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Platforma wymiany informacji dotyczących działań partnerów 

społecznych związanych ze skutkami wojny w Ukrainie

(propozycja)



• Napływ uchodźców wojennych do Polski, konieczność udzielania 
bezpośredniej pomocy logistycznej, materialnej i finansowej

• Katastrofa humanitarna na miejscu, konieczność organizowania 
transportów z najbardziej niezbędnymi  środkami

Skutki społeczne wojny w Ukrainie



• Samodzielne inicjatywy związków zawodowych na poziomie centralnym 
(np. OPZZ - Poradnik na temat pomocy udzielanej w Polsce…, NSZZ 
Solidarność – skoordynowany program wsparcia dla uchodźców), ale także 
branżowym  (np. inicjatywa Związku zawodowego Celnicy.PL –FZZ) i 
zakładowym.

• Wspólna akcja polskiego biznesu (Pracodawcy RP, Corporate Connections, 
BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek 
Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza) -
szereg działań wspierających obywateli Ukrainy (zbiórka pieniędzy i darów 
rzeczowych organizowanie transportów).

• Kontekst europejski – np. Konfederacja Lewiatan włączyła europejskie 
federacje pracodawców zrzeszonych w BusinessEurope w zbiórkę pieniędzy 
na rzecz pomocy Ukrainie.

Działania partnerów społecznych - przykładowe



• Odroczone skutki sankcji
• Przerwanie łańcuchów dostaw
• Samodzielne wycofywanie się wielu korporacji z operacji biznesowych 

z Rosją 
• Odpływ ukraińskich pracowników udających się na wojnę
• Prawdopodobna reorientacja polityki przedsiębiorstw w wielu branżach w 

związku ze zmianą sytuacji geopolitycznej
• Pojawi się konieczność szukania pilnych rozwiązań dostosowawczych. Czy 

będą one oparte na dialogu miedzy pracodawcami i związkami 
zawodowymi

Skutki ekonomiczne wojny – wciąż przed nami



• Na poziomie politycznym prowadzony jest na bieżąco dialog w ramach 
prezydium RDS 

• Wskazane jest uruchomienie takiego dialogu na poziomie operacyjnym
• Mogłoby temu służyć stworzenie w oparciu o biuro RDS roboczej platformy 

dla celów wymiany informacji o podejmowanych działaniach i ewentualnej 
ich koordynacji

• Analiza możliwości podejmowania wspólnych działań pomocowych 
zarówno w odniesieniu do uchodźców przybywających do Polski jak i 
obywateli Ukrainy na miejscu 

• Wczesna identyfikacja i szukanie wspólnych rozwiązań  zapobiegających 
możliwym sytuacjom kryzysowym wynikającym z wojny ( przykład: 
zagrożenie bytu polskiego przemysłu szklarskiego w przypadku awaryjnych 
wyłączeń dostaw gazu)

Propozycja


