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APEL
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego 

w sprawie agresji na Ukrainę

Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego z oburzeniem przyjmują nieuprawniony i skandaliczny akt 
rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Militarna ingerencja w spójność terytorialną innego państwa i prowadzenie 
polityki podbojów to zachowania wykraczające poza ramy współczesnego porządku międzynarodowego 
i zasługujące na potępienie. Działania Rosji wymagają zdecydowanej i odważnej odpowiedzi społeczności 
międzynarodowej. Apelujemy o podjęcie działań niezbędnych do powstrzymania agresji Rosji i szybkiego 
pokojowego zakończenia kryzysu.

Wyrażamy jednocześnie głęboką solidarność z narodem ukraińskim. Wzywamy do współpracy we wsparciu 
Ukrainy i jej obywateli, w tym poprzez zacieśnianie więzi handlowych i inwestycyjnych. W obliczu agresji militarnej 
wspólnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest podjęcie niezbędnych działań, które pomogą 
Ukrainie przetrwać ten trudny czas. Wzywamy do współpracy politycznej, gospodarczej, finansowej, której 
efektem będzie wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Ukraina zasługuje na pomoc i tej pomocy oczekuje.

RDS jako instytucja reprezentująca najważniejsze organizacje społeczeństwa obywatelskiego - organizacje 
pracodawców i pracowników - wyrażając potępienie dla łamania porządku międzynarodowego i agresji 
Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, apeluje o dialog i przywrócenie pokoju w relacjach międzynarodowych.

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku

Komunikat Prezydium RDS w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

Prezydium RDS potępia militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to nieuzasadniony i bezwzględny 
atak terroru, łamiący wszelkie reguły prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. 
Wzywamy Rosję do zaprzestania ataków! Prezydium RDS popiera działania rządu RP zapewniające obywatelom 
Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców, obejmującą aktywizację zawodową 
i możliwość podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Partnerzy społeczni wskazali jednocześnie, że efektywność 
kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji 
samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. 

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 roku
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Apel Prezydium OPZZ o udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, obradujące na nadzwyczajnym posiedzeniu 
1 marca 2022 r., potępia bezpodstawny, terrorystyczny atak Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę. Prezydium 
OPZZ popiera również działania rządu, zapewniającego uchodźcom wojennym z Ukrainy ułatwienia przy 
wjeździe do Polski oraz kompleksową pomoc. Wzywamy Rosję do zakończenia bezsensownej wojny i wycofania 
swoich wojsk z wolnej Ukrainy!

W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, przebywających zarówno w swoim kraju, jak i tych 
którzy przekroczyli granicę z Polską, apelujemy o udzielanie im wszechstronnej pomocy.

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, na którym omawiano 
m.in. temat wsparcia dla obywateli Ukrainy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że dla jak najlepszej koordynacji 
wsparcia, optymalne są działania scentralizowane, stąd sugerujemy, aby w miarę możliwości nasze inicjatywy 
w tym zakresie odbywały się za pośrednictwem źródeł rządowych i były tam zgłaszane. Dostępna jest już strona 
internetowa pomagamukrainie.gov.pl, na której można znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Wszyscy chcemy 
pomagać, ale chcemy również, aby ta pomoc była skuteczna i optymalnie dostosowana do potrzeb.

Informujemy również, że w OPZZ powstał punkt informacyjny POMOC DLA UKRAINY 
(tel. +48 572426485, e-mail: pomoc.ukraina@opzz.org.pl).

Apelujemy o pomoc w ramach naszych możliwości. 

Warszawa, dnia 1 marca 2022 roku

www.opzz.org.pl

OPZZ apeluje do Premiera o pomoc dla obywateli Ukrainy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża solidarność z narodem ukraińskim, który stanął 
w obliczu rosyjskiej agresji militarnej i potępia rozpoczęcie przez Federację Rosyjską inwazji na terenie Ukrainy. 
Stoimy na stanowisku, że Polska powinna udzielić wsparcia obywatelom Ukrainy, również tym, którzy żyją i pracują 
razem z nami.

W związku z powyższym, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wnioskuje do Pana Premiera, aby 
zobowiązał podległe służby, aby do czasu zakończenia stanu wojennego w Ukrainie wstrzymać wydawanie 
w stosunku do obywateli Ukrainy decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na Ukrainę wraz z zakazem 
ponownego wjazdu na terytorium RP oraz aby wstrzymać egzekucję decyzji wydanych w następstwie kontroli 
legalności zatrudnienia i wykonywania pracy.

Postulujemy wprowadzenie przepisów prawnych, które podobnie jak te zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 t.j.), umożliwią 
obywatelom Ukrainy przedłużenie ważności z mocy prawa niżej wymienionych dokumentów:

•zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pracę sezonową, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

•oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń na 
podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

•wiz krajowych, - celem wykonywania pracy na terytorium RP do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu 
na Ukrainie stanu wojennego.

Solidarni z Ukrainą



www.opzz.org.pl

Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, 
zebrany w dniu 1 marca 2022 r., wyraża swoją solidarność z narodem 

ukraińskim, pracownikami i związkami zawodowymi 

Ponownie potępiamy rosyjski atak na Ukrainę, żądamy natychmiastowego zaprzestania operacji wojskowych, 
opuszczenia kraju przez wojska rosyjskie oraz zintensyfikowania prawdziwego dialogu i rozmów na rzecz pokoju.

Upoważniamy Sekretariat EKZZ do uważnego śledzenia rozwoju sytuacji na Ukrainie i w krajach sąsiednich oraz 
do zajęcia wszelkich niezbędnych stanowisk i podjęcia działań mających na celu pomoc związkom zawodowym 
i pracownikom dotkniętym konfliktem oraz przyczynienie się do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju, 
demokracji, postępu społecznego i sprawiedliwości w tym kraju. Upoważniamy Sekretariat EKZZ do 
przedstawienia Komitetowi Wykonawczemu na posiedzeniu w dniach 16-17 marca 2022 r. bardziej 
kompleksowej rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Popieramy apel EKZZ o podjęcie działań w następujących obszarach:

•Lobbowanie instytucji UE i rządów krajowych, a także Rady Europy, w celu wsparcia żądań EKZZ i utrzymania 
wysokiego nacisku.

•Wspieranie wszelkich niezbędnych działań przeciwko rosyjskiemu rządowi i przywódcom, w tym wszelkich 
niezbędnych sankcji i inicjatyw bojkotu rosyjskich produktów, towarów i usług.

•Wsparcie dla szybkiego uruchomienia dyrektywy UE w sprawie tymczasowej ochrony.

•Pomoc w tworzeniu korytarzy humanitarnych wspierających uchodźców, w krajach regionu i we wszystkich 
innych krajach UE.

•Uznanie szczególnej sytuacji kobiet i dzieci w strefach konfliktów, w tym ryzyka przemocy ze względu na płeć, 
w szczególności przemocy seksualnej.

•Pomoc w zapewnieniu bezpiecznego przejścia na granicach UE dla obywateli państw trzecich 
przebywających na Ukrainie, którzy nie posiadają wizy Schengen.

•Ustanowienie i kontynuacja nadzwyczajnych środków wspierania gospodarki, systemów ochrony socjalnej i 
zatrudnienia, w celu zminimalizowania społeczno-ekonomicznych skutków wojny i związanych z nią sankcji.

•Wsparcie dla związków zawodowych na Ukrainie i w krajach najbardziej narażonych na konsekwencje 
rosyjskiego ataku.

•Uruchomienie działań mobilizujących na poziomie UE i krajowym, w tym Dnia Działania na rzecz Ukrainy, które 
będą koordynowane na poziomie globalnym.

•Zapewnienie pomocy finansowej i humanitarnej dla ludności ukraińskiej za pośrednictwem ukraińskich 
związków zawodowych - w tym zakresie, wspólnie z EKZZ, uruchomienie specjalnych środków do Funduszu 
Solidarności MKZZ oraz poprzez platformę publiczną.

•Przekierowanie środków z projektów UE będących w dyspozycji EKZZ (UnionMigrantNet) na pomoc ukraińskim 
uchodźcom na granicach UE i na terytorium UE.

•Zmobilizowanie rezerw EKZZ do wysokości 500 000 EUR, również w celu pozyskania funduszy UE, na pomoc 
humanitarną dla ludności ukraińskiej, we współpracy z ukraińskimi związkami zawodowymi.

•Ustanowienie "grupy zadaniowej ds. pokoju" EKZZ w celu koordynowania takich działań oraz "obserwatora 
pokoju" EKZZ w celu wymiany informacji z organizacjami członkowskimi i pomiędzy nimi.
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