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3Słowo od Przewodniczącej

Szanowni Państwo!
Oddaję w Państwa ręce kolejny, 
już dziesiąty numer Biuletynu 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych „W Pigułce”. 
Dziękuję za wszystkie uwagi i ocenę 
dotychczasowych wydań.FO
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Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym

życzy Przewodnicząca OZZPiP

 O statnie miesiące to gorący okres 
w ochronie zdrowia. Wydaje się, że rząd 
zamierza za wszelką cenę wprowadzić 
reformy: w podstawowej opiece zdro-
wotnej (POZ) i systemie wynagradza-

nia pracowników medycznych. Projekt ustawy 
zmieniającej zasady dotychczasowego systemu 
kontraktowania świadczeń medycznych, tzw. sieć 
szpitali, wzbudza kontrowersje nie tylko w środowi-
sku medycznym, ale także wśród obywateli. Pierw-
sze zmiany mają wejść w życie już od lipca, tymcza-
sem oprócz ogólnych założeń nie pojawiły się żadne 
dokumenty i projekty aktów wykonawczych. Nie 
wiadomo, czy i skąd będą pieniądze na świadczenia 
medyczne. Czy nie okaże się, że upadną dobre szpi-
tale, a tym samym ludzie stracą pracę? Wreszcie; po 
co ta reforma? Swoje obawy przedstawiam na stro-
nach  4-6. 

Kilka tygodni temu nowym sekretarzem sta- 
nu w Ministerstwie Zdrowia została Józefa 

Szczurek-Żelazko - po raz pierwszy przedstawiciel-
ka naszej grupy zawodowej została powołana do 
pełnienia funkcji w ścisłym kierownictwie resortu. 
Zapraszam do lektury wywiadu z panią wicemini-
ster na stronach 8-9. Zwracam także uwagę na waż-
ną debatę o roli współczesnego pielęgniarstwa i po-
łożnictwa, współorganizowaną przez Ministerstwo 
Zdrowia, OZZPiP, NRPiP i Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, która odbyła się 27 marca 2017 r. w War-
szawie. Relacja na stronie 10. 

Przypominam, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje 
nowa ustawowa stawka godzinowa podczas pracy 
na umowie-zleceniu. Treść ustawy i komentarz 
prawnika na stronach 12-15. 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OZZPiP od-
były się zjazdy sprawozdawczo-wyborcze w Regio-
nach. O ich przebiegu i wynikach na stronie 11. 

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Przygotowali-
śmy kilka przepisów na dania, które obowiązkowo 
powinny się znaleźć na świątecznym stole.
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Wygląda na to, że wola rządu RP do wpro-
wadzenia zmian w systemie zdrowia jest  
niezmienna. Mamy jednak zbyt mało 
danych, jak ta reforma będzie docelowo 
wyglądać. Jedyny dokument, jaki się  
na razie pojawił, to założenia reformy  
zaproponowane przez ministra zdrowia  
w „Narodowa Służba Zdrowia – Strategia 
zmian w systemie ochrony zdrowia w Pol- 
sce na lata 2016-2018” – ostrzega prze-
wodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz.

Temat numeru

Z treści tych założeń wynika, że zostanie prze-
prowadzona rewolucyjna zmiana dotych-
czasowego systemu kontraktowania świad-
czeń medycznych. Nastąpi odstąpienie od 

dotychczasowego sposobu finansowania pojedyn-
czych procedur medycznych na rzecz świadczenia 
ryczałtowego. Świadczenia ryczałtowe mają nato-
miast szansę uzyskać tylko te podmioty medyczne, 
które zostaną zakwalifikowane w wyniku arbitral-
nych i uznaniowych decyzji do sieci szpitali.

ZABRAKNIE PIENIĘDZY 
I ZNIKNĄ NIEKTÓRE SZPITALE* 
Projektowane zmiany zakładają utworzenie sys-

temu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej, który ma być główną 
formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, na rzecz 
którego ma być skierowane ok. 85 proc. dotychcza-
sowego budżetu NFZ przeznaczonego na lecznictwo 
szpitalne. Konkursowe zamawianie świadczeń  
ma być po reformie marginalne i dotyczyć jedynie  
15 proc. dotychczasowego budżetu przeznaczonego 
na lecznictwo szpitalne.

Obawiamy się tych zmian, szczególnie w dwóch 
aspektach:
 że nie zostanie zapewnione odpowiednie fi-

nansowanie świadczeń medycznych udzielanych 

przez podmioty lecznicze w ramach nowo tworzo-
nego systemu ochrony zdrowia (tym bardziej że 
prawo do świadczeń medycznych mają otrzymać 
wszyscy obywatele, także ci, którzy nie partycypują 
w obowiązku wnoszenia składki zdrowotnej),
 że reforma spowoduje pominięcie części pod-

miotów leczniczych, które – przy wprowadzaniu 
sieci szpitali – wypadną z systemu publicznej opieki 
medycznej finansowanej docelowo z budżetu pań-
stwa, w tym także podmiotów prywatnych, które 
zatrudniają dużą liczbę pracowników.

Obawy nasze dotyczą także tempa wprowadza-
nych zmian (pierwsze zmiany systemowe mają 
zacząć obowiązywać już od 1.07.2017 r.), a tymcza-
sem nie mamy żadnych gotowych projektów ustaw 
i przepisów wykonawczych z tym związanych.

OCZEKUJEMY GWARANCJI 
ZATRUDNIENIA  

I  WYNAGRODZENIA 
Dysponując ograniczonym czasem [to zapis  

wystąpienia przewodniczącej OZZPiP z 17 stycznia 

Ocena propozycji resortowych   
w ochronie 
zdrowia  



5Temat numeru

Ocena propozycji resortowych   

2017 r. red.] wypowiedzi – trudno poruszyć wszyst-
kie aspekty proponowanych zmian - zatem zmu-
szona jestem ograniczyć swoje stanowisko tylko do 
wybranych kwestii, które najbardziej nurtują nasze 
środowisko pielęgniarek i położnych.

1. Bezwzględnie oczekujemy, że proponowana 
reforma nie spowoduje jakiegokolwiek zagrożenia 
ewentualnego niewykonania przez Rząd RP warun-
ków i zobowiązań wynikających z Porozumienia 
z dnia 23.09.2015 r. zawartego z Ministrem Zdrowia. 
Oczekujemy, że – w przypadku zrealizowania  
planowanej reformy – od 1.01.2018 r. środki finan- 
sowe jako środki znaczone dla grupy zawodowej 

pielęgniarek i położnych zostaną przejęte przez 
nowo tworzony Państwowy Fundusz Celowy ZDRO-
WIE. Oczekujemy gwarancji, że zmiana systemu 
kontraktowania świadczeń medycznych i utworze-
nie sieci szpitali nie spowoduje zmniejszenia liczby 
pielęgniarek i położnych uprawnionych do otrzy-
mania środków na wzrosty wynagrodzeń.

2. Druga kwestia to wprowadzenie równolegle 
z realizowaną reformą zapisów ustawowych doty-
czących gwarancji najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych, z uwzględnieniem stanowiska i uwag pre-
zentowanych przez stronę społeczną, tj. podniesie-
nie wskaźników pracy, w oparciu o które corocznie 
ustalać się będzie poziom wynagrodzenia zasadni-
czego, niezamrażanie w okresie przejściowym kwo-
ty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę, które ma być 
podstawą do wyliczenia wynagrodzenia zasadni-
czego, oraz skrócenie okresu przejściowego maksy-
malnie do trzech lat z gwarancją, że corocznie – po-
czynając od 1.07.2017 r. – pracodawcy będą 
zobowiązani sukcesywnie podnosić wynagrodzenia 
miesięczne pracowników wykonujących zawody 
medyczne co najmniej o 33,33 proc. brakujących do 
gwarantowanego poziomu  docelowego.

3. Kwestia wzrostu wynagrodzeń musi być po-
wiązana systemowo ze wskazaniem sposobu finan-
sowania wzrostu wynagrodzeń. Nie zgadzamy się, 
aby kwestia finansowania ustawowych wzrostów 
wynagrodzeń została pozostawiona do pokrycia 
przez pracodawców (podmioty lecznicze). Rząd RP 
musi określić stabilny model finansowania stopnio-
wo zwiększających się kosztów działania podmio-
tów leczniczych. W ocenie OZZPiP właściwy jest 
kierunek doprowadzenia do zwiększenia finanso-
wania nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB, 
ale nie może to być rozłożone na okres wielu lat. 
Wzrost ten musi nastąpić teraz i natychmiast, bo 
w przeciwnym wypadku dojdzie do niekontrolowa-
nego zadłużenia się podmiotów leczniczych. Zwra-
cam uwagę, że choć jeszcze nie została wprowadzo-
na w życie ustawa o najniższym wynagrodzeniu 
pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a już 
skokowo od 1.01.2017 r. wzrosły koszty funkcjono-
wania podmiotów leczniczych wobec podwyższe-
nia płacy minimalnej i wprowadzenia gwarantowa-
nej stawki godzinowej od umów-zleceń.

Wszystkie działania podej-
mowane w związku z pla-
nowaną reformą muszą być 
przemyślane i spójne, bo jest 
to „operacja” wykonywana  
na żywym organizmie.

”
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4. Rząd RP i Minister Zdrowia musi jednocześnie 
wprowadzić dla pracodawców (podmiotów leczni-
czych) blokadę w zakresie szukania oszczędności 
w redukcji zatrudnionych pracowników. Jest oczy-
wiste, że narzucanie jednostronne na podmioty 
lecznicze obowiązków dokonania wzrostów wyna-
grodzenia bez równoczesnego adekwatnego wzro-
stu nakładów finansowych na służbę zdrowia  
spowoduje naturalny mechanizm obronny praco-
dawców przeciwdziałający zadłużaniu, tj. redukcję 
zatrudnionego personelu. Musi być określona wy-
cena kosztów pracy wszystkich zawodów medycz-
nych oraz wprowadzenie gwarantowanej liczby 
pracowników zawodów medycznych, od zapewnie-
nia której przez podmioty lecznicze uzależnione 
będzie finansowanie świadczeń medycznych ze 
środków budżetu państwa. Ta gwarantowana liczba 
zatrudnianych pracowników nie może sprowadzać 
się do jakichś ogólnych zapisów o minimalnych 
normach zatrudnienia, ale musi to być liczba wła-
ściwa i odpowiednia do zapewnienia bezpieczeń-
stwa pacjentów.

TO OPERACJA 
NA ŻYWYM ORGANIZMIE 

Przypominam, że przykładowo w zakresie grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych w 2015 r. w Mi-
nisterstwie Zdrowia – powołany przez ministra  
zespół wypracował już kompleksowe zasady okre-
ślające podstawowe standardy zatrudniania pielę-
gniarek i położnych w zakresie poszczególnych 
świadczeń kontraktowanych przez NFZ. Wypraco-
wano w 2015 r. określone równoważniki etatów dla 
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w każ-
dym profilu lub w każdym rodzaju komórki organi-
zacyjnej w przeliczeniu na liczbę kontraktowanych 
przez NFZ łóżek wraz z wprowadzeniem zapisów 
dotyczących wymogu zapewnienia przy kontrak-
towaniu danego profilu lub rodzaju świadczenia 
określonej liczby pracowników naszej grupy zawo-
dowej z odpowiednim przygotowaniem (kwalifi- 
kacjami) dla pracy w zakresie danego świad- 
czenia (ukończona specjalizacja, ukończony kurs 

kwalifikacyjny). Nie wiem i nie rozumiem, z jakich 
przyczyn Ministerstwo Zdrowia zaprzestało dal-
szych prac celem wdrożenia w życie efektu pracy 
powołanego przez siebie zespołu. Niezależnie od 
wprowadzanej reformy i likwidacji dotychczasowe-
go płatnika, rozwiązania związane z gwarantowaną 
liczbą personelu medycznego (co do ilości i co do 
poziomu posiadanych kwalifikacji) muszą być 
wprowadzone, bo w przeciwnym wypadku dojdzie 
do skokowego spadku zatrudnienia pracowników 
medycznych (bo podmioty lecznicze gdzieś będą 
musiały szukać oszczędności dla spełnienia wymo-
gów ustawowych co do gwarantowanych pozio-
mów wynagrodzeń), a to wprost spowoduje obniże-
nie standardu opieki nad pacjentami.

Wszystkie działania podejmowane w związku 
z planowaną reformą muszą być przemyślane 
i spójne, bo jest to „operacja” wykonywana na żywym 
organizmie. Skoro brak jest pomysłu na rozwiązanie 
systemowe co do natychmiastowego wzrostu na-
kładów na służbę zdrowia i skoro brak jest przepro-
wadzonej procedury wartościowania stanowisk 
pracy w podmiotach medycznych oraz wyceny 
kosztów pracy wszystkich zawodów medycznych, 
a w konsekwencji nie jest możliwe wprowadzenie 
zapisów gwarantujących kontraktowanie świad-
czeń z zapewnieniem odpowiedniej ilości personelu 
medycznego z właściwym poziomem kwalifikacji 
zawodowych i oczywiście nie zostały zakończone 
prace nad ustawą o najniższym wynagrodzeniu 
pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, to należy 
postawić pytanie o sens wprowadzanej reformy.

Lucyna Dargiewicz
przewodnicząca OZZPiP

* śródtytuły pochodzą od redakcji

Temat numeru Temat numeru

Skutkiem wprowadzenia  
w życie takiego modelu  
ustawy będzie degradacja  
zawodu pielęgniarki  
i położnej POZ.

”

Cele reformy POZ według Ministerstwa Zdrowia  

Ma umożliwić finansowe motywowanie placówek, 
które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych. „Chodzi o podnie- 
sienie poziomu jakości udzielanych świadczeń przez 
rozwój zawodowy i współpracę w zespole.
Ustawa ma się także przyczynić do: zachowania 
i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia ze świadczeń 
POZ, ograniczenia finansowych skutków choroby  
i niepełnosprawności pacjentów”.
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Pielęgniarka musi być partnerem 
lekarza, nie biernym wykonawcą  
jego poleceń  

Współczesna pielęgniarka to wysokiej klasy spe-
cjalista praktyk, partner lekarza, pacjenta. Oczekuje 
się od niej dużej wiedzy i umiejętności. Pielęgniarki 
samodzielnie wykonują działania profilaktyczne, 
lecznicze, diagnostyczne, ordynują leki, wypisują 
recepty, kierują na badania, co wskazuje na ogromny 
ich potencjał w POZ, który może się przyczynić do 
poprawy jakości opieki.

Obecnie jedna trzecia pacjentów POZ w skali kra-
ju jest objęta opieką pielęgniarską na samodziel-
nych kontraktach. 

W POZ pielęgniarki środowiskowe często pracują 
w rejestracji, w gabinecie zabiegowym, punkcie 
szczepień, a nawet asystują lekarzowi w trakcie 
przyjęć chorych. Ich zakres obowiązków jest okre-
ślany przez kierownika ZOZ-u i nie zawsze zgodny 
z kwalifikacjami. Taka sytuacja utrwala stereotypy, 
że pielęgniarka „jest od wszystkiego” i wykonuje tyl-
ko zlecenia lekarza. 

Działalność POZ jest oparta na medycynie rodzin-
nej, zaś medycyna rodzinna opiera się na zespole. 

Opieka nad dziećmi 
i młodzieżą szkolną znajdzie 
się w odrębnej regulacji praw- 
nej. Zdaniem wiceminister 
Józefy Szczurek-Żelazko 
będzie tam bardzo dokładnie  
i szczegółowo opisane funk- 
cjonowanie pielęgniarek  
w systemie szkolnym.

”

 Pielęgniarki przy każdej kolejnej reformie są „gdzieś 
przy okazji”, a musimy pamiętać, że największą mo-
tywacją do efektywnej pracy i zaangażowania jest 
wynagrodzenie. Dlatego dla pielęgniarek i położnych 
bardzo ważne są formy zatrudnienia i finansowania. 
To musi zostać zapisane w aktach wykonawczych 
ustawy. 

PROF. DOROTA KARKOWSKA
RADCA PRAWNY Z INSTYTUTU PRAW PACJENTA 
I EDUKACJI ZDROWOTNEJ: 

 Bez współpracy pielęgniarki i lekarza nie ma dobrej 
jakości opieki. Trzeba odbudowywać prestiż i szacu-
nek zawodu pielęgniarki. Tymczasem pacjenci ciągle 
jeszcze chcą decyzje pielęgniarki potwierdzić u leka-
rza, co doprowadza do niepotrzebnego „zaśmiecania 
systemu”. 

DR JACEK KRAJEWSKI
PREZES FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW  
OCHRONY ZDROWIA POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE:

MGR ELŻBIETA 
SOKOŁOWSKA 
SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA 
RODZINNEGO

Nie jesteśmy  
    „od wszystkiego”

Jeśli lansowana przez ministerstwo reforma POZ ma zmniejszyć kompetencje 
pielęgniarki, to się nie uda - uważają specjaliści.

CO JESZCZE PLANUJE MINISTERSTWO?

Wymaga to wypracowania jasno określonych zadań 
i kompetencji poszczególnych członków zespołu, 
czyli lekarza, pielęgniarki, położnej. Tylko pracując 
razem, zespół jest w stanie wypracować odpowied-
nie standardy dobrej opieki.

Temat numeru - komentarze
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O tym, czy pielęgniarki są dobrze 
wynagradzane za pracę, czy będzie im się 
pracować coraz lepiej oraz czy to sprawi, 
że zrezygnują z wyjazdów za granicę, roz-
mawiamy z wiceminister zdrowia Józefą 
Szczurek-Żelazko, sekretarzem stanu, 
pielęgniarką.

- Jaka jest w tej chwili sytuacja pielęgniarek 
w polskiej służbie zdrowia?

Józefa  Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia: 
- Są dwie najważniejsze sprawy, które wymagają 

zmiany. Pierwsza, która stanowi główny problem, 
to coraz bardziej widoczne i znaczące braki kadro-
we. Pielęgniarek po prostu jest za mało. Wiele 
z nich rezygnuje z pracy, a na ich miejsce nie przy-
chodzą nowe. A przynajmniej nie przybywa ich 
tyle, ile jest potrzebnych, zarówno w szpitalach, jak 
i w placówkach opieki ambulatoryjnej, przez co nie 
mają poczucia pełnej gwarancji możliwości stu-
procentowego zapewnienia pacjentom poczucia 
bezpieczeństwa i odpowiedniego komfortu.

Drugi istotny problem to zbyt duże obciążenie 
pracą i brak precyzyjnych norm zatrudnienia,  co 
wpływa na wykonywanie zawodu. Nie dość, że 
mają bardzo dużo obowiązków, to jeszcze brakuje 
im poczucia stabilności i bezpieczeństwa, które 
w każdym zawodzie jest niezwykle istotne. 

- Co planuje zrobić Ministerstwo Zdrowia, żeby 
tę sytuację zmienić?

- Jednym z naszych zadań jest promocja zawo-
du pielęgniarki. Od pewnego czasu trwają prace 
nad przeprofilowaniem systemu kształcenia per-
sonelu medycznego. Podpatrujemy rozwiązania 
w innych krajach i to, jakie efekty przynoszą – na 
przykład jak się sprawdzają szkoły, których absol-
wenci osiągają różne stopnie wykształcenia. W Pol-
sce przeszliśmy w dużej mierze na kształcenie na 
poziomie szkół wyższych. W przypadku pielęgnia-
rek i położnych  jest to wyłącznie wyższy poziom 
kształcenia. Ale w systemie ochrony zdrowia po-
trzebne są też inne zawody i osoby, które mogą 
wiele rzeczy zrobić dla pacjenta. Mamy na to spo-
sób: chcielibyśmy stworzyć system szkolnictwa 

zawodowego. Absolwenci takich szkół zatrudnia-
liby się w placówkach służby zdrowia, gdzie ich 
zadaniem byłoby odciążenie pielęgniarek w prost-
szych czynnościach, wymagających  innych kom-
petencji zawodowych. 

Ponadto zależy nam też na tym, żeby zwiększyć 
liczbę miejsc na studiach pielęgniarskich. W związ-
ku z tym planujemy na ten temat rozmowy z resor-
tami odpowiedzialnymi za szkolnictwo wyższe  
i średnie.

- Czy zmiana systemu szkolnictwa wystarczy, 
żeby coraz więcej osób zdecydowało się na wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki i pielęgniarza? 

Nie zmieniamy systemu kształcenia pielęgnia-
rek. Liczba chętnych do studiowania powinna się 
zwiększać i już obecnie obserwujemy tendencję 
wzrostową. Kompetencje świadczą o prestiżu za-
wodu pielęgniarki. Pacjenci zauważają, że pielę-
gniarki i położne mają coraz większe umiejętności 
i kompetencje, wiele rzeczy mogą wykonywać 
samodzielnie. Do tego należy jeszcze dodać kolejny 
istotny czynnik – podejmowane przez nas działa-
nia finansowe.

Będziemy promować    
zawód pielęgniarki 

Jestem przekonana, że już 
teraz zarobki tej grupy  
zawodowej są atrakcyjne  
w porównaniu z innymi  
zawodami medycznymi. 

”

FO
T.

 B
iu

ro
 P

ra
sy

 i 
Pr

om
oc

ji
M

in
is

te
rs

tw
a 

  Z
dr

ow
ia



Rozmowy z władzą 9

Będziemy promować    - Jakie działania finansowe ma na myśli mini-
sterstwo? I jakie już podjęto, a jakie zostaną pod-
jęte w najbliższej przyszłości?

- Już od 2015 roku funkcjonują podwyżki płac  
„4 x 400”, czyli cztery razy po 400 zł w ciągu czterech 
lat. Pracujemy też nad regulacjami, które dotyczyć 
będą minimalnych płac zasadniczych. Możemy 
wobec tego już teraz powiedzieć, że w zawodzie 
pielęgniarki należy się spodziewać systematycz-
nego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

- Zapowiadana jest likwidacja NFZ. W jaki spo-
sób te podwyżki będą wprowadzane, kiedy już ta 
instytucja zgodnie z zapowiedzią od początku 2018 
roku przestanie istnieć?

-  Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia 
niczego nie zmieni w tym względzie. Co istotne, 
będzie też ustawa, która ma stanowić gwarancję, 
że wynagrodzenia zasadnicze wzrosną.

Jestem przekonana, że już teraz zarobki tej grupy 
zawodowej są atrakcyjne w porównaniu z innymi 
zawodami medycznymi. Niemniej będziemy dą-
żyć do kolejnych podwyżek.

- Czy ministerstwo ma jeszcze jakiś pomysł  
na poprawę sytuacji i statusu polskich pielę- 
gniarek?

- Bardziej atrakcyjny stał się katalog świadczeń, 
których może udzielać pielęgniarka. Wśród nich są 
m.in. wypisywanie recept, samodzielne opiekowa-
nie się pacjentkami w ciąży. Polskie pielęgniarki 
są naprawdę świetnie wykształcone, posiadają 
wiele umiejętności, należy je doceniać. Mogą z po-
wodzeniem pełnić w systemie jeszcze większą rolę 
dla pacjenta niż dziś. Bardzo liczymy na to, że na-
sze działania zmniejszą odpływ pielęgniarek z ryn-
ku pracy.

- A może pielęgniarki wcale nie są zadowolone, 
że mają więcej obowiązków, choćby takich jak wy-
pisywanie recept?

- Żeby je odciążyć, prostsze czynności, które te-
raz wykonują, będziemy starali się przenosić na 
inne grupy zawodowe.

- Czy planowane są zmiany w zakresie norm 
pracy dla pielęgniarek?

- Już w tej chwili przygotowane są pewne doku-
menty, propozycje, choćby takie, że na jedno łóżko 
powinno przypadać statystycznie 0,6 pielęgniarki. 
Chcemy, żeby to nie były normy „na łóżko”, tylko na 
pacjenta. Bierzemy w tym względzie rozwiązania 
wypracowane w innych krajach, porównując, ile 
pielęgniarek, w jakiej dziedzinie, z jakimi kwalifi-
kacjami jest zatrudnianych i jak to funkcjonuje.

- Czy pielęgniarki powinny się obawiać zmian 
w podstawowej opiece zdrowotnej? Tego, że nie 
będą mogły podpisywać samodzielnych kontrak-
tów, a tylko wspólnie z lekarzem? Że będą w ten 
sposób zależne od lekarzy?

- Są dwa warianty rozwiązań w tym zakresie. 
Pierwszy, że to lekarz może zatrudniać pielęgniar-
ki. Drugi, że będą one mogły samodzielnie wyko-
nywać kontrakty, ale przy ścisłej współpracy z le-
karzem. Środowiska pielęgniarskie są usatysfakcjo- 
nowane tymi rozwiązaniami. 

- Czy jest szansa, żeby w tym zawodzie praco-
wało więcej mężczyzn i co można powiedzieć ma-
turzystkom i maturzystom, żeby zachęcić ich do 
pracy w zawodzie pielęgniarskim?

- Tak już jest, że kobiety chętniej wybierają pie-
lęgniarstwo, a mężczyźni chętniej wybierają ra-
townictwo medyczne.

Maturzystom zaś mogę powiedzieć, że pielę-
gniarstwo to naprawdę piękny zawód, bardzo sa-
tysfakcjonujący i dający duże możliwości rozwoju. 
Sama jestem tego najlepszym przykładem. Rze-
czywiście, jest też trudno, ale ta praca daje radość 
i jest doceniana przez pacjentów. W najbliższej 
perspektywie będzie też coraz lepiej wynagra- 
dzana.

PIELĘGNIARKA MINISTER
Józefa Szczurek-Żelazko urodziła się 14 marca 1961r. 
w Nowym Sączu. Tam ukończyła Liceum Medyczne, 
a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii  
Medycznej w Lublinie. Pracowała jako pielęgniarka, była 
również nauczycielką w Zespole Szkół Medycznych. 
W 2010 i w 2014 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości  
wybrano ją na radną sejmiku małopolskiego.  
W wyborach 2015 r. także z listy PiS kandydowała do 
Sejmu w okręgu tarnowskim. Została wybrana  
na posłankę VIII kadencji, otrzymując 15 635 głosów. 
W lutym 2017 r. została powołana na sekretarza stanu 
w resorcie zdrowia, gdzie:
„inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań 
przez:
a) Departament Dialogu Społecznego, 
b) Departament Matki i Dziecka, 
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, 
d) Departament Pielęgniarek i Położnych.”
Pani wiceminister o sobie: 
Moje motto brzmi: „ Problemy życiowe są po to, żeby je 
rozwiązywać”.
Moją pasją są wędrówki po szlakach górskich,  a odpo- 
czywam na wsi w przepięknej okolicy, gdzie położony 
jest nasz dom. Chociaż jest to bardzo trudne, staram się 
dzielić pracę zawodową z życiem rodzinnym.
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W dniu 27 marca 2017 r. odbyła się współ-
organizowana przez Ministerstwo Zdro-
wia, Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radę 

Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny debata poświęcona problemom 
współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa. 

Debatę poprzedziła konferencja prasowa, w której 
udział wzięli: dr Konstanty Radziwiłł – minister 
zdrowia, Jarosław Gowin – minister nauki i szkol-
nictwa wyższego, Lucyna Dargiewicz – przewodni-
cząca OZZPiP i Zofia Małas – prezes NRPiP.

 Podczas konferencji Konstanty Radziwiłł po-
twierdził utrzymanie programu wzrostu wynagro-
dzeń w naszej grupie zawodowej, tzw. 4x400. Lucy-
na Dargiewicz wyraziła obawę dotyczącą braków 
kadrowych, gdyż według prognoz, w ciągu najbliż-
szych czterech lat 80 tysięcy pielęgniarek odejdzie 
na emeryturę. Podkreśliła także, że ponieważ zarob-
ki pielęgniarek i położnych w innych krajach Unii 
Europejskiej są wyższe niż w Polsce, to duża liczba 
pielęgniarek i położnych wyjeżdża do pracy za gra-
nicę. To zaś w konsekwencji oznacza niedobory 
w naszych szpitalach. 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DEBATY 
W I panelu: Problemy współczesnego pielęgniar-

stwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje 
rozwiązań – uczestniczyła Lucyna Dargiewicz, prze-
wodnicząca OZZPiP. Paneliści zdefiniowali główne 
problemy grupy zawodowej pielęgniarek i położ-
nych (m.in. braki kadrowe, wiek pielęgniarek  
i położnych). 

W II panelu: Kształcenie – określenie kierunków 
działań – stan obecny a model idealny; ekspertem 
OZZPiP była prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska. 
Debatujący jednoznacznie opowiedzieli się za 
utrzymaniem obecnego modelu kształcenia w za-
wodzie na poziomie studiów wyższych, co zostało 
potwierdzone przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosława Gowina.

W III panelu: Normy zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w realizacji świadczeń gwarantowa-
nych „rozporządzenia koszykowe” – projektowane 
zmiany, w którym udział wzięła Krystyna Ptok, czło-
nek Zarządu Krajowego OZZPiP, omawiano problem 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, braków 
kadrowych oraz kwalifikacji.

W IV panelu: Prestiż i promocja zawodu pielę-
gniarki i położnej – mechanizmy motywujące do 
podejmowania kształcenia i pracy w zawodach 
w Polsce; przedstawicielem Związku była Lilianna 
Pietrowska, członek Zarządu Krajowego OZZPiP. Pa-
neliści podkreślali, iż pielęgniarki i położne to grupa 
zawodowa ciesząca się największym zaufaniem 
społeczeństwa oraz wskazali czynniki motywujące 
i promujące zawody pielęgniarki i położnej.

W V panelu: Cyfryzacja w systemie ochrony zdro-
wia jako część rozwiązań systemowych i wsparcia 
opieki pielęgniarskiej dyskutanci przedstawili zale-
ty prowadzenia elektronicznej dokumentacji me-
dycznej w pracy pielęgniarek. 

Debata o zawodzie 

Mało zarabiają, ciężko pracują, ale są 
grupą zawodową cieszącą się najwięk-
szym zaufaniem społeczeństwa 

Problemy
pielęgniarstwa i położnictwa  

Konstanty Radziwiłł 
potwierdził utrzymanie 
programu podwyżek dla 
pielęgniarek, tzw. 4x400”

współczesnego 
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nie zabraknie
Ciężkiej pracy

Gratulacje
W ostatnich miesiącach, zgodnie z kalendarzem wyborczym, 
we wszystkich Zakładowych Organizacjach Związkowych  

oraz Regionach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych odbyły się  

zebrania i zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. 
Pragnę złożyć wszystkim wybranym Przewodniczącym,  

Zarządom Regionów oraz Regionalnym Komisjom Rewizyjnym 
serdeczne gratulacje oraz życzyć odwagi, wytrwałości 

i owocnej pracy związkowej na kolejne cztery lata. 
Oby obfitowały w same sukcesy!

Lucyna Dargiewicz  
Przewodnicząca OZZPiP

Wiele się będzie działo w tym roku w ochronie zdrowia, co oznacza wielkie wyzwania 
stojące przed Związkiem. Dlatego tak ważne są te wybory. We wszystkich Zakładowych 
Organizacjach Związkowych i Regionach są już nowe władze. 
Teraz czekamy na czerwcowy zjazd krajowy.
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 Zasady wynagrodzeń za umowy-zlecenia re-
guluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Zleceń dotyczą nowe artykuły usta-

wy, począwszy od art. 8a (cała ustawa – str. 11-13). 

NA ETAT SKŁADA SIĘ WSZYSTKO 
Przy umowie o pracę na minimalne wynagro-

dzenie składają się niemal wszystkie składniki 
wynagrodzenia, jakie pracownik dostaje w danym 
miesiącu. Niemal, bo ustawa nie pozwala doliczać 
do wynagrodzenia nagrody jubileuszowej, odprawy 
pieniężnej przysługującej pracownikowi w związ-
ku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
i wreszcie dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej – to nowy, bardzo korzystny dla 
pracowników przepis, obowiązujący od 1 września 
2016 roku. 

DODAJ I OBLICZ 
ŚREDNIĄ STAWKĘ GODZINOWĄ 
Podobnie dzieje się przy umowie-zleceniu. Do 

ustalania minimalnej stawki godzinowej (obecnie 
13 zł brutto) wlicza się wszystkie składniki wyna-
grodzenia, jakie otrzymuje pracownik od zlece- 
niodawcy. 

Jeżeli więc stawka za godzinę pracy w umowie 
-zleceniu wynosi 12 zł brutto i to jest jedyne wyna-
grodzenie, to od 1 stycznia tego roku pracodawca 
musi podnieść stawkę do 13 zł brutto za godzinę. 
Jeśli tego nie zrobi, pracownik może, a raczej po-
winien, zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, 
która przeprowadzi kontrolę. 

Inaczej dzieje się, gdy w umowie-zleceniu  
oprócz 12 zł brutto za godzinę pracy zleceniodawca 
wypłaca także inne świadczenia (np. dodatek dla 

pielęgniarek z puli NFZ). Wówczas te świadczenia 
trzeba dodać do łącznego czasu pracy przepraco-
wanego w danym miesiącu. Jeżeli okaże się, że po 
zsumowaniu czasu pracy średnie wynagrodzenie 
godzinowe z umowy-zlecenia będzie wynosić co 
najmniej 13 zł brutto,  to zleceniodawca nie narusza 
ustawy i nie musi nic dopłacać. 

Bardzo ważne w tej sytuacji jest wypełnienie 
obowiązku ewidencjonowania godzin pracy (art. 
8b ustawy). Wtedy zleceniodawca nie może bez-
karnie zmniejszać liczby rzeczywiście przepraco-
wanych godzin, aby zmieścić się w minimalnej 
stawce godzinowej. 

Przed podpisaniem umowy-zlecenia trzeba do-
kładnie przeczytać artykuł 8d ustawy, który precy-
zuje, przy jakich typach zleceń nie ma obowiązku 
stosowania się do minimalnej stawki godzinowej. 

na podstawie informacji przygotowanej przez 
radcę prawnego Grzegorza Wróbla 

Kiedy minimalna stawka godzinowa  
nie obowiązuje: 
 podczas prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, 
 przy utworzeniu rodziny zastępczej 

zawodowej, 
 podczas pełnienia funkcji dyrektora placów- 

ki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 kiedy opiekuje się grupą osób podczas 

wypoczynku lub na wycieczce, a ta opieka trwa 
nieprzerwanie dłużej niż jedną dobę 
 podczas opieki domowej nad osobą niepeł-

nosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym 
wieku, gdy osoba świadcząca usługi mieszka 
z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, 
a praca trwa dłużej niż jedną dobę.  

Wiele pielęgniarek musi dorabiać i bierze zlecenia. Co robić, jeśli wynagrodzenie 
za godzinę dyżuru jest niższe od stawki ustawowej? Jak walczyć o wyrównanie?

Prawnik radzi  

Jak wyegzekwować
 od pracodawcy    ustawowe 13 zł    
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USTAWA z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Art. 6-7 dotyczą umów o pracę – stawka wyna-
grodzenia miesięcznego za pełny etat wynosi od 
1.01.2017 r. kwotę 2000,- zł brutto

Art.  6. 
1. Wysokość wynagrodzenia pracownika za-

trudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy nie może być niższa od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie 
art. 2 i art. 4.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pra-

cownika przyjmuje się przysługujące pracowniko-
wi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według 
zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń okre-
ślonych przez Główny Urząd Statystyczny do wy-
nagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia 
pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracowni-

kowi w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nad- 
liczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej.

Art.  7. 
1. Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy 

wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub 
rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, 
obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4, jest niższe od wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia, następuje 
uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości 
w postaci wyrównania.

2. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego 
miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

3. Pracownikom wynagradzanym na podstawie 
godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie 
wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie 
stanowi różnicę między wysokością wynagrodze-
nia godzinowego, wynikającą z podzielenia wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę 
godzin pracy przypadającą do przepracowania 
przez pracownika w danym miesiącu w ramach 
pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wy-
nagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obli-
czoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę 
pracy.

4. Pracownikom wynagradzanym na podstawie 
miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie 
przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny 
wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za 
każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę 
między wysokością wynagrodzenia godzinowego, 
wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego 

wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypa-
dającą do przepracowania przez pracownika w da-
nym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu 
pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika 
w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4,  
przeliczoną na godzinę pracy.

Art. 8a i następne dotyczą umów-zleceń – staw-
ka minimalna godzinowa wynosi od 1.01.2017 r. 
13,- zł brutto

Art.  8a.
1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 

i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych  
przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego 
usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być 
ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość 

Pielęgniarki pytają: 
Mamy nowe umowy 
-zlecenia dotyczące nocnej  
i świątecznej opieki pielę-
gniarskiej. Wynagrodzenie 
za jedną godzinę dyżuru  
pielęgniarskiego wynosi 12 zł  
brutto. Czy powinnyśmy 
dopominać się o podwyżkę 
zgodnie z ustawą, czy nam 
się nie należy? Czy pieniądze 
ministerialne są wliczane do 
,,wartości” za godzinę pracy? 

”

KAŻDY DOSTAJE WYNAGRODZENIE 
Art. 8a
ustęp 3. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie 

lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każ-
dej z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone 
zgodnie z ust. 1 i 2. 
ustęp 4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi 
nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wyso-
kości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 
godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagro-
dzenia na inną osobę.
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wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zle-
cenia lub świadczenia usług nie była niższa niż 
wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej 
zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

2. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia 
ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmujące-
mu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania 
za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świad-
czenia usług wynagrodzenia w wysokości co naj-
mniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmują-
cemu zlecenie lub świadczącemu usługi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczo-
nej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzi-
nowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

3. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobo-
wiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej 
z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone 
zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi 
nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wy-
sokości wynikającej z wysokości minimalnej staw-
ki godzinowej albo przenieść prawa do tego wyna-
grodzenia na inną osobę.

5. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wyni-
kającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej 
dokonuje się w formie pieniężnej.

6. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy 
niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Art.  8b.
1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 

i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają 
w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wy-
konania zlecenia lub świadczenia usług.

2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą 
sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zle-
cenie lub świadczący usługi przedkłada w formie 
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej infor-
mację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym 
termin wypłaty wynagrodzenia.

3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowa-
niem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumen-
towej, przedsiębiorca albo inna jednostka organi-
zacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu 
zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisem-
nej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co 
do sposobu potwierdzania liczby godzin wykona-
nia zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku 
braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje 
się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do wykonują-
cego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku 
skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim 
przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz któ-
rego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone 
usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykona-
nia zlecenia lub świadczenia usług.

5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobo-
wiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwier-
dzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku 
do każdej z tych osób.

Art.  8c.
Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyj-

na, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub 
są świadczone usługi, przechowuje dokumenty 
określające sposób potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz 
dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykona- 

Prawnik radzi  

WAŻNA LICZBA GODZIN
Art. 8b
ustęp 2. W przypadku gdy strony w umowie 

nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmu-
jący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada  
w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej 
informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym  
termin wypłaty wynagrodzenia.

DOKUMENTY PRZEZ TRZY LATA 
Art. 8c 
Przedsiębiorca [...] przechowuje dokumen-

ty określające sposób potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz 
dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat [...].
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nia zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 
lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się 
wymagalne.

Art.  8d.
1. Przepisów art. 8a-8c nie stosuje się do:
1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Ko-

deksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykona-
nia zlecenia lub świadczenia usług decyduje  
przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi  
i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie  
prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i by-
towych realizowanych poprzez prowadzenie ro-
dzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 930);

3) umów:
a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej,
b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej 

lub rodzinnego domu dziecka,
c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka,
d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny 

pomocowej,
e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego,

f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy 
wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką 
opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, 
w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnio-
nego dyrektora

- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej 
opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług polegających na 
sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami 
podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze 
względu na charakter sprawowanej opieki usługi 
są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy 
niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad 
osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w po-
deszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywa-
niem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspól-
nie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, 
a ze względu na charakter sprawowanej opieki 
usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie 
zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypad-
ku świadczenia usług we wszelkich placówkach 
świadczących całodobowe usługi dla osób niepeł-
nosprawnych, przewlekle chorych lub w pode-
szłym wieku.

2. Przez dobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, 
należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od 
godziny, w której następuje rozpoczęcie świadcze-
nia usług.

3. Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wynagrodze-
nie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub 
świadczącego usługi w ramach wykonania zlece-
nia lub świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednost-
ki organizacyjnej, na rzecz których jest wykony-
wane zlecenie lub są świadczone usługi

- takich jak liczba zawartych umów, wartość za-
wartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlece-
nia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Art.  8e.
Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imie-

niu przedsiębiorcy albo innej jednostki organiza-
cyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świad-
czącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wy-
sokości niższej niż obowiązująca wysokość mini-
malnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny 
od 1000 zł do 30 000 zł.

Art.  8f.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa 

w art. 8e, następuje w trybie przepisów ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 
z późn. zm.).

Prawnik radzi 

KARA ZA NIŻSZĄ STAWKĘ
Art. 8e 
Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając  

w imieniu przedsiębiorcy [...], wypłaca przyjmujące-
mu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodze-
nie za każdą godzinę w wysokości niższej niż obo-
wiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, 
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Pensje pielęgniarek 
są tak niskie, 
że wiele z nich 
musi brać zlecenia”
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Kiedy pytam ją, jak długo jest pielęgniarką  
– chwilę się zastanawia. – Już ponad 40 lat  
– mówi. Po chwili dodaje – miałam pięcioletnią 
przerwę w pracy, potem więc trzeba było skończyć 
kurs przywracający prawo wykonywania 
zawodu.

 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 

W warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neuro-
logii pojawiła się po raz drugi w 1993 roku (wcze-
śniej w jednej z klinik psychiatrycznych prze- 
pracowała jako pielęgniarka blisko dziesięć lat), 
startowała w konkursie na oddziałową nowego 
oddziału, który miał powstać w III Klinice. – Szybko 
zorientowałam się, że startowałam na tzw. zającz-
ka, więc bez realnych szans na zwycięstwo – przy-
znaje bez cienia goryczy, zna przecież życie. 

– Ale w końcu trafiłam tam, gdzie chciałam  
– kończy triumfalnie. 

Przez 18 lat pracowała jako oddziałowa w Od-
dziale F9 w III Klinice, a właściwie współtworzyła 
od podstaw oddział przeznaczony specjalnie dla 
młodych ludzi.

– Byliśmy bardzo zgranym zespołem, pomogli-
śmy wielu osobom. To były bardzo dobre lata dla 
nas wszystkich. Tęsknię za pacjentami. Ale rzadko 
odwiedzam ten oddział, to zbyt bolesne. Zresztą od 
4 lat mam tylko etat związkowy – konkluduje. 

PRZEWODNICZĄCA ZWIĄZKU 
– W 1999 roku powstał Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. W instytucie 
zostałam wybrana na jego przewodniczącą i do 
2013 roku pełniłam obie funkcje: przewodniczącej 
związku i oddziałowej. Dawałam radę, ale na ro-
dzinne życie nie było za wiele czasu, a przecież 
miałam dwoje dzieci i trzeba się było opiekować 
coraz słabszą mamą – kontynuuje. 

Schody się zaczęły, kiedy nie zgodziła się na re-
dukcję etatów pielęgniarskich w instytucie. Posta-
rano się jej udowodnić, że nie potrafi łączyć funkcji 
przewodniczącej związku i oddziałowej. Władze 
instytutu ogłosiły konkursy na oddziałowe. Insty-
tuty ustawowo nie są do tego zobowiązane, ale dy-
rekcja wszystko może. 

Finał nastąpił 13 grudnia. Ten dzień stał się dla 
Teresy Kolado datą nie mniej pamiętną jak ogło-
szenie stanu wojennego. Konkurs przegrała jako 
jedyna i to po 18 latach pracy na stanowisku 
oddziałowej.  

Pani Teresa milknie, a potem mówi po namyśle: 
– Mówią, że dobro i zło wraca do człowieka. Osoba, 
która usiłowała zniszczyć związek i mnie jako jego 
przewodniczącą, przegrała konkurs na wymarzone 
stanowisko i odeszła z instytutu. 

NEGOCJATORKA 
Walka o sprawy związkowe to nigdy nie była buł-

ką z masłem. W 2000 roku pielęgniarki przez 18 dni 
okupowały Ministerstwo Zdrowia. Spędziły tam 
nawet Boże Narodzenie. Pani Teresa była także 
w „białym miasteczku” (na zdjęciu).

Długo trwało, zanim pielęgniarkom udało się 
podpisać porozumienie płacowe z naczelną dyrek-
torką instytutu. Doprowadziły do tego przez strajk, 
spór zbiorowy, wreszcie głodówkę. Pewnej nocy 
w instytucie zostały tylko oddziałowe, bo wszystkie 
inne pielęgniarki wzięły urlopy na żądanie. 

Wierzę, że zawód pielęgniarki zostanie w końcu doceniony i potraktowany poważnie 
przez rządzących. Dziewczyny są coraz mądrzejsze, coraz bardziej świadome własnych 
praw. Nie odpuszczą – mówi Teresa Kolado

Kiedy wnuczka miała 3 lata,  
była ze mną w „białym 
miasteczku” pod kancelarią 
premiera. Ale teraz jako  
czternastolatka zapowie- 
działa, że pielęgniarką nie 
zostanie

”

Nigdy nie odpuszczam  
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– Szło bardzo ciężko, nawet mediator nie wierzył, 
że uda nam się coś wywalczyć. Ale rozmowy 
i kompromisy to mój sposób działania – mówi 
przewodnicząca. 

Zanim dyrektorka podpisała porozumienie, usły-
szały od niej jeszcze, że „jeśli za mało zarabiają, to 
mogą iść do opieki społecznej”. 

A potem, choć podpisała, to uparcie go nie reali-
zowała i w końcu sprawa wynagrodzeń dla pielę-
gniarek trafiła do sądu. Tam pani Teresa usłyszała 
podczas rozprawy, że choć są przeciwniczkami, to 
szanują się nawzajem. – A kiedy dyrektorka od-
chodziła z instytutu i poszłam się z nią pożegnać, 
powiedziała: „Widać nie byłam taka najgorsza, sko-
ro żegnają mnie związki zawodowe”. Rzeczywiście 
trudno mi było z nią walczyć, bo była znakomitym 
lekarzem i dobrym, życzliwym człowiekiem. Tyle 
że nie bardzo dawała sobie radę jako dyrektor. 

ZWIĄZKOWIEC 
– Ilu członków liczy związek? 
– Pielęgniarki stanowią ok. jednej czwartej in-

stytutu, czyli – szacunkowo licząc – to ponad 230 
osób (do związków należy kilku mężczyzn). Oczy-
wiście liczba jest płynna, jedne odchodzą, inne 
przychodzą. Niestety tak jak wszędzie brakuje mło-
dych. Starzejemy się – odpowiada. 

– Z jakimi problemami przychodzą do pani? 
– Najczęściej to kwestia ułożenia przez kierow-

nictwo grafików, że są niesprawiedliwie podzielo-
ne, że jedne dostają więcej wolnych nocy i dni 
świątecznych (to lepiej płatne godziny) niż inne. 
Pielęgniarki skarżą się także na niesprawiedliwie 
odcinane premie – podkreśla. 

Jako doświadczony związkowiec wie, że takich 
problemów się nie uniknie. Ludzi w instytucie uby-
wało, bo przecież były redukcje, a grafiki trzeba było 
wypełnić. Nikogo nie obchodziło, że przy okazji 
łamane były regulaminy pracy i płacy. 

Pani Teresa przyznaje, że czasem musi interwe-
niować w stosunkach międzyludzkich. Pielęgniar-
ki ciężko pracują i nie potrzebują dodatkowych 
stresów. Pytam, czy podczas wieloletniej pracy 
związkowej zauważyła zmiany w zachowaniu pielę- 
gniarek. 

– Ogromne – odpowiada natychmiast. – Kiedyś 
dziewczyny bały się wychylić, teraz zaczynają 
głośno mówić o swoich problemach, walczą 
o swoje. Są naprawdę mądre, świadome swych 
praw i wartości. Pamiętam, był wypadek na jed-
nym z oddziałów – młoda dziewczyna wyskoczy-
ła przez okno i próbowano oskarżyć pielęgniarkę. 
To nie było fair, więc pielęgniarki przyszły po in-
terwencję. A ja nigdy takich rzeczy nie zostawiam. 
Zawsze staram się je doprowadzić do końca. Wte-
dy też się udało. 

PACJENTKA 
Podstawowe wynagrodzenie pielęgniarek w in-

stytucie wynosi średnio ok. 3300 zł brutto.
Wszyscy boją się o wynegocjowane jeszcze z po-

przednim ministrem zdrowia podwyżki. Niby są 
one zagwarantowane ustawą, ale obecny minister 
zapowiada tyle zmian w organizacji i finansowaniu 
służby zdrowia... 

– Przez lata wszyscy mieliśmy do czynienia 
z nieprzemyślanymi decyzjami ludzi, którzy nie 
wiedzą, jak przeprowadzić coś, co nazywają refor-
mą. Lepiej poprawiać to, co działa, zamiast za każ-
dym razem robić rewolucję. Moim zdaniem trzeba 
zwiększyć środki na ochronę zdrowia, choć nie 
uważam, że te, które są, wydaje się najlepiej, jak to 
możliwe. Niestety mogę być tego przykładem. 
Przeżyłam naprawdę trudne chwile. Gdyby nie po-
moc przyjaciół, już by mnie nie było – mówi. 

PODRÓŻNICZKA 
– Po tym wszystkim poczułam, że żyję, poczu-

łam to każdą komórką swojego ciała. Większość 
ludzi tego nie docenia, oni naprawdę nie wiedzą, 
że żyją, niczego nie zauważają wokół siebie. A mnie 
cieszy choćby śpiew ptaków. Chcę wykorzystać 
każdy dzień – opowiada. 

– Ubóstwiam podróże i te dalekie, i bliskie. Po-
święcam na nie każdą wolną chwilę. Kocham na-
sze morze – w okolice Darłowa jeżdżę od 16 lat. 
W tym roku też się tam wybieram. Niestety wnuki 
już się zrobiły samodzielne. Ostatnio jeden z chło-
paków, ośmiolatek, dał mi do zrozumienia, że jest 
już dorosły i sam wie, co ma robić – kontynuuje.  
– Przyjaciółka ma dom w Oregonie i stale mnie za-
prasza. Jadę, kiedy tylko mogę. Cenię sobie kontakt 
z niesłychanie bogatą tamtejszą przyrodą. Mogę 
godzinami obserwować ptaki i zwierzęta z tarasu. 
To fascynujące, kiedy natura daje sobie radę mimo 
obecności człowieka. 



18

N a przystosowanie się nasz organizm po-
trzebuje od 2 do 3 tygodni, co oznacza, że 
w tym czasie możesz zaobserwować u sie-
bie znaczny spadek witalności.

Objawami wiosennego przesilenia mogą być 
także bóle głowy i mięśni, brak koncentracji, ciągłe 
osłabienie i senność. Myślisz sobie: trzy tygodnie 
nie wieczność, wytrzymam. Niestety jeśli nie bę-
dziesz słuchać własnego organizmu i nie zaczniesz 
dostarczać mu brakujących składników, stan prze-
silenia może potrwać o wiele dłużej. 

Oto kilka zasad, których wprowadzenie zdecy-
dowanie ułatwi życie wczesną wiosną. 

CHOCIAŻ DŁUGI WEEKEND 
Organizm domaga się odpoczynku w marcu i na 

początku kwietnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy 
mamy duże szanse na popadnięcie w chwilową de-
presję. Ale my, najczęściej nieświadomie, zaburzamy 
swój zegar biologiczny, bo bierzemy urlop latem. 

Jeśli więc nie uda ci się zorganizować tygodnia 
wolnego od pracy, to chociaż nie przeciążaj się do-
mowymi obowiązkami. Zadbaj o relaks, zaplanuj 
odprężający wieczór, a jeszcze lepiej weekendowy 
wyjazd. Świadomość, że przez najbliższy czas nie 
znajdziesz wolnej chwili, jeszcze bardziej cię przy-
gnębi, dlatego powinnaś wygospodarować choć 
odrobinę wolnego.

UNIKAJ DRZEMEK 
Podczas przesilenia zaczynamy spać więcej niż 

dotychczas. Staraj się jednak unikać drzemek 
w środku dnia, bo sprawią, że będziesz jeszcze bar-
dziej przemęczona i rozdrażniona. Nie kładź się 
zbyt późno i dbaj, by sen trwał około 8 godzin. W ten 

sposób naładujesz baterie na cały dzień, a poranna 
pobudka nie będzie ci sprawiała takiego problemu. 

PRZYNAJMNIEJ SPACER 
Ruch dostosowany do potrzeb i umiejętności 

wzmacnia nasz układ immunologiczny, poprawia 
gospodarkę hormonalną i przemiany metabolicz-
ne, ale przede wszystkim poprawia samopoczucie. 
Idealne na początek okresu wiosennego są dłuższe 
spacery (z kijkami lub bez), jazda na rowerze, dla 
bardziej zaawansowanych - bieganie.

CO JEŚĆ WCZESNĄ WIOSNĄ 
Początek wiosny to również powrót do świeżych 

warzyw i owoców. Pij wyciskane soki, jedz sałatki  
(choć z wczesnymi nowalijkami lepiej uważać, 
o czym piszemy obok), a uzupełnisz w ten sposób 
niedobory witamin i minerałów, które mogły poja-
wić się zimą. Wiele z objawów, które towarzyszą 
wiosennej depresji powoduje zbyt niski poziom 
potasu, żelaza, magnezu i cynku w organizmie. Po-
staraj się więc je uzupełniać w wiosennym jadło-
spisie. Lepiej także wyeliminuj z diety tłuste, cięż-
kostrawne potrawy.

Przywitaj 

Organizm nie lubi raptownych zmian, 
nawet tych na lepsze. Dlatego choć dni 
coraz dłuższe, przybywa słońca, ciągle 
czujemy się zmęczone. To wiosenne 
przesilenie. 

wiosnę 
urlopem  

W wolnej chwili
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Pierwsze nowalijki traktuj jako dodatek. Ze 
względu na dość jeszcze chłodną aurę uprawiane 
są w szklarniach i dość mocno nawożone. Nadmiar 
nawozów dociera do części jadalnych roślin, co 
może być niebezpieczne dla zdrowia. 

Szczególnie szkodliwe są azotany i powstałe 
z nich pod wpływem działania drobnoustrojów 
azotyny, które tworzą toksyczne rakotwórcze 
związki. Nie wszystkie warzywa jednak kumulują 
azotany w takiej samej ilości.

Niską zawartość tych substancji mają: pomidor, 
papryka, ogórek, groch, fasola. Średnią: marchew, 
pietruszka, seler. Najbardziej trzeba uważać na: sa-
łatę, szpinak, rzodkiewkę, buraka ćwikłowego 
i wczesną kapustę.

Jak sobie z tym radzić?
  myć warzywa długo w ciepłej wodzie oraz 

starannie suszyć, 
 nie gotować warzyw w skórce,
  z sałaty zdejmować liście zewnętrzne, nie 

jeść zgrubiałych części,
  warzywa zjadać bezpośrednio po kupnie 

i nie przetrzymywać.
Dla bardziej ambitnych jest opcja z własną upra-

wą. Wystarczy posadzić w doniczce na kuchen-
nym parapecie: szczypiorek, natkę, rzeżuchę i ści-
nać świeże liście przed posiłkami. 

Pełnoziarniste pieczywo lub musli – dostarczy 
węglowodanów, niezbędne do odbudowy komórek 
białko znajdziemy w twarogach, jajach, rybach, do 
tego warzywa i owoce.

Jak zatem powinno wyglądać wiosenne śniada-
nie? Jeżeli lubimy zjeść coś na ciepło, to niech bę-
dzie to np. jajecznica, ale tylko na maśle, posypana 
dużą ilością natki, papryka, razowe pieczywo i sok 
marchwiowy. Wersja „dla śpiochów” to musli z pro-
biotycznym jogurtem, koniecznie z dodatkiem 
świeżych owoców. 

Najważniejsze, że zawsze obowiązuje podsta-
wowa zasada: nie wolno się spieszyć. 

Później w ciągu dnia lepiej zrezygnować z bato-
nika lub drożdżówki na rzecz kanapki z ulubionym 
serem i sałatą. 

Na obiad zaś, jako dodatek do pieczonego mięsa 
lub ryb – zjeść warzywa mrożone z wody. 

Nie rezygnuj z ciepłych napojów. Ale czarną her-
batę zastąp zieloną, zawierającą flawonoidy (związ-
ki działające m.in. odmładzająco). Taka herbata 
oczyszcza organizm i poprawia przemianę 
materii. 

DOMOWE SPOSOBY NA KATAR 
Osłabiony przesileniem wiosennym organizm 

łatwo łapie infekcje. Co robić?
Nie czekaj, aż choroba zacznie się rozwijać. Weź 

gorącą kąpiel z dodatkiem olejku (sosnowego, 

eukaliptusowego, miętowego) lub wymocz stopy 
w gorącej wodzie z dodatkiem soli. Potem natrzyj 
stopy maścią kamforową, włóż grube skarpety, 
owiń się kocem i odpocznij w cieple.

Rób inhalacje z olejków aromatycznych (np. eu-
kaliptusowego) lub naparu rumianku. Pozwalają 
odblokować zatkany nos i pozbyć się nagromadzo-
nej wydzieliny.

Skrzydełka nosa smaruj maścią witaminową  
lub kremem ochronnym, aby złagodzić podrażnie-
nie skóry.

Jeśli katar jest bardzo dokuczliwy, kaszlesz 
i masz temperaturę, stosuj przez 3-4 dni dostępne 
w aptece leki na przeziębienie.

Pij bardzo dużo płynów. Dzięki temu wydzielina 
się rozrzedza i nos łatwiej się oczyszcza. Jadaj go-
rące, parujące potrawy (np. rosół), pij dużo herbaty 
z malinami lub sokiem z czarnego bzu. Do kanapek 
dodawaj czosnek, bo ma silne działanie antybak-
teryjne. Na kolację zrób sobie kanapkę z drobno 
posiekaną natką pietruszki (zawiera dużo witami-
ny C), masłem oraz rozgniecionym ząbkiem 
czosnku. 

W walce z katarem stosuje się zwiększone dawki 
witaminy C oraz Rutinoscorbinu (2-3 razy dziennie 
po 3-4 tabletki). Wprawdzie nie likwidują one kata-
ru i nie mają żadnego znaczenia w likwidowaniu 
przeziębienia, ale uszczelniają i wzmacniają osła-
bione infekcją ścianki naczyń krwionośnych błony 
śluzowej nosa.

Katar pomaga walczyć z infekcją. Kichanie 
i częste wydmuchiwanie nosa (tylko w chusteczki 
jednorazowe) pozwala pozbyć się z dróg 
oddechowych nie tylko wydzieliny błon śluzowych, 
ale i wirusów. Dlatego tabletki lub krople do nosa 
powinno się stosować najwyżej 3-4 dni. Najlepiej 
korzystać z nich, gdy musisz koniecznie wyjść.

W wolnej chwili



Żurek   
z pieczoną białą 
kiełbasą 

Bez żurku z biała kiełbasą  stół wielkanocny byłby 
niepełny. To jedno z dań, które musi się na nim 
pojawić. Tradycja ma swoje wymagania. Do świąt 
Wielkiej Nocy jeszcze kilka dni. Zdążycie nastawić 
zakwas i przygotować prawdziwy żurek.   

PIECZONA BIAŁA KIEŁBASA
Składniki:
   500 g wędzonego boczku 
   3 ząbki czosnku 
   3 liście laurowe
   łyżeczka majeranku 
   3 surowe białe kiełbasy 
   olej 
   3 cebule 
   pół litra zakwasu na żur
   150 g chrzanu 
   3 łyżki śmietany 18 proc.
   sól
   biały pieprz

Spo sób przy go to wa nia: 
Boczek kroimy na duże kawałki, wkładamy do 
rondla. Dodajemy 2 posiekane ząbki czosnku, 
listki laurowe i majeranek. Wlewamy 2 litry wo-
dy, gotujemy. Kiełbasy nacinamy w poprzek 
z obydwu stron. Formę skrapiamy olejem, 
układamy jedną pokrojoną w piórka cebulę  
i pozostały pokrojony ząbek czosnku, posypuje-
my majerankiem. Wkładamy kiełbasy, skrapiamy 
olejem. Pieczemy 20 minut w 180 st. Celsjusza. 
Jedną z pozostałych cebul kroimy na ćwiartki, 
opalamy nad płomieniem. Wkładamy do gotu-
jącego się boczku, gotujemy 5 minut. Cebulę 
wyrzucamy, boczek wyjmujemy, kroimy w małą 
kostkę i obsmażamy na patelni. Z powrotem 
wkładamy do wywaru. Wlewamy zakwas, do-
dajemy chrzan i śmietanę, przyprawiamy, mie-
szamy. Żurkiem zalewamy kiełbasy.

JAK ZROBIĆ ŻUREK OD PODSTAW?  
Trzeba zacząć od przygotowania zakwasu. 
Do zrobienia zakwasu na żurek potrzebujemy 100 g mąki żytniej (razowej  
lub pytlowej) i 1/2 l przegotowanej letniej wody. Mąkę wsypujemy do wody  
i mieszamy. Do mieszaniny możemy też dodać liść laurowy, ziele angielskie, 
pieprz czy ząbek czosnku. Całość odstawiamy w ciepłe (ale nie gorące) miej-
sce. Po 3-4 dniach zakwas na żurek powinien się ukisić, co można poznać  
po tym, że nabiera kwaskowatego, przyjemnego zapachu. Jeśli zależy nam  
na czasie, a mamy zakwas na chleb, można go dodać do wody z mąką.  
Proces kiszenia przyspieszy też dodanie kawałka chleba na zakwasie. 
Zakwas na żurek można przechowywać w lodówce do dwóch tygodni.

SKŁADNIKI na żurek: 
  1 l wody    250-300 ml zakwasu na żurek
  60 ml śmietany    1 żółtko    szczypta soli

Spo sób przy go to wa nia: 
Lekko osoloną wodę gotujemy, a kiedy zawrze, 
dodajemy żur, mieszamy i zdejmujemy z ognia. 

Śmietanę mieszamy z żółtkiem i dodajemy  
do gorącej zupy. 
Zamiast wody możemy użyć bulionu 
wołowego, a do gotowej zupy dorzucić także 
podsmażony boczek albo kiełbasę i czosnek 
roztarty z solą. Obowiązkowym dodatkiem  
do żurku jest jajko ugotowane na twardo.
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Baba drożdżowa

TO CI BABA 
Najsłynniejszym ciastem polskim, do dziś wiodącym prym podczas Wielka-
nocy, jest baba drożdżowa. Żyjący na przełomie XIX i XX w. Henryk Babiński, 
słynny francuski gastronom polskiego pochodzenia, pod pseudonimem 
Ali-Bab wydał legendarną kulinarną cegłę „Gastronomie Pratique”, w której 
zamieścił przepis na „Baba à la polonaise”. Podkreślił, że baba po polsku to 
„matka” wszystkich babek. 
Wypiekanie bab wielkanocnych było prawdziwym rytuałem. Gdy ciasto 
wyrastało, zamykano wszystkie drzwi i okna, żeby się nie „przeziębiło”.  
Po upieczeniu baby stygły na miękkich, puchowych pierzynach, by nie stra-
cić swoich kształtów. Wtedy często rozmawiano szeptem, bo wierzono, że 
hałas też może ciastu zaszkodzić.

Składniki:
   1 kg mąki 
   szczypta soli
   1/2 l mleka 
   100 g drożdży 
   1,5 szklanki cukru 
   50 g cukru waniliowego
   7 żółtek 
   4 białka 
   1/2 kieliszka (25 g) spirytusu
   1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
   1 kostka masła 

Spo sób przy go to wa nia: 
Zrób rozczyn: przesiej mąkę, podgrzej mleko. 
Kiedy się zagotuje, wsyp do niego czubatą łyżkę 
mąki i płaską łyżkę cukru. Dokładnie wymieszaj, 
aby nie było grudek, ostudź. Dodaj drożdże, 
ponownie wymieszaj i zostaw do wyrośnięcia. 
Wyrośnięty rozczyn dodaj do pozostałej mąki. 
W osobnej misce ubij na sztywno białka, doda-
jąc stopniowo cukier, cukier waniliowy, żółtka  
i spirytus. Do miski z mąką wsyp proszek do pie-
czenia i włóż miękkie masło. Połącz zawartość 
obu misek i wyrób ciasto - tak długo, aż będzie 
odchodziło od miski. Pozostaw do wyrośnięcia. 
Teraz napełnij ciastem formę, odstaw do wyro-
śnięcia jeszcze na 30 minut. Piecz babę 50-60 
minut w temp. 100 st. C. Po upieczeniu i ostu-
dzeniu możesz ją udekorować lukrem i przybrać 
kandyzowaną skórką pomarańczową.  
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Składniki:
   4-5 jajek 
   1 szklanka cukru pudru
   1 opakowanie cukru wanilinowego 
   2 szklanki mąki 
   100 g daktyli 
   100 g fig
   100 g smażonej skórki pomarańczowej
   100 g rodzynek 
   tłuszcz i bułka tarta do formy
   płatki migdałowe do dekoracji

Lukier:
   1 szklanka cukru pudru 
   2 białka 
   sok i skórka otarta z 1 cytryny

Spo sób przy go to wa nia: 
Jajka ucieramy z cukrem pudrem i cukrem 
wanilinowym. Dosypujemy po trochu mąkę. 
Bakalie kroimy w paseczki, rodzynki płuczemy. 
Mieszamy je z masą, którą przekładamy do for-
my wysmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką 
tartą. Pieczemy na złoty kolor w temp. 170 st. C. 
Przygotowujemy lukier: cukier puder, białka i sok  
z cytryny ucieramy, pod koniec dosypujemy 
skórkę z cytryny. Wystudzone ciasto polewa-
my lukrem i posypujemy uprażonymi płatkami 
migdałowymi.

Mazurek 
z bakaliami 

MAZUREK, CZYLI SŁODKA PARA DO BABY 
Lucyna Ćwierciakiewiczówna, autorka bardzo popularnych w XIX wieku 
książek kucharskich, podawała aż 27 przepisów na mazurek. 
Ciasto prawdopodobnie ma turecki rodowód, świadczy o tym chociażby  
mnóstwo bakalii i innych dodatków, które się do niego dodaje. Nazwa wzięła 
się od Mazowsza (mieszkaniec Mazowsza to dawniej Mazur). Mazurek na 
dobre zadomowił się w Polsce w XVII wieku. Teraz najczęściej robi się go na 
kruchym cieście, dawniej panowała duża dowolność.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 6 utworzą rozwiązanie.
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Sekretariat:  
Małgorzata Krzemińska

adres e-mail: biuro@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 67 

fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Asystentka przewodniczącej:  
Aleksandra Ferfecka

adres e-mail: przewodniczaca@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 67 

fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Księgowość:  
Barbara Świerczyńska
adres e-mail: ksiegowosc@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 71 
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Dział rejestru:  
Janusz Stachulski
adres e-mail: rejestr@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 67 
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Biuro Zarządu Krajowego  OZZPiP
ul. Podwale 11, 2. piętro, 00-252 Warszawa

Przewodnicząca Zarządu Krajowego:
Lucyna Dargiewicz
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