
 

 
 

Plan współpracy  
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą w 

ramach Trójkąta Lubelskiego 
 

Dialog polityczny 

  prace na spotkaniach szefów państw i rządów krajów Trójkąta Lubelskiego 
(L3) za obopólną zgodą; 

 regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych z krajowymi 
koordynatorami ds. Trójkąta Lubelskiego;  

 spotkania ministrów L3 poświęcone konkretnym tematom w zależności od 
potrzeb. 

 
Rozwijanie dialogu L3 w ramach organizacji międzynarodowych oraz 
z partnerami  

 wspólne oświadczenia polityczne ministrów spraw zagranicznych L3 w 
ważnych sprawach międzynarodowych; 

 współpraca w ramach ONZ, OBWE, Rady Europy i innych organizacji 
międzynarodowych; 

 promowanie współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza i Dziewiątką 
Bukaresztańską; 

 promowanie wspólnych inicjatyw L3 w ramach Partnerstwa Wschodniego; 
 promowanie wspólnych inicjatyw L3 i „Stowarzyszonego Trio” (Ukraina, 

Gruzja, Republika Mołdawii); 

 współpraca na wszystkich szczeblach w formacie Platformy Krymskiej; 

 promowanie dialogu L3 z administracją USA ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy energetycznej, gospodarczej i w zakresie 
bezpieczeństwa. 
 
Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obronności 

 wspieranie przeprowadzanej reformy obronności oraz rozwijania 
ukraińskiego potencjału obronnego, w tym za pośrednictwem programów i 
instrumentów NATO i UE;  

 wspieranie rozwoju LITPOLUKRBRIG, w tym poprzez udział w 
działaniach prowadzonych przez ONZ, UE i NATO, w poszczególnych 
przypadkach;  

 wspieranie rozwoju LITPOLUKRBRIG poprzez wspólne ćwiczenia 
wojskowe; 

 utrzymywanie regularnego dialogu na szczeblu dyrektorów ds. polityki 
obronnej w ministerstwach obrony, w tym konsultacji oraz wymiany poglądów i 
stanowisk w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego;  



 wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie Morza 
Bałtyckiego i Morza Czarnego; 

 badanie możliwości współpracy w przestrzeni kosmicznej; 

 prowadzenie regularnych konsultacji w zakresie bezpieczeństwa między 
Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, głównym doradcą prezydenta 
Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego i sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i 
Obrony Ukrainy; 
 
Współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego  

 zacieśnienie współpracy w sektorze energetycznym, w szczególności w 
zakresie synchronizacji systemów energetycznych Litwy i Ukrainy z europejską 
siecią kontynentalną CEN oraz identyfikowania możliwości osiągania wspólnych 
korzyści z eksploatacji infrastruktury przesyłowej gazu, w tym polskich i 
litewskich terminali LNG i ukraińskich podziemnych magazynów gazu (z 
uwzględnieniem ostatniego etapu budowy gazociągu Baltic Pipeline i 
interkonektora PL-LT); 

 sprzeciw wobec realizacji projektu Nord Stream 2; 

 zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa jądrowego białoruskiej 
elektrowni jądrowej w Ostrowcu, w tym sposoby zapobiegania sprzedaży energii 
elektrycznej wyprodukowanej z naruszeniem międzynarodowych przepisów i 
standardów bezpieczeństwa jądrowego; 

 intensyfikacja współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju 
zielonej gospodarki opartej na nowych i innowacyjnych technologiach; 

 poprawa bezpieczeństwa energetycznego w obszarze zainteresowania L3 
przez wzmacnianie i wykorzystywanie potencjału ekspertów Centrum 
Doskonalenia ds. Bezpieczeństwa Energetycznego NATO; 
 
Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa 

 wymiana najlepszych praktyk w zakresie aktualnej taktyki cybernetycznej 
służącej zwalczaniu zagrożeń, których skutki mogą godzić w interesy Polski, 
Litwy i Ukrainy;  

 wymiana doświadczeń pomiędzy L3 w zakresie poprawy cyfryzacji usług 
publicznych; 

 uruchomienie współpracy L3 w dziedzinie informatyki; 

 programy wymiany dla studentów cyberbezpieczeństwa; 
 
Współpraca w zakresie walki z COVID-19 

 uznawanie dokumentów potwierdzających szczepienie przeciwko wirusowi 
w celu złagodzenia ograniczeń w podróżowaniu dla obywateli krajów L3; 

 promowanie kontaktów roboczych w celu wymiany informacji oraz 
zapobieganie wspólnym zagrożeniom w obszarze zdrowia;  

 wymiana doświadczeń na temat najlepszych praktyk z zakresu walki z 
negatywnym wpływem COVID-19 na handel i inwestycje, migrację, pokój i 
bezpieczeństwo oraz sektor prywatny, a także na stabilność systemów opieki 
zdrowotnej i gotowość na sytuacje zagrożenia zdrowia; 
 
Współpraca kulturalna i humanitarna 

 intensyfikacja bezpośrednich kontaktów między krajowymi instytucjami 



państw L3 odpowiedzialnymi za wspólne dziedzictwo historyczne;  

 rozwój współpracy między organizacjami młodzieżowymi w Polsce, na 
Litwie i Ukrainie poprzez utworzenie obywatelskiej platformy młodzieżowej 
Trójkąta Lubelskiego z udziałem organizacji pozarządowych państw L3 w celu 
zacieśnienia relacji w obszarze kultury, stosunków społecznych i edukacji, oraz 
wymiany doświadczeń w celu wspólnego tworzenia programów; 
 
Współpraca w zakresie rozwoju gospodarczego i infrastruktury 

 ułatwianie dalszej liberalizacji wymiany handlowej między UE i Ukrainą w 
ramach szeroko zakrojonych i kompleksowych umów o wolnym handlu (Deep 
and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA), zwłaszcza poprzez omawianie jej 
aktualizacji, dalsze wspieranie sektorowego zbliżenia Ukrainy do dorobku 
prawnego UE, oraz stopniową integrację Ukrainy z rynkiem wewnętrznym Unii 
Europejskiej;  

 promowanie rozwoju pogłębionego dialogu w formacie „UE + 
Stowarzyszone Trio” w obszarach wdrażania DCFTA i integracji sektorowej;  

 utworzenie platformy spotkań największych firm logistycznych państw L3 i 
służb celnych w celu omówienia istniejących problemów oraz ustalenia metod 
optymalizacji przepływu towarów przez granice, pracy przygranicznej i 
mobilności; 

 promocja wzajemnej wymiany handlowej w zakresie produktów rolnych 
zgodnej z sanitarnymi i fitosanitarnymi standardami UE; 

 spotkanie prezesów zarządów Izb Handlowych L3 w celu nakreślenia 
możliwych ścieżek rozwoju trójstronnych relacji gospodarczych; 

 aktywny rozwój transportu intermodalnego oraz promocja przewozu 
naczep koleją; 

 przyspieszenie zharmonizowanej cyfrowej transgranicznej wymiany 
informacji nt. transportu drogowego w celu dalszego rozwoju cyfryzacji 
korytarzy transportowych; 

 
Komunikacja strategiczna oraz współpraca na rzecz przeciwdziałania 
zagrożeniom hybrydowym 

 rozwijanie formuły współpracy pomiędzy ministerstwami spraw 
zagranicznych państw L3 w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, 
wprowadzaniu w błąd, propagandzie i innym zagrożeniom hybrydowym, a także 
utrzymywanie regularnych kontaktów z niezależnymi weryfikatorami informacji 
i organizacjami pozarządowymi; 

 opracowanie szczegółowego planu działania państw L3 w zakresie 
przeciwdziałania dezinformacji, propagandzie i innym zagrożeniom 
hybrydowym, a także zapewnienia wolności mediów; 

 podejmowanie wspólnych działań w ramach dyplomacji publicznej na 
tematy pozostające w sferze zainteresowania stron, a także działań związanych z 
priorytetami L3, w tym inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
dziennikarzom i przeciwdziałanie dezinformacji;  

 wsparcie i promocja najważniejszych kampanii krajowych w każdym z 
państw L3, a także w krajach trzecich oraz organizacjach międzynarodowych 
(bezpieczeństwo regionalne, Platforma Krymska, itd.). 

 



 
Sporządzono w dniu 7 lipca 2021 roku w Wilnie w języku angielskim. 
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