Z drugiej strony, wejście LNR i DNR w skład Rosji zmieni charakter wojny. W tym 

momencie „operacja tworzenia fermentu” trwa na terytorium quasi- niezależnych republik, po 

ich inkorporacji wojna będzie toczyła się bezpośrednio na obszarze Federacji Rosyjskiej i 

prawdopodobnie działalność wojska ukraińskiego i NATO będzie traktowana jako 

bezpośrednia agresja wobec Rosji. Co dawałoby Federacji Rosyjskiej prawo do użycia broni 

nuklearnej, ale również zobowiązywałoby Białoruś do przystąpienia do wojny. Byłoby to 

zgodne z poprzednio podpisanymi traktatami w ramach Związku, dotyczącymi 

funkcjonowania i wykorzystywania Regionalnego Zgrupowania Wojskowego (RGW). W 

roku 2020 A. Łukaszenka zaktualizował nowy plan zastosowania RGW (opracowany przez 

sztaby generalne Białorusi i Rosji). Nie został on upubliczniony, lecz z wypowiedzi 

przedstawicieli Ministerstwa Obrony Republiki Białoruś wynikało, że w razie agresji czy 

działań wojennych, wspólnie działają oni w obronie Białorusi i Rosji66.       

2. Rozszerzenie Państwa Zwiazkowego 

Ten scenariusz oznacza, że wyżej wymienione „podmioty”, takie jak: Naddniestrze, LNR, 

DNR, Republika Chersońska (jeżeli zostanie utworzona), Abchazja, Osetia Południowa, (być 

może również Armenia), dołączą się do już istniejącego tworu geopolitycznego jako 

„samodzielne podmioty”. Rozwój tego projektu integracyjnego jest dla Rosji najbardziej 

ambitnym i wygodnym pod względem strategicznym, ponieważ będzie demonstracją jej 

geopolitycznych osiągnięć. Dla Białorusi będzie to oznaczać całkowitą utratę podmiotowości 

i państwowości oraz konieczność udzielenia militarnego wsparcia zaatakowanym 

„sojusznikom”. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie uznanie przez Mińsk 

niepodległości LNR i DNR67 oraz innych tworów terytorialnych, które mogą powstać na 

terytorium Ukrainy. 

Dla reżimu A. Łukaszenki obydwa scenariusze będą niebezpieczne, lecz mając całkowicie 

ograniczoną wolę polityczną nie jest on w stanie temu zapobiec w sytuacji, gdy Kreml 

zadecyduje o ich realizacji.   

                                                            
66Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России, 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-odobril-plan-primenenija-regionalnoj-gruppirovki-vojsk-
belarusi-i-rossii-419514-2020/, (dostęp: 12.05.2022)  
67Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР, 
https://www.rbc.ru/politics/17/02/2022/620e296e9a79477aed0db056, (dostęp: 12.05.2022)  
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65 Лукашенко: ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада, 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-jadernoe-oruzhie-budet-razmescheno-v-belarusi-tolko-v-
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66Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России, 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-odobril-plan-primenenija-regionalnoj-gruppirovki-vojsk-
belarusi-i-rossii-419514-2020/, (dostęp: 12.05.2022)  
67Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР, 
https://www.rbc.ru/politics/17/02/2022/620e296e9a79477aed0db056, (dostęp: 12.05.2022)  
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ABSTRACT:  
Geopolitical situation of Belarus in the wake of Russian aggression in Ukraine 
 

With the beginning of the political crisis in Belarus in 2020, the stability of the regime 

and the political legitimacy of Alyaksandr Lukashenka in the country were completely 

undermined. Between 2020-2022, Russia expanded its military and political influence in 

Belarus. The republic has become a key element of the strategic, operational plan against 

Ukraine and the West. It cannot be said with certainty that the 2020 election campaign was 

conceived and implemented by Moscow, but it is quite clear that Russia took advantage of the 

crisis caused by the elections in every respect. It also cannot be ruled out that Russia’s 

political success in Belarus, the complete international isolation of the regime, pushed Putin to 

make intensive preparations for aggression against Ukraine. Belarus has become one of the 

most important strategic elements in the Russian war against Ukraine. 

On the one hand, as a result of the use of Lukashenka’s formal power and policies, 

which enabled Belarus to remain an independent state on a symbolic level, the country has 

become the object of a hybrid occupation. On the other hand, Belarus as a state became an 

accomplice to aggression, and its territory turned into a springboard for attacking Kyiv and a 

platform for launching missiles. The use of the territory of Belarus as a springboard for a 

successful war also demonstrated the total military-political dependence of the Lukashenka 

regime on Russia. In some respects, it can be argued that Belarus has ceased to be a subject of 

geopolitics, has lost the real political foundations of its sovereignty and independence, and has 

become an instrument of the political will of the Russian leadership. 

Lukashenka not only completely submitted to the Kremlin’s policy, but he also became 

the main conductor of the ideological and informational agenda of the Russian Federation, 

both internally and externally. He and the entire official propaganda machine justify Russia’s 

aggression with all their might, accusing Ukraine and the West of provoking the war and 

being directly responsible for what is happening there. 

It is quite evident that military actions in Ukraine and the introduction of totalitarian 

methods of government in Russia will accelerate the process of further deconstruction of the 

statehood of Belarus. 

This article presents an analysis of the causes and consequences of the policy of the 

Lukashenka regime and the current operational and strategic situation that has developed in 
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the country. It assesses the current operational tasks assigned to the Belarusian leadership and 

the armed forces of the country in the context of ongoing hostilities on the territory of 

Ukraine. 

The article also presents scenarios of events and the possible position of Belarus in 

relation to developments on the Ukrainian military front. 
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Kacper Wańczyk  

Perspektywy współpracy białorusko - ukraińskiej 
 

Ukraina nigdy nie była najważniejszym partnerem ekonomicznym Białorusi, niemniej 

Kijów był ważnym gospodarczym partnerem Mińska w szeregu istotnych projektów 

ekonomicznych. Współpraca ta zaczęła rozwijać się dynamicznie w latach 2010 - 2011. 

Rozpoczęcie przez Moskwę drugiego etapu inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku 

zasadniczo zmieniła strukturę tych relacji. 

Charakterystyka wymiany handlowej 

Relacje handlowe między oboma krajami są nierównoprawne. Gdy w 2021 roku 

Ukraina była drugim (po Rosji) partnerem handlowym północnej sąsiadki, Białoruś była na 

15. miejscu wśród importerów ukraińskich towarów i na 6. miejscu wśród państw, od których 

Ukraina kupowała towary.  

W ostatniej dekadzie szczyt wymiany handlowej między oboma krajami przypadł na 

rok 2012 i był efektem aktywnego zaangażowania się obu krajów we wzmocnienie 

dwustronnych relacji gospodarczych. Spadek obrotów, związany z wysoką bazą 

porównawczą, zdecydowanie przyspieszył po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 roku, ale 

odbudowywanie wymiany w następnych latach świadczy o tym, że był to skutek działań 

zbrojnych, a nie pogorszenia się relacji dwustronnych między Kijowem i Mińskiem. 

Odbudowie relacji handlowych służyło wprowadzenie w 2015 roku przez Ukrainę programu 

ulgowego kredytowania zakupów białoruskich produktów. Uczestniczyło w nim pięć banków 

i cztery kompanie leasingowe68.  

W 2020 roku COVID-19 doprowadził do spadku wymiany handlowej między oboma 

krajami, ale mimo oficjalnych deklaracji o zawieszeniu relacji UA - RB, w 2021 roku 

wymiana handlowa odbudowywała się, wracając do poziomu z okresu sprzed pierwszej fazy 

rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

 

                                                            
68O. Szepieliuk, Igor Kizim: Ukraina nie vvodila nikakich sankcji v otnoszenii Bielarusi, „Bielarusy i rynok”, 
https://belmarket.by/news/2021/11/15/news-48095.html (dostęp: 20.04.2022). 
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Kacper Wańczyk  

Perspektywy współpracy białorusko - ukraińskiej 
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Charakterystyka wymiany handlowej 
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zbrojnych, a nie pogorszenia się relacji dwustronnych między Kijowem i Mińskiem. 

Odbudowie relacji handlowych służyło wprowadzenie w 2015 roku przez Ukrainę programu 

ulgowego kredytowania zakupów białoruskich produktów. Uczestniczyło w nim pięć banków 

i cztery kompanie leasingowe68.  

W 2020 roku COVID-19 doprowadził do spadku wymiany handlowej między oboma 

krajami, ale mimo oficjalnych deklaracji o zawieszeniu relacji UA - RB, w 2021 roku 

wymiana handlowa odbudowywała się, wracając do poziomu z okresu sprzed pierwszej fazy 

rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

 

                                                            
68O. Szepieliuk, Igor Kizim: Ukraina nie vvodila nikakich sankcji v otnoszenii Bielarusi, „Bielarusy i rynok”, 
https://belmarket.by/news/2021/11/15/news-48095.html (dostęp: 20.04.2022). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Komitetu Statystycznego 

Białorusi. 

 

Pewne utrudnienia w handlu pojawiły się w połowie 2021 roku, po zmuszeniu przez 

władze białoruskie do lądowania samolotu Ryanair. Na jego pokładzie znajdował się 

białoruski opozycjonista Raman Pratasewicz i jego partnerka Sofia Sapiega. Kijów przyłączył 

się wówczas do zachodnich sankcji wobec białoruskiego przewoźnika lotniczego – ,,Belavii”. 

W odpowiedzi władze białoruskie wprowadziły system indywidualnego licencjonowania 

ukraińskich eksporterów, który wydłużał proces uzyskania przez ukraińskich przedsiębiorców 

dostępu do białoruskiego rynku. Działanie to w szczególności uderzało w ukraiński przemysł 

browarniczy i cukierniczy.  

Jak podkreślał ówczesny ambasador Ukrainy w Białorusi – wprowadzenie tego 

systemu było naruszeniem bilateralnych porozumień o wolnym handlu i „czystą polityka”69. 

Jednak nie był to pierwszy przypadek, kiedy strona białoruska chciała ograniczyć import 

ukraińskiego piwa i słodyczy – wcześniej te ograniczenia nie miały jednak charakteru 

systemowego. 

 

                                                            
69 Tamże. 

0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000

10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wykres 1. Dynamika wymiany białorusko-ukraińskiej

Białoruski eskport do Ukrainy - tys. USD

Białoruski import z Ukrainy - tys. USD

Obroty wymiany białorusko-ukraińskiej - tys. USD

55 
 

Główne towary w eksporcie i imporcie 

Białoruś eksportowała przede wszystkim produkty ropopochodne, w szczególności 

benzyny, ale też bitumy (patrz niżej). Mniej więcej od 2014 roku Ukraina była pierwszym lub 

drugim największym importerem białoruskich produktów ropopochodnych. Ukraiński rynek 

potrzebuje tego towaru – do rozpoczęcia drugiej fazy inwazji funkcjonowała jedynie rafineria 

w Krzemeńczuku i niewielki zakład w Charkowie. Po 24 lutego 2022 roku rafineria została 

zniszczona, zaś zakład w Charkowie zamknięto w początkowej fazie oblężenia miasta.  

Białoruś dostarczała ok. 80 proc. benzyny, czyli ogólnie 1/3 niezbędnych Ukrainie 

produktów (drugim istotnym dostawcą był Rosja). Symbolicznym była kontynuacja dostaw 

paliwa lotniczego dla Ukrainy nawet w czasie trwania aktywnych działań zbrojnych w latach 

2014 - 201570. Ponieważ dostawy z tego kierunku są tak ważne dla ukraińskiego rynku, Kijów 

kontynuował import nawet po deklarowanym zaostrzeniu kursu wobec Mińska po stłumieniu 

protestów w 2020 roku. Choć oficjalnie Kijów solidaryzował się z sankcjami wprowadzanymi 

przez UE, to nie wprowadził analogicznych ograniczeń. Jeszcze w listopadzie 2021 roku 

mówił o tym ukraiński ambasador w Białorusi Ihor Kuzim71. Dopiero wsparta przez Białoruś 

inwazja Rosji doprowadziła do zablokowania tej wymiany72.  

 

Tabela 1. Eksport białoruskich produktów ropopochodnych do Ukrainy 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wartość 
eskportu - tys. 
USD 

2 814 
726.5 

4 238 
553.8 

2 850 
526.4 3 162 240 1 702 746 1 747 

260.1 

Udział w 
całości 
eksportu – 
proc. 

22% 29% 28% 32% 25% 43% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 Wartość 
eskportu - tys. 
USD 

1 819 
874.80 

2 091 
477.20 

2 008 
522.20 

1 243 
495.00 

2 357 
153.19 

                                                            
70 V usloviach gibridnoy woyny, http://bityl.pl/zBG70 (dostęp: 20.04.2022).  
71 O. Szepieliuk, Igor Kizim: Ukraina nie vvodila nikakich sankcji v otnoszenii Bielarusi, „Bielarusy i rynok”, 
https://belmarket.by/news/2021/11/15/news-48095.html (dostęp: 20.04.2022).  
72 A. Zanuda, Palne, harczi, porty: try “bolowi toczki” ekonomiki wojennoho czasu, BBC News Ukraina, 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60680634 (dostęp: 19.04.2022).  



59

54 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Komitetu Statystycznego 

Białorusi. 
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Główne towary w eksporcie i imporcie 
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drugim największym importerem białoruskich produktów ropopochodnych. Ukraiński rynek 

potrzebuje tego towaru – do rozpoczęcia drugiej fazy inwazji funkcjonowała jedynie rafineria 

w Krzemeńczuku i niewielki zakład w Charkowie. Po 24 lutego 2022 roku rafineria została 

zniszczona, zaś zakład w Charkowie zamknięto w początkowej fazie oblężenia miasta.  

Białoruś dostarczała ok. 80 proc. benzyny, czyli ogólnie 1/3 niezbędnych Ukrainie 

produktów (drugim istotnym dostawcą był Rosja). Symbolicznym była kontynuacja dostaw 

paliwa lotniczego dla Ukrainy nawet w czasie trwania aktywnych działań zbrojnych w latach 

2014 - 201570. Ponieważ dostawy z tego kierunku są tak ważne dla ukraińskiego rynku, Kijów 

kontynuował import nawet po deklarowanym zaostrzeniu kursu wobec Mińska po stłumieniu 

protestów w 2020 roku. Choć oficjalnie Kijów solidaryzował się z sankcjami wprowadzanymi 

przez UE, to nie wprowadził analogicznych ograniczeń. Jeszcze w listopadzie 2021 roku 

mówił o tym ukraiński ambasador w Białorusi Ihor Kuzim71. Dopiero wsparta przez Białoruś 

inwazja Rosji doprowadziła do zablokowania tej wymiany72.  
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70 V usloviach gibridnoy woyny, http://bityl.pl/zBG70 (dostęp: 20.04.2022).  
71 O. Szepieliuk, Igor Kizim: Ukraina nie vvodila nikakich sankcji v otnoszenii Bielarusi, „Bielarusy i rynok”, 
https://belmarket.by/news/2021/11/15/news-48095.html (dostęp: 20.04.2022).  
72 A. Zanuda, Palne, harczi, porty: try “bolowi toczki” ekonomiki wojennoho czasu, BBC News Ukraina, 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60680634 (dostęp: 19.04.2022).  
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Udział w 
całości 
eksportu – 
proc. 

34% 32% 39% 45% bd 

Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny Białorusi, dane za rok 2021 – Państwowa Służba 
Statystyki Ukrainy 

 

Dopiero po rozpoczęciu drugiej fazy rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, w 

której aktywnie uczestniczy Białoruś, Kijów całkowicie przerwał import białoruskich 

produktów ropopochodnych. Wstępne informacje potwierdzają, że Białoruś zaczyna już 

odczuwać pewne problemy z tym związane – rafinerie (szczególnie zakład w Mozyrzu), 

zmuszone są do ograniczania produkcji. Naturalnie dla Ukrainy sytuacja jest równie trudna – 

po przerwaniu dostaw z Białorusi i Rosji oraz zablokowaniu portów ukraińskich przez flotę 

rosyjską, polegać może jedynie na własnych rezerwach.  

Drugim istotnym punktem białoruskiego eksportu do Ukrainy były nawozy sztuczne – 

potasowe, azotowe i mieszane. Według danych za 2020 rok (Białoruś utajniła informacje nt. 

eksportu tych produktów za 2021 rok po prowadzeniu zachodnich sankcji) Ukraina była 

trzecim (i największym europejskim) odbiorcą białoruskich nawozów sztucznych. Wśród 

innych ważnych punktów białoruskiego eksportu do UA trzeba wymienić towary przemysłu 

drzewnego, ale także wytwory przemysłu samochodowego (szczególnie traktory). 

Zamknięcie granicy białorusko - ukraińskiej ograniczy ukraiński eksport towarów 

spożywczych, które kupowała od Ukrainy Białoruś. W szczególności chodzi tu o mięso, 

zboża, cukier i sól73. Białoruś, mimo oficjalnie znaczącego sektora rolniczego, importuje 

część żywności. Pozwala to na eksport produkcji własnej za granicę. Według białoruskiego 

Ministerstwa Rolnictwa ok. 30% rocznej białoruskiej produkcji rolnej jest eksportowana74. 

Dodatkowym problemem, który wpłynie na funkcjonowanie białoruskiego przemysłu 

hodowlanego jest brak importu ukraińskich pasz i ich części składowych, w szczególności 

dodatków białkowych. Białoruskie władze bagatelizują ten problem i podkreślają, że będzie 

można zastąpić ten import zakupami od firm rosyjskich75. Jednak wydaje się oczywiste, że 

                                                            
73 Kak agressia Rossii wlijajet na torgowliu Bielarusi z Ukrainoj, https://www.dw.com/ru/kak-agressija-rossii-
vlijaet-na-torgovlju-belarusi-s-ukrainoj/a-61214810 (dostęp: 20.04.2022). 
74 O. Kuznecowa, Deficit ili rost cen? Czem konflikt w Ukrainie ugrożajet miasu i “moloczkie” w Bielarusi, 
Office Life, https://officelife.media/article/money/31946-defitsit-ili-rost-tsen-chem-konflikt-v-ukraine-
ugrozhaet-myasu-i-molochke-v-belarusi/ (dostęp: 18.04.2022).  
75 Tamże. 
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podniesie to ceny tych produktów na rynku białoruskim, podnosząc równocześnie koszty 

producentów żywności. To z kolei wpłynie na wzrost kosztów wytworzenia mleka, a więc i 

mlecznych produktów. Tymczasem te zawsze stanowiły istotny element białoruskiego 

eksportu do głównego partnera ekonomicznego kraju, czyli Rosji. Najważniejszą przewagą 

była właśnie ich niższa (niż rosyjskich produktów) cena. Nie jest na razie jasne, czy globalny 

wzrost cen żywności pozwoli na zdyskontowanie tego problemu. 

Niektóre podmioty próbują kontynuować ten eksport do Białorusi, co pokazuje jak 

istotny był dla obu stron. W kwietniu władze ukraińskie zatrzymały transport znaków 

akcyzowych, które miały zostać wykorzystane do eksportu towarów spożywczych do 

Białorusi. Wartość towarów, które mogłyby zostać oznaczone tymi znakami oceniono na 500 

tys. USD76. 

Straty dotkną także białoruski przemysł produkcji leków. Część surowców do 

produkcji lekarstw w Białorusi importowana byłz z Ukrainy. Ponadto na początku marca 

ukraińskie ministerstwo zdrowia anulowało licencje szeregu białoruskich producentów 

preparatów medycznych. Lista obejmuje 39 pozycji77.  

 

Współpraca logistyczna 

 

Ukraina była także istotnym partnerem logistycznym dla białoruskiego eksportu a 

eksport białoruskiej produkcji rolnej (np. do Chin), odbywał się przez ukraińskie porty. 

Ponadto wciąż, do wybuchu wojny, funkcjonowały wielostronne projekty transportowe. 

Zainicjowany przez Litwę, Białoruś i Ukrainę ,,Wiking”, obecnie biegnie nie tylko przez trzy 

oryginalne kraje założycielskie, ale również przez Mołdawię, Bułgarię, Rumunię i Turcję. 

Łączy on bałtyckie linie kontenerowe z systemami Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Z 

kolei pociąg kontenerowy „Żubr” łączył porty łotewskie i estońskie z ukraińskimi portami w 

Ilczewsku Odessie i Jużnym. Przez ukraińskie ropociągi transportowano do Białorusi ropę 

                                                            
76 Na Vinnyczczyni uperedżeno  eksport prodovolstwa do bilorusi na 500000 dolariw SSZA, Biuro ekonomicznoj 
bezpeki Ukrainy, https://esbu.gov.ua/news/na-vinnichchini-uperedzheno-eksport-prodovolstva-do-bilorusi-na-
500-000-dolariv-ssha?fbclid=IwAR33Jqh-
9nsIIkQrS2mbhEDH7BmaIs7MDX7JSRXPuPvqVYLQ6XgSds3ZHuA (dostęp: 18.04.2022). 
77 Minzdraw Ukrainy zapretil bielorusskije liekarstwa, https://focus.ua/ukraine/509911-minzdrav-ukrainy-
zapretil-belorusskie-lekarstva (dostęp: 18.04.2022).  
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Udział w 
całości 
eksportu – 
proc. 

34% 32% 39% 45% bd 

Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny Białorusi, dane za rok 2021 – Państwowa Służba 
Statystyki Ukrainy 
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spożywczych, które kupowała od Ukrainy Białoruś. W szczególności chodzi tu o mięso, 

zboża, cukier i sól73. Białoruś, mimo oficjalnie znaczącego sektora rolniczego, importuje 

część żywności. Pozwala to na eksport produkcji własnej za granicę. Według białoruskiego 

Ministerstwa Rolnictwa ok. 30% rocznej białoruskiej produkcji rolnej jest eksportowana74. 

Dodatkowym problemem, który wpłynie na funkcjonowanie białoruskiego przemysłu 

hodowlanego jest brak importu ukraińskich pasz i ich części składowych, w szczególności 

dodatków białkowych. Białoruskie władze bagatelizują ten problem i podkreślają, że będzie 

można zastąpić ten import zakupami od firm rosyjskich75. Jednak wydaje się oczywiste, że 

                                                            
73 Kak agressia Rossii wlijajet na torgowliu Bielarusi z Ukrainoj, https://www.dw.com/ru/kak-agressija-rossii-
vlijaet-na-torgovlju-belarusi-s-ukrainoj/a-61214810 (dostęp: 20.04.2022). 
74 O. Kuznecowa, Deficit ili rost cen? Czem konflikt w Ukrainie ugrożajet miasu i “moloczkie” w Bielarusi, 
Office Life, https://officelife.media/article/money/31946-defitsit-ili-rost-tsen-chem-konflikt-v-ukraine-
ugrozhaet-myasu-i-molochke-v-belarusi/ (dostęp: 18.04.2022).  
75 Tamże. 
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podniesie to ceny tych produktów na rynku białoruskim, podnosząc równocześnie koszty 
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Współpraca logistyczna 
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eksport białoruskiej produkcji rolnej (np. do Chin), odbywał się przez ukraińskie porty. 
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76 Na Vinnyczczyni uperedżeno  eksport prodovolstwa do bilorusi na 500000 dolariw SSZA, Biuro ekonomicznoj 
bezpeki Ukrainy, https://esbu.gov.ua/news/na-vinnichchini-uperedzheno-eksport-prodovolstva-do-bilorusi-na-
500-000-dolariv-ssha?fbclid=IwAR33Jqh-
9nsIIkQrS2mbhEDH7BmaIs7MDX7JSRXPuPvqVYLQ6XgSds3ZHuA (dostęp: 18.04.2022). 
77 Minzdraw Ukrainy zapretil bielorusskije liekarstwa, https://focus.ua/ukraine/509911-minzdrav-ukrainy-
zapretil-belorusskie-lekarstva (dostęp: 18.04.2022).  
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azerbejdżańską w ramach tzw. „dywersyfikacji” dostaw ropy z Rosji – choć wymiary tego 

importu były niewielkie.  

W związku ze wspomnianym zablokowaniem przez siły rosyjskie ukraińskich portów 

oraz okupacją części z nich, Białoruś nie może korzystać już z tej trasy transportowej. Po 

wprowadzeniu sankcji UE, które ograniczyły białoruski tranzyt przez unijne porty na Bałtyku, 

był to ostatni alternatywny wobec rosyjskiego kierunek transportu dla towarów z Białorusi. 

 

Inwestycje 

 

Inwestycje wzajemne nie stanowią istotnego elementu w portfelu inwestycyjnym obu 

krajów a wartość inwestycji nie przekracza 1 proc. całości wartości inwestycji zagranicznych. 

Niemniej istnieje kilka wspólnych projektów, na które warto zwrócić uwagę. 

 

Tabela 2. Inwestycje ukraińskie w białoruską gospodarkę.  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wartość 
inwestycji- 
mln USD 48.45 47.21 60.96 70.95 80.83 78.48 89.42 95.81 52.65 62.71 65.53 

Udział w 
całości 
inwestycji – 
proc.  

0.49
% 

0.36
% 

0.42
% 

0.43
% 

0.45
% 

0.44
% 

0.48
% 

0.48
% 

0.40
% 

0.43
% 

0.46
% 

Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny Białorusi 

 

Interesującą ideą była kooperacja przemysłów wojskowych Białorusi i Ukrainy. Jej 

przejawem była inwestycja ukraińskiej „Motor-Sicz” w pakiet kontrolny orszańskiego 

zakładu remontu sprzętu lotniczego, Był to wspólny projekt ukraińskiego oligarchy 

Wiaczesława Bogusłajewa i zbliżonego do Alaksandra Łukaszenki białoruskiego biznesmena 

Aleksandra Sadowoja. Zakład miał przejść m.in. z remontowania śmigłowców do ich 

produkcji78. Jednak po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 roku Moskwa 

                                                            
78 V usloviach gibridnoy woyny, dz. cyt. 
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dążyła do storpedowania tego projektu. Rosyjski nacisk doprowadził do utraty przez firmę 

kontrahentów i nacjonalizacji zakładu przez władze białoruskie w 2018 roku79. Natomiast 

Kriukowskij Zakład Produkcji Wagonów zainwestował w Homelski Zakład Naprawy 

Wagonów. Od 2012 roku dzięki zaangażowaniu ukraińskiego kapitału i wiedzy, fabryka 

zaczęła wytwarzać własne wagony pasażerskie80. Pojedyncze projekty inwestycyjne 

planowano także w sektorze rolnym. 

 

Tabela 3. Inwestycje białoruskie w rosyjską gospodarkę 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wartość 
inwestycji - 
mln USD 

30.5 29.9 56.7 48.2 33.2 31.9 44.8 42.8 36.31 

Udział w 
całości 
inwestycji – 
proc.  

0.07% 0.06% 0.11% 0.09% 0.10% 0.10% 0.07% 0.07% 0.06% 

Źródło: Państwowa Służba Statystyki Ukrainy 

 

Inwestycje z Białorusi są nieco bardziej zdywersyfikowane. Logicznym następstwem 

współpracy w dziedzinie handlu produktami ropopochodnymi było inwestycyjne 

zaangażowanie się w tym sektorze. Nikołaj Worobiej od 2019 roku kontrolował 51 proc. 

,,PrikarpatZapadTrans” – firmę odpowiadającą za zarzadzanie ukraińską częścią rurociągu, 

,,Samara – Zachód”, którą transportowano produkty ropopochodne z Białorusi i Rosji. 

Współwłaścicielem przedsiębiorstwa (przez pośredników) był jeden z ukraińskich 

oligarchów, blisko związanych z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, Wiktor 

Medwedczuk (obecnie przebywający w ukraińskim areszcie). W 2021 roku, po objęciu W. 

                                                            
79D. Lawnikiewicz, Poczemu kompania „Motor Sicz” potieriala zawod w Bielarusi, 
https://rus.lb.ua/economics/2018/07/13/402756_pochemu_kompaniya_motor_sich_poteryala.html (dostęp: 
16.04.2022).  
80 PRUP „Gomelskij wagonoremontnyj zawod im. M. I. Kalinina” Bielorusskoj żelieznoj dorogi budiet 
pierieobrazowan w ZAO „Gomelskij wagonostroitielnyj zawod”,  Bielarusskaja żelieznaja doroga, 
https://www.rw.by/corporate/press_center/corporate_news/2011/07/prup_gomel_skij_vagonoremontn2/ (dostęp: 
20.04.2022).  
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Medwedczuka sankcjami przez Radę Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Kijów przekazał 

rurociąg pod zarząd państwowej spółki ,,Ukrtransnafta”81. 

N. Worobiej posiada także udziały w firmach transportowych, które m.in. 

zaangażowane były w proceder eksportu rosyjskiego węgla na Zachód. Chciał zainwestować 

w ukraiński ,,BTA Bank”, lecz Centralny Bank Ukrainy nie wyraził na tę transakcję zgody, 

wskazując na fakt, że od 2020 roku jest on na liście sankcyjnej UE82. 

Białoruskie przedsiębiorstwa budowlane uczestniczyły w ogłoszonym w 2020 roku 

przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego projekcie „Wielka budowa”, który 

przewidywał realizację szeregu projektów infrastrukturalnych. Jego najbardziej dynamiczną 

częścią była budowa dróg (według planów – ok. 6,5 tys. km). Przy jego realizacji 

wykorzystywano białoruskie bitumy, a firmy wspomnianego N. Worobieja były jednym z 

głównych ich dostawców. Organizacje budowlane z Homla, Brześcia i Mińska zaangażowane 

były także w realizację ponad 40 kontraktów na budowę dróg w 9 obwodach Ukrainy. 

Utworzony przez te firmy koncern „Bielawtodor Ukraina” realizuje ok. 25 dużych projektów 

przy budowie dróg o znaczeniu krajowym. Białoruski sektor IT także inwestuje w Ukrainie. 

,,EPAM Systems” Arkadija Dobkina i ,,Wargaming Group” Wiktara Kisłyja mają w Ukrainie 

centra realizacji projektów.  

Pozostałe białoruskie inwestycje to głównie centra montażowe (np. białoruskiego 

sprzętu rolniczego) oraz dystrybucyjne (np. produktów ,,Konte Spa” czy ,,Santa Bremor”) 

białoruskich produktów w Ukrainie oraz sieci detaliczne.  

 

Wnioski 

 Dynamiki białorusko - rosyjskich relacji gospodarczych nie zmieniły ani pierwsza faza 

inwazji rosyjskiej w 2014 roku (którą Białoruś politycznie wspierała), ani represje wobec 

białoruskich protestów w 2020 roku, które skutkowały sankcjami stolic europejskich (do 

których Kijów przyłączył się werbalnie). Oba kraje zainteresowane były w szczególności 

współpracą w sektorze naftowym. W te projekty zaangażowani byli biznesmeni odgrywający 

ważną rolę w obu krajach. 

                                                            
81 Sud ne dozwolyw zabraty „Naftohazu” kontrol; nad „truboju Medwedczuka”, ,,Ekonomiczna prawda”, 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/4/679422/ (dostęp: 21.04.2022). 
82 D. Stadzhy, Energobiznesmeny s sewera, Energobiznes, https://e-b.com.ua/energobiznesmeny-s-severa-1600 
(dostęp 21.04.2022).  
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 Dla Białorusi Ukraina była także ważnym dostawcą niektórych towarów 

inwestycyjnych oraz istotną alternatywą tranzytową. Ukraina była mniej związana 

gospodarczo z rynkiem białoruskim.  

 Otwarte zaangażowanie się Białorusi po stronie rosyjskiej w inwazję na Ukrainę przez 

udzielone wsparcie logistyczne dla wojsk rosyjskich, zasadniczo zmienił sytuację. Kijów 

zdecydowanie przerwał wszelkie relacje, w tym gospodarcze, z Mińskiem. Sytuacja ta rodzi 

szereg problemów dla Ukrainy, w szczególności związanych z dostawami produktów 

ropopochodnych, niezbędnych także w prowadzeniu operacji wojskowych. Jednak to Białoruś 

na tym konflikcie traci najwięcej– jest pozbawiona dostępu do ważnego rynku zbytu dla 

produkcji swoich rafinerii oraz nawozów sztucznych. Zostaje też odcięta od kluczowego 

kierunku tranzytu towarów. Mińsk, angażując się w wojnę po stronie Moskwy, sam odciął się 

od ostatniego, alternatywnego wobec Rosji, partnera. 

ABSTRACT:  
Prospects for Belarusian-Ukrainian cooperation 

 

Belarusian-Ukrainian economic cooperation has been developing dynamically since 

the turn of 2010 and 2011, especially in the field of trade. Trade peaked in 2012 as a result of 

the two countries’ active involvement in strengthening economic relations.  

The situation in trade visibly deteriorated after the start of the Russian invasion of 

Ukraine in 2014, but the rebuilding of trade in the following years shows that this was the 

result of military action rather than a decline in bilateral relations between Kyiv and Minsk. 

The reconstruction of trade relations was aided by Ukraine’s introduction of a discount credit 

scheme for purchases of Belarusian products in 2015.  

Another decline in trade in 2020 was related to the COVID-19 outbreak, but in 2021 

trade started to recover and returned to the level of the period before the first phase of 

Russia’s aggression against Ukraine. Some barriers to trade emerged in mid-2021 after 

Belarusian authorities forced a Ryanair plane to land. Kyiv joined Western sanctions against 

the Belarusian air carrier Belavia. In response, Belarusian authorities introduced a system of 

individual permits for Ukrainian exporters, which lengthened the process for Ukrainian 

entrepreneurs to gain access to the Belarusian market. It hit the Ukrainian brewing and 

confectionery industry.  
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od ostatniego, alternatywnego wobec Rosji, partnera. 

ABSTRACT:  
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Belarusian-Ukrainian economic cooperation has been developing dynamically since 

the turn of 2010 and 2011, especially in the field of trade. Trade peaked in 2012 as a result of 

the two countries’ active involvement in strengthening economic relations.  

The situation in trade visibly deteriorated after the start of the Russian invasion of 

Ukraine in 2014, but the rebuilding of trade in the following years shows that this was the 

result of military action rather than a decline in bilateral relations between Kyiv and Minsk. 

The reconstruction of trade relations was aided by Ukraine’s introduction of a discount credit 

scheme for purchases of Belarusian products in 2015.  

Another decline in trade in 2020 was related to the COVID-19 outbreak, but in 2021 

trade started to recover and returned to the level of the period before the first phase of 

Russia’s aggression against Ukraine. Some barriers to trade emerged in mid-2021 after 

Belarusian authorities forced a Ryanair plane to land. Kyiv joined Western sanctions against 

the Belarusian air carrier Belavia. In response, Belarusian authorities introduced a system of 

individual permits for Ukrainian exporters, which lengthened the process for Ukrainian 

entrepreneurs to gain access to the Belarusian market. It hit the Ukrainian brewing and 

confectionery industry.  
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Belarus primarily exported petroleum products, in particular petrol, but also bitumen. 

Since around 2014, Ukraine has been the first or second-largest importer of Belarusian 

petroleum products. 

Minsk supplied around 80 per cent of petrol and a third of all oil products that Ukraine 

needed.  The continued supply of aviation fuel to Ukraine, even during the active phase of the 

war between 2014 and 2015, was symbolic. Kyiv maintained imports even after the declared 

tightening of the course towards Minsk following the suppression of protests in 2020. It was 

only after the start of the second phase of the Russian invasion of Ukraine in 2022, in which 

Belarus is actively involved, that Kyiv completely stopped importing Belarusian petroleum 

products. 

The second central point of Belarusian exports to Ukraine was artificial fertilisers – 

potassium, nitrogen and mixed fertilisers. According to data for 2020 (Belarus withheld 

information on exports of these products for 2021 following Western sanctions), Ukraine was 

the third (and largest European) recipient of Belarusian artificial fertilisers. 

Furthermore, the closure of the Belarusian-Ukrainian border will limit Ukrainian 

exports of food commodities. In particular, meat, cereals, sugar and salt. An additional 

problem which will affect the functioning of the Belarusian livestock industry is the lack of 

imports of Ukrainian feed and its components, especially protein additives. The Belarusian 

drug manufacturing industry will also suffer losses – some important production components 

were imported from Ukraine. 

Ukraine has also been an important logistical partner for Belarusian exports. Exports 

of Belarusian agricultural produce to China, for example, have been routed through Ukrainian 

ports. Mutual investments are not a significant element in the investment portfolio of both 

countries. However, some projects were of interest. There was developing cooperation in the 

field of the military industry. One manifestation of this was the investment of the Ukrainian 

Motor-Sich in the controlling stake of the Orshan aircraft overhaul plant. Russian pressure, 

however, led to the loss of contractors by the company and the nationalisation of the plant by 

the Belarusian authorities in 2018.  

Kriukovsky Wagon Production Plant invested in Gomel Wagon Repair Plant. In 2012, 

thanks to the involvement of Ukrainian capital and knowledge, the factory started to produce 

its own passenger cars. Investments from Belarus were somewhat more diversified. 

Belarusian construction companies participated in the “Great Construction” project 
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announced in 2020 by Ukrainian President Volodymyr Zelensky. The project envisaged the 

implementation of a number of infrastructure contracts. Its most dynamic part was the 

construction of roads (according to the plans – about 6,500 thousand km). Belarusian bitumen 

was used in its implementation. Belarusian transport and IT companies were also active in 

Ukraine. 

The suspension of economic relations with Belarus after 24 February 2022 raises a 

number of problems for Ukraine, especially related to the supply of petroleum products. 

However, it is Belarus that loses most from this conflict – it loses an important market for the 

production of its refineries and fertilisers. It is also cut off from a key direction for the transit 

of goods. By getting involved in the war on Moscow’s side, Minsk has cut itself off from the 

last remaining alternative partner to Russia. 
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Katarzyna Bieliakowa  

Sytuacja prawna Ukraińców i Białorusinów  
uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski 

 

Wstęp 

Agresja Rosji wobec Ukrainy, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, spowodowała 

bezprecedensowy dla Europy przepływ uchodźców83. Pierwszym państwem, które przyjęło 

największą liczbę osób uciekających przed wojną była Polska: Od pierwszego dnia wojny do 

1 maja 2022 roku granicę polsko - ukraińską przekroczyło 3 mln 53 tys. uchodźców z 

Ukrainy. Łącznie Ukrainę opuściło już ponad 5 mln 264 tys. osób84. Zdecydowana większość 

uchodźców to kobiety i dzieci, ponieważ zgodnie z wydanym przez prezydenta Ukrainy 

dekretem No. 69/2022 ,,O mobilizacji powszechnej”, mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat 

podlegają mobilizacji85. Ponadto w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainie wielu 

mężczyzn zapisało się do obrony terytorialnej. 

 Ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie Ustawa z dnia 13 czerwca 

2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej86 

przewiduje podstawowe mechanizmy ochrony międzynarodowej (nadanie statusu uchodźcy, 

udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu, udzielenie ochrony czasowej). Obecna 

sytuacja stała się jednak bezprecedensowa pod względem realnych możliwości przyjmowania 

tak wielu faktycznych uchodźców i zapewnienia warunków do ich pobytu na terenie Polski. 

Jednocześnie uzyskanie oficjalnego statusu uchodźcy w tej sytuacji nie wydaje się 

najskuteczniejszym sposobem pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, 

ponieważ procedura ta jest dość długa, wiąże się z licznymi ograniczeniami dla osoby 

ubiegającej się o taki status. Konieczne jest również dobre przygotowanie państwa 

przyjmującego. 

                                                            
83 Mowa o uchodźcach faktycznych a nie osobach posiadających odpowiedni status formalny w ramach 
udzielania ochrony międzynarodowej. 
84 E. Derewienko, Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce?, https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-
w-polsce-
liczba#:~:text=Od%2024%20lutego%2C%20czyli%20dnia,doby%20przyby%C5%82o%2021%2C8%20tys. 
(dostęp: 01.05.2022). 
85 Указ Президента України №69/2022 з 24 лютого 2022 року Про загальну мобілізацію, Офіційне 
інтернет-представництво Президента України, https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413 
(dostęp: 29.04.2022). 
86 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176. 
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Gwałtowny napływ uchodźców wymagał od Polski rozwiązania w jak najkrótszym 

czasie dużej liczby problematycznych kwestii. Z jednej strony obywatele Ukrainy mają 

możliwość korzystania z ruchu bezwizowego na terytorium UE, ale bardzo wielu uchodźców 

(w tym niepełnoletnich) nie posiada paszportów biometrycznych, które pozwalają 

przekroczyć granicę w ruchu bezwizowym, niektórzy opuścili miejsca zamieszkania bez 

dokumentów, ponieważ stracili mienie z powodu bombardowań lub musieli opuścić swoje 

domy w pośpiechu. Wielu nieletnich uciekło nie z rodzicami, którzy są ich prawnymi 

przedstawicielami, ale z innymi osobami (krewnymi, sąsiadami, znajomymi rodziców lub z 

niespokrewnionymi/obcymi dorosłymi, którzy uratowali ich przed niebezpieczeństwem, w 

sytuacji gdy rodzice zaginęli lub zginęli). Pojawiły się palące kwestie zakwaterowania 

uchodźców, organizacji ich przemieszczania się, zapewnienia dzieciom dostępu do edukacji, 

zapewnienia opieki medycznej, itp. 

Rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy 

Państwo polskie dość szybko zareagowało uchwaleniem specjalnej Ustawy z dnia 12 

marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa87 (dalej – Ustawa specjalna), która działa z mocą wsteczną – od 24 

lutego 2022 roku. Ze względu na dynamikę wydarzeń Ustawa specjalna została zmieniona już 

26 marca 2022 roku i ponownie - 14 kwietnia 2022 roku. Ustawa specjalna jest 

kompleksowym aktem, który obejmuje główne obszary pomocy obywatelom Ukrainy, w 

tym88: 

1) legalizację pobytu i szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli 

Ukrainy na terytorium RP; 

2) materialną i niematerialną pomoc społeczną; 

3) świadczenia medyczne; 

4) regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy; 

                                                            
87 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, Dz.U. 2022 poz.583. 
88 Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających: zezwolenie na pobyt stały; zezwolenie 
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; zezwolenie na pobyt czasowy; status uchodźcy; 
ochronę uzupełniającą; zgodę na pobyt tolerowany oraz w przypadku osób, które złożyły w Polsce wnioski o 
udzielenie ochrony międzynarodowej (lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone) lub zadeklarowały 
zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
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5) niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących studentami, 

nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi, wjeżdżającymi z terytorium 

Ukrainy; szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem 

miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy; 

6) szczególne zasady powierzenia pracy, podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium RP; 

7) ustanowienie tymczasowej opieki nad małoletnimi.  

Ponadto Ustawa specjalna przewiduje świadczenia dla osób udzielających pomocy 

uchodźcom z Ukrainy, w tym zapewnienie im bezpieczeństwa, zapewnienie zakwaterowania i 

wyżywienia (Art. 13. Ustawy specjalnej), a także utworzenie Funduszu Pomocy w celu 

finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 

(Art.14. Ustawy specjalnej). 

 Legalizacja pobytu (Art. 2. ust.1. Ustawy specjalnej). Pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 

24 lutego 2022 roku w stosunku do osób, które przybyły na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa, i są obywatelami Ukrainy lub dzieckiem urodzonym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która przybyła do Polski po 24 

lutego 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie.  

 Odpowiednia norma Ustawy specjalnej dotyczy również:  

- osób, nieposiadających obywatelstwa Ukrainy, ale które zawarły związek małżeński z 

obywatelem\ką Ukrainy, o ile przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

terytorium Ukrainy w związku z wojną w Ukrainie, wjechały legalnie na terytorium RP w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu działań wojennych przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 

miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.  
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wyżywienia (Art. 13. Ustawy specjalnej), a także utworzenie Funduszu Pomocy w celu 

finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 

(Art.14. Ustawy specjalnej). 

 Legalizacja pobytu (Art. 2. ust.1. Ustawy specjalnej). Pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 

24 lutego 2022 roku w stosunku do osób, które przybyły na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa, i są obywatelami Ukrainy lub dzieckiem urodzonym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która przybyła do Polski po 24 

lutego 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie.  

 Odpowiednia norma Ustawy specjalnej dotyczy również:  

- osób, nieposiadających obywatelstwa Ukrainy, ale które zawarły związek małżeński z 

obywatelem\ką Ukrainy, o ile przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

terytorium Ukrainy w związku z wojną w Ukrainie, wjechały legalnie na terytorium RP w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu działań wojennych przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 

miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.  
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Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 

miesiąca pozbawia go uprawnienia w zakresie legalizacji pobytu. Warto również zaznaczyć, 

że ww. normy nie dotyczą obywateli Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt 

czasowy/stały/rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub ochronę międzynarodową 

(status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze 

względów humanitarnych), a także osób które złożyły w RP wnioski o udzielenie ochrony 

miedzynarodowej (samodzielnie lub jeżeli takie wnioski zostały złożone w ich imieniu) lub 

zadeklarowały zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

Rzeczypospolitej Polskiej albo których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

Wyżej wymienionym obywatelom Ukrainy na podstawie wniosku nadaje się numer 

PESEL (numer w polskim Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności) – 

odpowiednik ukraińskiego lub białoruskiego numeru ubezpieczenia społecznego (Art. 4. 

Ustawy specjalnej). Oprócz tego można uzyskać tak zwany ,,profil zaufany” (Art.9. Ustawy 

specjalnej), który pozwala na załatwianie różnych spraw obywatelskich i administracyjnych 

bez konieczności udawania się do odpowiedniego organu państwa.  

Obywatel Ukrainy nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później 

niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 roku może ubiegać się o zezwolenie na 

pobyt czasowy w Polsce (Art.38. Ustawy specjalnej). Zezwolenia na pobyt czasowy udziela 

się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. W celu ułatwienia znalezienia 

i wykonywania pracy Ustawa specjalna uprawnia obywateli Ukrainy, którym udzielono 

zezwolenia na pobyt czasowy, do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności 

posiadania zezwolenia na pracę (Art.39. Ustawy specjalnej). 

Ustawa przewiduje także przedłużenie dla obywateli Ukrainy okresu legalnego pobytu na 

terytorium RP na podstawie wizy krajowej (do dnia 31 grudnia 2022 roku). W przypadku 

jeżeli ostatni dzień okresu pobytu w RP Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danej wizy 

przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku (Art.42. Ustawy specjalnej) nie uprawnia to 

do przekraczania granicy w okresie przedłużenia okresu ważności wizy. Oprócz tego, 

przedłużenie okresu pobytu dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP na 

podstawie wydanej przez organ polski wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne 

państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego – jeżeli ostatni dzień 

dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP przypada w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 roku a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem - jego pobyt na tym 

terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. Przedłużenie okresu ważności 
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dotyczy także kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca i zgody na „pobyt 

tolerowany”.  

Za legalny uznaje się także pobyt na terytorium RP obywatela Ukrainy na podstawie 

zezwolenia komendanta placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej z Ukrainą przez okres 18 miesięcy (Art.3.,43.,44.Ustawy specjalnej) 89. 

 

 Opiekun tymczasowy (Art.25. Ustawy specjalnej). Poważnym problemem jest 

ochrona praw małoletnich dzieci, które uciekły z Ukrainy w związku z wojną z 

różnych powodów nie przebywają jednak z rodzicami (lub innymi przedstawicielami 

prawnymi), ale z krewnymi, sąsiadami, czasem nawet osobami niespokrewnionymi 

czy obcymi. W takich przypadkach przewidziano procedurę uznania tymczasowego 

opiekuna dla małoletnich, który sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem, chyba że 

przy jego ustanowieniu określono inaczej zakres jego praw i obowiązków. Status 

opiekuna tymczasowego można uzyskać przez sąd opiekuńczy w trakcie specjalnego 

postępowania. Przede wszystkim opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony 

spośród krewnych, powinowatych lub innych osób, które będą mogły należycie 

wykonywać obowiązki opiekuna.  Postępowanie o ustanowienie opiekuna 

tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Opiekun tymczasowy 

dostaje świadczenia na dziecko (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, 

świadczenie ,,dobry start”), a także dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów (Art.51.-59. Ustawy 

specjalnej). Obywatelowi Ukrainy, który zamieszkuje w RP z dzieckiem, przysługuje 

prawo do dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (wyjątkiem są obywatele Ukrainy 

posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”) 90. Dzieci w wieku 7-

18 lat w Polsce są objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, a obywatele 

Ukrainy we wskazanym wieku są przyjmowani do szkół publicznych oraz 

obejmowani opieką i nauczaniem na takich samych warunkach, które dotyczą 

obywateli polskich. Polska umożliwiła przyjęcie do szkoły uczniów z Ukrainy w 

                                                            
89  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz.1650. 
90  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 
2270. 
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miesiąca pozbawia go uprawnienia w zakresie legalizacji pobytu. Warto również zaznaczyć, 

że ww. normy nie dotyczą obywateli Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt 

czasowy/stały/rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub ochronę międzynarodową 

(status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze 

względów humanitarnych), a także osób które złożyły w RP wnioski o udzielenie ochrony 

miedzynarodowej (samodzielnie lub jeżeli takie wnioski zostały złożone w ich imieniu) lub 

zadeklarowały zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

Rzeczypospolitej Polskiej albo których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

Wyżej wymienionym obywatelom Ukrainy na podstawie wniosku nadaje się numer 

PESEL (numer w polskim Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności) – 

odpowiednik ukraińskiego lub białoruskiego numeru ubezpieczenia społecznego (Art. 4. 

Ustawy specjalnej). Oprócz tego można uzyskać tak zwany ,,profil zaufany” (Art.9. Ustawy 

specjalnej), który pozwala na załatwianie różnych spraw obywatelskich i administracyjnych 

bez konieczności udawania się do odpowiedniego organu państwa.  

Obywatel Ukrainy nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później 

niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 roku może ubiegać się o zezwolenie na 

pobyt czasowy w Polsce (Art.38. Ustawy specjalnej). Zezwolenia na pobyt czasowy udziela 

się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. W celu ułatwienia znalezienia 

i wykonywania pracy Ustawa specjalna uprawnia obywateli Ukrainy, którym udzielono 

zezwolenia na pobyt czasowy, do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności 

posiadania zezwolenia na pracę (Art.39. Ustawy specjalnej). 

Ustawa przewiduje także przedłużenie dla obywateli Ukrainy okresu legalnego pobytu na 

terytorium RP na podstawie wizy krajowej (do dnia 31 grudnia 2022 roku). W przypadku 

jeżeli ostatni dzień okresu pobytu w RP Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danej wizy 

przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku (Art.42. Ustawy specjalnej) nie uprawnia to 

do przekraczania granicy w okresie przedłużenia okresu ważności wizy. Oprócz tego, 

przedłużenie okresu pobytu dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP na 

podstawie wydanej przez organ polski wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne 

państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego – jeżeli ostatni dzień 

dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP przypada w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 roku a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem - jego pobyt na tym 

terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. Przedłużenie okresu ważności 
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dotyczy także kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca i zgody na „pobyt 

tolerowany”.  

Za legalny uznaje się także pobyt na terytorium RP obywatela Ukrainy na podstawie 

zezwolenia komendanta placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej z Ukrainą przez okres 18 miesięcy (Art.3.,43.,44.Ustawy specjalnej) 89. 

 

 Opiekun tymczasowy (Art.25. Ustawy specjalnej). Poważnym problemem jest 

ochrona praw małoletnich dzieci, które uciekły z Ukrainy w związku z wojną z 

różnych powodów nie przebywają jednak z rodzicami (lub innymi przedstawicielami 

prawnymi), ale z krewnymi, sąsiadami, czasem nawet osobami niespokrewnionymi 

czy obcymi. W takich przypadkach przewidziano procedurę uznania tymczasowego 

opiekuna dla małoletnich, który sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem, chyba że 

przy jego ustanowieniu określono inaczej zakres jego praw i obowiązków. Status 

opiekuna tymczasowego można uzyskać przez sąd opiekuńczy w trakcie specjalnego 

postępowania. Przede wszystkim opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony 

spośród krewnych, powinowatych lub innych osób, które będą mogły należycie 

wykonywać obowiązki opiekuna.  Postępowanie o ustanowienie opiekuna 

tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Opiekun tymczasowy 

dostaje świadczenia na dziecko (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, 

świadczenie ,,dobry start”), a także dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów (Art.51.-59. Ustawy 

specjalnej). Obywatelowi Ukrainy, który zamieszkuje w RP z dzieckiem, przysługuje 

prawo do dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (wyjątkiem są obywatele Ukrainy 

posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”) 90. Dzieci w wieku 7-

18 lat w Polsce są objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, a obywatele 

Ukrainy we wskazanym wieku są przyjmowani do szkół publicznych oraz 

obejmowani opieką i nauczaniem na takich samych warunkach, które dotyczą 

obywateli polskich. Polska umożliwiła przyjęcie do szkoły uczniów z Ukrainy w 

                                                            
89  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz.1650. 
90  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 
2270. 
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trakcie całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana będzie nauka, 

odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Uczniowie 

- cudzoziemcy nieposługujący się językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

korzystanie z nauki w szkole mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z języka 

polskiego, uczyć się w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces 

nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, a także 

korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia, zatrudnionej w 

charakterze pomocy nauczyciela oraz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 

wyrównawczych z przedmiotów nauczania organizowanych przez szkołę. 

Przewidziana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów - 

cudzoziemców, a także inne rodzaje wsparcia uczniów i ich rodzin (tworzenie innych 

lokalizacji na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych; organizacja bezpłatnego transportu do szkoły, przyznanie stypendium 

lub zasiłku szkolnego i inne). 

 Studia. Srodowisko naukowe. Dla studentów – obywateli Ukrainy przewidziano 

możliwość kontynuowania studiów na polskiej uczelni nawet w przypadku, kiedy nie 

ma dokumentów poświadczających uznane okresy studiów i zdane egzaminy na 

uczelni na terytorium Ukrainy, istnieje możliwość weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się i uznania odpowiednich okresów studiów. Weryfikacja przeprowadzona 

jest przez uczelnię, w której student ubiega się o przyjęcie na studia. Studenci mogą 

ubiegać się o stypendium socjalne i kredyt studencki (Art. 45. Ustawy specjalnej). W 

przypadku nauczycieli i pracowników naukowych z Ukrainy, którzy oświadczą, że w 

dniu 24 lutego 2022 roku pracowali jako nauczyciele akademickie na uczelni lub jako 

pracownicy naukowi w innej instytucji, działającej na terytorium Ukrainy, 

przewidziana jest możliwość zatrudnienia na uczelni w charakterze nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego w jednostkach naukowych lub innych 

jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Zatrudnienie jest możliwe bez 

przeprowadzenia konkursu (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu wymaganego 

tytułu zawodowego, stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora 

i odpowiednich kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska- Art.46.- 49. Ustawy 

specjalnej). 

 Pomoc społeczna. Na podstawie Ustawy specjalnej obywatelom Ukrainy przysługuje 

prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „dobry 

start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za 
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pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Oprócz tego 

obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 

300 zł na każdego członka rodziny, pomoc psychologiczną, pomocy żywnościową, 

pomoc dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, opiekę medyczną na terytorium RP 

i inne rodzaje pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne 

ustalone Ustawą o pomocy społecznej91). Wspominając o świadczeniach opieki 
zdrowotnej, trzeba zwrócić uwagę na listę osób, które obejmuje prawo do świadczeń 

medycznych. Są to osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, będące 

obywatelami Ukrainy, które bezpośrednio przekroczyły granicę polsko - ukraińską 

lub są nieposiadającymi obywatelstwa ukraińskiego małżonkami obywateli Ukrainy, 

którzy przekroczyli granicę polsko - ukraińską (Art.37. Ustawy specjalnej). Warunek 

bezpośredniego przekroczenia granicy polsko - ukraińskiej nie dotyczy obywateli 

Ukrainy z Kartą Polaka i członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą 

Polaka. Wyżej wymienione osoby maja prawo do świadczeń medycznych w RP na 

tych samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Polsce (oprócz leczenia 

uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu 

środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”), do 

produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia, do 

szczepienia przeciwko COVID-19, testów w kierunku koronawirusa (antygenowe i 

PCR) oraz leczenia związanego z COVID-19 (prawo do szczepień przeciwko COVID-

19 przysługuje także dzieciom). Wszystkie te świadczenia finansowane są z budżetu 

państwa. 

W przypadku osób, które są nie obejmowane Ustawą specjalną (są to obywatele Ukrainy 

zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin, obywatele państw 

trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony 

międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin, obywatele państw trzecich i 

bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie 

zezwolenia na pobyt stały i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa)92, stosuje się 

do nich odpowiednio przepisy o pomocy medycznej (art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu 

                                                            
91 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U.2004 Nr 64 poz.593. 
92 Dotyczy to również obywateli Białorusi, którzy uciekli do Ukrainy i nie mogą wrócić do swojego państwa ze 
względu na zagrożenie ich bezpieczeństwa. 
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trakcie całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana będzie nauka, 

odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Uczniowie 

- cudzoziemcy nieposługujący się językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

korzystanie z nauki w szkole mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z języka 

polskiego, uczyć się w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces 

nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, a także 

korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia, zatrudnionej w 

charakterze pomocy nauczyciela oraz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 

wyrównawczych z przedmiotów nauczania organizowanych przez szkołę. 

Przewidziana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów - 

cudzoziemców, a także inne rodzaje wsparcia uczniów i ich rodzin (tworzenie innych 

lokalizacji na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych; organizacja bezpłatnego transportu do szkoły, przyznanie stypendium 

lub zasiłku szkolnego i inne). 

 Studia. Srodowisko naukowe. Dla studentów – obywateli Ukrainy przewidziano 

możliwość kontynuowania studiów na polskiej uczelni nawet w przypadku, kiedy nie 

ma dokumentów poświadczających uznane okresy studiów i zdane egzaminy na 

uczelni na terytorium Ukrainy, istnieje możliwość weryfikacji osiągniętych efektów 

uczenia się i uznania odpowiednich okresów studiów. Weryfikacja przeprowadzona 

jest przez uczelnię, w której student ubiega się o przyjęcie na studia. Studenci mogą 

ubiegać się o stypendium socjalne i kredyt studencki (Art. 45. Ustawy specjalnej). W 

przypadku nauczycieli i pracowników naukowych z Ukrainy, którzy oświadczą, że w 

dniu 24 lutego 2022 roku pracowali jako nauczyciele akademickie na uczelni lub jako 

pracownicy naukowi w innej instytucji, działającej na terytorium Ukrainy, 

przewidziana jest możliwość zatrudnienia na uczelni w charakterze nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego w jednostkach naukowych lub innych 

jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Zatrudnienie jest możliwe bez 

przeprowadzenia konkursu (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu wymaganego 

tytułu zawodowego, stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora 

i odpowiednich kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska- Art.46.- 49. Ustawy 

specjalnej). 

 Pomoc społeczna. Na podstawie Ustawy specjalnej obywatelom Ukrainy przysługuje 

prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „dobry 

start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za 
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pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Oprócz tego 

obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 

300 zł na każdego członka rodziny, pomoc psychologiczną, pomocy żywnościową, 

pomoc dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, opiekę medyczną na terytorium RP 

i inne rodzaje pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne 

ustalone Ustawą o pomocy społecznej91). Wspominając o świadczeniach opieki 
zdrowotnej, trzeba zwrócić uwagę na listę osób, które obejmuje prawo do świadczeń 

medycznych. Są to osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, będące 

obywatelami Ukrainy, które bezpośrednio przekroczyły granicę polsko - ukraińską 

lub są nieposiadającymi obywatelstwa ukraińskiego małżonkami obywateli Ukrainy, 

którzy przekroczyli granicę polsko - ukraińską (Art.37. Ustawy specjalnej). Warunek 

bezpośredniego przekroczenia granicy polsko - ukraińskiej nie dotyczy obywateli 

Ukrainy z Kartą Polaka i członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą 

Polaka. Wyżej wymienione osoby maja prawo do świadczeń medycznych w RP na 

tych samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Polsce (oprócz leczenia 

uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu 

środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”), do 

produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia, do 

szczepienia przeciwko COVID-19, testów w kierunku koronawirusa (antygenowe i 

PCR) oraz leczenia związanego z COVID-19 (prawo do szczepień przeciwko COVID-

19 przysługuje także dzieciom). Wszystkie te świadczenia finansowane są z budżetu 

państwa. 

W przypadku osób, które są nie obejmowane Ustawą specjalną (są to obywatele Ukrainy 

zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin, obywatele państw 

trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony 

międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin, obywatele państw trzecich i 

bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie 

zezwolenia na pobyt stały i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa)92, stosuje się 

do nich odpowiednio przepisy o pomocy medycznej (art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu 

                                                            
91 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U.2004 Nr 64 poz.593. 
92 Dotyczy to również obywateli Białorusi, którzy uciekli do Ukrainy i nie mogą wrócić do swojego państwa ze 
względu na zagrożenie ich bezpieczeństwa. 
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cudzoziemcom ochrony na terytorium RP)93, która została znowelizowana przez uchwalenie 

specustawy. Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie o 

którym mowa w art. 110. ust. 5, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, 
opiekę medyczną, wydaje takiej osobie, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające 

korzystanie z ochrony czasowej. Osobom tym również przysługują świadczenia dotyczące 

zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych (w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w 

kierunku koronawirusa, leczenie COVID-19). Obywatel Ukrainy traci uprawnienia do 

świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy w przypadku, jeżeli wyjedzie z 

Polski na dłużej niż miesiąc. 

 Podjęcie zatrudnienia przez obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy są uprawnieni 

do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie ich legalnego pobytu. 

Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy – 

zlecenia. Umowa musi być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Podmiot 

zatrudniający jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia zgłosić 

pracownika do właściwego urzędu pracy (Art.22. Ustawy specjalnej). Warto 

zaznaczyć, że Ustawa specjalna (Art.61.- 63.) umożliwiła realizację osobnych 

świadczeń medycznych (a dokładnie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) dla 

uchodźców przez obywateli Ukrainy, którzy posiadają potwierdzenie zatrudnienia na 

stanowisku psychologa, psychologa klinicznego lub psychoterapeuty lub 

potwierdzenie ukończenia studiów na kierunku psychologia lub psychologia kliniczna. 

Oprócz tego lekarze i lekarze dentyści spoza Unii Europejskiej, którzy chcą udzielać 

pomocy medycznej obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, dostali na 

podstawie Ustawy specjalnej tymczasowe prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z 

Art.64. Ustawy specjalnej przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, 

niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza 

terytorium państw członkowskich UE, można udzielić zgody na wykonywanie 

zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 35a 

ust. 1. pkt. 3–5 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i 

położnej94. Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

                                                            
93 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176. 
94 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2022 r. poz. 551. 
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których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny mogą 

być zatrudniani na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Obywatel Ukrainy może się zarejestrować jako osoba bezrobotna lub 

poszukująca pracy (Art.22. ust.6. Ustawy specjalnej). Po zarejestrowaniu w Urzędzie 

Pracy i nabyciu statusu osoby bezrobotnej, uchodźcy mogą skorzystać m.in. ze 

szkoleń, dofinansowania do założenia działalności gospodarczej, czy refundacji 

kosztów zatrudnienia. Na podstawie Art.23. Ustawy specjalnej obywatele Ukrainy 

mogą również podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, ale pod 

warunkiem uzyskania numeru PESEL. 

Rozwiązania prawne dla obywateli Białorusi 

W dość trudnej sytuacji znaleźli się obywatele Białorusi, którzy uciekli przed 

represjami po wydarzeniach z 2020 roku z Białorusi w Ukrainę, a od 24 lutego 2022 roku 

uciekali z Ukrainy przed rosyjską agresją. Większość z tych Białorusinów nie podlega 

Ustawie specjalnej i nie może ubiegać się o pomoc, która jest udzielana na jej podstawie. 

Przedstawiciele białoruskiego ruchu demokratycznego, w tym Swiatłana Cichanouska i jej 

biuro, którzy bronią interesów Białorusinów za granicą, wielokrotnie podnosili tę kwestię w 

RP, jednak przy uchwaleniu i kolejnych zmianach Ustawy specjalnej, głosy te nie były brane 

pod uwagę. Ponadto Białorusini, którzy mieszkają w RP na podstawie wiz humanitarnych i 

nie mają możliwości powrotu do Białorusi w celu przedłużenia wizy wydanej ze względów 

humanitarnych - zostali pozbawieni możliwości otrzymania wizy krajowej polskiej, kiedy 

wyjechali na Ukrainę. 

Jednak wysiłki na rzecz ochrony interesów obywateli Białorusi, którzy nie mogą 

powrócić na Białoruś ze względów bezpieczeństwa, nie poszły na marne: 16 kwietnia 2022 

roku Ustawa o cudzoziemcach została zmieniona w odniesieniu do uzyskania wiz krajowych 

przez obywateli innych państw na terytorium Polski (procedura uzyskania wiz na terytorium 

Polski powinna zostać opracowana w ciągu 2 miesięcy od przyjęcia odpowiednich zmian w 

ustawie o cudzoziemcach). Ponadto rozwiązano problemy obywateli przebywających na 

terytorium Polski na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Białorusini wciąż mogą liczyć na 

ochronę międzynarodową w Polsce. 

Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach przywidują wydawanie przez Ministra Spraw 

Zagranicznych wiz krajowych dla pewnych kategorii cudzoziemców, przebywających na 
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cudzoziemcom ochrony na terytorium RP)93, która została znowelizowana przez uchwalenie 

specustawy. Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie o 

którym mowa w art. 110. ust. 5, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, 
opiekę medyczną, wydaje takiej osobie, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające 

korzystanie z ochrony czasowej. Osobom tym również przysługują świadczenia dotyczące 

zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych (w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w 

kierunku koronawirusa, leczenie COVID-19). Obywatel Ukrainy traci uprawnienia do 

świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy w przypadku, jeżeli wyjedzie z 

Polski na dłużej niż miesiąc. 

 Podjęcie zatrudnienia przez obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy są uprawnieni 

do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie ich legalnego pobytu. 

Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy – 

zlecenia. Umowa musi być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Podmiot 

zatrudniający jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia zgłosić 

pracownika do właściwego urzędu pracy (Art.22. Ustawy specjalnej). Warto 

zaznaczyć, że Ustawa specjalna (Art.61.- 63.) umożliwiła realizację osobnych 

świadczeń medycznych (a dokładnie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) dla 

uchodźców przez obywateli Ukrainy, którzy posiadają potwierdzenie zatrudnienia na 

stanowisku psychologa, psychologa klinicznego lub psychoterapeuty lub 

potwierdzenie ukończenia studiów na kierunku psychologia lub psychologia kliniczna. 

Oprócz tego lekarze i lekarze dentyści spoza Unii Europejskiej, którzy chcą udzielać 

pomocy medycznej obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, dostali na 

podstawie Ustawy specjalnej tymczasowe prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z 

Art.64. Ustawy specjalnej przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, 

niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza 

terytorium państw członkowskich UE, można udzielić zgody na wykonywanie 

zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 35a 

ust. 1. pkt. 3–5 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i 

położnej94. Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

                                                            
93 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176. 
94 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2022 r. poz. 551. 
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których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny mogą 

być zatrudniani na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Obywatel Ukrainy może się zarejestrować jako osoba bezrobotna lub 

poszukująca pracy (Art.22. ust.6. Ustawy specjalnej). Po zarejestrowaniu w Urzędzie 

Pracy i nabyciu statusu osoby bezrobotnej, uchodźcy mogą skorzystać m.in. ze 

szkoleń, dofinansowania do założenia działalności gospodarczej, czy refundacji 

kosztów zatrudnienia. Na podstawie Art.23. Ustawy specjalnej obywatele Ukrainy 

mogą również podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, ale pod 

warunkiem uzyskania numeru PESEL. 

Rozwiązania prawne dla obywateli Białorusi 

W dość trudnej sytuacji znaleźli się obywatele Białorusi, którzy uciekli przed 

represjami po wydarzeniach z 2020 roku z Białorusi w Ukrainę, a od 24 lutego 2022 roku 

uciekali z Ukrainy przed rosyjską agresją. Większość z tych Białorusinów nie podlega 

Ustawie specjalnej i nie może ubiegać się o pomoc, która jest udzielana na jej podstawie. 

Przedstawiciele białoruskiego ruchu demokratycznego, w tym Swiatłana Cichanouska i jej 

biuro, którzy bronią interesów Białorusinów za granicą, wielokrotnie podnosili tę kwestię w 

RP, jednak przy uchwaleniu i kolejnych zmianach Ustawy specjalnej, głosy te nie były brane 

pod uwagę. Ponadto Białorusini, którzy mieszkają w RP na podstawie wiz humanitarnych i 

nie mają możliwości powrotu do Białorusi w celu przedłużenia wizy wydanej ze względów 

humanitarnych - zostali pozbawieni możliwości otrzymania wizy krajowej polskiej, kiedy 

wyjechali na Ukrainę. 

Jednak wysiłki na rzecz ochrony interesów obywateli Białorusi, którzy nie mogą 

powrócić na Białoruś ze względów bezpieczeństwa, nie poszły na marne: 16 kwietnia 2022 

roku Ustawa o cudzoziemcach została zmieniona w odniesieniu do uzyskania wiz krajowych 

przez obywateli innych państw na terytorium Polski (procedura uzyskania wiz na terytorium 

Polski powinna zostać opracowana w ciągu 2 miesięcy od przyjęcia odpowiednich zmian w 

ustawie o cudzoziemcach). Ponadto rozwiązano problemy obywateli przebywających na 

terytorium Polski na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Białorusini wciąż mogą liczyć na 

ochronę międzynarodową w Polsce. 

Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach przywidują wydawanie przez Ministra Spraw 

Zagranicznych wiz krajowych dla pewnych kategorii cudzoziemców, przebywających na 
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terytorium Polski. Minister Spraw Zagranicznych ma określić obywatelstwa, które mogą 

skorzystać z tego uprawnienia oraz okres, przez który wizy mogą być wydawane na 

terytorium Polski (Art.66. ust 1a i ust.8 Ustawy o cudzoziemcach)95. Oprócz tego 

przewidziany został nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne 

okoliczności dla cudzoziemców, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywali na 

podstawie krajowej wizy humanitarnej oraz są obywatelami państwa określonego w 

przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(Art.186. ust.1. Ustawy o cudzoziemcach). Zezwolenie będzie udzielane jednorazowo, na 

okres 3 lat (Art.190. ust.1. Ustawy o cudzoziemcach). Uzyskanie zezwolenia będzie 

uprawniało do wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.  

Zakończenie 

Przyjęcie Ustawy specjalnej o pomocy dla obywateli Ukrainy w Polsce, stanowi 

podstawę dla organizacji i wspierania (w tym finansowego) wszechstronnych działań, 

pozwalających na ułatwienie pobytu uchodźców na terytorium RP przez organy państwa, 

samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Począwszy od 

pierwszych dni wojny, polskie społeczeństwo i państwo okazały niespotykaną solidarność z 

obywatelami Ukrainy, pomagając w przyjmowaniu uchodźców, ich zakwaterowaniu, 

rozwiązywaniu codziennych problemów, udzielaniu pomocy prawnej, psychologicznej, 

medycznej, pomocy w tłumaczeniach (w tym dokumentów), poszukiwaniu pracy, itp. Wiele 

organizacji włączyło się także w przygotowywanie niezbędnych materiałów pomocniczych 

dla prawników i wolontariuszy, udzielającym pomocy obywatelom Ukrainy96. 

Ustawa specjalna i zmiany w innych aktach prawnych RP umożliwiają (przynajmniej 

w najbliższym czasie) obywatelom Ukrainy oraz obywatelom innych państw, uciekającym 

przed wojną w Ukrainie, pobyt i pracę na warunkach bardziej dogodnych niż te, które daje 

status uchodźcy. Oczywiście, z czasem mogą powstać problemy związane z rynkiem pracy, 

czy organizacją procesu edukacyjnego dla dzieci z Ukrainy (niektóre z nich już się 

                                                            
95 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz.1650. 
96Zob. np. Portal prawny Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, przeznaczony dla osób uciekających z Ukrainy 
https://ukraina.interwencjaprawna.pl/mozliwe-sciezki-dzialania-dla-obywateli-panstw-trzecich-innych-niz-
ukraina-przebywajacych-w-polsce-na-15-dniowym-zezwoleniu/?fbclid=IwAR2-2yEg3dO4-
In4zGbJbc8wEG0ronf1UqanriKF1ef7BGWPUd0wxaj1lDM (dostęp 28.04.2022); Special Law for people 
fleeing Ukraine - a short guide, Centrum Prawne im. Haliny Nieć, https://www.pomocprawna.org/en/special-
law-for-people-fleeing-ukraine---a-short-guide (dostęp 29.04.2022), Broszura o Specustawie o pomocy 
obywatelom Ukrainy, przygotowana przez Legal Help Team firmy Factpr Law Sp. Z o.o. 
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unprecedented refugee flow in Europe in such a short period. Poland was the first country to 

receive the largest number of people fleeing the war. Between the first day of the war and 23 

May 2022, 3.5 million refugees from Ukraine crossed the Polish-Ukrainian border. In total, 

more than 5.264 million people have already left Ukraine, most of them are women and 

children (according to the Decree of the President of Ukraine no. 69/2022, men aged 18 to 60 

years are subject to mobilization). In addition, in the first days of Russian aggression in 

Ukraine, many men volunteered for territorial defence forces. 

Polish legislation, particularly the Act on granting protection to foreigners on the 

territory of the Republic of Poland dated 13 June 2003, provides for basic mechanisms of 

international protection (granting refugee status, granting subsidiary protection, granting 

asylum, granting temporary protection). However, obtaining the official refugee status under 

these conditions is not the most effective way of helping people fleeing the war in Ukraine 

since the procedure is quite long, involves numerous restrictions for the applicant, and 

presumes good preparation on the part of the host state. 

The situation related to the influx of refugees required Poland to solve many issues in 

the shortest possible time. The Polish state adopted a special law on assistance to the citizens 

of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of that state (the Special 

Law) dated 12 March 2022 (the Special Law), which has been in force since 24 February 

2022  and was amended as early as 26 March 2022, 14 and 30 April  2022. 

This article discusses the main provisions of the Special Law providing assistance to 

the Ukrainians in various spheres of life, as well as particular decisions of the Polish state 

concerning the legal status of third-country citizens who fled from the territory of Ukraine to 

Poland after the beginning of the war. Such third-country nationals include Belarusians who, 

after the escalation of repression in Belarus, escaped to Ukraine in 2020-2022 and became 

refugees, in fact, twice. 
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terytorium Polski. Minister Spraw Zagranicznych ma określić obywatelstwa, które mogą 
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Cios w główne branże eksportowe:  
wpływ antywojennych sankcji na gospodarkę Białorusi 

 

Według Banku Światowego wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz sankcje nałożone na 

Białoruś jako współuczestnika rosyjskiej agresji poskutkują spadkiem białoruskiego PKB o 

6,5%97. Sektorowe sankcje gospodarcze wprowadzone 2 marca 2022 roku przez UE obejmują 

ponad połowę eksportu towarów do krajów Unii, co jednocześnie stanowi 13% całości 

białoruskiego eksportu.  

Kolejne 13,6% eksportu towarów Białoruś utraciła wskutek opuszczenia rynku 

ukraińskiego. Eksport do tego kraju był drugim co do wielkości, po eksporcie do Rosji. 

Następnym ciosem wymierzonym w białoruską gospodarkę będzie spodziewany spadek 

gospodarczy w Federacji Rosyjskiej, który może nastąpić w wyniku działania 

międzynarodowych sankcji oraz bojkotu setek firm zagranicznych. Według Banku 

Światowego PKB Rosji w roku 2022 ma skurczyć się o 11,2%98.  

Na Białorusi z powodu wojny i sankcji najbardziej ucierpi przemysł, którego 

produkcja tradycyjnie skierowana jest głównie na eksport. Może zmniejszyć się ona o 9,5%. 

Zgoda Rosji na odroczenie spłaty długów oraz rozliczanie za ropę i gaz w rosyjskich rublach 

mają nieco ustabilizować kurs białoruskiego rubla. Rosyjskie ulgi natomiast nie rozwiążą 

problemu spadającej produkcji. PKB per capita, a co za tym idzie również dochody ludności, 

wrócą do poziomu sprzed 10 lat. Najprawdopodobniej już w połowie roku władze Białorusi 

zmierzą się z koniecznością zwolnień w państwowych przedsiębiorstwach, stanowiących 

wcześniej trzon białoruskiej gospodarki.   

Rok 2021: cud eksportowy wbrew sankcjom 

Wbrew sankcjom wprowadzonym przez UE i USA w odpowiedzi na porwanie 

samolotu Ryanair oraz rozpętanie kryzysu migracyjnego, gospodarka Białorusi w 2021 roku 

                                                            
97https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d5f32ef28464d01f195827b7e020a3e80500022021/related/mpo-blr.pdf 
(dostęp: 06.05.2022). 
98https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d5f32ef28464d01f195827b7e020a3e80500022021/related/mpo-rus.pdf 
(dostęp: 06.05.2022). 
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wzrosła o 2,3%. PKB wyniosło 61,6 mld USD. Z danych Banku Światowego wynika, że 

wzrost ten Mińsk zawdzięcza nie inwestycjom lub zwiększeniu konsumpcji, lecz ożywieniu 

przemysłu, a przede wszystkim zwiększeniu eksportu towarów i usług. 

Najprawdopodobniej Białoruś skorzystała z ożywienia gospodarki związanego z 

zakończeniem pandemii COVID-19. Eksport białoruskich towarów i usług powrócił do 

poziomu sprzed pandemii.  

Wyjaśnienie przyczyn białoruskiego cudu eksportowego jest utrudnione, bowiem 

białoruskie instytucje państwowe zaczęły ukrywać prawdziwe dane statystyczne. W sierpniu 

2021 roku, po tym jak UE wprowadziła sankcje wobec białoruskich producentów potasu, 

paliw, tytoniu oraz linii lotniczych, Belstat przestał publikować dane dotyczące eksportu 6 

kategorii towarów.  Należą do nich: produkty chemiczne, elektronika, środki transportu, ropa 

i produkty ropopochodne99. Utajnione statystyki obejmują ponad 1/3 białoruskiego eksportu o 

wartości ok. 15 mld USD. Ponadto od lutego 2022 roku szereg białoruskich instytucji 

państwowych (m.in. Belstat, Narodowy Bank Białorusi, Państwowy Komitet Celny), 

zablokowało dostęp do swoich stron użytkownikom z zagranicy.  

Według danych Belstatu w 2021 roku Białoruś wyeksportowała towary o wartości 

39,9 mld USD, czyli o 36,7% więcej niż w roku 2020100. Zwiększył się nie tylko eksport 

towarów, ale i usług. Osiągnął on 9,7 mld USD, co daje o 1 miliard więcej, niż w 

przedpandemijnym roku 2019. Sukces eksportowy był w dużej mierze osiągnięty dzięki 

zwiększeniu sprzedaży na rynku krajów UE oraz Ukrainie -  tak stwierdziło MSZ Białorusi w 

raporcie dotyczącym wyników polityki zagranicznej w 2021 roku101.  

Według MSZ i Belstatu eksport do krajów unijnych w 2021 roku wyniósł 9,5 mld 

USD. Jest to o 74,4% więcej, niż w roku 2020102. Eksport na Ukrainę wzrósł o 43% - do 5,4 

mld USD. Z kolei do Rosji sprzedano towary o wartości 16,4 mld USD, co daje o 24% 

więcej, niż w roku poprzednim103. Duże przychody walutowe zaskoczyły nawet rząd 

białoruski. Deficyt budżetowy, który władze zaplanowały na poziomie 1,8 mld USD, czyli 

                                                            
99https://www.the-village.me/village/business/business-news/289649-belstat-sekret (dostęp: 06.05.2022). 
100https://belmarket.by/news/2022/02/27/news-49864.html (dostęp: 04.05.2022). 
101https://mfa.gov.by/publication/reports/c0b615e3c82db7a8.html (dostęp: 06.05.2022). 
102https://belmarket.by/news/news-49477.html (dostęp: 03.05.2022). 
103https://mfa.gov.by/publication/reports/c0b615e3c82db7a8.html (dostęp: 06.05.2022). 
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2,6% PKB pod koniec 2021 roku wyniósł jedynie 300 mln USD. Stało się tak dzięki 

zwiększeniu przychodów z eksportu oraz wpływów podatkowych104.  

Wzrost eksportu do UE można wytłumaczyć bardzo ograniczonym zakresem sankcji 

unijnych. Aby nie zaszkodzić interesom europejskich kontrahentów sankcje nie dotyczyły już 

zawartych kontraktów i nie obejmowały szerokiej listy towarów. Na przykład zakaz 

sprzedaży do UE dotyczył jedynie 20% wytwarzanych na Białorusi nawozów potasowych. 

Duże wolumeny produkcji Mińsk przekierował z rynków unijnych na Ukrainę. To właśnie 

ona została głównym kierunkiem eksportu białoruskich rafinerii. W 2021 roku sprzedano tam 

produktów ropopochodnych o wartości 2,35 mld USD105. Stanowi to ponad 70% eksportu 

całej branży przetwórstwa naftowego, która w 2021 roku sprzedała za granicę towary na ok. 

3,2 mld USD106.  

Kopalnie potasu i rafinerie wstrzymują produkcję 

Potężny cios w jedną z kluczowych białoruskich branży eksportowych już na początku 

br. roku wymierzyła Litwa. 1 lutego, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, 

zrezygnowała ona z transportu białoruskich nawozów potasowych. Prawie cały ich eksport, 

ok. 11 mln ton rocznie, dokonywano przez port w litewskiej Kłajpedzie107. Sprzedaż 

nawozów potasowych w ostatnich latach przyniosła krajowi ok. 3 miliardów dolarów, czyli 

5% białoruskiego PKB. Zdaniem analityków nie uda się przekierowanie takich wolumenów w 

ciągu najbliższych dwóch lat na porty i koleje rosyjskie108. Już w kwietniu 2021 roku 

producent nawozów potasowych ,,Belaruskali” ,,w celu przeprowadzenia planowanych 

napraw” wstrzymał wydobycie we wszystkich swoich pięciu kopalniach. Wcześniej na taką 

skalę prac nie wstrzymywano109. W przedsiębiorstwie pracuje około 15 tys. osób.  

Dokonany z terytorium Białorusi atak wojsk rosyjskich na Ukrainę uniemożliwił 

eksport produkcji do drugiego co do ważności partnera handlowego Mińska. Oprócz 
                                                            
104https://www.belta.by/economics/view/defitsit-respublikanskogo-bjudzheta-belarusi-v-2021-godu-sostavil-
br06-mlrd-482196-2022/ (dostęp: 05.05.2022). 
105 https://ilex.by/ot-chuda-do-shoka-chto-zhdet-belorusskij-eksport/ (dostęp: 07.05.2022). 
106https://neg.by/novosti/otkrytj/sostojanie-neftehimicheskogo-kompleksa-belarusi-za-9-mesjace-2021-goda/ 
(dostęp: 05.05.2022). 
107 https://ilex.by/ot-chuda-do-shoka-chto-zhdet-belorusskij-eksport/ (dostęp: 06.05.2022). 
108 https://www.dw.com/ru/vojna-v-ukraine-i-sankcii-dushat-jeksport-kalijnyh-udobrenij-iz-belarusi/a-61317022 
(dostęp: 06.05.2022). 
109 https://news.zerkalo.io/economics/12689.html (dostęp: 07.05.2022). 
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USD. Jest to o 74,4% więcej, niż w roku 2020102. Eksport na Ukrainę wzrósł o 43% - do 5,4 

mld USD. Z kolei do Rosji sprzedano towary o wartości 16,4 mld USD, co daje o 24% 

więcej, niż w roku poprzednim103. Duże przychody walutowe zaskoczyły nawet rząd 

białoruski. Deficyt budżetowy, który władze zaplanowały na poziomie 1,8 mld USD, czyli 

                                                            
99https://www.the-village.me/village/business/business-news/289649-belstat-sekret (dostęp: 06.05.2022). 
100https://belmarket.by/news/2022/02/27/news-49864.html (dostęp: 04.05.2022). 
101https://mfa.gov.by/publication/reports/c0b615e3c82db7a8.html (dostęp: 06.05.2022). 
102https://belmarket.by/news/news-49477.html (dostęp: 03.05.2022). 
103https://mfa.gov.by/publication/reports/c0b615e3c82db7a8.html (dostęp: 06.05.2022). 
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2,6% PKB pod koniec 2021 roku wyniósł jedynie 300 mln USD. Stało się tak dzięki 

zwiększeniu przychodów z eksportu oraz wpływów podatkowych104.  

Wzrost eksportu do UE można wytłumaczyć bardzo ograniczonym zakresem sankcji 

unijnych. Aby nie zaszkodzić interesom europejskich kontrahentów sankcje nie dotyczyły już 

zawartych kontraktów i nie obejmowały szerokiej listy towarów. Na przykład zakaz 

sprzedaży do UE dotyczył jedynie 20% wytwarzanych na Białorusi nawozów potasowych. 

Duże wolumeny produkcji Mińsk przekierował z rynków unijnych na Ukrainę. To właśnie 

ona została głównym kierunkiem eksportu białoruskich rafinerii. W 2021 roku sprzedano tam 

produktów ropopochodnych o wartości 2,35 mld USD105. Stanowi to ponad 70% eksportu 

całej branży przetwórstwa naftowego, która w 2021 roku sprzedała za granicę towary na ok. 

3,2 mld USD106.  

Kopalnie potasu i rafinerie wstrzymują produkcję 

Potężny cios w jedną z kluczowych białoruskich branży eksportowych już na początku 

br. roku wymierzyła Litwa. 1 lutego, jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, 

zrezygnowała ona z transportu białoruskich nawozów potasowych. Prawie cały ich eksport, 

ok. 11 mln ton rocznie, dokonywano przez port w litewskiej Kłajpedzie107. Sprzedaż 

nawozów potasowych w ostatnich latach przyniosła krajowi ok. 3 miliardów dolarów, czyli 

5% białoruskiego PKB. Zdaniem analityków nie uda się przekierowanie takich wolumenów w 

ciągu najbliższych dwóch lat na porty i koleje rosyjskie108. Już w kwietniu 2021 roku 

producent nawozów potasowych ,,Belaruskali” ,,w celu przeprowadzenia planowanych 

napraw” wstrzymał wydobycie we wszystkich swoich pięciu kopalniach. Wcześniej na taką 

skalę prac nie wstrzymywano109. W przedsiębiorstwie pracuje około 15 tys. osób.  

Dokonany z terytorium Białorusi atak wojsk rosyjskich na Ukrainę uniemożliwił 

eksport produkcji do drugiego co do ważności partnera handlowego Mińska. Oprócz 
                                                            
104https://www.belta.by/economics/view/defitsit-respublikanskogo-bjudzheta-belarusi-v-2021-godu-sostavil-
br06-mlrd-482196-2022/ (dostęp: 05.05.2022). 
105 https://ilex.by/ot-chuda-do-shoka-chto-zhdet-belorusskij-eksport/ (dostęp: 07.05.2022). 
106https://neg.by/novosti/otkrytj/sostojanie-neftehimicheskogo-kompleksa-belarusi-za-9-mesjace-2021-goda/ 
(dostęp: 05.05.2022). 
107 https://ilex.by/ot-chuda-do-shoka-chto-zhdet-belorusskij-eksport/ (dostęp: 06.05.2022). 
108 https://www.dw.com/ru/vojna-v-ukraine-i-sankcii-dushat-jeksport-kalijnyh-udobrenij-iz-belarusi/a-61317022 
(dostęp: 06.05.2022). 
109 https://news.zerkalo.io/economics/12689.html (dostęp: 07.05.2022). 
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paliwa Białoruś sprzedawała na Ukrainę nawozy azotowe, potas i produkcję przemysłu 

maszynowego110. Swoje towary eksportowały tam przeważnie białoruskie przedsiębiorstwa 

państwowe. Teraz rząd Białorusi stara się jak najszybciej znaleźć dla nich inne rynki zbytu. 

Według obliczeń białoruskiego Ministerstwa Gospodarki, z 5,4 mld USD eksportu 

przeznaczonego na rynek ukraiński do Rosji i Chin można  skierować produkty o wartości 

odpowiednio 1,9 mld i 1,7 mld USD111. W międzyczasie rafineria w Mozyrzu, będąca 

głównym eksporterem paliw na Ukrainę, podobnie jak ,,Belaruskali” obniżyła swoją 

produkcję z powodu „planowanego remontu”112. Załoga tego zakładu liczy ok. 5 tys. osób.  

Sankcje UE i USA: 

problemy dla eksporterów drewna, firm transportowych i przemysłu samochodowego 

Kolejnym potężnym ciosem w białoruski eksport i sektor bankowy okazały się 

sankcje, wprowadzone przez kraje zachodnie w odpowiedzi na współudział Mińska w agresji 

na Ukrainę. 24 lutego USA wprowadziły ograniczenia dla dwóch banków państwowych 

(,,Belinvestbank” i ,,Dabrabyt”), białoruskiej córce rosyjskiego banku ,,VEB” oraz 

kluczowym przedsiębiorstwom działającym w sektorze militarnym113.  

2 marca UE całkowicie zakazała importu białoruskiego potasu, drewna, cementu, stali 

oraz wyrobów gumowych. Według obliczeń Komisji Europejskiej sprzedaż tych towarów w 

zeszłym roku przyniosła Białorusi 5,9 miliardów EUR114. Ponad jedną czwartą z tego 

przyniósł eksport drewna. W 2021 roku sprzedano je do krajów UE na kwotę ok. 1,6 mld 

USD. Paliw UE zaimportowała na sumę1,4  mld USD, zaś stali i potasu na 702 mln USD oraz 

543 mln USD115.  

                                                            
110 https://ilex.by/ot-chuda-do-shoka-chto-zhdet-belorusskij-eksport/ (dostęp: 07.05.2022). 
111https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-nuzhno-maksimalno-pereorientirovat-belorusskij-eksport-
s-ukrainskogo-rynka-488128-2022/ (dostęp: 06.05.2022). 
112 https://t.me/mnpmnpz/1804 (dostęp: 07.05.2022). 
113 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607 (dostęp: 07.05.2022). 
114https://www.reuters.com/world/europe/eu-approves-new-sanctions-against-belarus-over-ukraine-invasion-
source-2022-03-02/ (dostęp: 06.05.2022). 
115 https://tradingeconomics.com/european-union/imports/belarus (dostęp: 05.05.2022). 
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paliwa Białoruś sprzedawała na Ukrainę nawozy azotowe, potas i produkcję przemysłu 

maszynowego110. Swoje towary eksportowały tam przeważnie białoruskie przedsiębiorstwa 

państwowe. Teraz rząd Białorusi stara się jak najszybciej znaleźć dla nich inne rynki zbytu. 

Według obliczeń białoruskiego Ministerstwa Gospodarki, z 5,4 mld USD eksportu 

przeznaczonego na rynek ukraiński do Rosji i Chin można  skierować produkty o wartości 

odpowiednio 1,9 mld i 1,7 mld USD111. W międzyczasie rafineria w Mozyrzu, będąca 

głównym eksporterem paliw na Ukrainę, podobnie jak ,,Belaruskali” obniżyła swoją 

produkcję z powodu „planowanego remontu”112. Załoga tego zakładu liczy ok. 5 tys. osób.  

Sankcje UE i USA: 

problemy dla eksporterów drewna, firm transportowych i przemysłu samochodowego 

Kolejnym potężnym ciosem w białoruski eksport i sektor bankowy okazały się 

sankcje, wprowadzone przez kraje zachodnie w odpowiedzi na współudział Mińska w agresji 

na Ukrainę. 24 lutego USA wprowadziły ograniczenia dla dwóch banków państwowych 

(,,Belinvestbank” i ,,Dabrabyt”), białoruskiej córce rosyjskiego banku ,,VEB” oraz 

kluczowym przedsiębiorstwom działającym w sektorze militarnym113.  

2 marca UE całkowicie zakazała importu białoruskiego potasu, drewna, cementu, stali 

oraz wyrobów gumowych. Według obliczeń Komisji Europejskiej sprzedaż tych towarów w 

zeszłym roku przyniosła Białorusi 5,9 miliardów EUR114. Ponad jedną czwartą z tego 

przyniósł eksport drewna. W 2021 roku sprzedano je do krajów UE na kwotę ok. 1,6 mld 

USD. Paliw UE zaimportowała na sumę1,4  mld USD, zaś stali i potasu na 702 mln USD oraz 

543 mln USD115.  

                                                            
110 https://ilex.by/ot-chuda-do-shoka-chto-zhdet-belorusskij-eksport/ (dostęp: 07.05.2022). 
111https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-nuzhno-maksimalno-pereorientirovat-belorusskij-eksport-
s-ukrainskogo-rynka-488128-2022/ (dostęp: 06.05.2022). 
112 https://t.me/mnpmnpz/1804 (dostęp: 07.05.2022). 
113 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607 (dostęp: 07.05.2022). 
114https://www.reuters.com/world/europe/eu-approves-new-sanctions-against-belarus-over-ukraine-invasion-
source-2022-03-02/ (dostęp: 06.05.2022). 
115 https://tradingeconomics.com/european-union/imports/belarus (dostęp: 05.05.2022). 
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transportowych w 2021 roku osiągnął rekordowy poziom 4,3 mld USD121, z czego 1,7 mld 

USD zarobił transport drogowy122. Tradycyjnie ¾ przychodów z transportu drogowego, czyli 

1,3 mld USD  pochodzi z transportu towarów z krajów UE do Rosji. Zdaniem przedstawicieli 

branży zakaz nie doprowadzi do całkowitego wstrzymania dostaw, ale poważnie skomplikuje 

i podniesie ich koszty. Ceny transportu towarów z krajów UE na Białoruś w kwietniu wzrosły 
czterokrotnie, co przełoży się na wzrost cen wszystkich importowanych z Zachodu 

towarów123.    

Na razie niektóre białoruskie przedsiębiorstwa transportowe rejestrują firmy w 

nieobjętym sankcjami: Kazachstanie oraz w krajach UE. Sektor transportowy zajmuje siódme 

miejsce pod względem liczby zatrudnionych i w 2020 roku liczył on 287 tys. osób124. 

Kierowcy zastanawiają się nad emigracją na Zachód125. Ich liczba szacowana jest na 30 

tysięcy126.  

Nowy exodus IT 

Bojkot firm zagranicznych, z którym zetknęła się Rosja, w mniejszym stopniu dotknął 

Białoruś. Według danych Yale School of Management pod koniec kwietnia 2022 roku rynek 

rosyjski dobrowolnie opuściły ponad 750 przedsiębiorstw – w tym czasie Białoruś opuściło 

21 firm. Wśród nich są giganci przemysłowi tacy jak: ,,Siemens” i ,,General Electric” oraz 

jeden z największych podatników kraju, twórca gier komputerowych ,,Wargaming”, 

zatrudniający na Białorusi około 2400 osób127. 

Białoruska branża IT, będąca jednym z nielicznych ognisk rozwoju gospodarczego, 

dotkliwie odczuła skutki wojny. W kraju przestał działać szereg usług i zamrożono dostawy 

technologii. Sprzedaż na Białorusi wstrzymali twórcy oprogramowania antywirusowego 

,,Avast” i ,,Norton”. Producent sprzętu komputerowego ,,Dell” zaprzestał świadczenia 
                                                            
121https://www.belta.by/economics/view/eksport-transportnyh-uslug-belarusi-v-2021-godu-dostig-rekordnogo-
pokazatelja-v-43-mlrd-482729-2022/ (dostęp: 04.05.2022). 
122http://bamap.org/information/news/2021_11_02_164246/ (dostęp: 06.05.2022). 
123https://euroradio.fm/ru/povliyaet-na-vseh-vladelec-logisticheskoy-kompanii-o-gruzoperevozkah-i-sankciyah 
124https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/d8c/yr1d8w95a75bhnumml7vbg6jqxyih369.pdf (dostęp: 
06.05.2022). 
125Tamże. 
126https://press-club.by/dosved/eksperty-poteri-transportnoy-otrasli-iz-za-sa (dostęp: 06.05.2022). 
127https://som.yale.edu/story/2022/over-750-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain (dostęp: 
05.05.2022). 
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transportowych w 2021 roku osiągnął rekordowy poziom 4,3 mld USD121, z czego 1,7 mld 

USD zarobił transport drogowy122. Tradycyjnie ¾ przychodów z transportu drogowego, czyli 

1,3 mld USD  pochodzi z transportu towarów z krajów UE do Rosji. Zdaniem przedstawicieli 
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121https://www.belta.by/economics/view/eksport-transportnyh-uslug-belarusi-v-2021-godu-dostig-rekordnogo-
pokazatelja-v-43-mlrd-482729-2022/ (dostęp: 04.05.2022). 
122http://bamap.org/information/news/2021_11_02_164246/ (dostęp: 06.05.2022). 
123https://euroradio.fm/ru/povliyaet-na-vseh-vladelec-logisticheskoy-kompanii-o-gruzoperevozkah-i-sankciyah 
124https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/d8c/yr1d8w95a75bhnumml7vbg6jqxyih369.pdf (dostęp: 
06.05.2022). 
125Tamże. 
126https://press-club.by/dosved/eksperty-poteri-transportnoy-otrasli-iz-za-sa (dostęp: 06.05.2022). 
127https://som.yale.edu/story/2022/over-750-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain (dostęp: 
05.05.2022). 
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pomocy technicznej. Producent oprogramowania graficznego ,,Adobe” wstrzymał sprzedaż 

nowych produktów. Wszystkie dostawy na Białoruś wstrzymały producenci procesorów 

,,AMD” i ,,Intel”. Systemy płatnicze jak ,,Western Union”, ,,American Express”, ,,Visa” i 

,,Mastercard”, ,,Payoneer” oraz ,,Revolut” wstrzymywały transakcje lub je ograniczyły128.  

Strach przed ewentualną mobilizacją do wojska oraz pozostaniem za nową żelazną 

kurtyną zmusił tysiące białoruskich programistów do opuszczenia kraju. W połowie marca, 

według badania portalu ,,dev.by”, 70% białoruskich firm IT przenosiło swoich pracowników 

za granicę, w tym 6,5% przenosiło załogi w całości129. W porównaniu z poprzednią falą 

migracji, kiedy to wskutek represji politycznych Białoruś opuściło ok. 20 tys. specjalistów IT, 

obecna fala jest młodsza i liczniejsza. Kraj opuszczają programiści średniego i niższego 

szczebla130. Najpopularniejszymi kierunkami relokacji pozostają Polska, Gruzja oraz Litwa131. 

W taki sposób branża licząca pod koniec 2020 roku 136 tys. osób, może stracić 20 - 25 tys. 

pracowników. Przeciętny programista przywozi do kraju rocznie ok. 25 tys. USD w obcej 

walucie i stwarza miejsca pracy dla 4 osób132. Wyjazd 25 tys. specjalistów branży IT 

zmniejszy przychody walutowe kraju o 600 mln USD. 

Mimo masowej emigracji, mającej miejsce po represjach 2020 roku, białoruski sektor 

IT w zeszłym roku polepszył swoje wyniki finansowe. W porównaniu  do roku 2020 eksport 

usług informatycznych wyrósł o 19%. Przychody eksportowe sektora osiągnęły 3,2 mld 

USD133. Większość firm nie utraciła pracowników, duża część z nich przeszła na pracę zdalną 

lub zaczęła pracować w zagranicznych filiach firm białoruskich. Zresztą zdecydowana 

większość białoruskich firm informatycznych długo przed rozpętaniem represji na Białorusi 

oraz agresją Moskwy i Mińska na Ukrainę miała siedziby w krajach UE i USA oraz 

pozycjonowała siebie jako firmy zachodnie134.   

                                                            
128https://thinktanks.by/publication/2022/04/25/kakoe-buduschee-zhdet-belorusskiy-it-rynok.html (dostęp: 
06.05.2022). 
129https://devby.io/news/relokeit-aitishniki (dostęp: 04.05.2022). 
130https://devby.io/news/kto-uehal (dostęp: 04.05.2022). 
131https://devby.io/news/relocate-it-2022 (dostęp: 04.05.2022). 
132https://www.dw.com/ru/kak-vojna-rf-protiv-ukrainy-ubivaet-it-sferu-v-belarusi/a-61165192 (dostęp: 
06.05.2022). 
133https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/vneshnyaya-
torgovlya-tovarami/statisticheskie-izdaniya/index_40484/ (dostęp: 06.05.2022). 
134https://devby.io/news/top50-it-belarus-june2020 (dostęp: 06.05.2022). 
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Według analityków branży IT rozwój tego sektora, w odróżnieniu od innych branż 

białoruskiej gospodarki, nieco się spowolni, ale się nie zatrzyma135. Branża informatyczna 

pozostaje jedną z bardzo nielicznych oferujących zarobki na poziomie światowym, dlatego 

będzie ona nadal przyciągała najbardziej zdolne i ambitne osoby. Analogicznie do lat 2020 -

2021, programistów którzy opuścili kraj zastąpią absolwenci wyspecjalizowanych uczelni 

wyższych oraz specjaliści z innych sektorów. Firmy białoruskiego pochodzenia mające 

siedziby na Zachodzie, będą operowały jako firmy zagraniczne, korzystające z zasobów 

wykwalifikowanej siły roboczej na Białorusi. Niektóre firmy mogą próbować oswoić rynek 

rosyjski, z którego wyszli zachodni producenci oprogramowania. Ten rynek jednak jest o 

wiele mniej przejrzysty i silnie powiązany ze skorumpowanym sektorem państwowym136, 

dlatego może okazać się niechętny wobec obcych.  

Działania zaradcze władz i oczekiwane skutki sankcji 

Odmowa Litwy w kwestii transportowania białoruskich nawozów potasowych, wojna 

Rosji przeciwko Ukrainie oraz sankcje wprowadzone przeciwko Białorusi za współudział w 

rosyjskiej agresji, uderzyły w najważniejsze białoruskie branże eksportowe. Właśnie im 

Mińsk zawdzięcza utrzymanie wzrostu gospodarczego w roku 2021. Do głównych źródeł 

przychodów z eksportu Białorusi w roku 2021 należały (na podstawie danych Belstatu): 

● Usługi transportowe - 4,4 mld USD 

● Usługi IT - 3,4 mld USD 

● Przetwórstwo naftowe - 3,2 mld USD 

● Nawozy potasowe – 2,5 mld USD 

● Obróbka drewna - 2,3 mld USD 

W zeszłym roku łącznie przyniosły one 15,8 mld USD, czyli 40% całego eksportu 

oraz 25% białoruskiego PKB. Najmniej od sankcji, bojkotu i utraty rynków 

najprawdopodobniej ucierpi IT, które ma potencjał, żeby utrzymać dochody na poziomie z 

poprzedniego roku. Najbardziej ucierpi produkcja nawozów potasowych oraz ropy – w tym 

obszarze przychody mogą się skurczyć o ponad połowę. W ciągu roku białoruski eksport 

może zmniejszyć się o ponad 5 mld USD, co jest równoznaczne z 8% PKB.  

                                                            
135https://probusiness.io/interview/9356-zakazchiki-prosyat-chtoby-kompanii-perevezli-sotrudnikov-v-lyubuyu-
druguyu-stranu-chto-proiskhodit-s-it-otraslyu-belarusi-posle-sankciy.html (dostęp: 06.05.2022). 
136https://www.it-world.ru/cionews/government/156716.html (dostęp: 06.05.2022). 
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06.05.2022). 
129https://devby.io/news/relokeit-aitishniki (dostęp: 04.05.2022). 
130https://devby.io/news/kto-uehal (dostęp: 04.05.2022). 
131https://devby.io/news/relocate-it-2022 (dostęp: 04.05.2022). 
132https://www.dw.com/ru/kak-vojna-rf-protiv-ukrainy-ubivaet-it-sferu-v-belarusi/a-61165192 (dostęp: 
06.05.2022). 
133https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/vneshnyaya-
torgovlya-tovarami/statisticheskie-izdaniya/index_40484/ (dostęp: 06.05.2022). 
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135https://probusiness.io/interview/9356-zakazchiki-prosyat-chtoby-kompanii-perevezli-sotrudnikov-v-lyubuyu-
druguyu-stranu-chto-proiskhodit-s-it-otraslyu-belarusi-posle-sankciy.html (dostęp: 06.05.2022). 
136https://www.it-world.ru/cionews/government/156716.html (dostęp: 06.05.2022). 
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Błyskawicznego upadku gospodarki białoruskiej w wyniku zachodniego embargo 

oczekiwać jednak nie należy. Sankcje unijne nie obejmują kontraktów zawartych przed 2 

marca. Bardzo ważnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę Białorusi jest decyzja Kremla, 

by odroczyć spłatę długów ,,na 5 - 6 lat”141. Od 2012 roku Białoruś co roku zwraca 

pożyczkodawcom (przede wszystkim Rosji i Chinom) od 3 do 5 mld USD. W tym roku 

Mińsk miał wypłacić 3,23 mld USD. Oszczędności rzędu 3 mld USD rocznie zmniejszają 

presję na rezerwy walutowe, które 1 kwietnia 2022 roku wynosiły 7,5 mld USD. Od początku 

roku spadły one o ponad 900 mln USD142.  

Stabilności rezerw walutowych (czyli również kursu białoruskiego rubla) będzie 

również sprzyjał oczekiwany spadek importu rosyjskiej ropy oraz plany Mińska i Moskwy, by 

rozliczać się za ropę i gaz w rublach rosyjskich143. W 2020 roku Białoruś kupiła w Rosji 

ropy i gazu na kwotę ponad 6 mld USD144. Ustabilizowanie kursu wymiany białoruskiego 

rubla nie zatrzyma jednak kurczenia się dochodów ludności. Drastyczna podwyżka kosztów 

logistycznych przyczyni się do inflacji, którą ekonomiści prognozują na poziomie ponad 

15%145. Spadek wymiany handlowej i zmniejszenie wolumenów produkcji doprowadzi do 

obniżenia dochodów budżetowych. Władze będą miały mniej środków na subsydiowanie 
deficytowych przedsiębiorstw, co może doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia. W 

drugiej połowie roku zwolnienia mogą dotknąć sektora rolniczego, budowlanego oraz 

przedsiębiorstw wcześniej stanowiących trzon gospodarki białoruskiej, należących do branży 

górniczej, przetwórstwa naftowego i przemysłu maszynowego.  

Najprawdopodobniej, żeby umożliwić emigrację zarobkową i zredukować napięcia 

społeczne w takich centrach przemysłowych jak Soligorsk, Mozyrz czy Żłobin, władze 

Białorusi zdecydowały się na zniesienie tzw. ,,ograniczeń covidowych”. Od 3 kwietnia 

obywatelom Białorusi pozwolono swobodnie opuszczać kraj146. Jednocześnie A. Łukaszenka 

                                                            
141https://www.interfax.ru/business/830244 (dostęp: 06.05.2022). 
142https://www.belta.by/economics/view/zolotovaljutnye-rezervy-belarusi-za-mart-snizilis-na-84-do-76-mlrd-
494703-2022/ (dostęp: 05.05.2022). 
143https://www.interfax.ru/business/833270 (dostęp: 05.05.2022). 
144https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-belarusyu-v-2020-g/ 
(dostęp: 06.05.2022). 
145https://zerkalo42.global.ssl.fastly.net/news_/economics/12623.html?f&fbclid=IwAR1YGZCQeM0kSUHSohit
stamQRvb1I2GZqDWI8A4m-oQkQZxcSnEpzLe49E (dostęp: 07.05.2022). 
146https://www.dw.com/ru/belarus-snimaet-ogranichenija-na-granicah/a-61330978 (dostęp: 06.05.2022). 
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Błyskawicznego upadku gospodarki białoruskiej w wyniku zachodniego embargo 

oczekiwać jednak nie należy. Sankcje unijne nie obejmują kontraktów zawartych przed 2 

marca. Bardzo ważnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę Białorusi jest decyzja Kremla, 

by odroczyć spłatę długów ,,na 5 - 6 lat”141. Od 2012 roku Białoruś co roku zwraca 

pożyczkodawcom (przede wszystkim Rosji i Chinom) od 3 do 5 mld USD. W tym roku 

Mińsk miał wypłacić 3,23 mld USD. Oszczędności rzędu 3 mld USD rocznie zmniejszają 

presję na rezerwy walutowe, które 1 kwietnia 2022 roku wynosiły 7,5 mld USD. Od początku 

roku spadły one o ponad 900 mln USD142.  

Stabilności rezerw walutowych (czyli również kursu białoruskiego rubla) będzie 

również sprzyjał oczekiwany spadek importu rosyjskiej ropy oraz plany Mińska i Moskwy, by 

rozliczać się za ropę i gaz w rublach rosyjskich143. W 2020 roku Białoruś kupiła w Rosji 

ropy i gazu na kwotę ponad 6 mld USD144. Ustabilizowanie kursu wymiany białoruskiego 

rubla nie zatrzyma jednak kurczenia się dochodów ludności. Drastyczna podwyżka kosztów 

logistycznych przyczyni się do inflacji, którą ekonomiści prognozują na poziomie ponad 

15%145. Spadek wymiany handlowej i zmniejszenie wolumenów produkcji doprowadzi do 

obniżenia dochodów budżetowych. Władze będą miały mniej środków na subsydiowanie 
deficytowych przedsiębiorstw, co może doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia. W 

drugiej połowie roku zwolnienia mogą dotknąć sektora rolniczego, budowlanego oraz 

przedsiębiorstw wcześniej stanowiących trzon gospodarki białoruskiej, należących do branży 

górniczej, przetwórstwa naftowego i przemysłu maszynowego.  

Najprawdopodobniej, żeby umożliwić emigrację zarobkową i zredukować napięcia 

społeczne w takich centrach przemysłowych jak Soligorsk, Mozyrz czy Żłobin, władze 

Białorusi zdecydowały się na zniesienie tzw. ,,ograniczeń covidowych”. Od 3 kwietnia 

obywatelom Białorusi pozwolono swobodnie opuszczać kraj146. Jednocześnie A. Łukaszenka 

                                                            
141https://www.interfax.ru/business/830244 (dostęp: 06.05.2022). 
142https://www.belta.by/economics/view/zolotovaljutnye-rezervy-belarusi-za-mart-snizilis-na-84-do-76-mlrd-
494703-2022/ (dostęp: 05.05.2022). 
143https://www.interfax.ru/business/833270 (dostęp: 05.05.2022). 
144https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-belarusyu-v-2020-g/ 
(dostęp: 06.05.2022). 
145https://zerkalo42.global.ssl.fastly.net/news_/economics/12623.html?f&fbclid=IwAR1YGZCQeM0kSUHSohit
stamQRvb1I2GZqDWI8A4m-oQkQZxcSnEpzLe49E (dostęp: 07.05.2022). 
146https://www.dw.com/ru/belarus-snimaet-ogranichenija-na-granicah/a-61330978 (dostęp: 06.05.2022). 
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zaprzestał wygłaszania gróźb wobec pracowników IT, pozostających kluczowym źródłem 

dochodów eksportowych147. 

Wnioski i rekomendacje 

W odróżnieniu od wszystkich poprzednich sankcji zachodnich, embarga wprowadzone 

w 2022 roku będą miały bezpośredni i odczuwalny efekt na gospodarkę Białorusi. Znaczenia 

samych ograniczeń eksportowych oraz utraty rynku ukraińskiego nie należy jednak 

przeceniać. Za ponad rok dochody eksportowe kraju mogą spaść o 12%, podczas gdy w 

okresie pandemii koronawirusa spadły one o 30%, co nie doprowadziło wówczas do 

katastrofy gospodarczej. Duży wpływ na gospodarkę Białorusi będzie miał również spadek 

popytu na towary białoruskie w pogrążającej się w kryzysie Rosji oraz spadek popytu na 

rynku wewnętrznym, motywowany wzrostem cen.  

Zdaniem ekspertów z centrum badań ekonomicznych ,,BEROC”, gospodarka 

Białorusi pod koniec 2022 roku może skurczyć się o ponad 10%148. Przy najgorszym 

scenariuszu, kiedy Białoruś straci 40% dochodów z eksportu, spadek PKB może osiągnąć 

20%. Takiej recesji kraj nie widział od początku lat dziewięćdziesiątych149. Chociaż ten 

katastroficzny scenariusz jest mało prawdopodobny należy zaznaczyć, że nawet 

prognozowany przez Bank Światowy spadek PKB o 6,5%, będzie bardzo dotkliwy dla 

ludności. Przy takim scenariuszu PKB per capita (mierzony w dolarach) wróci do poziomu z 
2012 roku.   

                                                            
147https://devby.io/news/lukashenko-soveschanie-s-it (dostęp: 05.05.2022). 
148https://gazetaby.com/post/kruk-novye-sankcii-privedut-k-eksportnomu-shoku-i-/183789/ (dostęp: 06.05.2022). 
149https://beroc.org/upload/medialibrary/6a5/6a593015282bc0026970e2d31cdc5f41.pdf (dostęp: 06.05.2022). 
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prywatnych nie tylko tworzy warstwę ludzi, których życie nie zależy od reżimu 

autorytarnego. Pozbawia on reżim zasobów ludzkich, stwarzając atrakcyjną alternatywę dla 

kariery w organach administracji państwowej lub resortach siłowych.  

W celu poszerzenia kontaktów pomiędzy społeczeństwem białoruskim a 

społeczeństwami krajów UE należy wspierać migrację zarobkową z Białorusi, relokację firm, 

przyjmować na studia młodzież. Powinno się także pomagać niezależnym mediom, 

reprezentantom nauk humanistycznych i społecznych oraz działaczom kultury, poszerzającym 

idee  alternatywne wobec rosyjskiego nacjonalizmu oraz radzieckiego autorytaryzmu 

Łukaszenki. 

ABSTRACT:  
A blow to main export industries: the impact  

of anti-war sanctions on the Belarusian economy 
 

According to the World Bank, in 2022, Belarusian GDP will decline by 6.5 per cent. It 

is an expected result of Russia’s war against Ukraine and the sanctions imposed on Minsk for 

Alyaksandr Lukashenka’s support of Russian aggression. On 2 March 2022, the EU 

introduced sectoral economic sanctions, which cover more than half of the goods Belarus 

exports to the EU and 13 per cent of Belarus’s total exports of goods. The country is expected 

to lose another 13.6 per cent of its exports due to the disruption of trade with Ukraine. 

Ukraine was the second-largest trade partner of Belarus after Russia. 

Sanctions and war hit Belarus’s main sources of export revenues: transport, IT, oil 

processing, production of potassium fertilisers, and woodworking. Last year, those sectors 

brought Belarus USD 15.8 billion, or 25% of GDP. Among all these sectors, only IT has the 

potential to keep its revenues at the previous level. The production of potassium fertilisers and 

oil is expected to suffer the most. Their revenues may decline by more than a half. Within a 

year, Belarusian exports may decrease by more than USD 5 billion, equivalent to 8% of GDP.  

Moreover, the Belarusian economy is expected to suffer from an economic downturn 

in the Russian Federation. According to the World Bank, as a result of international sanctions 

and the boycott of foreign companies, this year, Russia’s GDP may contract by 11.2%. 

Moscow allowed Minsk to postpone the payment of debts and settle accounts for oil 

and gas in Russian roubles. Those measures will help to stabilise the exchange rate of the 

89 
 

Belarusian rouble. However, a deferral of debts cannot solve the problem of falling 

production. Belarus’s GDP per capita, and thus the income of the population, even in the best-

case scenario, will return to the levels from 10 years ago. Most likely, by the middle of the 

year, the Belarusian authorities will face the necessity to reduce the personnel at the 

enterprises that previously formed the structure of the Belarusian economy. 

If the Lukashenka regime survives the shocks of 2022, the EU countries will have to 

continue their efforts to support the social and economic transformation of Belarus. The 

democratic upheaval of 2020 would be impossible without the expansion of private 

enterprises and without the strengthening of people-to-people contacts with the EU.  

First of all, the EU countries should support technologically advanced Belarusian 

SMEs working for foreign markets. This category includes, e.g. companies from the IT sector, 

video production, electronics and mechanical industries, and companies providing medical 

services. Those companies should be supported in organising cross-border management 

schemes. The EU countries should not prevent them from acquiring advanced technologies 

and exporting their products to the West. 

People-to-people contact between Belarus and the EU could be strengthened by 

facilitating economic migration, relocation of companies, and the study of Belarusian young 

people in the EU. The EU countries should also support independent media, researchers in 

humanities and social sciences, and cultural activists. Those people spread the ideas opposed 

to Russian nationalism and the Soviet authoritarianism of Alyaksandr Lukashenka. 
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