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Szanowny Panie Premierze, 
 
W obliczu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską w imieniu Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji i Polskiej Izby Handlu zwracamy się z apelem do Pana Premiera o udzielenie wszelkiego 
możliwego wsparcia obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
napływającym z Ukrainy. 
 
Uważamy, że należy stworzyć tym osobom bezpieczne warunki do życia i pracy tak aby mogły pokojowo 
egzystować w Polsce. Kierując się zasadami ludzkiej solidarności trzeba uniknąć za wszelką cenę sytuacji, w której 
Ukraińcy przebywający w Polsce zostaną zmuszeni do powrotu do kraju ogarniętego wojną. 
 
Dlatego prosimy Pana Premiera o rozważenie wprowadzenia rozwiązania automatycznego przedłużenia zezwoleń 
na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy, co najmniej do czasu zniesienia stanu wojennego na terytorium Ukrainy. 
 
Ważnym elementem z punktu widzenia pracodawców byłoby także wprowadzenie szybkiej i uproszczonej ścieżki 
procesu zatrudniania obywateli Ukrainy, a także legalizacja pobytu osób przebywających w naszym kraju bez 
pozwolenia na pobyt i pracę. Wszystkie te elementy pozwolą naszemu krajowi na szybką aklimatyzację obywateli 
Ukrainy oraz ich wsparcie finansowe, przyczyniając się jednocześnie do wsparcia całej naszej gospodarki w tym 
trudnym czasie. Obecnie już Ukraińcy mieszkający w Polsce stanowią ważny element życia społecznego oraz 
pełnią istotną rolę w polskiej gospodarce. Ze swojej strony oferujemy chęć wsparcia dla pomocy organizowanej 
przez administrację publiczną pod postacią: 

1. zapewnienia miejsc pracy,  
2. środków niezbędnych do życia,  
3. różnych innych form wsparcia  dla obywateli ukraińskich przebywających w Polsce.  

W imieniu branży handlowej w Polsce prosimy jeszcze raz Pana Premiera o podjęcie wszelkich działań 
wspierających dla Ukraińców legalnie przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oferujemy 
wspieranie tych działań w ww. formie.  

 
Z wyrazami szacunku 

 
Renata Juszkiewicz                                                                                                                  Waldemar Nowakowski 
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