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Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie oceniają propozycję utworzenia  

w ramach Rady Dialogu Społecznego specjalnej Platformy wymiany informacji dotyczących 

działań partnerów społecznych związanych ze skutkami wojny na Ukrainie. Uważamy, że tego 

rodzaju rozwiązanie może przyczynić się do koordynacji podejmowanych inicjatyw i lepszej 

współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych. 

Ponadto warto dodać, że na wniosek wiceprzewodniczącego RDS, Prezesa 

Pracodawców RP - Pana Rafała Baniaka, zgłoszony podczas nadzwyczajnego posiedzenia 

prezydium 28 lutego br., Zespół ds. międzynarodowych ma monitorować sytuację w Ukrainie  

i działania polskiego rządu w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. 

Jednocześnie zaznaczamy, że Pracodawcy RP już w pierwszych tygodniach wojny, wraz 

z największymi organizacjami biznesowymi (Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada 

Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club, Polsko-

Ukraińska Izba Gospodarcza) połączyli siły, aby dostarczyć pomoc obywatelom Ukrainy.  

W pierwszej kolejności uruchomiona została zbiórka rzeczowa i finansowa, w którą 

przedsiębiorcy i liderzy środowisk biznesowych aktywnie się zaangażowali. W ramach specjalnej 

platformy zgłaszali deklaracje pomocy, jaką są w stanie zapewnić (np. artykuły medyczne  

i higieniczne, transport, żywność, ubrania). Przedsiębiorcy przekazywali również informacje  

o osobach potrzebujących pomocy, a także o innym zapotrzebowaniu w zakresie organizacji 

pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Uruchomiliśmy też pomoc w zakresie poszukiwania  

i podejmowania pracy przez uchodźców, w tym dedykowaną im pomoc prawną. 

Równolegle do tych działań prowadzona jest zbiórka wspólnie z Fundacją Siepomaga. 

Suma dotychczasowych wpłat na konto Pracodawców RP to ok. 2.5 mln zł. Co uważamy za 

ogromny sukces. 

W ostatnim czasie nasze działania ukierunkowane są na wsparcie pracodawców  

i przedsiębiorców z Ukrainy. Nawiązaliśmy współpracę z Ukraińskim Związkiem Przemysłowców  

i Przedsiębiorców. Wsparliśmy ten Związek w postaci darowizny na zakup najbardziej 

niezbędnych środków dla ofiar wojny w Ukrainie. Ponadto w Świnoujściu, podczas Business 

Baltic Forum, współorganizowanym przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, podpisaliśmy 

umowę, której celem jest m.in. współpraca w projektach i programach służących odbudowie 

Ukrainy i jej infrastruktury zniszczonej w wyniku wojny. Współpraca ta obejmować będzie 

wsparcie przy modernizacji zakładów produkcyjnych i przemysłu, tworzenie klimatu sprzyjającego 

samozatrudnieniu oraz odbudowę budynków mieszkalnych i infrastruktury. Ukraiński i polski 

biznes zadeklarowały, że dołożą wszelkich starań, aby tym celom sprostać. 

Jednocześnie zachęcamy pozostałe organizacje partnerów społecznych do włączenia się 

w inicjatywy podejmowane przez Pracodawców RP, których celem jest pomoc Ukrainie. 


