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Z danych resortu zdro-
wia wynika, że przy ska-
li ok. 50 tys. zgonów śred-
nio na COVID-19 w grupie 
zaszczepionych umierało 
4,2 proc. osób. Różnice mię-
dzy województwami wyno-
szą ok. 1 pkt proc. Wyjątkiem 
są dwa województwa: pod-
laskie i lubelskie. Tutaj ten 
odsetek wynosi 7,3 proc. Po-
wód? Eksperci są zgodni, że 
raczej nie ma na to wpływu 
inna konstrukcja zdrowotna 
mieszkańców tych regionów. 
Raczej chodzi albo o orga-
nizację systemu opieki me-
dycznej, albo o to, że ludzie, 
nie wierząc w COVID-19, rza-
dziej zgłaszali się do lekarzy. 
– Lub też większy odsetek 
fałszywie szczepionych, co 
zaburza statystykę – mówią 
nasi rozmówcy z MZ. 

Dla resortu to jeden z tro-
pów wskazujących na to, że 
odsetek szczepionych tylko 
na papierze może być wyż-

szy, niż pozornie się wy-
daje. Jaka jest realna skala 
tego procederu, nie wia-
domo – sprawami zajmu-
je się prokuratura krajowa 
oraz CBŚ. Do tej pory za-
trzymano już kilkadziesiąt 
osób, które brały udział 
w sprzedaży lewych certy-
fikatów. Jak informuje nas 
Prokuratura Krajowa, ak-
tualnie prowadzonych jest 
645 postępowań dotyczą-
cych przestępstw związa-
nych z posługiwaniem się 
i handlem dokumentami 
potwierdzającymi fikcyj-
ne zaszczepienia przeciw-
ko COVID-19. Z tej liczby aż 
588 spraw dotyczy posługi-
wania się międzynarodowy-
mi świadectwami szczepień 
przeciwko COVID-19 wyda-
nymi na terenie Ukrainy 
(w tym ostatnim zakresie 
skierowano już 515 aktów 
oskarżenia). – Pozostałe 
57  praw dotyczy procederu 
poświadczania nieprawdy co 
do przeprowadzenia szcze-
pień przeciwko COVID-19 na 
terenie Polski, posługiwa-

nia się takimi certyfikata-
mi oraz oszustw i czynów 
korupcyjnych z tym związa-
nych. W tych sprawach za-
rzuty przedstawiono 63 oso-
bom – dodaje dział prasowy 
Prokuratury Krajowej.

Gmina Zabierzów w woj. 
małopolskim znajduje się 
w pierwszej dziesiątce 
gmin z najwyższym od-
setkiem zaszczepionych 
z tego regionu (odbiera-
ła nawet nagrody). Ile jest 
prawdziwych certyfikatow, 
nie wiadomo – w listopa-
dzie do prywatnej kliniki, 
w której wówczas wykona-
no 16 tys. szczepień, wkro-
czyła policja z podejrzeniem 
sprzedaży nielegalnych po-
świadczeń. Padały nawet in-
formacje mówiące o 0,5 tys. 
fałszywek tylko z tej kliniki 
– śledztwo trwa. 

Z kolei w połowie stycznia 
poznańska prokuratura po-
informowała o zatrzymaniu 
pięciu osób, które trudniły 
się procederem wystawia-
nia i ułatwiania dostępu do 
fałszywych certyfikatów. 

Z pierwszych informacji wy-
nika, że dokumenty wysta-
wiono ponad 100 osobom. 
Śledztwo prowadzi również 
prokuratura w Lublinie – po-
stawiono zarzuty 11 osobom, 
które zajmowały się rozpro-
wadzaniem takich certyfi-
katów. 

Sprawa jest niebezpiecz-
na dla samych chorych. Jak 
mówi jeden z naszych roz-
mówców, pacjenci dopiero 
pytani przez ratowników 
albo na SOR przyznają, że 
nie otrzymali prawdziwej 
szczepionki. Kiedy jeden ze 
szpitali udostępnił statysty-
ki, z których wynikało, że 
zgony w gronie osób szcze-
pionych i nieszczepionych 
były bardzo podobne – co 
też służyło jako argument 
dla przeciwników szczepień 
– lekarze w mediach spo-
łecznościowych podkreślali, 
żeby brać pod uwagę aspekt 
„papierowych szczepień”. 

Najczęściej powody zaku-
pu dokumentu są pragma-
tyczne – ludzie chcą wyje-
chać na wakacje, ferie – a bez 
paszportu covidowego jest 
trudno. Koszt od 400 do 
1,5 tys. zł, a dotarcie nie spra-
wiało problemu: ogłoszenia 
były dostępne w internecie, 
działała poczta pantoflowa. 

MZ otwarcie przyznaje, że 
powstrzymanie procederu 
jest praktycznie niemożliwe. 
– Trzeba byłoby w każdym 
punkcie szczepień postawić 
policjanta, który pilnowałby, 
że wkłucia faktycznie są wy-
konywane, a szczepionka nie 
trafia do zlewu – przyznaje 
jeden z urzędników.

Nie ma też nadal legal-
nych możliwości po zaku-
pie fałszywej szczepionki 
przyjęcia prawdziwej. Leka-
rze mówią, że spotykają się 
z takimi przypadkami. – Kie-
dy zaczęła się V fala, zgłosił 
się do mnie pacjent, prosząc, 
żeby zmienić mu papiero-
we szczepienie na to z igłą 
– opowiada lekarka z jedne-
go z mazowieckich punk-
tów szczepień. Tłumaczył, 
że wcześniej nie wierzył, 
ale chciał mieć spokój, więc 
wyrobił sobie papier, potem 
się przestraszył. Z formalne-
go punktu widzenia nie ma 
możliwości, aby takiej oso-
bie dać preparat. – Widnie-
je już w systemie jako osoba 
zaszczepiona. Wycofać za-
świadczenie mógłby jedynie 
lekarz, który je tam wpisał. 
Ale to fizycznie musiałoby 
się wiązać z przyznaniem 
się do winy – wylicza nasza 
rozmówczyni. Ona sama wy-

korzystała dawkę z ampułki, 
która i tak by się zmarno-
wała. – Czy bym ją wylała 
do zlewu, czy wstrzyknęła 
takiej osobie, to nie miało 
z formalnego punktu widze-
nia znaczenia. Ale odnoto-
wać tej sprawy nie miałam 
jak – dodaje. Widzi w syste-
mie, kto szczepienie wpisał, 
ale na prośbę pacjenta nie 
zgłosiła go na policję. 

NFZ mówi, że ma związa-
ne ręce. Jak przekonuje, po-
stępowania trwają, a fun-
dusz ściśle współpracuje 
z policją. – Już po pierwszych 
zgłoszeniach (lipiec ub.r.) do 
wszystkich punktów szcze-
pień w Polsce wysłaliśmy 
komunikat ostrzegający 
o nielegalnych praktykach 
wyłudzania potwierdzenia 
szczepienia, pomimo nie-
przyjęcia dawki przeciwko 
COVID-19. Przestrzegliśmy, 
że takie działanie może kwa-
lifikować się jako czyn ka-
ralny i zwiększa ryzyko dal-
szego rozprzestrzenienia się 
koronawirusa – mówi Paweł 
Florek z NFZ.

– Z uwagi na dobro toczą-
cych się śledztw nie poda-
jemy liczby cofniętych cer-
tyfikatów – dodaje Jarosław 
Rybarczyk z biura prasowe-
go MZ.  ©℗

Ukłutych tyle samo, zgonów na COVID-19 więcej
 zdrowie  Zaszczepieni tylko na papierze – to zdaniem resortu  
zdrowia odpowiedź na pytanie, dlaczego w podlaskim i lubelskim 
umarło na COVID-19 więcej tych, którzy przyjęli preparat  
na koronawirusa, niż w innych województwach

Na żadnym kontrakcie nie 

mamy opóźnień wynikają-

cych z braku pracowników. 

To dlatego, że zdajemy 

sobie sprawę z wyzwań, 

które rynek pracy stawia 

przed firmami budowlany-

mi i oferujemy kandydatom 

dużo więcej niż atrakcyjne 

wynagrodzenie i pakiet 

benefitów – mówi Jacek 

Szymanek, Członek Zarzą-

du Mostostalu Warszawa.

Pojawia się coraz więcej opinii, że największym zagroże-

niem dla inwestycji budowlanych są nie koszty surowców, 

brak ziemi czy sprzętu, ale zbyt mała ilość wykwalifikowa-

nych inżynierów.

Jacek Szymanek: Nie bagatelizowałbym innych problemów, któ-

re dotykają branżę. Rosnące koszty czy inne trudności operacyjne 

to poważne wyzwania. Jednak to prawda – w sektorze gospodarki, 

w którym prowadzimy działalność coraz trudniej o pracowników. 

W komentarzach analityków pojawiają się różne liczby: mówi się, 

że na budowach brakuje od 100 do 200 tys. pracowników. Te liczby 

zawierają w sobie również kadrę inżynierską, która stanowi trzon 

pracowników naszej firmy.

To trudna sytuacja dla Mostostalu Warszawa, który realizuje 

kilkadziesiąt dużych kontraktów, w tym specjalistyczne 

inwestycje infrastrukturalne.

To duże wyzwanie, na które stale szukamy najlepszych rozwiązań. 

Mogę powiedzieć, że do tej pory nam się to udaje, tj. na przykład 

na żadnym kontrakcie nie mamy opóźnień wynikających z bra-

ku pracowników. Widzimy jednak, że już nie zawsze wystarczają 

czynniki, które kiedyś tradycyjnie świadczyły o atrakcyjności pra-

codawcy, takie jak rynkowe wynagrodzenie, karta sportowa czy 

prywatne ubezpieczenie medyczne. Dzisiaj trzeba zaoferować 

dużo więcej.

Dzisiaj trzeba bardziej dbać o pracowników?

Zawsze trzeba dbać o pracowników, niezależnie od sytuacji na rynku 

pracy. Wzajemny szacunek, empatia, uczciwość, tolerancja nie po-

winny zależeć od sytuacji. To brzmi jak frazes, ale wcale nie jest oczy-

wiste, bo ludzie są różni, miewają trudności w budowaniu relacji, róż-

ny poziom uważności na potrzeby drugiej strony. Dobry pracodawca 

stara się wydobywać z ludzi to co przyjazne, dobre, bezinteresowne. 

Temu służy budowa kultury organizacyjnej, ale nie można jej sztucz-

nie budować. To musi mieć pokrycie w praktyce codziennej pracy, 

np. w postawach przełożonych na wszystkich szczeblach. To jest tak 

naprawdę pytanie o to, czy firma motywuje ludzi do wzajemnego sza-

cunku, troski o siebie. Są firmy, które nie zwracają na to uwagi, sku-

piają się na biznesie. Ja uważam, że niektóre rzeczy, nawet oczywiste, 

czasem trzeba powiedzieć. I właśnie Mostostal Warszawa jako firma 

mówi swoim pracownikom: szanujemy cię, to dla nas ważne, żebyś 

czuł się u nas dobrze, oferujemy ci, że będziemy dla ciebie dobrym, 

uczciwym partnerem. Nie zgodzimy się też, żeby ktokolwiek źle cię 

traktował, dyskryminował, postępował wobec ciebie nieetycznie.

To nie zastąpi konkretnych atutów pracodawcy.

Atrakcyjne rynkowe wynagrodzenie to dzisiaj standard w dużych 

firmach, a Mostostal Warszawa jest w ich gronie. Benefity takie jak 

karta sportowa czy ubezpieczenie medyczne oferują praktycznie 

wszystkie duże podmioty. Nie wszędzie jest jednak możliwość, żeby 

nauczyć się czegoś wartościowego. W budownictwie rozwój pra-

cowników to kwestia technologii, które stosuje firma oraz kontrak-

tów, które ma w portfelu zamówień. W tym aspekcie w Mostostalu 

Warszawa możemy dużo dać pracownikom. Realizujemy inwesty-

cje unikatowe ze względu na ich skalę i technologiczne zaawan-

sowanie, np. jeden z największych tuneli w Polsce. Mostostal jest 

dobrym miejscem do poznania różnych aspektów pracy w budow-

nictwie, zdobycia referencji i uprawnień.

Duży nacisk kładziemy na cyfrowe rozwiązania. Jakiś czas temu 

w ramach struktury organizacyjnej powołaliśmy Dział Transforma-

cji Cyfrowej, który pomaga budowom we wdrażaniu cyfrowych me-

tod i narzędzi. Pracownicy, którzy chcą się nauczyć nowoczesnego 

sposobu pracy w budownictwie, bardzo chwalą sobie tę inicjatywę, 

ponieważ mogą nabyć umiejętności, które znacznie podnoszą ich 

wartość na rynku pracy. W kwestiach związanych z innowacjami 

Mostostal Warszawa jest zresztą liderem – to my jako pierwsi po-

wołaliśmy Dział Badań i Rozwoju, któremu zawdzięczamy innowa-

cyjne rozwiązania z zastosowaniem kompozytów.

Badacze tzw. pokolenia Y mówią o konieczności zmiany 

środowiska pracy.

Grupa tzw. millenialsów powoli staje się dominującą grupą wśród 

pracowników. Ich odmienne wobec cechującego starszych pracow-

ników podejście do tradycyjnie rozumianej hierarchii, autorytetów, 

stabilności zatrudnienia pozwala na to, żeby powiedzieć „spraw-

dzam” kulturze organizacyjnej i systemom motywacyjnym. Wiemy, 

że jeśli nie zapewnimy pracownikom dobrych warunków pracy, nie 

będą wiązali przyszłości z naszą organizacją. Tak jak powiedziałem, 

odpowiednie wynagrodzenie i benefity to absolutne minimum. Dzi-

siaj trzeba pracownikowi dać coś więcej, poczucie, że firma o niego 

dba.  Znaczenie zyskują takie aspekty jak czas pracy. W Mostostalu 

Warszawa dbamy o zachowanie równowagi między życiem zawo-

dowym i prywatnym. Oprócz tzw. kodeksowych dni wolnych, oferu-

jemy naszym pracownikom trzy dodatkowe. W piątki w biurze koń-

czymy pracę wcześniej. Od lat przystępujemy także do akcji „Dwie 

godziny dla rodziny”, i przez ten czas „dorobiliśmy się” nawet tytułu 

laureata w konkursie związanym z tą akcją.

Znaczenie zyskują takie aspekty jak ergonomia, obejmująca rów-

nież – mówiąc już całkiem wprost – to czy masz wygodne biurko, 

dobrze oświetlone miejsce pracy, czy masz wystarczająco dużo 

miejsca, żeby czuć się komfortowo. 

Generalnie, pomocna jest uważność na to, co ważne dla pracow-

nika, również w jego prywatnym życiu. W Mostostalu staramy się 

celebrować takie ważne momenty, np. świeżo upieczeni rodzice 

otrzymują od nas powitalne wyprawki. Zdarza się, że pracownicy 

w zamian wysyłają nam zdjęcia maluszków w firmowym body. Bar-

dziej wyrośnięte pociechy naszych pracowników są dla nas równie 

ważne. Przed czasami pandemii chętnie gościliśmy je w biurze, 

a także na budowie, np. na wycieczce z okazji Dnia Dziecka. Obecnie, 

kiedy czasy nie sprzyjają kontaktom bezpośrednim, udekorowali-

śmy biuro organizując wystawę rysunków pt. „mój rodzic w pracy”.

W Mostostalu Warszawa jesteśmy zorientowani na pracowników, 

bo są oni naszym najważniejszym zasobem. Ma to wyraz w naszej 

dbałości o warunki pracy i o zespół ludzi, którzy zmotywowani i zwy-

czajnie lubiący swoją pracę i firmę, mogą pracować lepiej. Dobra 

atmosfera niesie wymierne korzyści dla pracownika i pracodawcy.

Firmy budowlane kuszą pracowników. 
Co oferuje Mostostal Warszawa?
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