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Kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej 
FR na Ukrainie jako istotny element stabilności 

stosunków rosyjsko-ukraińskich

Flota Czarnomorska FR stacjonująca w Sewastopolu jest współcześnie największym 
zgrupowaniem wojsk rosyjskich poza terytorium Federacji. Obecność rosyjskiej ma-
rynarki wojennej na terenie Krymu ma istotne znaczenie zarówno jeśli weźmie się 
pod uwagę sferę relacji dwustronnych między Kijowem a Moskwą, jak i stosun-
ki Ukrainy z innymi państwami w rejonie Morza Czarnego oraz kontakty Ukrai-
ny z NATO. Obecność Floty Czarnomorskiej wpływa również na rozwój sytuacji 
społeczno-politycznej na Półwyspie Krymskim i wciąż jest uznawana w Kijowie za 
swoisty instrument nacisku, który Rosja może wykorzystywać wbrew interesom pań-
stwowym Ukrainy1. 

Należy pamiętać, iż ukraińsko-rosyjski spór dotyczący podziału Floty Czarnomor-
skiej z lat 90. miał charakter mocno konfl iktogenny i generował szereg napięć na linii 
Kijów–Moskwa. Także współcześnie (szczególnie po konfl ikcie rosyjsko-gruzińskim 
z 2008 r.) obecność Floty Czarnomorskiej na terytorium Ukrainy jest czynnikiem ma-
jącym znaczący wpływ na stan bieżących i przyszłych kontaktów między Kijowem 
a Moskwą. Przy czym możemy tu mówić o pewnej wyraźnej zmianie. Maleje znacze-

1 „Kwestia krymska” nigdy bowiem nie została do końca oddzielona od „kwestii Floty i Sewastopo-
la”. Znamienne, iż praktycznie wszystkie inicjatywy i ruchy akcentujące „rosyjski” i jednocześnie skraj-
nie „antyzachodni” charakter Krymu wykorzystują fakt obecności militarnej Rosji na półwyspie jako ko-
ronny argument w sporze z Kijowem. Flota Czarnomorska mniej lub bardziej jawnie wspiera organizacje 
prorosyjskie na Krymie, a emerytowani żołnierze FCZ, którzy postanowili pozostać na półwyspie, są 
coraz częściej aktywnymi uczestnikami życia społeczno-politycznego Sewastopola. Według aktualnych 
badań socjologicznych, zdecydowana większość mieszkańców półwyspu chce, aby Flota Czarnomorska 
pozostała na Krymie, „krymczanie” są też znacznie bardziej sceptyczni wobec centrum i państwa ukra-
ińskiego, prawie 33% z nich wyraża skłonność do „nastrojów separatystycznych”. Szerzej na ten temat 
zob. Суспільно-політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в Автономній Республіці 
Крим: стан, проблеми, шляхи вирішення, Центр Разумкова, Київ, грудень 2008.
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nie czynnika stricte militarnego i jednocześnie rośnie znaczenie Floty Czarnomorskiej 
jako argumentu czy też mechanizmu o znaczeniu stricte politycznym.

Co najistotniejsze, przyjęcie umów bazowych w sprawie Floty Czarnomorskiej 
w 1997 r. nie kończyło bynajmniej procesu negocjacyjnego w tym obszarze. Roz-
mowy dwustronne dotyczące Floty są prowadzone z mniejszym lub większym natę-
żeniem do dnia dzisiejszego. Przebieg tych negocjacji, także z okresu dwóch–trzech 
ostatnich lat wskazuje, że ukraińska dyplomacja stoi dziś przed dużym wyzwaniem, 
aby przekonać stronę rosyjską do zaakceptowania przynajmniej niektórych nowych 
regulacji określających bieżące funkcjonowanie i przyszłość Floty Czarnomorskiej 
na terytorium Ukrainy. Proces negocjacyjny ze względu na przedmiot negocjacji, 
a także w związku z różnicą stanowisk prezentowanych przez strony generuje nie-
ustanne napięcie w relacjach dwustronnych. Także ewentualne wyniki końcowe – lub 
ich brak – prowadzonych rozmów mogą stanowić zarzewie bardzo intensywnego 
konfl iktu między Ukrainą a Rosją w przyszłości. We wrześniu 2008 r. Władimir 
Dorochin, specjalny przedstawiciel MSZ Federacji Rosyjskiej, wprost oświadczył 
w trakcie debaty telewizyjnej, iż im bardziej lojalnie Ukraina będzie odnosić się do 
Floty Czarnomorskiej, tym lepsze będą kontakty na linii Kijów–Moskwa2.

Jedną z niewielu ostatnich ukraińskich zdobyczy dyplomatycznych w ramach 
procesu negocjacyjnego jest uzyskanie zgody w kwestii rozpoczęcia inwentaryzacji 
całości majątku wykorzystywanego współcześnie przez Flotę Czarnomorską. Fakt, 
iż niepodległa Ukraina, instytucje tego państwa do dnia dzisiejszego nie dysponują 
dokładną informacją na temat majątku dzierżawionego przez Federację Rosyjską, 
jest wielce znamienny. Rzetelna inwentaryzacja stanu posiadania Floty na terenie 
Krymu pozwoliłaby nie tylko urealnić zobowiązania fi nansowe strony rosyjskiej 
względem Ukrainy, ale również byłaby niezwykle pomocna w trakcie wyprowadza-
nia wojsk rosyjskich z Sewastopola3. 

Warto przypomnieć, iż dopiero niedawno zaczęto na Ukrainie podnosić ofi cjal-
nie kwestię rzeczywistej wartości majątku wykorzystywanego przez Flotę Czarno-
morską i ewentualnego zwiększenia opłat za dzierżawioną przez marynarkę rosyj-
ską infrastrukturę na Krymie. Niektórzy przedstawiciele strony ukraińskiej uznali, 
iż argument o zwiększeniu opłat za dzierżawę bazy morskiej w Sewastopolu Kijów 
powinien aktywnie wykorzystywać w rosyjsko-ukraińskich negocjacjach gazowych, 
zgodnie z zasadą: „niższa cena za gaz = niższe opłaty za dzierżawę”.

Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy Moskwa w ogóle będzie skłonna pogo-
dzić się z koniecznością opuszczenia Sewastopola. Nieprzypadkowo w podpisanych 
w 1997 r. umowach ukraińsko-rosyjskich nie określono żadnych zasad i mechani-
zmów prawno-instytucjonalnych, które stanowiłyby podstawę procesu wyprowadza-
nia rosyjskich formacji wojskowych z terytorium Krymu. Ściślej rzecz ujmując, do 
dnia dzisiejszego Rosja de iure nie zadeklarowała, iż kiedykolwiek wycofa swoje 
siły morskie z terytorium Ukrainy. Co prawda, od 2005 r. strona rosyjska prowadzi 

2 http://glavred.info/print.php?news=/archive/2008/09/26/155914-3.html (dostęp: 22.03.2009).
3 В. Кравченко, Чорноморські баталії Києва та Москви, „Дзеркало тижня”, 02.02.2008.
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intensywne prace mające na celu rozbudowę portu w Noworosyjsku, który miałby 
w przyszłości stać się głównym miejscem bazowania Floty Czarnomorskiej, niemniej 
jednak przedstawiciele FR jednocześnie stanowczo odrzucają wszelkie ukraińskie 
propozycje w kwestii rozpoczęcia rozmów na temat harmonogramu wycofywania 
Floty Czarnomorskiej z Półwyspu Krymskiego4.

Niechęć Rosjan do podejmowania jakichkolwiek rozmów na temat przyszłości 
Floty Czarnomorskiej, a także dotychczasowe deklaracje kierownictwa rosyjskiego 
w tej kwestii wskazują, iż Moskwa jest zdecydowana utrzymać swoją obecność mi-
litarną na Krymie także po roku 2017. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź wice-
premiera Siergieja Iwanowa, który w wywiadzie dla „Izwiestii” z grudnia 2008 r. 
stwierdził, że władze rosyjskie zrobią wszystko, aby przedłużyć okres dzierżawy 
bazy w Sewastopolu. Iwanow zaznaczył również, że ukraińsko-rosyjska umowa do-
tycząca Floty Czarnomorskiej została przyjęta „w pakiecie” z innymi dokumentami 
i podważanie zapisów tej umowy jest podaniem w wątpliwość norm zaakceptowa-
nych w pozostałych umowach „pakietu”5. Były minister obrony Federacji Rosyjskiej 
miał tu oczywiście na myśli bazowy układ ukraińsko-rosyjski regulujący całokształt 
stosunków dwustronnych. Ten niezwykle ważny dokument dla nowożytnych relacji 
Ukrainy i Rosji Moskwa zgodziła się ostatecznie podpisać dopiero po uzyskaniu zgo-
dy strony ukraińskiej właśnie w kwestii podziału i warunków stacjonowania Floty 
Czarnomorskiej na Krymie. 

Nie powinna więc dziwić rosyjska reakcja na przygotowane niedawno przez 
Kijów memorandum opisujące zasady i etapy wycofywania Floty Czarnomorskiej 
z Sewastopola. Dokument ten przekazany MSZ Federacji Rosyjskiej przez Ukrainę 
w kwietniu 2008 r. został uznany w Moskwie za „skrajnie nieprzychylny” akt ze stro-
ny Ukrainy wobec Rosji6. Można jednak przewidywać, iż Rosja w końcu zgodzi się 
na znaczące ograniczenie liczby jednostek bojowych stacjonujących w Sewastopolu 
zarówno w związku z rozbudową bazy morskiej w Noworosyjsku, jak i z przyczyn 
czysto fi nansowych. W Moskwie często używa się dziś również argumentu o ko-
nieczności „rozproszenia” posiadanych sił morskich i budowy większej liczby mniej-
szych baz morskich7. Warto zwrócić uwagę, iż Federacja Rosyjska w rzeczywistości 
nie potrzebuje aż tak rozbudowanej bazy wojskowej w Sewastopolu, aby skutecznie 
realizować swoje cele polityczno-wojskowe na Krymie i w regionie Morza Czarne-
go. Zmiana ilościowa nie mu tu bowiem zbyt wielkiego znaczenia, liczy się sama 
obecność militarna Rosji na półwyspie. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnich latach Federacja Rosyjska 
stara się podkreślać swoje globalne aspiracje polityczno-wojskowe, chce być postrze-

4 Znamienne, że doktryna morska Federacji Rosyjskiej zakłada utrzymanie statusu Sewastopola jako 
głównego portu Floty Czarnomorskiej co najmniej do 2020 r.

5 Е. Шишкунова, Вице-премьер Сергей Иванов: „Россия является идеальным членом НАТО”, 
„Известия”, 22.12.2008.

6 Великий договір між Україною та Росією: від проекту впливу до проекту розвитку, http://
dialogs.org.ua/ua/dialog.php?id=89&op_id=1409#1409 (dostęp: 22.03.2009).

7 Е. Шишкунова, op.cit.
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gana ponownie, tak jak przed 1991 rokiem, jako znaczący gracz polityczny w śro-
dowisku międzynarodowym. Aby podkreślić swoją „nową asertywność” w ramach 
środowiska międzynarodowego, Moskwa wykorzystuje właśnie czynnik militarny. 
W tym kontekście ewentualne wycofanie się Rosji z Krymu byłoby posunięciem 
całkowicie sprzecznym z obecną wizją polityki Kremla. 

Pamiętajmy, że zwłaszcza Sewastopol jest do dnia dzisiejszego zarówno dla ro-
syjskiej elity politycznej, jak i dla przeciętnych Rosjan ważnym symbolem, inte-
gralną częścią rosyjskiej historii i tradycji wojskowej. W sondażu przeprowadzonym 
w maju 2008 r. na terenie Federacji Rosyjskiej prawie 70% ankietowanych Rosjan 
uznało, iż Sewastopol powinien należeć do Rosji, zaledwie 5% badanych było od-
miennego zdania. Charakterystyczne jest i to, że również w grupie osób młodych 
(18–24 lata) prawie 60% ankietowanych opowiedziało się za przynależnością Sewa-
stopola do Federacji Rosyjskiej8. Temat Krymu i Sewastopola jest też ciągle moty-
wem przewodnim działalności niektórych rosyjskich polityków, którzy wykorzystują 
tę kwestię do kreowania wizerunku obrońców „utraconych ziem ruskich” i „uciska-
nej mniejszości rosyjskiej w byłych republikach ZSRR”. Na szczególną uwagę za-
sługuje tu m.in. działalność mera Moskwy Jurija Łużkowa czy Konstantego Zatulina 
– twórcy rosyjskiego Instytutu Państw WNP.

Obecne kierownictwo ukraińskie chce całkowitego wycofania sił rosyjskich z Se-
wastopola i nie jest skłonne zaakceptować żadnej formuły prolongującej obecność 
Floty Czarnomorskiej na Krymie po 2017 r. Mówi o tym zarówno Wiktor Juszczen-
ko, jak i ministrowie rządu Julii Tymoszenko. W praktyce oznacza to, iż bardzo trud-
no będzie Rosji i Ukrainie wypracować jakikolwiek konsensus w tej kwestii. Według 
komentatorów ukraińskich, całkiem realny jest też i taki rozwój sytuacji, w której 
Flota Czarnomorska (po wieloletnich bezowocnych negocjacjach) pozostanie w Se-
wastopolu mimo braku jakichkolwiek uregulowań formalno-prawnych9. Strona ukra-
ińska jest bowiem zbyt słaba, aby samodzielnie wymusić na Rosji wycofanie wojsk 
z terytorium Krymu. 

Nawet dziś Kijów nie jest w stanie wypracować na Krymie takiej formuły poli-
tyczno-wojskowego współistnienia, która jednoznacznie wskazywałaby, kto faktycz-
nie jest gospodarzem w Sewastopolu, a kto tylko i wyłącznie gościem. Siły morskie 
Ukrainy będące chyba jedynym poważnym przyczółkiem „ukraińskości” na półwy-
spie od lat znajdują się w sytuacji „oblężonej twierdzy”, która nie może liczyć ani na 
wsparcie społeczności lokalnej, ani na przychylność władz lokalnych10.

Do dziś nierozwiązany pozostaje również problem części zasobów nawigacyjno-
-hydrografi cznych, których strona rosyjska mimo wyroków ukraińskich sądów nie 
chce przekazać Ukrainie. Nie dość tego, działania ukraińskich organów sądowni-
czych i ukraińskiej prokuratury określane są przez przedstawicieli Floty Czarnomor-
skiej jako „prowokacja”. Reakcją na nieprzejednaną postawę strony rosyjskiej w tej 

8 Пресс-выпуск № 961 Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
www.wciom.ru (dostęp: 22.03.2009).

9 В. Кравченко, Проблема 2017, „Дзеркало тижня”, 11.08.2007.
10 О. Бессарабов, Депресія на флоті, Главред, 13.10.08.
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kwestii jest niedawna inicjatywa Borysa Tarasiuka, który złożył wniosek o utworze-
nie w Radzie Najwyższej Ukrainy tymczasowej komisji śledczej, która wyjaśniłaby 
działania Floty Czarnomorskiej utrudniającej czy wręcz uniemożliwiającej Ukrainie 
wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań w sferze bezpieczeństwa żeglugi 
morskiej11. 

Strony toczą obecnie spór także o zakres wykorzystywania przez Flotę Czarno-
morską symboliki rosyjskiej w miejscach jej stacjonowania. Każdy, kto kiedykolwiek 
odwiedził Sewastopol, zwrócił na pewno uwagę na to, jaką przewagę ilościową mają 
w tym mieście symbole państwowe Federacji Rosyjskiej nad symbolami państwo-
wymi Ukrainy. Ukraińscy dyplomaci, chcąc wymóc na stronie rosyjskiej wciąganie 
na okrętach FCz również fl agi ukraińskiej, odwoływali się nawet do zapisów konsty-
tucyjnych obowiązujących w Rosji. Bezskutecznie, przedstawiciele strony rosyjskiej 
uznali powyższy pomysł za całkowicie nienaturalny. 

Paradoksalnie, choć może to brzmieć zaskakująco, w żadnym porozumieniu 
ukraińsko-rosyjskim nie znajdziemy zapisu o znaczeniu podstawowym, a mianowi-
cie formalnie zdefi niowanego celu pobytu Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyj-
skiej na terytorium niepodległej Ukrainy. Po co Ukrainie Flota Czarnomorska? Czy 
jej obecność na terenie Ukrainy przynosi temu państwu jakiekolwiek wymierne ko-
rzyści? Zdaniem strony rosyjskiej, Flota Czarnomorska, chroniąc południowe rubie-
że Rosji, ochrania równocześnie wybrzeże ukraińskie, co Ukraińcy powinni docenić. 

Z punktu widzenia Kijowa kwestia ta interpretowana jest zupełnie inaczej. Otóż 
zdaniem komentatorów ukraińskich, obecność militarna Rosji na Krymie jest niczym 
innym jak wyborem mniejszego zła. Ukraińcy są bowiem przekonani, iż gdyby w la-
tach 90. nie wyrazili formalnej zgody na pozostanie Floty Czarnomorskiej w Sewa-
stopolu, Moskwa doprowadziłaby do całkowitej destabilizacji polityczno-wojskowej 
na Krymie i tym sposobem „wykreowała” kolejną zbuntowaną enklawę na obszarze 
WNP, analogicznie jak to ma miejsce w Naddniestrzu, Abchazji czy Osetii.

Stronę ukraińską bardzo niepokoi również fakt, iż w toku rozmów dwustronnych 
nie ustalono do dnia dzisiejszego zasad ewentualnego użycia formacji wojskowych 
Floty Czarnomorskiej w tzw. sytuacjach kryzysowych, czyli w przypadkach, kiedy 
fl ota rosyjska podejmuje działania bojowe lub takie działania podjęte zostają wobec 
niej. Co gorsza, nie istnieje żadne porozumienie ukraińsko-rosyjskie, na mocy które-
go Kijów miałby prawo sprzeciwić się użyciu sił Floty Czarnomorskiej z terytorium 
Ukrainy wobec innego państwa12. 

Do roku 2008 był to problem czysto hipotetyczny, jednak po konfl ikcie rosyjsko-
-gruzińskim bezpośrednie zaangażowanie jednostek Floty Czarnomorskiej w ramach 
działań bojowych wobec strony trzeciej stało się realnym faktem. Mimo gwałtownej 
reakcji władz ukraińskich, w tym także specjalnego dekretu prezydenckiego i wyda-
nia zakazu powrotu do Sewastopola dla jednostek rosyjskich biorących udział w ope-

11 Маяками розпоряджається ЧФ, а відповідає Україна, „Дзеркало тижня”, 16.02.2008.
12 Г. Перепелиця, Проблеми іноземної військової присутності, „Морська Держава”, www.fl eet.

sebastopol.ua (dostęp: 22.03.2009).
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racji przeciwko Gruzji, fl ota rosyjska powróciła do portu krymskiego bez żadnych 
przeszkód. Wydarzenie to kolejny raz unaoczniło, jak niewielkie są realne możliwo-
ści Ukrainy wpływania na działalność Floty Czarnomorskiej. Sytuację dodatkowo 
komplikował fakt, iż Rosja podjęła działania militarne z terytorium państwa ukraiń-
skiego wobec kraju, który jest dziś uznawany w Kijowie za jednego z ważniejszych 
sojuszników Ukrainy w regionie.

Brak uzgodnionych mechanizmów formalno-instytucjonalnych lub mierna sku-
teczność rozwiązań istniejących jest też widoczna, gdy weźmiemy pod uwagę prob-
lem bieżącej kontroli i weryfi kacji działalności rosyjskich formacji wojskowych 
znajdujących się na terytorium Krymu. Kijów często nie może w sposób ofi cjalny 
uzyskać żadnych aktualnych informacji m.in. na temat rzeczywistego stanu uzbroje-
nia Floty Czarnomorskiej, choć zważywszy na zadeklarowany „bezatomowy” status 
tej formacji, strona ukraińska powinna mieć możliwość kontroli, czy deklaracje takie 
są zgodne z faktami. Wiadomo, iż część jednostek znajdujących się w składzie Flo-
ty Czarnomorskiej wciąż dysponuje wyposażeniem technicznym umożliwiającym 
przenoszenie i użycie tego typu broni. Kolejny paradoks obecnej sytuacji polega na 
tym, iż to strona rosyjska sprawuje dziś większą, realną kontrolę (w tym nieofi cjalną) 
nad działaniami sił zbrojnych Ukrainy w rejonie Krymu niż strona ukraińska nad 
działalnością Floty Czarnomorskiej13.

Na zakończenie warto podkreślić, iż „kwestia Floty Czarnomorskiej” staje się 
dziś problemem ponownie dyskutowanym w dużej mierze w związku z diametralną 
zmianą stanowiska władz w Kijowie. Do roku 2004 ofi cjalny Kijów realizował ra-
czej politykę pomijania spraw trudnych w stosunkach ukraińsko-rosyjskich. Jedną 
z takich „trudnych” spraw w relacjach na linii Kijów–Moskwa jest właśnie problem 
Floty Czarnomorskiej. Dziś Kijów wypowiada się w tej kwestii otwarcie, co budzi 
wyraźne zdziwienie po stronie rosyjskiej przyzwyczajonej do znacząco odmiennej 
i „bardziej elastycznej” postawy ukraińskich elit politycznych.

13 О. Каменский, ЧФ следит за Украиной?, Главред, 12.12.2008.




