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Czasopismo Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

42 lata temu podpisano Porozumienia Sierpniowe oraz powstał Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w całej Polsce odbyły się uroczystości 

upamiętniające te ważne dla Polski wydarzenia. Centralne obchody miały miejsce w Gdańsku 

z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego.

PROTEST NAUCZYCIELI

W Dzień Edukacji Narodowej nauczycieli przeprowadzili 

pikietę przed bydgoskim Kuratorium Oświaty. 

Nauczyciele zwracają uwagę na niskie zarobki w oświacie  

i pogarszającą się sytuację zawodową. Na ręce kuratora 

delegacja nauczycieli złożyła petycję skierowaną do 

ministra Przemysława Czarnka.                                                                                                                                       

40 LAT OD OBOZÓW INTERNOWANIA

Minęło 40 lat od utworzenia przez reżim komunistyczny 

Wojskowych Obozów Internowania. W Bydgoszczy odbyły 

się ogólnopolskie uroczystości upamiętniające tamte 

wydarzenia. Przed obeliskiem na skwerze na Osiedlu 

Leśnym złożono kwiaty, a następnie w Urzędzie 

Wojewódzkim wręczono medale osobom zasłużonym.
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WOJSKOWE OBOZY INTERNOWANIA

„Władze komunistyczne zgotowały dla internowanych warunki przywodzące na myśl 

sowieckie łagry. W czasie ostrej zimy zatrzymani działacze musieli spać w starych, 

nieogrzewanych namiotach. Wielu z nich zapłaciło za to utratą zdrowia. Upamiętnienie 

ofiar komunistycznego terroru jest obowiązkiem niepodległej Polski” – mówił w 

Bydgoszczy podczas ogólnopolskich obchodów upamiętniających 40. rocznicę 

powstania Wojskowych Obozów Internowania wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

    W Bydgoszczy obchody rozpoczęły się 

od złożenia kwiatów pod obeliskiem upa-

miętniającym utworzenie Wojskowych 

Obozów Internowania. Na skwerze u 

zbiegu ul. Dwernickiego i Sułkowskiego 

wieniec złożył m.in. przewodniczący Za-

rządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Soli-

darność” Leszek Walczak.

    Następnie, w Urzędzie Wojewódzkim w 

Sali im. Bydgoskiego Marca 1981 r. odbyła 

się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

pt. „Wojskowe Obozy Internowania jako 

szczególna forma represji w stanie woje-

nnym”. Narodowy Patronat nad obcho-

dami objął Prezydent RP Andrzej Duda.

   Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz 

podkreślił, że upamiętnienie ofiar komu-

nistycznego terroru jest obowiązkiem nie-

podległej Polski. Przypomniał, że opra-

wcy pod pozorem ćwiczeń wojskowych, 

zatrzymali w obozach odosobnienia w 

Czerwonym Borze i Chełmnie osoby 

niewygodne dla reżimu. Prof. dr hab. 

Wojciech Polak zaznaczył, że ważnym za-

daniem, spoczywającym na współcze-

snych pokoleniach jest upowszechnienie 

wiedzy o tzw. „zielonych obozach”. - Ta 

okrągła 40. rocznica daje nam istotny 

pretekst, aby przypomnieć o utworzeniu 

Wojskowych Obozów Internowania. To 

ważna data, przez wiele lat wymazywana 

z pamięci  – powiedział prof. Polak. 

    Przewodniczący Stowarzyszenia Osób 

Internowanych „CHEŁMINIACY 1982” Ta-

deusz Antkowiak podziękował też oso-

bom mieszkającym niedaleko obozów. 

Przypomniał, że w czasie internowania 

opozycjoniści byli wspierani przez lu-

dność z pobliskich miejscowości. - Okoli-

cznym mieszkańcom mówiono, że w obo-

zie znajdują się kryminaliści. Kilku oso-

bom udało się jednak przekazać informa-

cję o prawdziwym celu przetrzymywania 

opozycjonistów i warunkach jakie panują 

w obozie. Rozpoczęła się akcja pomoco-

wa – przypomniał Antkowiak. 

    Tadeusz Antkowiak wraz z członkami 

stowarzyszenia wręczyli też odznaczenia 

osobom, które w sposób szczególny 

przyczyniły się do upamiętnienia interno-

wanych. Wśród wyróżnionych znaleźli się 

m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Mikołaj Bogdanowicz, Naczelnik Delega-

tury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska 

oraz Dyrektor IPN Oddział w Gdańsku dr 

Paweł Warot.
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PROTEST NAUCZYCIELI

    W Dzień Edukacji Narodowej nauczy-

ciele przeprowadzili pikietę przed bydgo-

skim Kuratorium Oświaty. Pikieta zorga-

nizowana pod hasłem „Ostatni dzwonek 

dla polskiej oświaty” ma zwrócić uwagę 

na pogarszającą się sytuację zawodową 

i finansową polskich nauczycieli i niepe-

dagogicznych pracowników oświaty. De-

legacja protestujących złożyła w Kura-

torium petycję skierowaną do ministra 

Przemysława Czarnka.

    Jak wskazują związkowcy polską szkołę 

trapi wiele problemów:

- odchodzenie z pracy doświadczonych 

nauczycieli i pracowników niepedago-

gicznych;

- brak zainteresowania pracą w edukacji 

osób młodych i dobrze wykształconych;

- konieczność zatrudniania na stanowi-

skach pedagogicznych osób nieposiada-

jących wymaganych kwalifikacji;

- brak możliwości wyznaczania zastępstw 

za nieobecnych nauczycieli, a co za tym 

idzie, zagrożenie realizacji podstawy 

programowej;

- ograniczony dostęp uczniów do realiza-

cji ich ustawowego prawa do niezbędnej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

czy opieki świetlicowej.

      W petycji nauczyciele zwracają uwagę 

na niskie zarobki w oświacie – Wynagro-

dzenia nauczycieli nie są konkurencyjne 

w stosunku do wynagrodzeń oferowa-

nych przez pracodawców na rynku pracy. 

Wysoko wykfalifikowani w swoich zawo-

dach specjaliści wybierają oferty pracy 

poza oświatą. My, nauczyciele i niepe-

dagogiczni  pracownicy oświaty, identy-

fikujemy się ze swoją pracą, mamy 

świadomość misji społecznej i odpowie-

dzialmości związanej z jej wykonywa-

niem – czytamy w petycji.

    – Zawsze byliśmy i jesteśmy w stanie 

sprostać wciąż rosnącemu zakresowi i 

liczbie narzucanych nam obowiązków. 

Tak było od dziesięcioleci w wielu różno-

rodnych sytuacjach. W ostatnim czasie 

dobitnie udowodniliśmy to w trakcie 

niespodziewanej, a jakże trudnej dla 

wszystkich, pandemii Covid-19. Pomimo 

niepewności, lęku o własne i swoich 

rodzin zdrowie, nauczyciele i pracownicy 

oświaty niemal z dnia na dzień sprostali 

trudnemu zadaniu prowa-dzemoa 

n a u c z a n i a  z d a l n e g o  w  z u p e ł n i e 

dotychczas niepraktykowanej formule. 

Ponadto nauczyciele ponosili, i nadal 

ponoszą, koszty związane z eksploatacją 

narzędzi i organizacją miejsca pracy – 

dodają.

    – Obecna sytuacja stawia przed nami 

także bardzo trudne wyzwania. Fala 

uchodźców z dotkniętej wojny Ukrainy 

wymaga od nas dostosowania metod i 

form pracy oraz dodatkowego wysiłku 

związanego z nauczaniem w zupełnie 

nowych warunkach, często bez jakiego-

kolwiek wsparcia i pomocy. Temu zada-

niu także sprostaliśmy. Nie jesteśmy 

jednak w stanie dłużej akceptować 

sytuacji, w której nasze wynagrodzenia 

nie są adekwatne do wykonywanych 

przez nas obowiązków i zadań. Otrzymy-

wane wynagrodzenia nie wystarczają 

nam na zaspokajanie podstawowych 

własnych potrzeb i potrzeb naszych 

rodzin. Misją nie opłacimy rachunków! – 

zwracają uwagę związkowcy.

    Zgodnie z projektem budżetu państwa 

na 2023 r. w 2023 r. wynagrodzenia 

wszystkich nauczycieli niezależnie od 

stopnia awansu mają wzrosnąć o 7,8 

proc., tak jak całej sfery budżetowej.

    Podobne pikiety odbyły się w całym 

kraju. W naszym regionie - oprócz 

Bydgoszczy - także w Toruniu.
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WYBORY W „SOLIDARNOŚCI”

  Kalendarium wyborcze

    W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 

marca 2023 r. odbędą się wybory władz 

podstawowych jednostek organizacy-

jnych Związku, delegatów na walne 

zebranie delegatów regionu, delegatów 

na walne zebranie branżowej jednostki 

organizacyjnej Związku, w tym delegatów 

na walne zebranie krajowej jednostki 

branżowej Związku lub kongres krajo-

wego sekretariatu branżowego. Wyborów 

dokonują zakładowe zebranie członków 

lub zakładowe zebranie delegatów. 

Krajowe i regionalne sekcje branżowe 

ustalą klucz wyborczy, na ilu członków 

wybierany jest delegat.

    Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. 

wybierzemy władze regionów, delegatów 

na Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne 

władze sekcji i sekretariatów. I tak – w 

terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 

2023 r. odbędą się wybory władz regiona-

lnych sekcji branżowych i problemowych, 

władz regionalnych sekretariatów 

branżowych, delegatów na kongres re-

gionalnego sekretariatu branżowego 

i delegatów na walne zebranie delegatów 

krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia 

do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory 

władz krajowych sekcji branżowych 

i problemowych, delegatów na kongres 

krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 

maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się 

wybory władz krajowych sekretariatów 

branżowych i władz Krajowego Sekre-

tariatu Emerytów i Rencistów. Do 31 

października 2023 r. odbędą się wybory 

ogólnokrajowych władz Związku na 

sprawozdawczo-wyborczym Krajowym 

Zjeździe Delegatów.

Funkcja związkowa

Funkcją związkową jest członkostwo we 

władzach Związku, oprócz władzy stano-

wiącej jednostki organizacyjnej Związku, 

którą tworzą wszyscy członkowie danej 

jednostki. Funkcji związkowych nie może 

pełnić pracodawca, osoba zarządzająca 

zakładem pracy, osoba upoważniona 

w imieniu pracodawcy do nawiązywania 

lub rozwiązywania stosunku pracy. 

Funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji 

delegata do władzy stanowiącej, nie 

można łączyć z mandatem posła i sena-

tora, z kierowniczymi stanowiskami 

w organach władzy i administracji 

państwowej i samorządowej oraz we wła-

dzach instytucji pełniących funkcje pu-

bliczne oraz z kierowniczą funkcją w 

organach organizacji politycznych. 

Wykaz określa uchwała Komisji Krajowej. 

Zakaz łączenia funkcji nie dotyczy osób 

dokonujących czynności w imieniu pra-

codawcy lub zarządzających zakładem 

pracy w strukturach organizacyjnych 

Związku oraz zatrudniających pracowni-

ków w podmiotach tworzonych lub 

współtworzonych przez Związek bądź 

jednostkę organizacyjną Związku.

Głos nieważny

Głos nieważny to głos niepozwalający na 

odczytanie woli wyborcy np. przez skre-

ślenia, niewyraźne pismo, oddany na 

większą liczbę kandydatów niż jest miejsc 

mandatowych, oddany na karcie nieprze-

znaczonej do głosowania. Komisja skru-

tacyjna uznaje głosowanie za nieważne, 

jeżeli zostało przeprowadzone z narusze-

niem Statutu lub ordynacji, w szczegól-

ności gdy liczba głosów ważnych jest 

mniejsza niż głosów nieważnych, liczba 

oddanych głosów jest większa niż liczba 

uprawnionych do głosowania lub liczba 

wydanych kart do głosowania, gdy 

złamano zasadę tajności głosowania, 

liczba wyjętych z urny kart do głosowania 

jest mniejsza niż połowa liczby członków 

lub delegatów uprawnionych do głoso-

wania.

Kandydatury

Kandydatury zgłasza się pisemnie do 

komisji zakładowej, zakładowej komisji 

koordynacyjnej lub zakładowej komisji 

wyborczej oraz na posiedzeniu wybo-

rczym w formie przyjętej w regulaminie 

obrad. Zgłoszenie kandydata powinno 

zawierać dane osobowe kandydata 

i podpis zgłaszającego członka Związku 

oraz zgodę kandydata na kandydowanie 

na określoną funkcję. 

   Kandydatem może być członek 

Związku, spełniający jeden z następują-

cych warunków: 

- będący członkiem władzy stanowiącej, 

która dokonuje wyboru, spełniający 

wszystkie wymogi określone w uchwale 

Krajowego Zjazdu Delegatów, legitymi-

zujący się co najmniej sześciomiesię-

cznym, nieprzerwanym okresem przyna-

leżności do Związku bezpośrednio 

poprzedzającym wybór, powyższy okres 

przynależności nie dotyczy kandydatów 

do władz organizacji nowo tworzonych z 

wyjątkiem powstałych w wyniku połą-

czenia lub podziału organizacji już istnie-

jących. Zarząd regionu może wyrazić 

zgodę na kandydowanie do władz 

podstawowej jednostki organizacyjnej 

Związku oraz jej wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych osób niespełniających 

warunku sześciomiesięcznego, nieprze-

rwanego okresu przynależności do Zwią-

zku bezpośrednio poprzedzającego wy-

bór. Decyzja zarządu regionu jest ostate-

czna.

- należący do jednostki organizacyjnej, 

której władza dokonuje wyboru, mogący 

wykazać się co najmniej pięcioletnim 

nieprzerwanym okresem przynależności 

do Związku bezpośrednio poprzedzają-

cym wybór oraz uzyskaniem pisemnego 

poparcia swojej kandydatury przez co 

najmniej 25 proc. uprawnionych do 

głosowania, spełniający wszystkie 

wymogi określone w uchwale Krajowego 

Zjazdu Delegatów. Czasowa karencja nie 

dotyczy nowo tworzonych organizacji. 

Lista kandydatów jest zamykana podczas 

zebrania po tym, jak padnie odpowiedź 

na pytanie przewodniczącego zebrania, 

czy są jeszcze inni kandydaci. Każdy czło-

nek Związku kandydujący na funkcje 

związkowe jest zobowiązany wypełnić 

i podpisać ankietę osobową. Przekazanie 

ankiety odpowiedniej komisji manda-

towo-wyborczej jest niezbędnym warun-

kiem do wpisania nazwiska na listę 
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kandydatów oraz zatwierdzenia przez 

odpowiednio RKW lub KKW dokonanego 

wyboru.

Obowiązki komisji zakładowej

    Obowiązki zakładowej komisji 

koordynacyjnej lub zakładowej komisji 

wyborczej: ustalenie kalendarza wybor-

czego, przygotowanie wyborów od strony 

organizacyjnej, przeprowadzenie wybo-

rów delegatów na zakładowe zebranie 

delegatów w okręgach wyborczych. Infor-

muje (w sposób przyjęty w organizacji) o 

terminie i miejscu zebrania wyborczego 

oraz o zgłoszonych kandydaturach, po-

wiadamia regionalną komisję wyborczą o 

terminie posiedzenia wyborczego (nie 

później niż 14 dni przed jego rozpoczę-

ciem), przekazuje do RKW protokół z 

wyborów oraz ankietę osobową wybra-

nego przewodniczącego (pośrednio 

przez członka lub pełnomocnika RKW 

nadzorującego wybory, a w razie braku 

takiej możliwości, bezpośrednio do RKW 

w 14 dni od dnia zakończenia wyborów).

Posiedzenia wyborcze podstawowej 

jednostki organizacyjnej

Zakładowe zebranie członków tworzą 

wszyscy członkowie organizacji zakłado-

wej. Zakładowe zebranie delegatów lub 

zakładowe zebranie koordynacyjne dele-

gatów tworzą delegaci. Liczbą osób upra-

wnionych do głosowania na zebraniu jest 

liczba wszystkich członków organizacji 

zakładowej lub liczba wybranych w 

okręgach wyborczych delegatów, których 

mandat w danym momencie zachowuje 

ważność. Zakładowe zebranie w czasie 

posiedzenia wyborczego wybiera w 

kolejności: przewodniczącego komisji 

zakładowej lub zakładowej komisji 

koordynacyjnej, pozostałych członków 

komisji, członków zakładowej komisji 

rewizyjnej. Wybory muszą być przepro-

wadzone w odrębnych głosowaniach. 

Niedokonanie wyboru przewodniczą-

cego komisji uniemożliwia dokonanie 

pozostałych wyborów, brak wyboru co 

najmniej połowy z zaplanowanej liczby 

członków komisji zakładowej lub komisji 

koordynacyjnej uniemożliwia wybór 

składu komisji rewizyjnej.

    Zakładowe zebranie członków lub 

delegatów w czasie posiedzenia wybor-

czego wybiera też delegatów na walne 

zebranie delegatów regionu lub elekto-

rów (gdy dana organizacja zakładowa nie 

stanowi samodzielnego okręgu wybor-

czego), delegatów na walne zebranie 

delegatów sekcji branżowej lub kongres 

sekretariatu (według zasad określonych 

przez radę sekcji lub sekretariatu). Zakła-

dowe zebranie członków lub delegatów 

oraz zakładowe zebranie koordynacyjne 

delegatów może tworzyć listy rezerwowe 

na funkcje związkowe, z wyjątkiem funk-

cji przewodniczącego władzy wykona-

wczej.

Komisja skrutacyjna

    Liczbę członków komisji skrutacyjnej 

ustala zakładowe zebranie członków lub 

delegatów. Komisja liczy minimum trzech 

członków. Do jej zadań należy: stwierdze-

nie w protokole, czy w posiedzeniu ucze-

stniczy co najmniej połowa uprawnio-

nych do głosowania, przygotowanie kart 

do głosowania, rejestrowanie kandyda-

tów na listach wyborczych (kandydaci na 

kartach do głosowania umieszczani są w 

kolejności alfabetycznej), wydawanie 

kart do głosowania, zebranie głosów, 

ustalenie i podanie wyników głosowania, 

sporządzenie protokołów z głosowań 

i zabezpieczenie kart do głosowania (do 

końca kadencji). Kandydować do władz 

Związku nie mogą członkowie komisji 

skrutacyjnej.

Kworum

    Stwierdza się kworum, jeśli w zebraniu 

uczestniczy połowa uprawnionych. Przy-

kładowo przy organizacji, do której 

należy 47 członków Związku, kworum 

stanowi 24 związkowców. By skutecznie 

dokonać wyboru, trzeba uzyskać ponad 

50 procent oddanych głosów ważnych 

i znaleźć się na miejscu mandatowym.

Porządek posiedzenia

Porządek posiedzenia oraz regulamin 

obrad podlegają zatwierdzeniu przez 

uprawnionych do głosowania. Głosowa-

nie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów. Zakładowe zebranie 

członków lub delegatów oraz zakładowe 

zebranie koordynacyjne delegatów wy-

biera przewodniczącego zakładowego 

zebrania, protokolantów, członków ko-

misji skrutacyjnej oraz członków innych 

komisji, zgodnie z regulaminem obrad.

Przewodniczący zebrania

    Przewodniczący zebrania ma prawo 

udzielać i odbierać głos, czuwa nad prze-

biegiem posiedzenia i jego zgodnością 

z postanowieniami Statutu, ordynacji 

i regulaminu obrad. Przewodniczący 

zebrania nie musi być członkiem danej 

organizacji zakładowej – musi być 

członkiem Związku. Także członkowie 

komisji skrutacyjnej muszą być członka-

mi Związku.

Wybory delegatów

    Wybory delegatów na zakładowe 

zebranie delegatów lub zakładowe zebra-

nie koordynacyjne delegatów przepro-

wadza komisja zakładowa, tymczasowa 

komisja zakładowa, zakładowa komisja 

koordynacyjna lub zakładowa komisja 

wyborcza. Delegatów wybiera się w 

okręgach wyborczych, które stanowią 

poszczególne jednostki organizacyjne 

zakładu pracy. Delegatów wybiera się 

proporcjonalnie do liczby członków 

Związku w danym okręgu wyborczym 

według klucza wyborczego. Kluczem 

liczbowym, według którego wylicza się 

liczbę przypadających dla danego okręgu 

wyborczego miejsc mandatowych, jest 

liczba członków Związku – rozpoczęta lub 

pełna – przypadająca na każdy mandat 

delegata.

Wynik wyborów

   Do wyboru konieczne jest uzyskanie 

przez kandydata więcej niż połowy wa-

żnie oddanych głosów, z tym jednak, że 

głosów ważnych musi być więcej niż 

głosów nieważnych. Za wybranych uwa-

ża się kandydatów, którzy uzyskali naj-

większą liczbę głosów ważnych oraz 

ponad połowę oddanych głosów wa-

żnych i znaleźli się na miejscach manda-

towych. Głosuje się na tylu kandydatów, 

ile jest wolnych miejsc mandatowych. 

Głosowanie odbywa się w sposób tajny, 

wyborcy przysługuje jeden głos, głoso-

wać można tylko osobiście, głosuje się na 

poszczególnych kandydatów. Wybory są 

ważne, gdy wzięła w nich udział co 

najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania.
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HANDEL

    W hipermarketach godzinowe 

obroty po 21.00 stanowią poni-

żej 1 proc. całodziennego utar-

gu – wyliczyła handlowa Soli-

darność. Zdaniem związkow-

ców w obliczu kryzysu energe-

tycznego sieci handlowe po-

winny skrócić godziny otwarcia 

sklepów. Apel w tej sprawie 9 

listopada został skierowany do 

Polskiej Organizacji Handlu 

i Dystrybucji.

    Apel handlowej Solidarności 

to reakcja na podejmowane w 

ostatnim czasie działania sieci 

handlowych zmierzające do 

ograniczenia zużycia energii. – Niektóre 

sieci w związku z bardzo wysokimi ce-

nami energii wyłączyły część oświetlenia 

w swoich sklepach. Inne przykręciły 

ogrzewanie. Są też takie, które skróciły 

godziny otwarcia sklepów, co w naszej 

ocenie jest najlepszym rozwiązaniem. 

Zwróciliśmy się POHiD, aby w ramach 

branżowego porozumienia wszystkie 

sieci skróciły godziny pracy hiper- i super-

marketów oraz dyskontów spożywczych 

do godziny 21.00 – mówi Alfred Bujara, 

przewodniczący Krajowej Sekcji Handlu 

NSZZ „Solidarność”.

    W ocenie związkowców funkcjono-

wanie sklepów wielkopowierzchniowych 

do późnych godzin nocnych nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia. „Ruch w 

sklepach po godzinie 21.00 radykalnie 

spada. Z danych, które pozyskaliśmy, 

wynika, że w przypadku hipermarketów 

utarg między godziną 21.00 a 22.00 

stanowi poniżej 1 proc. całodziennych 

przychodów sklepu. Z kolei w segmencie 

dyskontów jest to ok. 2 proc. całodzie-

nnego utargu. Przychody uzyskiwane ze 

sprzedaży są znacznie niższe od kosztów 

funkcjonowania sklepów” – czytamy w 

piśmie skierowanym do POHiD, orga-

nizacji zrzeszającej największe zagra-

niczne sieci handlowe funkcjonujące w 

naszym kraju.

    Jak wskazuje Alfred Bujara, długie 

godziny otwarcia sklepów są za to 

skrajnie uciążliwe dla pracowników, 

zwłaszcza w mniejszych miejscowo-

ściach, gdzie komunikacja publiczna 

funkcjonuje w ograniczonym 

zakresie. – Pamiętajmy, że zde-

cydowana większość osób za-

trudnionych w handlu to ko-

biety. Gdy kończą pracę w 

środku nocy, często nie ma już 

autobusu, którym mogłyby 

wrócić do domu. Muszą iść na 

piechotę, często kilka kilome-

trów, co jest po prostu niebez-

pieczne. Zwłaszcza teraz, gdy 

wiele samorządów, z uwagi na 

kryzys energetyczny, wyłącza 

oświetlenie ulic – mówi Bujara.

   Handlowa Solidarność pod-

kreśla również, że skrócenie 

godzin otwarcia sklepów pozwoliłoby 

choćby częściowo zniwelować problem 

braku rąk do pracy w handlu i ogromnego 

przeciążenia pracowników. – To po 

prostu będzie się opłacać sieciom 

handlowym. I ze względu na problemy 

kadrowe, i z uwagi na wysokie koszty 

energii. Niejako przy okazji skorzystają 

pracownicy, którzy nie będą już kończyć 

zmiany w środku nocy. Na takim rozwią-

zaniu zyskają wszyscy – zaznacza Alfred 

Bujara.

   

     

TARCZA ANTYINFLACYJNA

     W trakcie posiedzenia plenarnego Rady 

Dialogu Społecznego 7 listopada br. pre-

mier Morawiecki odniósł się do przyszło-

śco tarczy antyinflacyjnej. Rząd chce za-

działać przez takie ukształtowanie cen 

przez spółki energetyczne, żeby były bu-

forem przed powrotu stawek VAT do 

poprzedniego poziomu 23 proc.

  – Wprowadzone przez rząd tarcze 

antyinflacyjne na początku roku składają 

się z wielu elementów. To, co teraz anali-

zujemu, to jest zastąpienie jednych ele-

mentów innymi. Po pierwsze ewentualny 

powrót do podstawowych stawek VAT 

i akcyzy na energię czy na gaz, czy na 

energię cieplną systemową zostanie 

zamortyzowany poprzez wprowadzenie 

odpowiednich mechanizmów cenowych, 

które zagwarantują ceny na poziomie 

takim, do jakich się zobowiązujemy – 

zamrożenie cen dla gospodarstwach 

domowych na poziomie tegorocznym – 

tłumaczył Morawiecki.

    Jednak KE uznaje, że tzw. tarcze „było 

to krótkoterminowe działanie, które 

powinno być zakończone przez stronę 

polską”. – Tak długo, jak się da, i nie 

będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzy-

mamy zerowe stawki VAT na żywność. To 

przecież w dużo mniejszym stopniu za-

kłóca konkurencyjność na jednolitym 

rynku, a przede wszystkim przekłada się 

na odrobinę niższe ceny dla polskich 

rodzin – zaznaczył Morawiecki.

    Tarcza antyinflacyjna to do 31 grudnia 

br. zerowa stawka VAT na gaz, na nawozy 

i na żywność, 5-proc. VAT na ciepło, 5-

proc. VAT na prąd, 8 proc. stawkę VAT na 

paliwa silnikowe.
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