
 

 

ZAPROSZENIE 

 

Polska Akademia Umiejętności,  

Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego  

Narodowej Akademii Nauk Ukrainy  

oraz Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu 

zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną 

Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Bilans wzajemnych relacji, 

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2020 roku w Krakowie  

 

 

Przedmiot i cele konferencji  

Dnia 13 października 1990 r. minister spraw zagranicznych Polski Krzysztof 

Skubiszewski i minister spraw zagranicznych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej Anatolij Złenko podpisali Deklarację o zasadach i podstawowych kierunkach 

rozwoju stosunków polsko-ukraińskich. Wprawdzie Ukraina nadal pozostawała częścią 

Związku Radzieckiego, ale deklaracji nadano cechy umowy międzypaństwowej, by zgodnie  

z intencją ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, mogła stanowić podstawę pod przyszłe 

stosunki polsko-ukraińskie. Dla Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisanie 

Deklaracji stanowiło potwierdzenie jej rzeczywistej suwerenności, a zarazem demonstrację 

woli zacieśnienia kontaktów z państwami Europy Środkowej. 

13 października 1990 r. obie strony zadeklarowały rezygnację z jakichkolwiek roszczeń 

terytorialnych względem siebie, również w przyszłości; uznały nienaruszalność istniejącej 

granicy, zapowiedziały utworzenie przedstawicielstw handlowych, konsularnych  

i dyplomatycznych. W deklaracji przewidziano współpracę polityczną, ekonomiczną 

ekologiczną, naukowo-techniczna, kulturalną, humanitarną oraz ochronę praw mniejszości 

narodowych. Obie strony zapowiedziały umożliwienie i popieranie wszechstronnych 

kontaktów polsko-ukraińskich, w tym współpracę między organami administracji państwowej, 

organizacjami społecznymi, politycznymi, ośrodkami kulturalnymi i naukowymi. Strony 

zobowiązały się podpisać porozumienie o wymianie młodzieży.  

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy zadeklarowały wzajemne 

konsultacje we wszystkich sprawach dotyczących stosunków dwustronnych, współpracy 

międzynarodowej zwłaszcza w procesie ogólnoeuropejskim i rozwiązywania problemów 

będących w sferze zainteresowania obu stron.  

W duchu deklaracji z 13 października 1990 r. Polska i Ukraina podpisały 18 maja 1992 r. 

Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy oraz szereg umów 

międzyrządowych. 



Przedmiotem konferencji będą relacje polsko-ukraińskie w latach 1990-2020 

analizowane pod kątem realizacji celów zawartych w Deklaracji z 13 października 1990 r. 

Pod względem merytorycznym obejmie analizę polsko-ukraińskiej współpracy 

międzyrządowej, międzyparlamentarnej i regionalnej; współpracę na poziomie samorządów, 

instytucji naukowych i kulturalnych; współpracę organizacji i stowarzyszeń pozarządowych; 

ochronę  praw Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce; współpracę w wymiarze 

europejskim, w tym stanowisko w kwestii stosunku Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. 

Celem konferencji jest ocena, w jakim stopniu Polska i Ukraina realizowały cele 

przyjęte w 1990 r. oraz czy udało im się wypracować przestrzeń współpracy, która byłaby 

zrozumiała i popierana przez społeczeństwa obu państw. Ważne jest wskazanie problemów, 

które tę współpracę utrudniają. Nie można na te pytania odpowiedzieć bez zrozumienia 

argumentów drugiej strony. Temu zrozumieniu ma służyć planowana konferencja polskich 

i ukraińskich badaczy. 

Organizatorzy liczą, że konferencja będzie miała interdyscyplinarny charakter 

i zainteresuje historyków, politologów, socjologów, kulturoznawców. Konferencja jest 

zaplanowana na dwa dni, wystąpienia i dyskusja będą tłumaczone na język polski i ukraiński, 

w ramach tłumaczenia konferencyjnego.  

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną organizatorzy rezerwują sobie prawo 

zmiany formuły konferencji na spotkanie zdalne i transmisje obrad przez Internet. W takim 

wypadku opłata konferencyjna nie będzie uiszczana.  
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