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1. Powitanie  

29 marca 2022 roku odbyło się 22. posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący WRDS Pan Michał Zieliński 

Wojewoda Wielkopolski, który powitał uczestników spotkania – członków Rady  

oraz zaproszonych gości. 

 

2. Przedstawienie i omówienie Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie 

Wielkopolskim na 2022 rok.  

 Pani Barbara Kwapiszewska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – 

poinformowała, że Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia został przygotowywany przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, co jest wypełnieniem art. 3 ust. 4 ustawy z 20 

kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i stanowi 

uszczegółowienie w ujęciu rocznym działań zapisanych w: projekcie Krajowego Planu 

Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2030 roku. Przygotowanie Planu zostało oparte na działaniach 

planowanych do realizacji przez komórki merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu, gdyż wykonuje on w imieniu Samorządu Województwa zadania w zakresie 

określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.   

Przyjęcie do realizacji Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie 

Wielkopolskim na 2022 rok, odbywa się po zasięgnięciu opinii:  

- Konwentu Dyrektorów PUP Województwa Wielkopolskiego (opinia pozytywna – 8.03 br.) 

- Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego (opinia pozytywna – 9.03 br.) 

- Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu (opinia pozytywna – 23.03 br.) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazał dla wielkopolskiego rynku pracy trzy cele  

i obszary grup bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia:  

- wzrost aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców regionu,  

- wspieranie wielkopolskiej przedsiębiorczości i innowacyjności, 

- wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego w regionie. 

Cel pierwszy zawiera w sobie działania polegające na wsparciu aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych środkami Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, 

aktywizacji zawodowej poprzez poradnictwo i doradztwo zawodowe, a także świadczeniu 

usług z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności 

pracowników w ramach sieci EURES. 

Cel drugi dotyczy wsparcia finansowego dla wielkopolskich pracodawców 

poszkodowanych skutkami pandemii COVID-19, którzy prowadzą działalność  

gospodarczą o charakterze rozrywkowym oraz wsparcia doradczego i informacyjnego,  

np. w podejmowaniu decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. 

Cel trzeci natomiast związany jest z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, umożliwiającym  

podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników, a także ze szkoleniami dla 

kadr PUP oraz w ramach programu „Na starcie do kariery”, promującego wiedzę o rynku 

pracy przy planowaniu kariery zawodowej.  
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Na działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia  

w Województwie Wielkopolskim na 2022 rok, wydatkowane będą środki finansowe Unii 

Europejskiej (EFS), budżetu (państwa, samorządu) i Funduszu Pracy. 

Zakłada się wypracowanie suplementu, aktualizującego obecne założenia Planu, 

opisującego nowe zadania publicznych służb zatrudnienia w związku z sytuacją, związaną 

z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie i wpływem na rynek pracy zjawiska przyjazdu 

do Polski obywateli Ukrainy, uciekających przed działaniami wojennymi. Zamierza się 

także podjąć próbę włączenia do niego rozwiązań dla rynku pracy, przewidzianych ustawą 

z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa.  

/uchwała podjęta została w trybie korespondencyjnym/ 

3. Informacja na temat sytuacji uchodźców przebywających na terenie województwa 

wielkopolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

 Pan Przewodniczący przypomniał, że od miesiąca za naszą wschodnią granicą toczy się 

konflikt zbrojny. Od początku wybuchu wojny miliony Polaków otworzyły serca i drzwi 

swoich domów dla uchodźców. Ta solidarność jest skupiona wobec wszystkich działań 

podejmowanych przez państwo polskie, które współpracuje ściśle z samorządem, 

organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi oraz przedsiębiorcami. Wszyscy 

mamy wspólny cel, chcemy aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła, ale trzeba wciąż 

działać bo sytuacja kryzysowa może potrwać tygodnie i miesiące. Fundamentem tych 

działań jest ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. O szczegółach tej ustawy,  

jak i o zadaniach z niej wynikających, opowiedzą dyrektorzy Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu.  

 Pan Dariusz Dymek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – poinformował, że na mocy tej ustawy 

wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie wyżywienia, 

zakwaterowania, transportu do miejsc zakwaterowania, finansowania przejazdu środkami 

transportu publicznego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej. Tysiące 

obywateli Ukrainy docierało do Wielkopolski różnymi ścieżkami i środkami transportu.  

W Poznaniu stworzonych zostało ok. 2 tys. miejsc dla uchodźców, oprócz tego wojewoda 

podpisał umowę z przedstawicielami 71 obiektów na terenie województwa  

– co daje dodatkowe 4,5 tys. miejsc. Przez punkt recepcyjny przeszło ok. 16 tys. osób. Tam 

udzielona im została pomoc podstawowa w postaci informacji, informacji prawnej czy 

ciepłego posiłku. W hali nr 2 zlokalizowana została strefa ewidencyjno-informacyjna, 

gdzie swoje stoiska posiada straż graniczna, Policja i Zarząd Transportu Miejskiego UM  

w Poznaniu, a także strefa dotycząca spraw logistyczno-kwaterunkowych. W hali nr 7a 

przebywa obecnie ok. 700 osób. Do dyspozycji mieszkańców są lodówki, pralki, suszarki 

czy mikrofalówki. Opiekę roztaczają wolontariusze w liczbie ok. 1000 osób. Każdy  

z obiektów znajduje się pod nadzorem jednego z wydziałów Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Do tego dochodzi wspomaganie administracji zespolonej i żołnierzy  

12-tej Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Niczego nikomu nie brakuje. Nawet 

zdarzają się nadwyżki jedzenia, wówczas jest ono relokowane do miejsc deficytowych lub 

do przechowalni. Do hal, w ramach współpracy z Caritasem - choć nie tylko - stale 
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dostarczone są dary od mieszkańców. Od butów począwszy poprzez ciepłą odzież, a nawet 

wózki dla osób niepełnosprawnych. Kolejny obiekt zakwaterowania to hala widowiskowo-

sportowa Arena zawierająca 670 miejsc noclegowych + 50 dostawek dla dzieci, również 

zaopatrzona w sprzed AGD, kąciki zabaw dla najmłodszych oraz pomoc wolontariuszy. 

Hala sportowa przy ul. Młyńskiej, zdecydowanie mniejsza, zorganizowana jest na 150 

osób. Warto wskazać na znaczącą pomoc firm Amica oraz Ikano w dostarczaniu sprzętów. 

Koordynacja pomocy humanitarnej w naszym województwie polegała na tym,  

że obywatele, mieszkańcy gmin, dostarczają dary do wskazanych przez wójtów punktów, 

skąd przekazywane są one do powiatów. Dalej są paletowane, a następnie dostarczane  

do magazynów wojewody. Ostatecznie rzeczy trafiają do Rządowej Agencji Rezerw,  

a stamtąd dostarczane są – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, pod granicę polsko-

ukraińską. Dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nastąpiło 

przeniesienie ciężaru zbiorowego zakwaterowania na jednostki samorządowe. Wojewoda 

Wielkopolski wykorzystując zapisy specustawy wydał polecenie dla wszystkich starostów 

we współpracy z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast aby przygotowali 

odpowiednią ilość miejsc kwaterunkowych (od 100-800 miejsc na powiat). Jeżeli działania 

zbrojne przeniosły by się do zachodniej części Ukrainy to fala uchodźców byłaby jeszcze 

większa od tej, z którą mieliśmy do czynienia na początku wojny.       

 Pani Aneta Budnik – Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu – poinformowała, że pakiet rozwiązań dla obywateli Ukrainy 

przybywających do Polski od 24 lutego 2022 roku i przebywających w Polsce również 

przed tą datą regulują następujące akty prawne: 

- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  

- Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie 

masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu ar t. 5 dyrektywy 2001/55/WE 

i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony stwierdzająca istnienie masowego 

napływu osób wysiedlonych z Ukrainy. 

Legalny pobyt przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku zapewniony mają: 

- obywatele Ukrainy oraz małżonkowie obywateli Ukrainy,  

- posiadający inne obywatelstwo,  

- obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka  

- członkowie najbliższej rodziny (przybywający do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r.  

   i chcący w Polsce pozostać)  

- dzieci urodzone w Polsce przez matki, o których mowa powyżej.  

Legalny pobyt przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku wynika z przepisów ustawy i nie 

wymaga składania jakichkolwiek wniosków czy zaświadczeń, umożliwia też uzyskanie 

numeru PESEL. Ochrona przysługuje od dnia przybycia do Polski, nie od dnia złożenia 

wniosku o nadanie PESEL. Nie dotyczy to osób, które posiadają zezwolenia na pobyt, 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub złożyły wnioski o ochronę międzynarodową.  

Jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy to pracodawca powiadamia jedynie powiatowy urząd 
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pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy na praca.gov.pl. Z kolei do prowadzenia 

działalności gospodarczej jedynym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL. Osoby te 

uzyskują również dostęp do świadczeń, opieki medycznej, edukacji i innych usług 

publicznych. Warto dodać, że uproszczony został tryb udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy.  

Odnośnie legalnej pracy w Polsce to dostęp do rynku pracy przewidziany jest dla: osób 

przybywających od 24 lutego 2022 roku i których pobyt jest legalny do 24 sierpnia 2023 

roku, obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce na podstawie różnych tytułów 

pobytowych.  

Kwestie ochrony czasowej reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium RP. Obejmuje osoby, które: 

- nie mają obywatelstwa Ukrainy i nie są członkami rodziny objętymi „specustawą”,  

- przybywają do Polski od 24 lutego 2022 roku,  

- legalnie przebywały w Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt stały,  

- nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju pochodzenia,  

- korzystały z ochrony w Ukrainie.  

Zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej wydaje Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców na okres 1 roku. Uprawnia ono do legalnego pobytu w Polsce, 

pełnego dostępu do rynku pracy i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd 

do Spraw Cudzoziemców zapewnia na żądanie opiekę medyczną, przyznaje pomoc przez 

zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.  

 Pani Anna Napierała – Wydział Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z Poznaniu – przedstawiła prezentację dotyczącą nadawania numerów 

PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Numer PESEL nadawany jest osobom, których pobyt 

na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy,  

tj.:  

- obywatelom Ukrainy, 

- małżonkom obywateli Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego,  

- członkom najbliższej rodziny obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka , 

- tym, którzy przybyli na terytorium Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi    

  prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022 roku,  

- dzieciom urodzonym na terytorium Polski przez matkę, która jest osobą określoną   

  powyżej.  

Numer PESEL umożliwia m.in. legalną pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej, 

korzystanie z opieki zdrowotnej, szczepień, świadczeń rodzinnych i pomocowych dla 

uchodźców, założenie konta w banku, zapisanie dziecka do szkoły. Wniosek o nadanie 

numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy, usługa jest bezpłatna,  

a formularz wniosku dostępny jest w Internecie (www.gov.pl). Można go także pobrać 

bezpośrednio w organie gminy. Po nadaniu numeru PESEL wnioskodawca otrzymuje 

pisemne potwierdzenie z dopiskiem „Status UKR”. Przy składaniu wniosku o nadanie 

numeru PESEL należy okazać dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument  

ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. Można okazać dokument, który został 

unieważniony. W przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Pobiera się odciski palców 

od osoby powyżej 12. roku życia, której dotyczy wniosek. Niezbędne jest zdjęcie 
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spełniające takie same wymagania jak do dowodu osobistego, przy czym organy gminy 

mogą umożliwiać nieodpłatne wykonanie fotografii. Dziecko do 12. roku życia nie musi 

być obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie 

ustalana na podstawie oświadczenia. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera także 

część dotyczącą utworzenia profilu zaufanego, który z kolei umożliwia Ukraińcom dostęp 

do polskich e-usług publicznych takich jak np. e-recepta czy specjalnego dokumentu 

Diia.pl w ramach aplikacji mObywatel. Dokument Diia.pl to prosty sposób  

na wylegitymowanie się (okazanie danych) - pozwala potwierdzić tożsamość tak samo 

skutecznie jak dowód osobisty lub paszport, będzie przydatny m.in. przy korzystaniu  

z usług medycznych, czy przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy  

o pracę. W elektronicznym dokumencie znajdują się najważniejsze dane m.in. imię  

i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL. Proces nadawania numeru PESEL obywatelom 

Ukrainy jest koordynowany przez KPRM oraz MSWiA, które są odpowiedzialne  

za administrowanie danymi w ramach Systemu Rejestrów Państwowych, w którym 

gromadzone są  dane z wniosków o nadanie numeru PESEL-UKR, a także doposażenie 

organów gmin w dodatkowy sprzęt komputerowy dedykowany do obsługi wniosków 

obywateli Ukrainy. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywanie 

zdjęć na potrzeby wniosku podlega finansowaniu z budżetu państwa za pośrednictwem 

wojewody. Źródłem finansowania zadań będzie Fundusz Pomocy. Wojewodowie są 

zobligowani wnioskować o przyznanie i przekazanie środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy do MSWiA, następnie po pozyskaniu środków będą je przekazywać jednostkom 

samorządu gminnego. 

Kalkulacja kosztów relacji zadań odbywać się będzie się zasadach analogicznych,  

jak w przypadku zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, tj. w oparciu o algorytm 

uwzględniający czasochłonność realizowanych zadań, liczbę wykonanych zadań  

oraz stawkę za roboczogodzinę. Wydział Spraw Obywatelskich rozpoczął monitorowanie 

procesu wydawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. We współpracy z Biurem 

Obsługi i Informatyki stworzony został i rozesłany do wielkopolskich gmin formularz, 

który pozwoli na cykliczne zbieranie danych. 

Z danych za okres 16-23 marca 2022 roku (na podstawie 170 ankiet) wynika,  

że w Wielkopolsce: 

- nadanych zostało ponad 20.000 numerów PESEL-UKR, 

- 10 urzędów pracowało w sobotę,  

- miasto Poznań pracuje w trybie dwuzmianowych (od godz. 7.00 do 21.00), 

- średnia liczba stanowisk przyjmujących wnioski – 2, od 1 do 23 (miasto Poznań), 

- średni szacunkowy czas oczekiwania na wizytę – 5 dni (od 0 do 56 dni), 

- głownie rezerwacja telefoniczna wizyt. 

Obecnie trwają przygotowania do: 

uruchomienia procesu finansowania zadań zleconych związanych z nadawaniem numeru 

PESEL-UKR, a także wyposażenia gmin, we współpracy z KPRM, w dodatkowy sprzęt 

komputerowy do nadawania numeru PESEL-UKR – w pierwszej kolejności do jednostek 

trafią 73 stacje mobilne. 

 Pani Monika Donke-Cieślewicz – Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu – powiedziała, że pomoc która nastąpiła nie byłaby możliwa 
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zarówno bez pracy wolontariuszy, jak i darczyńców. Jednakże, teraz przyszedł czas  

na pomoc bardzie ustrukturyzowaną, bardziej sformalizowaną. Jest ona podzielona na dwa 

główne zakresy czyli zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczną. Zabezpieczenie 

społeczne to dostęp do świadczeń, które przysługują osobom przebywającym legalnie  

na ternie Polski, są to: świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze czyli 500+, 

świadczenie dobry start, dostęp do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, a także 

dofinansowanie dla rodzica za pobyt dziecka w żłobku. Dostęp do wymienionych 

świadczeń wymaga posiadania numeru PESEL, również do profilu zaufanego, ponieważ 

aplikowanie odbywa się online. Wnioski składane są na takich samych zasadach jak dla 

obywateli polskich, w takich samych terminach i na takich samych zasadach. Z kolei 

świadczenia z zakresu pomocy społecznej to pomoc żywnościowa i pomoc 

psychologiczna, a także pomoc jednorazowym świadczeniem w wysokości 300 zł.  

 Pan Przewodniczący poinformował, że obszar opieki nad uchodźcami jest bardzo szeroki. 

To co zostało dziś przedstawione to tylko część tych najbardziej pilnych działań.  

Na wcześniejszym posiedzeniu prezydium ustalona zostało, iż kolejne posiedzenie Rady 

odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Tam m.in. kontynuowany będzie temat sytuacji 

uchodźców w Polsce.    

 Pan Wojciech Kruk – Pracodawcy RP – zauważył, że kwestia pomocy dla Ukraińców 

stała się dla wszystkich priorytetem – i nawet to wszystko dobrze przebiega. Ale stajemy 

przed pewnym problemem, gdyż pewne emocje związane z początkiem pomocy kończą 

się i trzeba przejść do bardziej stałych działań. Wszyscy dobrze wiemy, że od paru lat 

stoimy przed problemem braku rąk do pracy w Polsce. Gdyby nie milion Ukraińców, 

którzy przyjechali do nas przed wybuchem wojny, polska gospodarka miałaby problem. 

Teraz obserwujemy dalszy napływ tych osób. W pierwszej grupie znalazło się bardzo dużo 

osób, które miały już rodziny w Polsce i to jest grupa wymagająca najmniejszej opieki ze 

strony państwa. Druga grupa to autentyczni uciekinierzy wojenni, którzy nie mieli tu 

nikogo. To najtrudniejsza grupa, nie znająca języka, wymagająca szczególnych działań. 

Trzecia grupa jest marginalna ale istnienie i oddziałuje na nasz rynek – są to zamożni 

Ukraińcy, którzy na normalnych warunkach rynkowych wynajmują w Polsce mieszkania  

i próbuję się zagospodarować. Wielkopolska Izba przemysłowo-Handlowa wystąpiła  

z inicjatywą by na swojej stronie internetowej uruchomić platformę z ofertami pracy dla 

tej najliczniejszej grupy Ukraińców, wymagającej największej pomocy. Wielkopolscy 

przedsiębiorcy przesyłają oferty pracy, które są tłumaczone na język ukraiński. W tej 

chwili takich ofert jest ok. 100 i ulegają ciągłej wymianie. Przedstawiciele WIPH podpisali 

też porozumienie o współpracy z Centrum Integracji Cudzoziemców. Jak wiadomo siła 

Wielkopolski to małe i średnie firmy. Chodzi więc o to by kooperować z nimi w tym 

zakresie, ułatwiać im to zadania, a w konsekwencji propagować ideę zatrudniania 

cudzoziemców. Istotną kwestią jest również możliwie szybkie uruchomienie kursów 

języka polskiego na uchodźców chcących zostać i pracować w Polsce.     

 Pani Swietłana Walczak – Federacja Przedsiębiorców Polskich – poinformowała, że od 

12 lat zawodowo zajmuje się aktywizacją zawodową osób z Ukrainy. Od momentu 

wybuchu konfliktu zbrojnego uruchomiona została bezpłatna infolinia konsultacyjna dla 

Ukraińców. Do tej pory skorzystało z niej ok. 1500 osób. Warto zwrócić uwagę, że 40 % 

pracowników sektora budowlanego wyjechało z Polski z powrotem na Ukrainę, by 

walczyć. Odczuwalny jest zatem odpływ mężczyzn, a napływ kobiet i dzieci. Zatem 

potrzeba zorganizowania kursów języka polskiego dla tych osób jest niezbędna. Warto 

zwrócić też uwagę na kwestię migrantów z Białorusi. Ok. 60 tys. pracowników 

białoruskich przebywa obecnie w Polsce na zasadzie wizy (Poland Business Harbour). 

Pracowników, którzy mimo legalnej pracy i odprowadzanych w Polsce podatków, 

spotykają się, z uwagi na pochodzenie, z ostracyzmem społecznym. Białorusini zazwyczaj 
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utożsamiani są ze stroną agresora czyli Rosją. A w rzeczywistości często są tej agresji 

ofiarami.      

 Pan Przewodniczący potwierdził wzmożony ruch na granicy polsko-białoruskiej, 

najczęściej mężczyzn, którzy prawdopodobnie chcą uniknąć mobilizacji w swoim kraju,  

a wiec potencjalnej walki z Ukrainą. Jeśli chodzi o negatywny stosunek społeczny  

do migrantów z Białorusi dotychczas są to przypadki pojedyncze.  

 Pani Aneta Budnik dodała, że Białorusini tak jak obywatele innych państw mogą 

korzystać z uprawnień i procedur zawartych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jeśli spełnią wymagane kryteria to mogą 

się ubiegać o stosowne zezwolenia. Są zatem traktowani jak obywatele innych państw.  

 Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – zapytał czy służby wojewody planują lub 

już uruchamiają program obejmujący pomocą niepełnosprawnych uchodźców wojennych.  

 Pani Monika Donke-Cieślewicz odpowiedziała, że dzieje się tak w przypadku osób 

niepełnosprawnych zdolnych do podjęcia pracy. Programy takie są uruchomione przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowane zarówno dla 

organizacji pozarządowych, jak i samorządów. Trwają rozmowy i prace odnośnie 

rozwiązań dla osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki.       

 Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – poinformował, że organizacja 

rzemiosła podjęła wzmożoną współpracę z powiatowymi radami zatrudnienia by wspomóc 

trudną sytuację związaną z obecnym kryzysem migracyjnym. 

 Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – odniósł się do kwestii nauki języka 

polskiego uchodźców z Ukrainy. Powiedział, że Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu pozyskał znaczące środki na różnego rodzaju szkolenia,  

w ramach których mogą odbywać się kursy nauki języka polskiego dla obcokrajowców. 

Praktyki takie mają już miejsce w powiecie obornickim, a środków jest tyle, że można ten 

pomysł  realizować również w innych powiatach.  

 

 Pan Przewodniczący podziękował za udział w dyskusji i na tym zakończył spotkanie.  

 

 

 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu  
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